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Teş. sani 
1939 Nüahası her yerde 5 kuruıtur 

Günü geçmiş nushalar 25 kuruştur 
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ALMANY -RUSYA 
Molotofun nutka Almanyada can sıkıntısı verdi 

Von Ribentroo tekrar Mos
kovaya gi ecektir 

Alnianya Hariciye nazırı, harp taarruzundaa evvel yeni 
bir diplomatik teşebbüste bu?u:1ulmasıı1a taraftardır 

BeJgrad, 2 (Radyo) - Berlinden
1 ;~.,,~ 

alınan son haberlere göre, Almanya ~· 
hariciye nazırı Von R!bbentrop, gele- v.• • 
cek ayın sonlarına doğru Moskovaya 
gidecek ve l\folotofla yeni müzakerele
re gil'isecektir. 

Londra, 2 (Radyo) - York Şire -
Po~t ga~etesi, Almanyadaki vaziyeti 
tetkik ederek Almanyada tek ku
manda mnkamı bulunmadığını yazı
yor ve diyor ki: 

Göring tayyare harbinin zafer ka.
zanacağı mütaleasındadır. Halbuki 
amiral Reder deniz harbmın netire,·i 
alabileceğini ileri ~ürmekte<lir. K3 - 1 

ra orduları kumandanı Kaytel ü:e 
Sarda umumi bir taarruz yapılması
na taraftıı.rdır. Bütün bunlara mukP
bil hariciye nazırı Fon Ribı::ntrO!J, 
harp taarruzuııcl:rn e\<vel ~·eni. bir 
<liplonıa' ;1;: tcşebbiisilnde bulunulması 
taraftarıdır. 

V ekjller . hey' ~ti 
4 aylıK · kalivemiz var 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Brezil

ya ticaret ateşesi bugün şehrimize gel-
miştir. Beyanatında: · 

- Türkiyeye istediği kadar kah
ve verecek vaziyetteyiz. Türkiye ile 
olan ticari ınUnasebetlerimizi artır -
mağa karar verdik. 

Demiştir. 
Ankara, 2 (A.A.) - İcra vekilleri 

heyeti bugün saat 11 de başvekil Dr. 
Refik Saydamın riyasetinde mutad top 
lantısını yapmış ve ruznamede bulu -
nan maddeleri tezekkür etmiştir. 

Ankara, 2 (Hususi) - Bugünkü 
toplantısında icra vekilleri heyeti, a
yın birinde müddeti biten Brezilya 
kahve ticaret şirk~tinin temdid edil
memesine, memlekete takas yoliyle 
kahve ithalinin tamamen serbest bı -
rakılmasına karar verilmiştir. 

Memlekette mevcud kahve stoku 
4 ayhk ihtiyacı karsılıyacak derecede
dir. 

---*·---

Çinhler 
a::iıWW m 

3 şehir r:ldıfar 
Çankinsr, 2 (Radyo) - Çin Ajan

~ı. Cn ordusunun yeni, mühlm m ıvaf 
t'akıyet ,.e zaferlerini haber vermek-

1. ikinci hadise 
Amerikan karasularında Alman 
. tahtelbahirleri bir lngiliz vapu· 

runu daha batırdılar 

tedir. füı~lar .Kd .- _Vang .. Çung ve ; Paris! 2·(Ra.dyo) - City Of Flint dında bir lngiliz vapuru. Altnan tah· 
Hang - Çı c;('hırleı-ının gerı alınması- adındakı Amerıkan vlpurunun müsa- t lb h" 1 · t f d b t ı t 
' B f' l ç· k . tl · d · d . . e a ır erı ara ın an a ırı mış ır. uır. u :rn eruen smıra ııı UV\ c erı esın en dolayı amerıka ıle almanya . .. " . ~ . 
ch·arıla Hnsing etrafınrla mühim harp arasında cık:ın ihtilaf had bir devrede Amerıka hukumetı, bu hadıseden do
ler vermiş, bu ı;ehid de zapt<'tmiştir. 1 !ken, bugün Amerika kara sularında layı Almanya nezdinde şiddetli bir 
. _jupon .kuvveti€!"! Kay - '!'ang '.Şehri 1 ikinci bir hadise olmuş ve Kulmor a- nota hazırlamaktadır • . 
:stıkametınde cekılmektedır. Tang -
Ya ı::ehri de alınmış, japonlar mühim 
miktarda esir ve ::;ilah bırnkmışlardır. 

---cooooor.>----

o 00 

Kopenhag, 2 (A.A.) - Nationale B l .. l 
Fideude Berlinden i<ıtihbar ediyor: llt garI.S an 

taıy~da l{i değ.ş"klik 
Moskovadaki Alm<ill sefiri, ~folo- :l\."S'R a"1:l 11 ı,....,.. =l [ D' · 1 • b J .., • 

tofun nutklt hakkındaki raporunu V{'f- • • ~ e ~o, ~1" ~:.~ç• J!lrna e zta da gazetesı, U uegı• . 
me

1

~ ijzere acilen Berline davet edil - erme ağ!r ış .er gorduruyor .kl. w • b. •• • d ., . . k 
miştir. btanbul. 2 (Tel~fonla) - Bulga- Sl rgın lT nobet egıştırme 

Siya~i Alman mehafili Sovyet Rus- • 
ristanda askere alıııırn Türklerden teı-;-

ya ile ~skeri bir misak akdi ümidinde ~il olmıatı amel<} ~uhurbrının, ?ep 3:- demek o.'dug., ıınıı }·azıyor 
bulunduğundan dolayı Almanyanın gır ve meşekkatlı ı~lcre sevk edılmesı, 
bu~ nutu~ d.olayısiyl~ canı sıkılmış~ oJ- Riben trop _. Türk mehafilinde derin bir infial uyan Roma, 2 (A.A.) - Stefuni A- nelmilel hfıdisat ile ve yahud muha7• 
dugunu ıddıa etn:enın saçma olaeagım muavenet t:ı1ep etmediği söylenmekte- hıym3l<ta olan A lmanyn )1rnıkovunın dırmıştır. jaıısı l.ıildiriyor: yel milli italyaıı hadiseleri ile alakadar 
beyan etmekt?dırle~. dir. Fin!ancfiya hııkkındaki taleplerini ha- Sefirimiz Bulgar hariciye nezare- Fasbt rejiminiıı yiiksek rnhsi,\·et- göstetınek !iUretindeki iddialarını b~ 

Bu meh~f!l~e ~.manyanın yalnız Stokholm. 2 (A.A.) - Afton Bla- fü!etr,1e maksndiyle gayet ihtiyatkar tine müracaatla lfü:ım gelen teşebbüs- lerinin ııöbct dc>ği~tirn:eleri hukkıııda ka tüı !ti izah etıneğe imkan yo.ktur. ·· 
)aşına kendıs:nı m1!clafaa edecek de- det gar,etesinin Berlin muhabirinin bazı teşcbbi.lgJer yapmışsa da her han- !erde bulunmu:;ıtl'ır. Bulgar hi.ikünıeti demo' l'asileı·in gazet~lf'l'i tand:ırıdan Nühct tleği::;tirrne fasist rejimi için nor 
~ecide kuvvetıı. old?gu ve ne Rusy~, ~e bildirdiğine göre, Baltık mm takasın- gi bir rnuv"ffHkıy~t elde edememiş- sefirimize teminat vermiştir. l\erdedilnıiş olun müı.ılealııra Giornak• m: 1 Lir hadisedir. Zira zimamdarların 
e taJyadan hıç bır zaman askerı bır da Sovyetlerin genişlemesinden endişe tir. --=*=-- Dital'.a'nın cSaçma laflar~ uıl':unlı sa11daly:ı1arına yapışıp kalmaları ve 

Almanya - Litvanya 
anlaşması 

• OO'c Rus _ Almaıı tı"caret makalesiı ele işaret edilmektedir. lh işte e mc:;nliyet' ·de bir devir ve in-
gazete diyor ki: dkal Yuku gelme.si zarur!dir. Starace 

Kaunas, 2 (A.A.) - Pek yakında 
Litvanya ile Almanya arasında akte
dilecek olan itilafnnme l\Iemelde 
kalmıs olan Almanların Litvanyaya 
girmelerine ve Memelde bırakmı~ 
olduJ.cları emlak iç~n bir tazminat 
almal arma medar olacaktır. Diğer 
taraftan Vilnodaki yahudilerin bey
nelmilel Kızılhaç teşkilatı vasıtasiy
le ve Birleşik Amerika ile cenubj A
merikaya hicret etmrk maksadi'yle 
nıüzakeratta bulunmakta oldukları 
istihbar edilmiştir. 

Vilnodaki Katolik piskoposunun 
Litvanya aleyhindeki harekatından 
dolayı değiştirileceği haber veril -
mektedir. 

---=+=-=-

Isv·çre ··kum ~t· 
Müsteı,li bir kuvııetin muhtemel ta. 
arruzu ka;şısında tedbirler aldı 

Londra, 2 (Radyo) - Roytcr ajnn 
sının Bern muhıtbiri, hükfımct tara
fından iki kararname ne~redildiğini 
haber vermektediı'. Bnıılartlan biri'li 
İsviçre arazisinin bir lrnınınm bir 
müstevli tarafından işgali ihtimalini 

göstermektedir. Ilu kararname, böy-
1~ bir hal vukubulduğu takdirde haJ. 
kın ne gibi vazife ve fedakarlık ya
P<H'Hğnıı göstermektedk 

Diğer kararname, hududa yakın 
-Devamı 3 ncü sahifede -

diya 
Atlas denizinde bir Jn .. 
gi!iz vapuru batırı!d~ Rusyaı11n metalibatı, ~"inlandiya si-

Berlin, 2 (Radyo) - Bir Alman 
tahtelbalıiri, Atlas denizinde Bron. 
tey adlı ingil~z ticaret gemisini ba • 
tırmıştır. Vapur, 3417 tonilfı.to hnc
nıindedir. 40 ki:şilik mürettebatı, bir 
ingiliz vapuru tar~fından kurtarıl -
ınıştır. 

yasi mahafilde endişe uyandırıyor 
o .. , şefi H' Finl:1ncliyanın eski l\'.Ioskova 

Ccbelüttank, 2 (A.A.) - Egba 
isimli ingiliz vapuru tehıizle verdiği 
bir haberde bu sabah Mader açık
larında bulunduğu sırada bir Alman 
tahtelbahiri tarafından taarruza uğ
radığını, top ateşine tutulan tahtel -
bahirin kaçmağa muvaffak olduğu- , 
nu bildirmektedir. 

---*·---
lsveçte müdafaa 

hazırlıkları 
Stokholm, 2 (Radyo) - hvec hü

kumeti, Milli Müda:laa hazırlıkları 
için 23 milyon kuronluk masrafı ka- Molotof 
bul etmiş. parlamento da buna ka- Moskovn, 2 (A.A.) - Finlfrndiv:: 
r~r vermiştir. Süratle.4 torpito muh- he:re~i bu·ş:,ı\Jah :o;nat ıwıfa _ıfoskuvan1 
tıbi inşa ettirilecektir. dönmüşti.\r. Finlandiya hcy<!ti teşl'ifal 

~lc;üıi B. Rııfnel Halrh:arrıinen i:~ bir 
k:.!.Ç ter.:ümaıtdaıı nıürtkl,eptir. 

Heyet ista~yofüla B. fünkov ve di· 
ğer b<.zı Sovyet ricali tarafındaııKrt 
ğer Lazı So\·,\ et ricali ve :M:oskovada
ki İskanrliıırı\ dcvletkri sef:ı-Jeri umı
fından kar. ılaıınrnmr. Bu hc\·et, l\fos
ho\':t,\'H g:,ıe,1 Finlandiya heyetlerinin 
üçüncü'lüdür. 

i\Io'-'koYa, 2 (Rnrlyo) - Fiıılfrndiya 
ılelegaı::yonu saat 17 de krt:miin sarayı 
•1a gitmi:-ı İsl' de, ~folotofun me~gul 
nln ·ı.;ıııdaıı ~lıılayı gifri.i~ememiştir. 

