
lrlanda iktısaden lngdtereye °" 
bağlıdır 

Dublin, 28 (Radyo) - lı·landa parlamen
tosu, bugün topla.nmt1tır. Dövalera, lrlanda ile 
lngütere aı·asında iktıscıden sıkı bir m1ina.se
bet mıvcud olduğunu. BÖ'/llemif ve lrlandanm 
miül&f ıum için uaalı tertibat alınması lüzu
,,._.n bahseylnaiftw. 

Beşler konferansı mı teklif 
olunacak? 

Roma, 28 (Radyo) -A1 < "ka matbuatının 
Moskoı•a rnuhabfrleri tam d ıerilen bir 
lıabe?·e güre, Sovyet Rl sya, J rb ·n sona erme
sini temin için lngiltae ve Fno a nezdinde 
teşebbüsatta bulunacak ı·e bi1 beşl r konf eran
sının toplanmasını teklif edecektir. 

29 Eylül 1939 CUMA No. 7955 Her sün aabalılan lamlrde çıkar aiyaat &'Uetedir. Telefon No. 2776 (Nüahaaı her yerde 5 kuruıtur) 

iman ya 
fiklerinden 

Hükumeti, Türliiyeyi Mütte
Ayırmak istiyormuş! 
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D - s· ·ı • • I Kadeş vapuru 
~....::.=.. :.:. ::..:::a:ı 

unya ıyası erının Hariciye Vekilimizi Kös· 

d 
tenceden alacak •• • , , 

Fransız parlimentosu 

nazarları Moskova a tstanbu!·.2~ <Te1e.fonıa> - n..arici-Komunıst mebusların mebusluktan 
ye Vekılımız B. Şükrü Saracoglunu 

Odesaya. götüren ~.ade~ .vapuru, SİIJ• nmeSJ• l•ÇJ• n İçtimaa çag"' lrtlacak bugün lımanımıza donmüştür. Ka - . 

Von Ribentrop bugün Berlin'e dönecek 

Almanya, ita/yayı kendi lehine harbe sokmak için 
Til.rlriyenin bitaraflığını temine çalışıyor 

deşin, Hariciye Vekilimizi almak ü
zere Haftaya Köstenceye gideceği 
söyleniyor. 

-=·*·=-
Ankara' da 

Hava tehlikesine karşı 
korunma terübeleri · 

Romalıya plinımızdan haberdardır 
Ankara, 28 (Telefonla) -Dün ge 

ce hava tehlikesine karşı korunma 
tecrübeleri yapılmı§tır. . :recrübelu 
muvaffakiyetle neticelenmiştir. 

Paris, 28 (Radyo) - Ribentro -ı 
Pun Moıkova seyahati, günün en mü 
him meselesi telakki edilmektedir. 
Ayni zamanda halen Moskovada 
tstonya ve Tokyo hariciye nazırla
rının da Moskovada bulunmaları, 
ınühim ve siyasi hidiselerden birin: 
t~kil etmektedir. 

Ruıya hükQmeti, halen muhtelif 
ınetodlar kullanmakta ve bu arada, 
Türkiye ile olan dostluğunu üstüıı 
tutmaktadır. 

Moskova, 28 (Radyo) - Hariciye 
komiseri MolotQf, buıün de Alman
ya Hariciye nazırı Von Ribentrobu 
kabul emıiJ ve uzun müddet konuş
ınuştur. Bu mülikatta, Stalin ile Po
temkin, Rusyanın Berin ve Alman -
temkin, Rusyanın Berlin ve Alman
ranın Jıloakova -sefirleri de hazır bu-

lıloakova, 28 (Radyo) - Harici
ye komiseri Molotof, dUn tayyate lle 
buraya gelen Estonya hariciye na -
zırı S.lter ile refakatinde bulunan 
Estqnya parlamentosu ve ayan reis
lerini kabul etm~. uzun müddet ko
nuımuştur. Ali.kadar mehafil, bu 
konuımalara büyük ehemmiyet at -
-fediy_orlar. 