Hcl.~inki, 2 (Rr.dyo) - Rus~ranın 
ınetnlibatı, F:nlftnılh·~ ı::.ivasi mehafi
!in<le end iHe u \'~• nthrmaktadır. Bazı 
ı·ivarı•tler~ · P.Öl'e: Fin!.0.ııtli.P hudııdla
•·ı:ırJ:.ı R·ı~ :,skeri tnh:,dddı yııpılmak -
1 :• <.lı I'. 

Loncl ·n. 2 O:~:ı<l\'ıı) - Dt>.nimaYkıı 
mihnkuiat nezAre.tiııin hJdir<liğine 
gör,, ~on·etlerin Finliı.:ıdinıdan i<> -
te<li 1< 1 eı·i Toııt - Gi; lim:ınına Fin!an
diyn!ılı r. tc rpil döknıücJer Ye bura
:mu tamamen kapanu~lardır. 

< 17 :ene!ik hayatına Ye e:srrlerine "ekiz senedenberi fırkanın sekreteri 
ragınen fuş;,,t İta!ya henüz demokrasi "di. V\' uskerluin hemen hemen kaffe

:\Io~kov:ı, 2 (Radyc) - Rus - Al- matb atı için meçhııl bir memlekettir. i beş scneden('ber· mevkilerini işgal 
man ticaret müzakereleri bugün sona Demokrasi memlel~etlPri gazetelerin·u etmekte idiler. Salı günü cleğiştirilmit 
ermiştir. italyan siya<;{'tinin bu safh:.ısım bey - -Devamı 3 ncü :ahif.ede -

müzakereleri 

.. Garp ce e 
Almanya erhanıharbiyesi umumi taar1Auz icin 

• 
zayi( bir yer arıyor 

-==-~~~~~~~~~~~~ 

Filistin müftüsü 
.Wemleketine dönüyor 

Filistin müftüsü 
Bt>yrııt, 2 (Radyo') - FilMin baş 

müftlisü ile hak hükumeti arasında 
Bağcbddn devam eden konuşmalar, 
son günlerde müsııid bir _;:;afha:; a gir
mişti!. !q_gilter<! hüklımeti, !rakın ta~ 
Ya-ısutiyle Filistin için umumi bir af 
ilan etmeği ve b3ş müftünüıı Kudfüıe 
avdl•tini kabul etnıistir. 

Fi!istiıı meselesi, ·harpten sonra 
hal l e<lı ıccek tir. 

Paris, 2 {Radyo) - Havas aj ~ nsı 1 edf'ı ek Lükşemburga dönmek mec. 
garp cephesindeki al'>keri vaziyet buriyetindc k:ılmı~lardu-. 
hakkında şunlaı bildirmiştir: J ( ~ 

Almanlnr, .;on· hafta içinde ufak 1 TEBLl•Gv LER 1 
taarruzlar ir.in hücum taburlarını 1 • 

daha faz!a kullaıım~ktadırlar. Bazı . 
müşahidler, bu hareketi Alman ta- D<:_rlın, 2 (~ad?o) -. Um~:z:i ka • 
arruzunun bir başlangıcı zannetmh;ler- rar~~«thın buguı:ku resmı tebhg~ : 
dir. Böyle bir taarruzun aslı yoktur. Gurp. ceph_e.'un.de., s~dece hafıf top-
Son defa tutulan Alman esirlerinin çu ateşı te::ıtı edılmıştır. 
pek çoP-unuıı Hitlerci cuk gene co- Paris, 2 (A,A.) - Büyük umumi 
cuklıır olduğu göı i.ilmUştür. B~ bal, karargah telıliğ ediyor: 
1914 harbı ile ~imdiki harp arasında Cephenin her tarafında gece,-sÜ• 
Alman a keri terbiye nok-ııınım gös- künet içinde geçmiştir 
terir. Kumandanlık l.ıu cocukları u- · 
fak taarruzlar için kullanmakta te
reddüd etmiştir. 

Cephede şimdiki halde geceler 
sakin geçmekte, daha ziyade gündüz 
çarpışmaları n1kulıulmaktadır. 

Amsterdaın, 2 (Radyo) - Alman 
yanm erka111harbiyesinirı umumi ta -

• arruz icin za \'lf bir yer aramakta 
olduğu ve buı;uıı içiu:en çok Hollan
da ile i:ffiçreyi istihdaf etmekte bu
lunduğ·Lı ~üyleniyor. 

Amsterdam, 2 (Radyo) - Hollan
dada Uç vilayet hariç olmak üzere 
her yerde örfi idare Han edilmiştir. 
Bu tedbir, Almanyadnn gelecek her 
hangi bir hnrekete knrşı meşhur .su 
beııdleriııin bulmıdugu Liitün mınta
kalı:ırn ~amil bulunmakU:Jır. 

Brllk::ıel, 2 (A.A.) - Fı~nsa, Lük
senburg hududunda ve Fı•.ısa dahi
linde kain l!ndange lrn .;abasındr.ki 
miktarların yiı·miyc baliğ ülan biltlln 
Lük>emburglu ileler lrnsal~ayı terk 

Romanya 
Ticaret anlafmaları 

yapıvor 
Eelgracl 2 (Radyo) - Geçen haf

ta Yugo,;ıl:w.ra ile be3 hükfimet ara
sında yeni ticaret muahedeleri akte
dilmiştir. Bunlar isvicre, Yunanis
tan. Bulgaristan ve diğer iki hüktl
mettir. 

Bugün de BUkreşte Romanya~Yu
go"'lavyn nrnrahha-.J:ırı arasında mil
zakerelere lın lnnmıştır. Geleeek 
hafta Fransa murahhas hevetiYle 
müznkereleı·p lıaı;lan:ı.;aktır. Yakın· 
da Macaris~ n. 1~· nnya ve İngiltere 
ile de müzakerelere ipt~dar oluna . 
caktır. Yuırnslavya, :lfacari-ıtandan 
şimdiye kudur yaptı~ı ihr;ı,. "ebe· 
biyle 35 milyon a:nar ah ' .ıdır. 



TT!FE · 2) (ANADOLU) 

erika kongresi, ambargonuıı kal
ırılmasını ekseriyetle kabul etti 

1 Vil~Y'-7!71 Haber!~rIJ 
Ticaret işlerimiz 

Takas bedelleri ve fiyatlar ü2erinde 
dün müzakereler yapıldı 

H •• k "' J• • 'J k • k b J • w • • •• Mmtaka ticaret ntOC!ürlOğütıOn de: re, lngtliz ticaret müesseselerinin lz-
U umet ayan mec 151 1 e ongrenın a U ettıgı prOJ ~ye gore ıaıetiyle tzmir ihracatçıları ticaret o- mirden alacakları kuru üzüm ve incir 

k ld d ıd dası sAlonundi .. b·~ toplaıııı y~prnıılar- mafısuttt {fyatlan ttzerinde de mtttı-

a m bargOn UD a ırıltnası için te birler a ı ::~· ~~:~~~\~ftu~: ~~p!~:d~·~::; lterel~ yaptlmı?tır. B~ m~aktte, y: 
2 (Radyo) - Bitaraf- Sidney, 2 (Radyo) - Avustralya Ayrıca 400 zırhlı otomobil hazırlan kil, Avusturalya deniz teza-lhlann- limitet şirketi ı.~mir şu?esinitı. faali .. ni '.1'1 aret _ve.kıli B. Nazmı 'IOl'fao~-
dili hakkındak· proje, başvekili B. Menzi, parlament-0da irad maktadır. da i6ffltere namına mOhinı inpat ye!e. ~çmesi m~naeebet~!le ~ırketfn hı ıle lntilıı ıthal&~ müesae~~I ftlü
i nazarına göre .kong~ ettiği bir nutukta demiştir ki: Başvekil, Avustralyanın harp ha- yapılacağını, seri vapurlar kiralana- mudüril B. Şerıf Kısakurek ıhracat- mcssili arasında cere) an etmıştır. Sa-
n! edilmiş ve uzun mü- - Ambatgo kaydi, Amerika bitaraf ~ırlıkları için 69 milyon İngiliz lirası rak nakliye işlerinde kullanılacağı- çıl~rla ~m~tırılmış, takas lıledel ve tıt fiyatları üzerinde bugünlerde kati 

nra bti7Qk bir ekse- lık kanunu kaldırılınca silAhlanma'k sarfedecegini, ayrıca bir hava iiiosu nı, bu vapurların denizaltı gemileri- prı~lerıni~ ödenm~ tarzı, tak~s usulü swrette bir netice elde edilecek ve an
i olunmuştur. Bu hadise, için mühim siparişlerde bulunacağız. ha.ıırlamakta olduğunu ve yakında İn- ne, hatta dUŞman to11>lto mıJHripleri- d~hılfnde ıhracat ıılert Ozetınde bir }M1tıa yapılacaktır. Bu anle'tna"ı da 

r·n bir tnemnuniyet u- llk hamlede 100 tayyare ve öç torpido giltereye muhim bir ordu gönderece- rte karşı koyacak şekilde silahlandı- gorilşme yapılmıştır. fngiıtere den kiılliyetlı siparış1erin ta-
. muhribi sipari$ edeceğiz. Avustralya ğini bildirmiştir. r'ılacağını, 60 gemiye müdafaa ba • :. kip e~i tahmin olunmaktadır. 
. ilah 'fe nıühimmat aln- ordusu da motörle tirilecek, bunun i- A vusturalya bahriyesinin takviye- taryaları yerlqtirileaeğinj bildirmiş- Ankaradan aldığımız malOmata gö-
k ldmlması için derhal li- çin bir buçuk milyon İngiliz lirası si lüzumundan da bahseden başve - tir. . . 00,==~---'·-...--.....·-.... 

ir eri almıştır. ~arfedilecekt!r. . . . . . 5 • • Muhtaç clüş en ka- B~ledi ye dtı 

manÇej~~anlıg-ı ltalva matbuatı Mes'elenin içyüzü zalar halkı Şehir ve Fuar işleri 
'.T I on Friç, üç Alman neferi etrafında bir tep 'antı 

ksen Çek d/JQrlJI• t f d ··'d ı t" M z ~atol rın tetki· B~1ediy! ttfgf Dr. Behçet uz, dun 

M.ll" Ş f· · · I" t · d h a!"a ın an ° oru müş ur akşam belediyede muhend:s ve mimar-mtııtar J J C JmJZJD meC lS C tra uyur. Londra, 2 (Radyo) - Royfer a- /~ine başf ancJı tarla şehr:n muhtelif işlerini konuş -
2 (Radyo) - Royter ... d kJ " } k } d jatı-ının Bükreş muhabiri bildiriyor: . muşjut. 940 fUafı me:seleleri de bö 

t Çek karnaklanndan U art DUt U .emntyet e arSJ 3 1 bihaber alan mahfelJer, Polonya.. ı:'ırfına _}'ÜzUnde~. Ozanı !e dığer arada §lrü4\llmüftüt. 
e 1'0re geçen Cumar- da Varşova önünde Alman orduları malı ullerı zarat goren, bagları ha- Belediye 940 fuarı iı;ia şimdiden 
ada nkubulan nazi Roma, 2 (Radvo) - ftaJya mat- nın bir Rus• Tilrk ihtilifı bekleme ski başkumandanı Van Friçfn öıü - rap olan .. ı'emalpaşa kaza merke:z.Jy- tedbirlet ~lrnaktadır. Be seneki fu-

rekette altı kişi kay. buatı, T rk ye Cumhur e' i 1 met n ·mkin olmad ğını kaydeyletnek :tıünde alaka ı bulunan üç askerin le bazı koyJerJndc ve ~e!~eleden h~ - &rdan elde edilen neticeler hakkında 
lnönUnfln BUyOk Millet Mecli 'nin tedir. Jeçen .hafta idam edild ti anlaşılm rap olan Bergama, Dıkılı kazalarıle batvekft ete ve nk•letlere birer npor 

Tabur şehirlerinde Al - dOnka açılıfında frad ett'fi nutku Atina, 2 (Radyo) - Tttrkiye-Ru ır. Bu idam keyfi7eti de 1'6 terfyor köylerinde halka yapı~acall yardım gönderilmiştir. 
. S 8 •-kil&tı -A ki, Von Friç, m harebe me1danıncla ~akkında kaza vilayet ıdare he71tle- Dilnkü toplantıda ıehrfn ağaçlandı· 
yle : .... , men- emniyetle karplamaktadır. Mesace. ya müzakereleı'i, Rusya ile rinland·- harp ederken ölmem·,, bir nilcaed tince hazırlanan mazbatalar Tili7e- rılması ettafmdalti plinlar da tetkik 

lk. üzerıne ateı a~mıı, 80 ro gazetesi; Ttırlı - Rus milna ebatı ya arasında başgfüıteren ihtllafır. netices.inde öldUrUlma,ıor. te a.elmiş ve vil&11t idare hqetbıee edilmiştir. 
u..-:rut. bır çok ldmaeler 1aralan- hakkında TUrJdye Reiaicumhurunun hallinden sonra tekrar başlıyacak • D / d / 1... tetkıke baılanmıftıt. Kanunen 7ap1- Ar~ BACILAR. 

:anra;:~i:u~=b!~~=~ aö7ledi1l 16zlerden aonra, Almanya-00t~------ :J an ır ICI llC laeak yardım, vırıttma ve banka B~l~dlye ara~cılık taJmıak isti _ 
meımeıdir. • İstanbul, 2 (Tel•fonla) - Dfyar· borçlarının teelll, ılraat .banka~ ta- yenleri imtihana tabi tutmata batla-

ngi tere bi AptOlg&ni, dolandıncıbll madde. dir. tir. i, . ) ı 1 taıya hu •. ku" metı• bakır - Mardin nakliyat anhan sahi- r~fındaıı tohumluk WfZıl .. lthnde - mı,tır. Diin OD .kiıi imtihan edilmftı 

ı gıda maddeleri ·:~.den dolayı buııan tnkJI edıımiı- Kuşadası gomralc. Buca belediye meclis; 
tedhirl«r alJı Akd .J ş k A d Para bcrJA!l stanbu1a mamur utu evelki gün top~andı en• Z [],Q Ve ar l V!'"Upa a kf J Kuşada ı gümrük baş memurluğu Buca belediye mecli i, belediye te~ 
2 (Radyo) - İngiltere na O unuyor lAjvedilmiş ve yerine salahiyetli bir isi B. Nazım Anıkın reisliğinde ilk 
t r yağ ve jambon lstih- SU h,, laraftardtr İstanbul, 2 (Telefona) - Para gümrük memurluğu tesis olunmuş- toplantısınıyapmış,evvelal'iyasetd). 

d'd edecek 'kararlar almıt- borsasının tekrar 1stanbula nakli J- tur. Kuıadası gümrfik memurluğu ile vanı intihap ed'lmiştlr. Birinci reis 
b ına 4 ams tereyağ ve Belgrad, 2 (Radyo) - Bugünkü kan dıgını ve bu ı:ıiyaselte bir tebed in tetkiklere baelanmuıtıt. Bunun tt1Ulga baş n_ıemurluk mUlhakatın- 'tekilliğine B. N1yazi Aktaş, ikincıiye 
bon alınacaktır. Buna se - gazete er, italya kabine indeki son dOl olmıyacağı neticesine varıldığı. ebebi, Ankaranın pi1aaa yeri oım .. dan Karina ve Yenihisar ıGmtük B. Kazım Atala, daimi encümen aza.-
da maddeleriftin Avrupa - tadilatı ehemmiyetle mevzuubahset- nı yazıyor ve diyor ki: rnasıdır. memurları izmir gUmrUk baı mOdOr~ lıklarına B. Niyazi Akta9 ve B. Ah-
i f ~erlerinden intiltereye mektedirler. Vreme gazetesi, Bay - İtalya, Akdeniz ve şarki Avru lOiOne bağlanmııur. med Caymaz seçilmişlerdir. Beledi· 

e olmasıdır. Hükftnıet, Mussolininin, ital.Ya htıkQmetinin pada sulha taraftardır. Şimdiki de Çek0er mem"eketim'zden tenin bir senelik raporu da mecliıce 
uz ktan ingiltereye gelecek hayatiyetine ait yeni teşebbüsler ve lişiklikle italya, bu arzuıunu ve t ..... '1 a ..... kar Atk yt\1.G den c·nayet tasvip ıdilmlgt1r. 

deleri için tedbirlerini al - hayati ilhamlar verdiğini, beynelmi- hareketini takviye etmfıetfr. İtalya ""' -
. :Maamaflh bu tedbirler ya lıl vaziyete bakılınca bugünkü Av- qu}hiln muhafazası maksadiyle Bal fstanbul, 2 (Telefonla) _ Çekler, Kc elli cadde inde evli bfr kadın Bir teberrQ 
m.nmlanacaktıt. rupa vazi,t~tlnde bftarn!lık siyaseti- kanJardaYu,goslavya ile de tam biı bu sene memlıkıtimizder. yanm mil- olan Hid yeti evine ıötUrerek eski 

R 1 ni takibe devam edeceği manası çı- anla•ma halindedir. ıc. k · ı df bir aşk yUzilnden bıçakla bir çok Çeıpnenin Alaçatı ııahi7eei inhi
sarlar memuru B. Mahir Özbeldn 
nahiyedeki çocuk esir~eme kurumu
na otuz lira teberril ettiii haber a
hnmııtır. Aldığımız bir mektupta 
k11ruınun Alac;atı kotu namına bu ba
ıniyetli zat takdir edilmektedir. 

Us mane'·ra arı y yon tUtUn almaea arar vermış r r. yerler'nd n yaralıyan ve ölddren Y<lr 
=oo=------ Mübayaat, peıin para ile olacakbr. ıancı j( hmed ikinci sorgu h&kimli-

Sona erdi T •t d. ı . h b Alm;1n tayyare•' yol· ltnce Atırceı• mahkemesine •eril -

a, 2 (Radyo) - Rusyanın eyı e } mıyen a er cu~uz dön ]ü mi~~~İunun cinayet esnasında almış 
· nması, sonbahar ma- olduğu yara :ır, tamamea iyileşmiş-

1 b' ·rmiş ve Qslerine dön- İ tanbul, 2 (Telefonla) - Dün tir. 
B ı d · ta R LJ [ f • d :Berlinden ge en Alman yolcu tay) a- Zelzele .u 1:1a~n~~~i~~:~n:ızami~~~ usvanın us ar sos ye es.p en çe resi, bu sabah y6lcusuz dönmil$tür. . Kız nerede imiş? Evelki gece Mat 29 de ödetbl$h 

ın iyi bir netice verdiğini kı.fe~e"'ı .. hakkında bı-r haber ç•ktı Ruh n;n hUtoıü nakz~di d: G çe 1 rde zabıtaya kaybolduğu hafif, DJJcilf kau merkeıinde de •a-
..., b ,, haber v ·ilen, İkiçeşmelikte İmariye at 21,1& de Uç sınlyeıtk tiddetUcı 

1stanb 1, 2 (Telefonla) - Tayyare ı h:ıllc mde oturan 18 yaşında bir ır.alale elmu~r. Huar yeldv. 
1n·yc i reisi olan Sovyet Ru ranın kaçakçılı ından d l ) ı t ~ ay hapse ş· kriiy nin ortadan kaybolduğu ö-car gaz~te!eri 

ofun nutkunu ehern· 
tle karşı'adılar 

Londra, 2 (Radyo) - Cen vr den 
gelen haberlere göre Sovyet R ı ya .. 
nın, nıllletler cem .} etinden ç ki <!Ce
ğ ne da r çıkarılan haber, Lonclra 
Sovyet sefarethane ince teyid edil -
tnerrtı r 

Lond A s !iri :e. Ma· kinin Şfrrıdiyc mahkum olan R hi akkın iaki hliaürn, te_d,cnbe~i seviş i-_i Cah.id_ •.dında bi- ZABITADA 
kadar bundan haberdar edilme i la- Tem) z mah e iııce nakzedi d'ğ'n rmın ev ne rızas yle gıttıli anlaşıl -
tımdı. B ... fai ki, 4 k nunuevvelde en Ruhinin muhakem iv fJmUzde- mı ır. Kızın yaşı btiyOktClr. Bu iti
m ·rıetıei' cemiyetini in'ikata davet e- ki cumartesi glinü tekrar bakılacak- barla kanunen yapılacak bir muame- iki kardeıin raptıklan 

Torbalı istasyonunda ttene bin
mek içbı bekliyen Bucalı Ömer ve 
kardegi Adem Kıbrız ile Mehmed 

SRIN 
cocuGu • 

B yle bir ş y ol aydı mi letle:t ce-
detek lr. tır. O gü,n avukat Neeip de dinlene- le görtilmemi~tir. 

cektir. •----------it 
'"' Atatürk ihtifali Darcanlı arasında gUreş milnakıLŞ&Sl 

1 

Fitrenizi, aene kartallarımıa yQ!Unden kavga çıkmış, iki kardıt. 

A k 1 
için, göklerd n yağacak ölüme Ebedi Şefimiz AtatUrkUn ölU- Mebmedi fena hald& dövtnUŞlerdir. 
karşı bizi korutaeak kızıl ay iç ·n, ttJtintin ilk yıltl&lüattti dolayuf)f- Bapadan yaralam11lar n ara an aşmas l1 ıyutdun yannki koruyucuları yu- ı. t0.11·939 Cama aiiırilı aaat Torbalıda :Kasap k6 •Urtde Reftk 

.1 rularımız için verec"ğiz. 9,0& te nhniııcle bir tiren yapı l\:oşman ve bacanaiı Mehm&d Ya -
l•calttır. O rUn Ebedi Şefimiaib daş, ayni köyde Mehıned kızı .Ane 

Gelecek hafta içinde müstaceliyet kara· ca~ı!::::~::1~:1~i biter bitmez, k:!: ~~::;ı:i:::ı~·:a:. Taa;J~~1 bıçakla başııadan yaraıamıe-

Uzel çocuk gazete~idi 
• 1 l k tnilli müdafaa ve hariciye encilmenlerı tar Para bozarken 

riyJe ttleCdste InÜzal<ere 0 Unaca tir Türk - İngiliz - Fransız anlaşmasını Ba törende batta vali olmak Mezarhkbaşında tfttün bayii :b&T 
tq~ike başlıyacaklardır. Anlqma, üzere bütün memurlar " halk l!!teıtt, Tür.) parasını korama kanıt -

Ankara, 2 (Telefonla) - Büyük Parti Grubu idare heyeti, bugün tnilteakıben heyeti umumfyeye verile- t.uhınacaktır. lzmir halkeYi ,.._ nuna aykır) olarak 525 kuruı muka· 
Millet .Meclisi, önümiizdeki pazartesi ımcüm nler i~in namzeoleri 1aasırla- cek ve hafta içinde ruınarneye kona- ,. ii ba ihtifal içia 1tir proci-aal bilinde bir ingiliz lirası bo2'!arJt:ett 
günü toplanarak eııeümenler seçimini lnakt. dır. tak milstaeeliyet karariyle müzakere ha;ırlamaktadır. görülmüı, hakkmda takibata baılan 
yapataktır. Encümenlerde baaı dei'ıiklikler ola- edilecektir. • .m;g'1r. 