Moskova, 28 (A.A) - Havas a.. 
jansından: 

Ecnebi mehafil Almanyanhı bi -
)ibare garp cephesinden muvaff a -
kiyetle yakasını sıyırması takdirin -
de şark"'Cephesinde çarpışmak üze -
re ıimd.ilik Sovyet Rusyanın bütün 
metalebatlnı kabul etmek istemekte 
oldutu mütaleasındadırlar. Von Ri
bentrop ile gelmiş olan Alman eks -
perlerinin .]'ani Dr. Shmurk, B. Von 
Stein&Tath, B. Ganssun Ruayanın ik
tisadi teıriki mesaisini elde etmeği 
tecrübe eylemek tasavvurunda Qlduk 
lan muhtemel ve :Molotof ile Sara -
coflu arasında cereyan etmekte o -
lan müzakereler üzerinde tesir icra 
etmeie kıyam edecekleri tabiidir. 

Büjtln mehaf il Almanlarla Sov -
yetler araaında cereyan etmekte o -
lan müzakerelerin evvelce ilin edil
mit olan hat, hudud ittihaz edilmek 
suretiyle Polonyanın akibetini ta -
~ edeceiiııin mümkün olduğunu 
Jı)tyan etmektedirler. 

Bu mehafil Rusiann yakında iş -
gal eclibnit olan bütün arazide Sov
yetlerin liltemini tatbik etmek su -
retfyle Polonyada bütün Nasyonalist 
nüma1ifleri boiacaklannı illve et -
mektedlrler. 

Diplomasi mehafili B. Von Riben
i.ropun Moakovaya gelmesinin B. 
Selteriıı muvasalatına benzemekte 
olduğunu ehemmiyetle kaydetmekte
dirler. 

Almanya, Sovyet Rusyanın meta -
lebatını ka\>ul etmek mecburiyetinde 
dfr. 

Dfier taraftan Moskovadaki Po -
lonya ıefareti erklnının vaziyetleri 
'l'alinden kaçmıı olan torzel adında
ki Leh ta'litelbahirleri olması pek 
muhtemel bulunan meçhul bir tahtel
.b•hirin faaliyeti dolayisiyle pek na-

Askere Davet 
316 • ~26 muhabere sı· 

nıh çakJrılıyor 
lsmlr aakerlik tGbeainden ı 
İzmir şübesinde mukayyet yerli 

ihtiyat erattan 816 (dahil) doğu
mundan 89 6 (dahil) doiumuna 
kadar muhabere sınıfına mensup 
olan erlerin sevk edilmek üzere 
tübeye mQracaatlan ehemmiyetle 
illn olunur. 

B. Şükrü Saracoflu B. Molotof 
ziktir. Ribentropun Moskovada yapmakta 

Londra, 28 (A.A) - Deyli Mey? olduğu müzakerelerin B. Hitlerin 
gazetesinin diplomasi n,uhabiri, Mos bir sulh taarruzu için hareket nokta
kova hadiseleri hakkında mütalealar ın olacağı ve bu taarruzun her an ya. 
yürüterek şöyle demalttedir: pılması muhtemel bulunduğu tahmin 

Paris, Londr~. ve Romada Von - Devamı 3 Ühcii aabifede -
00 

Alman tayyareleri 
lngiliz donanmasını bombardıman 
etme2"e muvaffak olamamışlardır 
Paris, 28 (Radyo) - Alman tay - Bu, mühim bir hadise ola -

yarelerinin İngiliz filnlarına vaki rak kabul edilmektedir. DenizlerdP 
hücumlarının akim kalması, askeri saffı harp gemilerinin hava kuvvet
mehafilde memnuniyet uyandırdığı }erine f aikiyeti hakkındaki İngiliz _ 
kadar, siyasi mahfilde de alaka tev- Fransız tezi, lı• muharebe ile par -
lid etmiştjr. lak bir surette isbat edilmiştir. 

00 

A ERIKA 
Ayan Hariciye Encümeni, Bitaraflık 
Kanununun Tadilir.i Kabul Etti ,

f 

----** 
ZELZELE 
Yahşi köyünde 

30 ev yıkıldı 

Şimdiye kada Ankara· 
dan 332 çadır geldi Franaız PArlamentoau 1 

B. L. 1 d kt k Paris, 28 'Radyo) - Başvekil Da- mebusluk sıfatının kaldırılması keyfi· 
ırço,. yer er e açı a a· ladiye, bugün ayan meclisi reisi jol- yeti mevzuu bahis olmuştur. 

lanlar çadır bekliyor dejaneneyi kabul etmiş ve uzun nıüd- Lağvedilmiş olan komilnist parti. 
. . . • det konuşmuştur. Bu konusma<.la, me- .• , . • · b. ki ı. 

D~kilı 1'aza merkezınde zelzele busaıı ve a:yan mec i ıeriı ·n içtinıa:ı s. e mensup meh!l at ;>i!tmış ır ı 
aevam etmektedir. Evyelki gece çağırılması ve lağved n.iş olan ko- dir. Bu itibarla parlamentonun fulü 

- De•amı 3 ncU Sahifede - münist n rt's'n n D m bushm'lan de ihtimal d h"lind dir. 

Fransız ordusu 
vaf I akıyetler 

• 
yeı:ıı 

elde 
mu. 
etti-

Vaşington, 28 (Radyo) - Ayan 
meclisi hariciye encümeni, yirmi bir 
azanın iştirakiyle bugün reis Bitma
nın riyasetinde toplanmış ve bitaraf
lık kanununun tadili hakkındaki layiha 
nın müzakeresine başlamıştır. Liyiha "' 
bugünlerde ayan meclisi heyeti umu- torpiller 

B, Ruz .. Jt 

miy::::.:::dim:::f::::ylendiğine c E p H E L E R o E v A z ı· y E T 
' göre reisicumhur Ruzveltin noktai na-

zarı galebe çalacak ve kanun tadil o-
lunacaktır. Pı • • 

Hariciye encümeni reisi Bitman, arıs Londradan Var şova' dan Berlin'den 
bugün bir nutuk irat etmiş ve Ame- . Varşova, 28 (Radyo) - On yedi 
rikanın, bitaraflıkta seb~t. etmesine Parıs, 28 (A.A) - Frans~~. ordu- gündenberi devam eden şiddetli mu- B r in, ~8 (Radyo) - ~l~an umu 
imkin olmadığını söylemıştır. · !unun 49 numaralı harp tebhgı: hasarava rağmen Varşova şehri hali mt k rargahının son tebhğıne naza. 

Blttün cephede gece stikQnct için· \'aşamaktadır. Düşman gördüğü mu- ran, şark cephesinde San nehrinin 
de geçmiştir. Sarbrukenin garbinde kavemetten dolavı her türlü tahribatı garbında 65 Leh zabiti ile 6 bin Leh 
düşman ta!.-ıfmdan yapılmış oıan bir göze almış ve nihayet yangın bomba- askeri ~sir ecli_lmi~tir. 'Çç. kumandan 

Vaşington, 28 (Radyo) - Son 
dakikada alınan bir habere göre, 
ayan hariciye enettmeni, bitaraflık 
kanununun tadili hakkındaki liyi -
hayı ittifakla kabul etmiştir. 

Lyiha, pazartesi günil müzakere 
edilmek ilzere derhal aynn meclisi 
heyeti umumisine sevk euiln.~ştir. 

taarrn~ nkım kalmıştır. Iarı kullanmak suretiyle şehrin mühim da, rkanı hnbıyesıyle bırlıkte Alman 
D( nızdc: . . bir kısmını ateşe vermiştir. Su tesi- kıtaatı tarafında~ ya~al!ln'!1ımr.Bun 
Ha\•a ve d<'nız k~fıle '\'e kurakol- satı tahrip bombalarından tamamen dan başka, Modlın ıst•hka.mlan da 

ıa~1mn te:.11.ıli !ayesind~ ticaret ~c - boz~lduğu için yangınlar söndürille _ düşmüş ve kumandan teslim olmu, • 
m lı.rfnfn c:t;/rüsefetlerı mı.ıııtnzanı memekte tekmil mahalleler mütemadi- tur. 
h!ı' hal almı~nr; .. • yen yanmaktadır. Halka, sa'-alar va- Garp c lıesi~de is;. bugün bir 