Yarın Çıhıyor 

-.JSLAM TARIHI....---
Hz. Muhammed 

zamanda çocuğu, annesinin nezdin- Hazret Pey~amber dört ya11na dışarı çıkıyor1unus? 0:1telik kOoOk dı .Uzel, tavır hareketleri ıerb..W •• 
de bırakmalı bir tOrlU muvafık bul- gelmişti .. Ekseri, vaktinde sOt anne- kardeşini de niçin götOrüyorsun? Demektedir. 
muyordu. sinin müsaadesini alarak kardeşleriy Hasta olacatınızı dU1UnmUyor mu- Rea11Ul &krem de derdi ki: 

- Maazallah ya bir hastalık eri- le beraber kıra çıkıyor va kardeşleri ıun. - Bepiııizin en faaihryim. CUakfl 
şirse.. koyunları otlatırken o da yanlannda Şeyma annesine cevap verdi: Kuren• mensubum ve Deni Sa'd ara. 

Halime hatun; çocutu çok sevi - bulunuyordu .. Gene bir rttn de şey- - U.Ulecek bir 18711.k amıe •• Biz smda y~tiftinı. Omer Rıza be7bl t... 
YAZAN: M. Ayhan.-.-- yordu. Aynf zamanda onun U.ıerln- ma sOt kardeşine; hiç 11cak du7JDadık. liJJı tarihi 1938 .• ) 

de hakkı vardı. SOtünU emzirmişti. - Haydi -ded~ beraberce koyun- - Nami ·oturt Bu dnttte 11cak (GıDe inailia muharrirlerinden 
Çocutu alarak Mekkeye gitti. Fa- lann batına fidellm. duymadık da ne demekt john Devanpol't ttiazret Muhaııı-

- 35 - ret mahallinin örtillil veya açık bu· kat enditesini de Emine hatuna söy- O .,Un dehıetlf bir sıcak vardı. öt- - Vallahi dotru .Oylftyorum an- nıed ve Kur'anıkerim) unvanlı e1e-
ard lcrinfn isimleri şunlar - lunmaeında &'öitetditi hassasiyet ve ledi. Ve Peygamberin validesi, bü- le vakti idi. 00019 tepeye dikilmiş.. ne. Gökte, kardeılmln baımm his&- rfnde -ki bu eaetde 8on zamanlarda 

al&ka, hedüz bir yavru olmasına rai· yil:filp sevilen ve tam sevilmek ea - ti. Kumlar kaynıyor, rüzgir ııcak, sında bir bulut pa~uı dotdu •• K~ muhtelif Uunlara ttNünıe edilmifo 
h; Şeyrna, Hnıkı, Zil- men, çok dikkate ıayandı. ğında bulunan yavrusunun tekrar adeta alev dağlan halinde esiyordu. deıtm nereye slttiy" o bulut part• tir .. diyot ki: 

( ahud Hlzlka):t Y awu; avret mahalli a~ılınca he- göUlrillmesini istemiyordu. Bununla Hazret M umahhed de; Şeymayı sı oraya sfttl Ye onun bqmm ı ... n- - Haıtet muhaınmed ıat anne-
h tun diyor kı: men ajlamata baflar Ve ött\llünce beı'aber ayni endite, onun da kalbhıi çok seviyordu. Onun sözünü kıramı- den hiç ayrılmadı, Gene o balatan siyle pek az oturmut fak~t onun pt. 

r ocuklat gibi Neblyyl Kk- sükllnet bulurdu,. Hatta ıilt va!ideei kel1lirfyordu. yordu. Süt annesi'!in ~eklif!~e karşı: gölaelinden reldJk. katini daima minnetİe hatırla;yıp an-
b şını kirletmezdi. Keıı· HaUıne hatun bıle buna çok dıkkat Mihayet, yavrunun daha bfr mild- - Hayır, ben gıtmıyecegım ! mıştır. Hazret ?rfuhamıned Hattee 

r z man yıkayıp temfl!le .. atntit ve ha1tette kalınııtır. det: ıOt annesi nezdinde kalması Diyemedi. Not: (imam SOhqllnln teaPlt ettf.. ile evlendikten sonra Halim'e onu l'f• 
· e, baktım ki terte~iZ· Çocuk büyüyordu. İki yaşına baa. mu~afık görfildll.. Halime, bilyUk iki süt karde9 evi terk ederek kı- ti hldteelıre naıaran, fahl'I k&lnat yaret için Mekkeye gelmlftl. Ve 0 ..., 

unmaktan tıeftet eder- mıftı. Sütten kesiltnifti. Attık anne- bir sevinç içinde Mekkeden ayrıla - ra çıktılar ve akşama kadar koyun- demlttfr ki: ne. büyük bir kıtlık olduğundan 
'ma üzerinde elbise büİun• sine •e dedesine iadı~i icap ediyor .. rak,. kabileıinin. bulunduğu mevkie ların ~aşında eğle~diler. . . - Faabatlnun ıebebi (Btnf Sa'd) m;hrumiyet baş göstermiş, hayvan-

dl. Aksi takdirde atla - du. QtltıkU usul öyle ıdi. Enelce de geldı. Zeval HArıı de bundan mem. Halıme hatun; .~~.t oğlu:ıun büyük içinde yıtitmtı oıına1dıtımdır. lar ttlef olmuttu. Hasret Mııhatn-
dı .. EkHi'l samanlarda yazdıtıınız v99hilt; sütten keailın nun oldu. kızı tarafından l'ot1ı1rilldilgilnil ~nla- V. lfhar namındaki lnılliz mOellf- med zevcesine silt annesinden bab· 

nurdu ve bent ınerdt.. Qocukll•r• analatına teslim edilirdi. Zaman ilerliyordu: ResulO Ek- yınca fena halde sinirlendi.. fi de Llfı Of Maummet unvanh e- sedince, Hazret Hatice tarafından 

ı~ J eba vardı Fakat tanı bu 11rada, Mekkede rem: kabfleniıi muhitinde ahl&k ve - Ya çocuğa sıcak vurursa. Bu serinde: Halimeye, bir deve kırk koyun veril-
~ec..e V ' mOdhiş bir Vt'ba hastalığı çıktı. Bu terbiyesi ne kendine mahauı parlak h~vada onan götUNilmeaı münasip - H...-.t Mubammedln Uıanı cok mit ve Halime memnun edflmifti. 

çöllere 11atııiı met: Mekkı ve havaliıinde bir Jbe~cudiyet at?.ediyo,.du. LIHnı mı? faıfbtt .. Beyanı ve mdftbu; Arapların Halfmenin batka bir defa ziyaretin· 
mdtıtnadiyen insan kemirip duruyor QOk be it, çok fa~ihti. Süt annesini Ak9am avdetlerinde; Halime, en gilzelf idi.. ÇUnkü Nebi Sa'd kabf- de de hazret Muhammed kendi aba· 
du. çok seYi).'.or ve ondan Qok istifade e- Şeymaya çıkıftı: leslnd beş sene bulunmu9tu .. Haz- ı::ını yayarak süt valideaini oturtm\lf-

p yı:ambetin bilhau• AT· Haliıtte hatun: böyle tehlikeli bir dl) Ot4u. - Şıyma; ne di>'e bu sıcaklArda ret lıluhammedin bedent te .. kkOlü t•.) - O.Yam ecleoek -



{ANADOLU) ( SAHl r r.o : +1 .. --~3~T~e~·~r:İn~it~e~n~i_...1~9~3=9~C~u~ttı~o~------~~--~~~~~----~---:-~---------------------~.:.:.:,~~===-----_...-:;--;;;;;;;;~~~----~--__;~==;~--iiiiiii_.,........,....__..;;::;w..:ıım:-._~~.-...._~;;:;~ " -
n 11utku Alman gazeteleri iÇ ay ı ya a lngiltere'de 

Molotofun nutkunu G zete ve mecmualar 
nac-ıf tefsi~ ediyorlar Sulha taraftarlık ve tecavüze düşman· için tertibat alındı Ru nln Tu .. rkı·yeden Kars ve Ar- Bcrlin, 2 (Radyo) -Alman gaze.- Londra, 2 (Radyo) - İngiltere-sya , teleri, Sovyet Rusya icra komitesi ı k h d k. R "" k ,. t• 

d h • d• .. • t 1 d reisi ve hariciye komiseri B. M. oloto- 1 USUSUO a l ll.:> anaa ine deki sansör, her tfirlü mecmua v~ t ~ ama ffiP. n ır d ı gazetelerin dış memleketlere gelişi a anı ıs e ı gı -n ya a ~~~ nutkunu tefsir ederek ıyor ar •• f ki d . . k d I güzel sevkini ve dış memleketlerden 
Anklırti, 2 (A.A.) - Sot•yetler lii~- · fakat etmiş ise pek sarihtir ki, d~ru~- _ Bu nutuk Sovyet Rusyanın :Ka- ffi lJ tte l er e ) Ş ti fa e er C f idhalini yasak etmişti. Bu gibi mec-

liği komiserleri meclisi reisi ve harı-[te ettiği mesuliyeti her halde rtıuc1rık radenizden ve' Rus arazisinden Al· Lotıdra, 2 (Radyo) - Başvekil yetler gösterdiklerini, garp cephe - munlan takip etmek jstiyenler, doğ-
ci;'~ lfömiseri Molotôf tarafından irad lıulunmaktadır. Fakat bu tarzı l'ıa~eket manyaya taarruz edilmesine müs&::ı- Oemberlayn, avani kamarasının bu - sinde mfihim harekat olmadığını ve rudan doğı:_uya kitapçılarla iş görebi-
olunan nutkun Türkiyeye ııitd ölan d~ı1- S1 ovyetlher itt1ihadı .. ;~ııhfl,,_nt<ltatı dtea~:fcu~- de edilmiyeceğini göstermiştir. fOnkil içtimaında haftanın plançosu- irigiliz ordusunun, Fransız hududla- Ylea~~~er~~~pt-ı~;~c~:!!~~~ar~~kini 
sımları tam ola~ aR aşzıgıya erç e ı - unan :tric sı,·"w;" u ı . . l!i> • • K d nu yaJ>mış; karada, denizde ve ha- rında yerleştiğini söylemiş ve sözü- ~ ~ r 

nıiştir. . O hat ki Sovyet Husyaya hıırıcı 81r~ ana a vada vukubulan askeri harekatı bi- nu Molotlfun nutkuna çevirerek, --=doiroo---
- Türkiye ile olan ~üzakereleriiı setiı:td~ pek çok mu,:af!akıyetler .te.m.ı~ . • .. rer birer bildirmiş, müteaddid Al- Rusyanın sulha taraftar ve tecavüze 

nıahiye{i hakkında cenebı memle1cetler e~mış.tır. Sovyet1er ,..ı ttıhadı lll.erını ı~- Amerıka ıle olan munase· man tahtelbabirlerinin h,ılsara uğra- dUşmnn olduğu hakkındaki sözlerin 
de bir çok ma~allar neşrolunmu~htr. tıkbaıde cİahf ~etbest btılunatıftırnyi t~ . tıldığmı ingiHz ticaret vapurların - ingilterede fena karşılanmadığını, 
Bu ttı:ısallatda~ bnııları So\•yetıer it- bitaraflık fyasetinf i<laitıe e#lirmek batını g .!n:ş!etıyor dan ela bazılar:ıtun batırıldığını, mfit- müttefiklerin de ayni kanaatte bulun 
tiha<lının Kars ve. Ard.ehati ~ıntakn- ~uretiy1e yah1:z H~rl>i kötü~tetnenıekle Loıı dra, 2 (Radyo) _Kanada hU- tefik ham kuvvetlerinin muvaffakı- duklarmı beyan eylemiştir. 
larının kendisine ıadcsı tnlebıfide bu- l·almıy rak bılakıs sulhu. ıade etmek kumeti Amerika hükumetiyle tica- =oo Londra 2 (A.A.) - Hür AJman-
lunıTfti~ ofcfo~unu tiihmitı. edilebilecegi i~ln m:vcuu tema::uıe iştırak eyleme- ri mün'ascbctlerini genişletmeği k!l- ya ismindeki radyo merkezi Tolılssa-

Hür A manya 
Radyosu tt! diyor? 

~·azılmaktadır. Bunun bır yalan. ve yı te:cıh ~h!lek~edır. . . rarlnştırmıştır. Bu maksadla Şikago vapuru int yortusu arifesinde Bitlerin hata-
Uydutma bit haber oldugünlı ~öylıye- A Bız ':_mınız kı. Sov~etler .ıvt~ıhaıhni? Los Arıce los şehirlerinde Kanada na.- sına kurban olan bütün AJmanlarih 
ceğiz. Filhakika meVZllll l:lnhıs olan zaafa ugrarnntlan takıp ettıs:ı s~lh ı;.- rnıtıa iki ticaret merkezi tesis olun- hatırasına ithaf ettiği bir mmıaj neş-
nıes~te X~tndeniz ve boğnzfara Ihlin - ya~eti istikbal için. dnHa. iyı vaıtlet~e mu tur 40 b • ·ı t f • t ı · d "l ; rederek demiştir ki: 
hasır bir mütekabil bir müzaher et pak- doludur. Biz bu sıyas~fü, ~Rr~d~nız ,ş . ln VQT l pe TO""l.e e S fn1 e l mı• ÔIUlerimizin intkamını ancak na-
tıntn akdltlit Sot•vetlE!r ittihadı bu havz:ısmda dil gerek Sovvet.er ıttıha- Dala diye 21 rcjlmfoin enkazı üzerinde aldığı-
Yolda. a'ltdolurtacnk

0

bir pak.tın k;ncfüi- dının ve gerek .. ~n~nla_dost ol~~ me~!: l )'eye/'/. SÜ Varisi tarafından battrıldı mız takdirde tatmin edilmiş olaca-
ni hiç bir vakit Almanya ıle musell!lli '"ketler menntıınm lüzum gu,.,terdı~ı G 'ln"'e/en/e kOt!UŞ U ' ~ 
bir ihtilafa sevR edecek hare:Ketlere yol ı:;eldlde tarn'rıme~ t:ıh:ıkkuku~u tcttnrı . . Londra, 2 (Radyo) - Almanla - dan bu sabah v'erJıen Ettımy J.~rCd- gız. 
nçmAffüıSı vi! harp t~hlikesi halinde ka- ('deceğimi:ıe etiıın olarak takıp edece- Pa;ıs, 2 (l~e.d~·o) - Başvekıl Bay :ın petrol yUklü (Emmy Fredrich) rick ndındak{ Alman petrı:;J gemisi .. 
radeniz aevtetlerihdeii madud olrtııyan ğ'iz. Daladıye, lı tiguı'i FraM1t baş kuman- vapuru, Atlas Okyanusunda ingiliz- nin AntJJ Benfzmtle bir itıgilii Jtruva• 
devletlere ait hatp sefineler.inin bo - Anadolu Ajansının notu: dnnı ,.e gene] kurmny ~a.~kanı general lerin Dispaç kruvazörü tarafından zörünfin vernıiŞ of aı.ığu dur işareti 
bziı;i tnrikiyle Karadenize gcçmele- 25 telgraftan ~O~ekkep ole.n bny G~melenle uzun bir goruşme yapını'- yakalanmıştır. I~ruvazörden müsel- üzerine kendi mürettebatı tarafın - lsviçre meclis 
rine Türldvenin müsaade etmiyeceğ!• Molotofun nutku ehmıze maalesef geç tıt. lah bir müfreze, vapura yaklaşınca dan batırılmış olduğuna dair olan 
ı;e dafr So~yet R~syanın teminata ma- v~. n<:ks.'ln ola:ta~ g~lmiştir. ifo ara?~ J · L "b · · c Ö Y [er İ A lman vapurunu~ ka'(5tai11 vapur lrn- haberi. teyid etme.k~e~ir .. Amita1lık • • 

seçımı 
lik bulunması fikrindedir. Turkiyeôen b:'i~ıs ıkf folgr!ftnn bı~ı I a r<l naz l nl n .... _, .. paklatının nçıldıgını, vapuru batıra• dairesı petrol gem ısının Dır çok de .. 

Türkire, Sovyetler birliğinin bu iki a.lınmnıfüş Ye d~ğ ri noks~tı ?lduğu fü- ~ngdad, 2 (A.A.) - Kral na:bı cağını bildirmiş, az sonra vapur, için talar A~ılü1fi taliteJba.hiı-lerine erzak Londra, 2 (Radyo) - Royter a
jansının bildil'di~ne göre, yabancı 
ırıemleltetlerdelu ingiliz konsolosla. 
rı, bitaı'af tnetrıleketler gemilerine 
vesika vstee~kletdir. Bu vesikalar, 
bu vapurların araştırılmasına mani 
olacak kıymettedir. 

maddesini telldatmiş ''-O bU sur{\tle plık- lınmcden dOnkü l:Jilltenler•mızle nesro- parlamentoyu açmış ve nutkunda ez - deki 40.000 varil petrolle batmıştır. ve mühımmat vcrmış olnıasındnn 
tın imzasını rayri m" mkiln kılmıştır. lunmuştu. Beyana tnki noksanlık ynp~ cümle Irakııı Türk - İngiliz - .Fransız 40 kişilik mfitettebatı, jamayika a - şüphe etmektedir. Bununla betaber 

ovyet-Ti\rk mi'.iiı kereleri bir pakt tıgımız kon tr ol nntiresinde anlaşıldı- mUtekal.Jil ~·ardım paktının ımznsmı dasına çıkarılmıstır. geminin evrakıııda, hamulesfnin Mal 
rıkdine lfıüncet' bit çol< s't·ast mec;efole- ğıtıdan Hnriciye Vekaletine müracaat memnuniyetle karşıladığını sbyİemiş- Londra 2 (A.A.) - Bahri mahn- no,.ye gı>nderHmckte oldu.ğu musar-
te temas imkanını ,•erm(+ir. BugUnkü edilerek nutkun bize ait ak~amı Veka- tir. fil Nevyo~k - l'imes gazetesi tarafın- rahtır. 
beynelmilel siyasi vaziyette blzJml~ Jet~ gelen metinle itmam edilm ·ş, lte- Naip: . . . . -00,~-----nıUnasebetleri ciddi bir ehernmıyetı yetı umumiyesl tekrnr neşrolunmuş • - Bn pakt Tilrkıyenın ıstıkbale da-
hafz olan devletlerin hakiki çehresini tur. ha emin bakmasını mümkün k.ılmak-
Ve siyasetini tanımak çok lüzumlu bir -·** tadır. 

• 
taıı 

11 a -Şe~•dir. Gerek 1\foskova görüşmelerin- T b[ b d Demiştir. 
den ve gerek Türk hüküm.etinin siya- ra US[!pr a gö 1 e· Parf rn:z·n güze' bir k"rarı Gen 

1 BORSASALAR 
al !Jl!eta ~'-lr.as ile ltalyan sefiri cu~a~ 0 

M: set sahasındaki son efalınden sonra ·ı /t f [ 
bugün Türkiyenin siyaseti bfzim için rl en a J1an qr ls+anbul, 2 (Telef~nfa). - Parti -
dnba çok sarahat kesbctmiştir. Roma, 2 ( .A.A.) - I..ibyaya 11000 mtz, 1st.:nbulda tahs~l goten tnşr~ı Q Ta S k l d 2127 Ü:tilm tarım 8 11 da me tuplar teati o un u 517 inhisar ida. 7 25 8 76 Türkiye hfikfimetinin kendi mukad- köylil naklettnekte ve lüi V~neclik'.- k_ıila~a ~ır )~.ur? açmnga k~rar vermış
deratını, harbe iştirak eden Avrupa ten. diğeri Pal rmodan gelmekte bu- t~r. Eskı mulkı.re mektebı yurda tah
devletleri grubuna bağlamayı tercih et luntı.n ve her birine Hti torpito refa - sıs olunn~-.ktır. 

ı 140 !. j. Tıılllt 10 2ô 11 
Atinn, 2 'Radyo) - Baş\•ekil ge- talyn sefiri de, 'Metaksasa buna 123 P. l\iihalef 7 12 25 

tiği nıalfimdur. T~rkiye hillfümeti Al- k?t ~~~ekte olan iki gemi. kafilesi Jtalyada mütareke 
~anyaya karşı ikı aydanberi harp hsı- dtln ogJeden sonrn A_ kdemzd? kar -

1 
, .. •• •• 

neral Metc.~·sfü.4 ile ital~·n sefiri ara~ benzer bir m ektup göndermiş ve ital- 212 K. Taner 10 25 12 
sındn bugün mUhim dôstlul< mekt u;>- yanın, Yuıı:ınistanln dost geçinmek 76 .M. H. Nazlı ıı 13 50 
fart teati edilmi~tir. nr1zt~sunda bulundugunu kaydcyle - 73 A. R. üzümcü. 10 10 50 lındc bulunan İngiltere ve Fr11nsa ile şılaşmışlnrdır. I\af'ılcler Lıbyu:.·a yı conumu 

karşılıklı bir mUznharet paktı akdet- <l?ğru scyahntl~titıe clc"•am efmişler Başvekil general Metak~as; italyn m ştır. 63 Kadri 6 125 6 125 
l'ni$tir. Dunu ynpmnkln Tiii·ki.re t:ım dır. 
jhtivatkar bitimU'lık siyasetini iterek Bugün Ras İllal limanına 6 gen'ıi 
inkf nf' ~tm~te olan Avrupa harbinin demirlemiş bulunacaktır. 
lnahrekihe dahil olmuştur. Roma, 2 (Radyo) - Trabluı:ıgarp. 

Kendi harp sahaları.la mümkün ol~ ta iskan edilecek olan italyanlar ha
<luıttı kadar fazla bitaraf memleket çek mil ola11 vapurlar, bugün Ras lllal 
l'rıek arzusunda bulunan İngiltere ve limanına vasıl olmu.şlnrdır. Muhacir
~ransa bundan memnun bulunuyorlar. !er, üç yilz kamvonJa iskan mıntaka-
:arkfye acaba bir gün bu nueketine larına scvkedilmi§lerdir. 

JSef etmfyecek midir? *· ........ ~-
Biz valnı.ı kom umuwn harici si- F d - b ' 

".asetindeki yeni zuhuratı göz öniin- ransız onanma'ı aş <U· 
e tutarak Mdiselerin inkişafını dik- mand:ın muav;ni ö!dü 
ıatıe tAkip etmek vnzifesiYle mükel-

Paris, 2 (A.A.) - Fransız dar.an
ması başkumandanı mun.vini Vi~ami 
rnl Taverannın vefnt etıtıiş olduğtı 
haber verilmektedir. 

lefiz. Et~r Türkiye hilkümeti ~imdi el
erini bir clereceye kadar bn~Iamış ve 
l'rıtıharip devletler zllmresinclen bir ta
l'~fın maruz buhınabileceğ-i tehlikenil" 
llgırhğım kendi fü:erine almağa muva- ·~-----------------

tal yadaki 
değişiklik 

Isviçre hükumeti 
-Be.ıtarafı tinci •ahifede

ticaret mües~eseleriyle diğer mües -
seselerin yer değiştirmeleri hakkın
dadır. Hükumetfn ittihaz ettiği bu 

- 8a4taraf1 1 nci SahifeJe - karatlar manidar olmakla beraber 
<>lnn hlikümet fıtşist rejiminin en uzun teHisı mucip olmadığı da ilave edil · 
uınfirlü hilkilmctidit. mektedir. 

Bundan başka htikürnctin yeni erkii- Cenevre, 2 (A.A.) - Popolo Di-
nının hepsinin eski fAşlım muhafız- talia gazetesinin isviçrenin bitaraf
~arıtıdan olmaları faş!zmin inkilabının lığına ve italyanın lıu memlekete ka" 
ldeô?ojilerfne her zamandAn ziyade sa- şı takip edeceği hattı harekete dair 
t,ık olduğuııu gö~termektedir. Faşizm, olan n\aktılesinden bahseden joııt -
•OınUnizm aleyhtarı olmakta herde - nalde GE?neve diyor ki: 
\·arndır. Fakııt tıyni zamanda &mok- Dunun, devletlerin geçirmekte ol
ratlarıtt afovhindedir. Hükümeti ve dtlklnrı bu müşkill devrede Popolo 
~enııekati f~nre eden tek bir adnm var Ditalianın makalesi isviçre için cesa-
ır. O dn 1\.1ussolinfd1ı-. Bu defa ya- ret \'eriei nHıhi~·ettedir. Ve bir tesel

tıılan nöbet değiştirmeye rağmon ge- lidir. l3itim itnlyanın dostluğuna iti
~ek dahilde, gerek hancte italyan si- madımız vardı. Bununla beraber 
~aseıı değişmiş değildir. F:tjist italya mü~hassis olduk. Çünkil bu dostluk 
llıt evkiini ve takip etmekte olduğu is- Mk samimi bir şekilde izhar edildi. 
ikametleri muhafaza etmektedir. 1talya bize karşı sempatisini izhar ve 

Avrupa vekavii fle dünya hadise- bizim istikl!ilimizfn zarurt olduğu 
~ri ltalyayı teıAkkileritıtle '1e işlerin- noRta~ında iımtr etmekle bOyUk !!l.llh 
1 e he!' zattıandan ziyade azlmk:ar bu- siyasetine sadık olduğunu isbrıt et .. 
aca){tit.> mlş ve pre!tijini arttırmıttır. 

'Tt T a~y~re ~j=-~a ~;-j T ~;;, ,,;; :i646 l I 
BUGtlN 

nır hnftada~ber! bilyük ve ş!mdiye J . M· I , 
t~dar hic bır fılme nasip olmıyan O fj I t On Un 
ır rağbete mazhar olan Şarkın 

SES KRALlÇEst 

Ümmü Güf$üm'an 
Yıırattığı 

Ümit Şarkısı 

Annforcular Şahı filminden sonrn 
çevirdiği en kuvvetli komedisi 

PRENS BUt UL 
Yorulan dfmağlıırı ditılendire~ek; 
Kederleri giderecek, iki saat mütema
diyen güldütecek. TQrk~e söılfi Arapça. ~arkılı 

Sann milşteri~rJnıizin talebi üze. Ayrıca 
JURNAL son dünya rfne bir hafta daha programallave- EKLER 

te~i>~terilerektir. hadiqntı. 
'lengfn bir saz ~yeti ile ve yeni numaralar ile bayan K IK 1 her gün 

9 d:ı cumartesi \'e pazar günleri 7 ve 9,30 da Llzznt snhnetle RAKS, 
DANS ve TEGANNt edecektir. 

Oyun saat?arı 
:RENS her gün S - 7 IÜMİT herghn 5 - 9 
lı'l3UL Cumartc~i. P:ızar 3-7 ŞARR'.ISI cumartesi, p:ızar 1 _ 5 - 9,30 

J- TENZiLATLI HALK sennsl:ırı çarşamba !l dn pazar 11 de 
KF'P-'?Me z e t m* g• sz-ewsı * • 

sefirine gönderdiği mektupta, Mus- Mektupların mr.tni, yarın gazete- 61 Ahmet Tabak 10 11 Roma, 2 (R:ırlyo) - Önilmlizdeki ı· · ı k y h J d · t ' d ı.. • 
so ınmin, Arnavut u · ~ unnn u- er e ın ı:ar e ecl' ı...tır. 58 Necati B. 9 25 11 Gumartt>ı:ii Jjünli, mittarekenin .vıldö- dutlaı·ında tnlı9id edilmiş olan itnl- Paris, 2 (Radyo) - ~ r . •ns ajansı; 60 A. Naci A. 10 10 

nümürıe r1tstlamnktadır Bu münase- yan Jrnvvctlcrinin geri çekilm~si hak Yunan bnşızekili Metak' l :l ile italya 
42 

F~. Sola .. 
1
. 

16 16 betle mPÇht1 l asker ltbid.esine çelenk- d ~ · 
kındn eyhilde verdiği emrin, iki efiri nrıı.sın a teati olunan dostluk 28 s. Erkin 11 875 ıı 7ö 

ler konacak ve tören yapılacaktır. memleket arasında yeni bir dostluk mektuplarının, Londrada mcmnuni-
18 

P. Klark 10 12 
Törende kral Viktor Emanuelle Mu~- ve mesai birliği İ"in yol açtığını ve yetle karşılandığını ve Yunnnista- -----ı-"olini ve nazırlar hazır' bulunacak - 'Ç bu emrin, Yunan umumi efkftrındal nıh, Türkiye, Romanya ve Yugoslav- 3588 l ardır. derin bir sempntl ile k:ır,ıland1t;m1, yn ile olan dostluk ve ittifakı nnzarı 265815 

MetaAs -s bu münasebetle 1928 senesinde Ro - dikkate ahnırsa Yunanistan - İtalya ___ _ 

Romanya setri ile 
konuştu 

mada imznlanan muahedenin bnklj dostluğunun bOyük bir kıymet taşı-
bulunduğt.tnu bildirmiştir. dıgını kaydetmektedir. No. 

7 
8 
9 

Atina, 2 (Radyo) - Başvekil G. a ç ·e 10 
:.\{etaksas, bugtin saat on Uçte Romnn- 11 

;~hs:;~1ı1~·~~~~~~;~~~. etmipe u- Alın an yayı müdafaadan ziyade Rusya· Çu~~ c 1 
R: 

Cocuklnr-, V"rdım k d. ]f 394 M. j. Taranto · } · t 206 Şerif R. l!a. 
Ankara, 2 (Hususi) - Çocuk esir- nın en ı enle Pfl ne 1ızme 77 B. Mizraki 

~eme kurumu umu.mi merkezi tara - l k d 89 M H. Nazlı 
fından son ay zarfında ~106 çocuğa ettİ0Ö-İ kana ~ ti la İ n1 İf 47 j: T. mah. 
muhtelif yardımlarda bulunulmuş - 44 B. S. Alnzraki 
tur. Lôndra, 2 (Radyo) - So'!:yet Rus- :\1olotofun nutkiyle beraber italya ka ----

l• . r • ya icra komitesi reisi ve hariciye komi- binesinde yapılan değişiklikler ehem- 877 
n gltlZ Vapuru seri B. Molotofun nutkunun Tokyoda- mfyctle alakadar etmektedir. Siym;i 144799 

ki ilk akisleri azami ihtiyatkarlık ol- m hfillcr, Sovy~t Rusyanın bitraflığı- ----T ah te / ba/ı iı- in hfıcu· muştur. Rusy~ ve japon~·a arasmdak' nı mulıafazu edeceğini ümit ettikleri 
ihtilfiflı meseleler için B. Molotofun halde City Of Flint vapuru meselesin

TrU n Q an lnl r tu f du nutkunda yapılan işaretler Sovyetle- rJe bu tahminlerin fevkinde hareket ct-

146676 

Kilo 

Y kan. 
Eski yekOn. 

U. yek\ln. 
Zeytinyaiı 

CebelUttıırık, 2 {A.A.) _ Egbn rin samimiyetini nnlamak için yokla. tiği ve Almnn emellerine hizmet cy-
adındaki bir ingiliz va purundan alı- malnr yapılması tasavvuru ileri sllrill- "'d iği neticesine varılmıştır. 102000 Pirina yağı 
nan bir telsizde lıu gem nin bu a• mektedir. l talya kabinesinde yapılan bu te - 10000 Sıra vadeli 
bah Maderein 240 mil şarkında bir ~ndra ve Paris siya<H ma~fillcr!n- 'berldüllerden b? h~kümetin, h~rp es- ----
Alman tali.teH:ınhirl t:mıfından oôm- dekı kanaat, bu ııutukta lnşıltere v~ na'C~nda. ta~ ~ı~ b_ıtnraflık tnkıp ede· 112000 
bardıman edilmiş olduğu bildiril- Frnnsaya harşı yapılan hücumlnrıı cnğ·ı netıccgı ıstıdlal olunmaktadır. z A H l R E: 
mektedir. Vnpur, tahtelbahirin bom- hiç bir ~esir husule getirmediği, Alman . Sov~·et Rusya~ın. ~on d~fn .Fi;tlan· 1236 Ç. buğday 
IJardın'ıanındafl kurtulmağn ve hasa- ynyı rtıüdnfaadan ~fyade ruslarm sov dıy:ıya karşı tcklıflerınde ılerı szıtme- 16 ton bakla 
ra uğrıunaksıf.ın ~·oluna de •anı et. yet e~elle~in.i tatmin gayesiyle hare- ! ~m:_~ik~ z!m~mdarlnrının .fikirle- 359 ç. susnm 
mcğe muvaffak olmuştur. ket ettıklerıdıt. rını degıştırmıştır. Pek çok kımı::elcr, 64 c. fasulya 

, . .. V:ışington, 2 (Radyo) _ Amerikıı Ahnany~ -- Sov~·et Rusya. ittifakları- 58 1/ 2 ton P. çekirdek 
Ruzve/t e yapılan sJyMi mahfil ve efkarı umumfyesi B nı~ hnkıki oldııgunu. ve ;ıhnnn knrşı ısoo kilo T. B. Sa 

3 
o .. 
G 
6 

Fia~ 
8 
9 

10 
12 
14 50 

6 r.o 
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"l 50 
7 75 

6 25 6 25 
6 25 
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18 
25 
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20 
25 

5 0625 
3 25 
11 

h.. ' muşterek hnrekct c t'klermi :Moc:'\.-ova- 754 B. pamuk 84 
UCUm , nın göstermek i~tediğini ileri sürmek- PARA BORSASI 

Vrış!ngton, 2 (RtHlyo) - Cumhur
reisi B. Ruzveltin ~elcteteri, kongre-

Kiralık yalı tedir. Sterlin 

8 50 
2 

70 
40 50 

de tilm bitarııfJlk kantınunı.ııı milzn.- Göztepede cnddo üzerinde 932 
kere edfloceğ'i aırada 1J .Molotofutı :numaralı yalı kiraya verilecektir. 
nutkunun Aruerikaya taalJO.k eden Her türlü istirahat esbabını climf-
şırı k1 ıinlnrlhın D. Ruzvolt tarafın~ dir. 'raliplerin Kemeraltında Şifa 

dan haber alınmı~ olduğunu, bunun tczahanesi vasıtasiyle Enver Öz 
pek de bfr tcsncıtif olatnıyacağını gene mtiracaatları. 
söy lam iştir. r-~-----~tW:tt'2,_.::ıı:m ....... • .. ıill::!t 

A 
Sinemasında btıgUn f evkıılade zengin bir J)ro:tram. Ralkımızdnn 

binlerce ve on binlerce inin israrı üzerine 

ALLA HIN CENNETİ 
SENENiN iLK BtJYtJK TtlRKÇE_!J_T,MlNl 

CAROL LOMBARD VE FREDER!C MARCH 
Tarnf ından nefis bir gUz~llikte yaratılan 

YALANCILAR ŞAHI 
Tabii renkli ve Frıınsızça ~özlü filmi ile birlikte olarak takdim edile

cektir. Ayrıca :ılflDU ŞEFiMiZiN ve misafir generallerin huzurları 
ile Ankarada 19 Mayıs stadında yapılan 

Büyük Geçit Resmi 
ve FOX JURNALde dilnvanın en son rnUhim hMiseleri. ı 

SEANSl..AR: her giln 2 ·_ 4 - 5,30 - 8 - 9,30 da başlar. 
D/l(!(.4T: Resmi geçit filmi bu nkşanıdan itibaren gösterilmeP:c '· -

Amerika mahfilleri, o kan attadir Dolnr 
ler ki nutukta B. Molotofun Filipin ve F. Frangı 
Kübayı telmih etmeı::inden CıJmhur Liret 
re isi B. Ruzvel t incinmiştir. B. Moloto- İsviçre F. 
fun nutkunı~n P..ornrı nya. ve Besıırsbyn Florin 
luı.kkında t k kelime bulunmaması ha)•- Rn~·şmıırk 
reti mucip olmu tur. Ayni ımrnandn Belgn 
~o\'yet Ru va limanlarında bnJunnn Drahmi 

hm:.n A"<'mileriııin satın alınacağım Leva 
teyit eden her hangi bir malumnt tn Çekoslovak kr. 
voktur. Peçe ta 

P nr:s. 2 (Radyo) - Bazı Fran ız Zloti. 
h'tlzeteleri B. Molotofun nutkunu tef- Pengü 
"ir ederken Slalin - Hitler mutabnka- 1 er 
tını ileri stlrmektc, İngilizlerin Tayrnis Dinar 
~:ııetesf de nutkun serbest b'r te.şrikf Yen 
mesaiye delfılct ettiğ!nf kal ~tmektc 1 veç kr. 
dir. Ruble 
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40 « y: ğ tavası 
l - İzmir müstahkem me,·ki birlikl ı i iç'n yukarıda cin~ ve mikl!! ·1 

vazıh sekiz kalem kazan \'e bal:raç pazarlıkla satın aiınncaktır. 
:? - lhııleqi 9 ikinci te<ırin 939 per l'mbe üı ü saat on beşte !"mirde 

Kışlada İzm!r levn2ım amirliği sntın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Talimin edilen tutarı 6027 ı:rndır. 
- Teminatı katiye akçası 905 liradır. 

o - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - !steldiler ticaret odasında kayıtlı olduklarına clnir vesika göst

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

maddelerınde ve şartnamesınde yazılı vesilcaları ve teminatı ka
tiyeleri ile birlikte ihale saatmdan evvel komisyona mllracaat
ları. 

l:mıir levazım amirliği satırı alma komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin 60 bin kilo sade 

ya~ı .ihtiyacı 27 birinci teşrin ~'39 tarihinde yapılan eksiltme
yngı ıhtiyacı 27 1. Te. 939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltme
sinde talip çıkmadığından pazarlık 6/11/939 pazartesi günü 

' saat on beşte kışlada İzmir levazım amirliği ~atın alma komisyo-
, · nunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutan 57 bin liradır. 
~ - Teminatı k_atiye muvakkate akçası 4100 liradır. 
4 - Sartnamesı her gün komisyonda görülebilir. 
? - fstekHler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve::.ika gö.s

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa. iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

mnddelermde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı mu 
\ akkatları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona müra
caatlan. 

lzınfr levazım, amirliği satın alma, komisyonundan: 
1 - lz_mir müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanatının 297 bin 

kılo saman ihtiyacı 27 birinci teşrin 939 tarihinde pazarlıkla 
yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 6/1119~9 
pazn tesi günü saat 15/30 da kışlada İzmir levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tı!hmin edilen tutarı 5197 lira 50 kuruştur. 
3 - 'l't:min:ıtı rnuvakk:lte akça. ı 389 lira 82 kuruştur. 
4 - • artnamesi her gün komi~yonda görülebilir. 
5 - İstekliler ticret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gö~

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa. iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Uçüncii 

macldelerrnde ve şartnmr.esindc ~·azıh vesilca!arı ve teminatı 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komİ"\'ona mü-
racaatları. · 

lzmir levzwı amirliği satın cılma komis11ommda11: 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri hayvnnntıııın dört yüz bin 

kilo kuru ot ihtiycı 27 birinci tC>~rin 939 tarih:ııde pazarlıkla ya
pılan ~k!iltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 6/111939 pa
zartesı gOnü saat on be~te kıslada İzmir levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

~ - Tahmin edilen tutarı 15 bin liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akça-sı 1125 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler ticaret odasında krıyıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedir!cr. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartname.sinde yazılı vesiknları ve teminatı 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü
racaatları. 

Ticaret Vekaleti iç ticaret umum 
müdürlü~ünden: 

80 ikinci teşrin 1330 tarihli ecnebi anonim ve sermayesi eshama 
münkasim şirketler kanununun hükümlerine tevfikan Türkiyede çalışma
:sına izin verilmiş olan cDoyçc Oryentbank Dresdner bank şubesi> bu defa 
müracaatın şirketin Türkiye vekillerinden Mayir Polit:nin şirketle alaka
Eil kesildiğini ve yerine bankanın diğer haizi selfıhiyet vekil ve miime3siJ
lerinden veya meclisi idarenin imza etmeğe selahiyet vereceği zevattan 
biri ile müştereken vazı imza etmek üzere ve banka nizamnamesinde der
piş edilen bilcümle muamelatı ifava ve Türkiye cumhuriveti mahkemele
rinin bilcümle derece ve kısımlar;nda dava eden, edilen :\'e üçüncü şahıs 
sıfatlarıyle bankayı tem.-,ile ve selahiyetlerinin kaffesiyle avukat tayin Ye 
azil eylemeğe İzmirde mukim Alman tebaasından Siegfried Roggenbucku 
tayin ettiğini bildirmiştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla 
ihil\ olunur. 4041 

lzmir Cumhuriyet müddeiumumi
liğinden: 

İzmir asliye ikinci hukuk mahkemesinde katiplikte çalıştırılmak üze
re 40 lirn ücretli bir süvari müoasirliği açılmıştır. 

Memurin kanununun dördüncü maddesinde sayılan evsaf ve şeraiti 
haiz taliplerin 4/11/939 tarihine te~adüf eden cumartesi günü saat dokuz 
da imtihanları icra kılınacnğından şimdiden adliye encümeni kalemine 
müracaat edilmesi ilan olunur. 4043 

lzmir Defterdarlığından: 
Sandıkçı Abdullahın yeni maliye şubesine olan knznnç vergisi bor

cundan dolayı tahsili emval kanunu hilkiimlerine tevfikan tah~ilfı.t ko
misyonu karm·iyle haciz edilen Ahmetağa mahrıllesinin Sandıkçılar soka
ğında 14 numaralı ve !160 lira kıymetindeki dükkfıııın mtilkiyeti 3/11/ 9:39 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle müznycdcye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 24/l 1/ 939 cuma günü saat on beşte vilayet idare heyeti-
ne müracaatlnrı ilan olunur. 3 12 19 4051 

lzmir Defterdarlığından: 
Halil oglu Alinin köyler ~ubesine olan emlak satış bedeli borcundnn 

dolayı tahsili emval kanunu hiikümlerine tevfikan tahsilat komisyonu 
karariyle hnciz edilen Mersinli Bornova caddesinde 4 sayılı ve 2500 lira 
kıymetindeki sebze bahçesi ve odnnın millkiyeti 3/11/ 939 tarihinden iti 
ren 21 gün milddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 24/11/939 cuma günü saat on beşte vilayet idare heyeti-
ne müracaatları ilan olunur. 3 12 19 4049 

lzmir Defterdarlığından: 
Boyacı lbralıimin yeni mnliye şubesine olan kazanç \'ergisi borcun

df\n dolayı tahsili emval kanunu hiikümleriııc tevfıkun tnhsilat komisyo
nu kararirle haciz edilen Basmahane civarında. .Abdullah efendi m::ıhal!c
sinin Fenerci okağın<la 14 numaralı ve 800 lira kıyın tindeki hanenin 
üçte iki hisse i 3/111939 tarihinden itibaren 21 glln muddetle müzayede
ye çıkarılmıı?llr. 

.. Taliplerin 24/11 939 cuma günü s at on beste vilfiyet idare hevet"ne 
müra~atları tlnn olunur. 3 12 · rn · .. 4048 

-• lstanbul elektrik tramvay ve 
tünel işletmeleri umum müdür· 
lü ·den: 

. 1 -Muhammen bedeli 18622.40 lira tutan Silahtar yeni kazan dairesi 
bınasının ikmaline ait işlerin yaı;ılma ~ı kapalı znrf usufö•le eksiltemeye 
konmuştur. • 

2 - Muvakkat teminat 13!36.68 liradır. 
3 - Eksiltme 11-11-939 cumartesi günü saat 11 de Metrohan bina

sının beşinci katında topJanacak elan artırma rn eksilteme komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Bu i;e ait şartnameler idarenin le\·azım mildilrlüğünden parasız 
te<larik ediiebilir. 

5 - .Tekl:ı: m~ktupl:ııının sartnnmedeki tarifnt dairesinde hazıı·lana~ 
rak nafıa \·ckuletındennlınacak ehliyet \'es'kn ı il b'rlikte saat 10 na ka· 
dar 7 !nci kattaki komisyon katipli~rine imza muk:.ıbilinde verilmiş bulun
ı:ınsı lazımdır. ı 3 8971-4006 

lzmir emleket hastahanesi 
Baştabip iğinden.: 
İzmir Meml2~et hn~tahanl'~inin 9·rn yılı iht"yacını knrşılıy .. cak olan 

~800 metre ycrlı kaput bezi ,.e 7500 kilo toz şeker 22-10-939 tarihinden 
6·11-93~ tarihe kadar 15 gün mtiddetle açık ehiltıncyE! çıkarılmış
tır. Eksıltnıe şartnamesini görmek istiyenler her gün memleket has
tahanesi başlababetine müracaatları. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin eksiltmenin icrasından evvel bedeli 
muhammincnb yilzde yedi buçuk ni~betinde teminatı muvakkat[ısı 
olı:ın kaput bezi için 165 lira 37 kuruş c;eker için 154 lira 72 kuruşluk 
makbuz ve:;:ı me=ktubu ile 6-11-939 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
~aut 9 dan 12 ye kadar vilayet daimi enciimenine müracaatları 

22 26 29 3 3896 

lzmir -memleket hastahane inin fl39 yılı ihtiyacını karşılayacak olan 
(10781) liralık ilfic bpalı zarf u..:uliyle :?!:!-10-939 tarihinden 6-11-~39 tar: 
hine kadar 1fi gün müddetle yeniden eksiltmeye çıkarılmı~tır. l:;teklileri:ı 
eksiltme snrtnnmesini görmek istiyenler her gün memlek~t hastanesi bnş-
tababtine· mürtıcnatlan. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin eksiltmenin icrasından evvel bedeli mu· 
bamminin yüzde yedi buçuk ni"betindc teminatı muvakkatası olan (Q09J 
liralık mektup veya makbıızun bir zarf içine diğer bir zarf içine <le tek -
lifmunesın! ve üzerine !'arih adresinin yazılması ,·c bu iki zarfın bir zarf 
içine konularak ü,-:tü miihürlenerek zarfın üznine hangi ic:ı için ek..;iltme
ye iştirnk edeceğinin derci ve ihale günü olan 6-11-939 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat 11 de izmir viiayet daimi encümenine müracaatları. 

2~ 26 29 3 3895 

lzmir Defterdarlr{!ından 
Ahmed Ka ım ,.e 1 liimın Karşıyaka şubesine olan emlak satış bedP

li borcundan dolayı t-ıhsil: em,·aı kı.numı hükümlerine te\'fikan tahsiH.l.t 
komisyonu kararı ile haciz edilim K.r,rı;1yaka Donanmacı mahalle.sinin 
Glina):<.lın sokağmda 24 numarıılı Ye l 075 lira kıymetindeki ar;;;unın mül
kiveti 3/ 11/ 939 tarihinden itibaren 21 gün mfülclellc müzayedeye çıka-
rılm1<1tır. 

'İ'aliplerin 24/ 11 / 939 cuma günü saat on beşte vilayet idare heyeti-
ne nıiirac:.ıatları ilf~n olunur. 3 12 1 !'! 4047 

-iz mir Def terdarlığırıdan: 
Ahmed Reşit oğlu Mazharın Başturak şubes·ne olan kazanç vergisi 

borcundan dolayı tııh~ili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat ko
mbycmu karnriyle haciz edilen Ke,,,telli mahalle;;;inin başturak caddesinde 
· 8 ııumaralı ve 9GO lira kıymetindeki dükkanın mülkiyeti 3/ 11/ 939 ta
rihinden itibaren 21 gün müddetle müzayed ye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 24 11 !1'39 cuma günü saat on beşte vilayet idare heye-
tine mür.-ıcnatları ilan olunur. 3 12 Hl 4050 

Müzayed~ ile fevka· 
iade sat:s ,, 

Yolculuk dolayisile 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir ~nci sınıf dahili has· 

Azintet dolayısile 
acele müzayede ile 

Fevkalade satış 
İkinci teşrinin beşinci pazar günil 

öğleden evvel saat 10 da kar~ıyaka
da banka ,okağı yanında intiba so -
k:~ğında 15 nu.,ıaralı hanede aydın 
eşrafından bayan Be!kis Birsele ait 
zarif nadide mobilyalaı·ı muzayede 
suretiyle satılacaktır. 

Satılacak eşyalnr meynnıntlu ceviz 
dokuz purçalı kanepe takımı, ceviz 
a. nalı jal'dın) er, suni zarif bir ha\·uz 
büfe ve kontura büfe.si yemek masıı 
. ... ı kP.re, altı adet muşamba sandali -
yesi, amerikan kanepe ve iki koltuk . 
avrupa tablnlı kanepe ve iki koltuk. 
müdcvve · camlı ma ... a, ve iki sıgara 
m ası, iki adet uzun sehpa, tablalı 
iki koltuk ve altı hikemle, işlemeli çi
çeklik, oval uynalı dolap, kucük şi -
foııyer:ıh dolap, üç aynalı tuvalet. 
ve aynalı kornidino, c11mlı oı t.L masa 
c;ı, p l'şkirlik, portmunto. ~arı kadifc
lı şezlonk, iki koltuk. biı· .,andalyt:! ve 
iki adet tırabalnsı, ingiliz mamula -
tından iki ki:ıilik kare bronz k.'.lryola 
maa somyası, kadifeli kanepe ve iki 
koltuk, maon kaplama masa ve iki 
-.ıgara masası, kıristal camlı kütüp -
hane, küçük yazıhane. japon ma a
~ı. alman sıgara masaları, iki adet 
siyah etajer, madeni sıgara masala
rı, por~elen vazolar, iki adet japon 
vazosu, muhtelif bibelolar, dört a -
det avrupa tableli koltuk ve orta ma 
:>ası, müdevver aynalı şem<ıiyelik, iki 
adet lake birer kişilik karyola, sa -
bit kare ceviz masa, iki adet sedefli 
sigara masası, altı adet Avrupa san 
dalyesi, büyük uşak halısı, stol dres 
ten markalı fevkalade iyi sesli alman 
piyanosu ve notalık, muhtel!f renk -
!erde üçlü porselen elektrik avizola
rı, gece lambası, ve sair bir çok eş -
yayı nefke müzayede suretiyle acele 
satılacaktır. 

V. F. Henri Va~ Derze 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

Amerikan Ek..sport Lines, lnc. 
Nevyork için 
cE..'\lR1A> vnp. 30 ilkteşrine dol· 

ru bekleniyor. 
cEXPORTER vap. Son teşrin bat

langıcına doğru bekleıı.ivor 
AR?IEMENT DEPPE, ANiERS 
Anver~ için ~ 

cESPAGNE~ vap. Son teşrin başl•D 
gıcında bekleniyor. 

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

!eniyor. 
cKASSA> mot. Son teşrin sonlann 

da bekleniyor. 
Service Maritime Roumain 
Köatence Kalaa Ye Tuna limanlan 

için. 
cOİTUZ> vap. 2 son teşrine dol· 

ru bekleniyor. 
Ste. Commerciale Bulsare .. Na• 

vigation a vapeur 
Haif a lakenderiye ve Port Sait !fia 
cVARNA> vap. hemen hemen bek 

lenmektedir. 

Eksir Şahap 
8nsur memeler ini gi
ier ir. Kuvveti, erkek· 
li~i, iştihavr arttır r 

Izın ir Sicili ticaret 
memuriuQ-undan: 

'') 

lzınırde Mnreş:4l Fevzi bulvann• 
da :~ numaı·alı yazıhanede petrol ve 
miıstahselii.tı ticareti ve »air hususat 
;lı! uğra~an İsı·ne 1 Rapoport, Salih 
Nuı; Rona ve şürekası - Ege petrol 
~irketi) co:ıas mukavelenameıtini'n 
bazı maddelel'ini de;ti~tiren zeyH
ıı:ıme tıcartıt kanunu hükümlerine 
göre :.icilın 2592 numarasına kavıt 
ve tescil edi diği ilan olunur. · 

lzmir sicili ticaret memur
luğu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 

1 : Zevi n ame 
. lzmir üçüncü noterliğinin ll•S-
936 tarih ve 6945 ~ayılı mukavelena
me ile. teşekkül eden ve ı~rael Rapo
port Salih Nuri Rona ve şürekası Ege 
petrol şirketi un\'n.nı haiz kullektif 
şirketinde şerik bulunan İsrnel Ra
poportuıı \ efatıni! binaen kanuni 
mirao;:çılarnırn mi.ı.şterek rızJtariyle 
me~kllr şirkette müteveffa.} a ait 
biecnm le hak, vecibe, borç. ve ala
c:ıklarınm aynen ve tamamen karısı 
~ilea Rapoporta devri tekarrür et
miş olclugundan ~irkette kalan diğer 
şürekası ile mun ailr!yha Zilea Ra -
poport araııında şirketin esas muka
velename İlle zeylen hususatı atiye 
takarrül' etmi~tir. Şöyle ki: 

1 - Şirkette tsrael füı~oportun 
haiz olduğu hbaelerin bilcümle, 
hak, vedbe, borç ve alacaklariyle 
birlikte aynen ve tamamen karısı 
Zilea Rapoport namına gecmesine 
diğer şüreka muvııfnkat etmiştir. Bu 
~uretle tsrael Rapoport yerine karı
sı Zilea Rnpoport kaim olarak şirket 
eski unvanı tahtında faaliyete d~ 
vam edecektir. 

2 - Esas mukavelenamenin 9 cu 
madde i yer'ne aşağıdaki madde ika
me edilmiştir: 

Şirketin müddeti 31-K.evvel-1942 
de bitecektir. Ancak müddetin hita
mından bir ay cv,·cl şeriklerden her 
hangi biri diğer şüı·ekaya şirketin 
devamını arzu etmediğini bildirroe

Satış peşindir. Fırsatı kaçırmayı - diği taktlirde müddeti şirket Ayni 
nız. şerait dairesinde üç sene temdit edil-

T • k .. d [ miş ad olunacaktır. 
Ur muzaye e SQ onu 3 - Esas mukavelenamenin 4 cU 

1kincitc~r·ıı ·n 5 inci Pazar günü tahklar mütehassısı .. d.. • t • maddesinde razılı merkezi muame-
sabnh saat 10 buçukta birincikordon İzmir Beyler!-ıokak No. 82 mu urıye l lat, tzmirde Mareşal Fevzi bulva -
Gündoğduda polis noktası karşı. ında rı 3 numaraya nakledilmiştir. 
doktor Esat npnrtmnnı ikinci katında Telefon No. 3286 Müjde 4 - İşbu zeyilnameye muhalif ol-
ticaret mlidtirü Bay Avni Sakınana Hastalarını sabahtan itibaren mıYa.n esas mukavelenamenin di'ı;'t>r Al"ancakta 1451 inci intikRm t 

6 

nit f evk:ılade güzel mobilyaları mü- ve gece vakti kabul ve muayene k ~ d şeraı i mer'idir. 
zavede suretiyle satılacaktır. Satıla- so agında 9 numara a açılan pan- Pul tarih imzalar 

~ d siyonda her türlü konför mevcud B b cak eşyalar arasında kök cevizden e er. u in dokuz yüz otuz dokuz Sf'-
mamul modern aynalı büfe gene kök olduğu gibi odalar güneşe nazır ne .,. i T. evvel avının 16 ıncı günü ta-

cevı"zden mamul otomatik kare ye- ve fiatler de çok elverişlidir. Sıh- rihiyle olan bu ze'f.·ilname zirine 
- Uoı·1.lOi batini ve parasını sevenlerin bir · 

mek masa ı, 6 adet maruken sandal- rnevzu imzalar şahıs ve hüviyetleri 
B kt l defa bu pansiyonu ziyaret etme- d 

yesi, güzel bir kütüphane. modern a eryo og airece marufum Zilea Rapoport, 
müteharrik tek abajur, gayet yeni leri tavsip' edilmektedir. Salih ~ ·uri Rona ve Bensin Rapopor-
bir halde 9 parçaıı zarif kanepe ta- A. Kemal Tona-, tun olduğunu tasdik ederim. 
kımı, orta masası ve iki sigara seh- B~J eı. aalgm hastabklal Operatör Noter mühür ve imzaşı 
pası, ayaklı gece lambası, kolona el- mete~a.ı.m Dr.As"'ı} Mukbı·ı Bu ~uretin dairemde dosya .. ınd:ı 
bise askısı, 9:38 modeli 10 lambalı 16 T. evvel 1939 tarih ve 148:35 No. 
R. c. A. marknlı radyo, yatak odası, (Verem ve saire ) ile mahfuz uslına mutabık olduiuııu 
modern ve gayet c:ıık iki kapulu ateşli ~ne polw karakolu ....... Atakam tn~dik edcrım. 
avutlire kaplamadan mamul dolup, 1

- • ı lG kuruşluk damga pulu 
tuval<=t. iki komoı.lino ve birer bu - .. uıda 'f.&'f Memleket hutahaneaı operatörü Harç pulları dairedek· nüshasına 
çuk kisilik çift karyola ı, iki av·ze, TP'e'nr.: 41 l::; Hastalarını her gün 3 ten ~onra yapı·tırıldı . 
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yeni bir halde furunlu hayagazı ocn- Birincikordonda 312 numara!ı Ja. R"YO rlu dördüne{.\ noterli"'i 

1 
~ı. boyalı bir ki ilik demir ka•·yola j caktır. Fn ' lh kaeırmuyınız. k'nvon apartmanında kabul eder mührü resmisi ve :Mit at 
p elen <' · y v yc·n · t .. kımln rı \ e Fu . t artJrmn mobilya :-ıalorıu TelPfon: ~"'~ 7 Cf'mal Kuntay imzası 

1 ::ıa:r mobilyalar bilmuz· yad ~a~!a- Az1z. Şınık. Telefon: 20&t. '-------· w - - ı.oso 