- Devamı 3 Uncu •!aıfede - sıtasiyle su tevzi olunmaktadır. -D .. amı 3 ncü Sahifede - ..--
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H •tı • M ı • t ı ihracatçılar birliği Lik maçları 1 erın, USSO ını vası a 1 e teşekkül ediyor Poz r giinrl baılıyot 

ıh t~kıı·ı edecegv •. so .. ylenı•yor .B,,irliğe girmeyen,ler ~~:::~~~gı~:k:::~}ı~~;~ı~ s g ı ra_cat y~pa~a_z_ ar \'e _ikinci takımlar arasında baılı1 ... 
lzmır kuru üzum ve ıncır ıhracat- caktır. . . . . . . f· 

çıları birliği, bui'Ull resmen tesis cdi- Futbol heyetı lıklerın bırıncı ha 
lecek ve faaliyete geçecektir. Birliğin tasında yapılacak müsabakalarlD 
hazırlanmış olan esas nizamnameai, hakemlerini şoyle tesbit etmiştir: 
Ticaret Vekiletine gönderilmişti. Ve- Halk aalaaamcla ikinci talamlerı 

OlUrSQ sivil halka kar~et bz•aman davranacaktır kale~ ~hracatçılar .. birl.iğinin ~i~!°ne- _Saat 9 d~ Ateppor - DemirspyoT : 

Alman devlet reisi Adol Hitler, sulh teklifini kabui ettiremiyecek 
' Y • mesını muvafık gormilş ve bırlıgın a- Hakem, Saıd Varol, Saat 11 de • 

Paris, 28 (R. d ) - Almnnyanın ı ha ıl olmazsa, Hitlerin bir muddet için giltere ve Fransa nezdinde teşebbüsat- alınan haberlere göre, Hitler, bugün- cele faaliyete geçirilerek ihracat işle- ~anlar - Üçok. Hakem..' Osman Ese~ 
lllh teklifinde bulunacagı hakkınd, ki iktidar me\ kiinden çekilme i muhak- ta bulunarnk sulh teklif edeceği ve bu }erde ya sansasyonel bir tarzda sulh rimizde göstereceği faydaları derhal gın, 13 de Altay • Doganspor. Ha 
aberler, gittikçe kuv\ et ke betmek- kak sayılıyor. tekifi red edildiği takdirde sivil halka teklif edecek veyahud bu teklifi bita- temin etmesini istemiştir. Şehrimiz- kem, Osman Oztalan • • • • 

cedir. Yapılacak t klif semere ver - Roma, 28 (Radyo) - Hitlerin B. karşı biaman davranacağı söyleniyor. raf devletler vasıtaıiyle İngiltere ve de bulunan ve ihracat ruhsatnameainf Alaancak ataclyumunda barıncı ta• 
mez ve Almanyanın garp cephesinde Mussolini va ıtasiyle bugünlerde İn - Paris, 28 (Radyo) - Brükselden Fransa nezdinde yapacaktır. hafı olan bütün fhraca~ılar, bu birli- lunılar: . 
t.ir mu\affakı)et tem:n etmesi imkanı ğe girmek mecburiyetindedir. İhracat- Saat 11 de Ateşspor - Demırspcır. 

Varşova şehri Romanya kabinesi 
~ 

çılar bu&11n saat on beşte Ticaret O- Hakem, Hasan Yanık, saat 14 de 
dası konferans salonunda yapacaktan Üçok - Yamanlar. Hakem, Ferl4 
toplaıl'1da birliii tesis edeceklerdir. Simsaroilu, saat 16 da Altay • J)o• 
İlk içtimada bulunanlar (müeısisler) tanıpor. Hakem, Eaad Merter. 

unvanını alacaklardır. ÜZ(JM QRSASJ Birliğin f dare heyeti se~fmf de bu 8 
"uvvetlı· bir bugün ou··n ı·stı·fa ettı• ve tekrar teşek gün yapılacaktır. Ai • Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçi- Çuval 

Al l l k k •· ı d k • Jd nin geçenlerde şehrimizde bulundutu 4078 Uzam Tan m 8 11 
man QTQ 0 QCQ fır U C ClC YCMJD 8 ) sırada birliğin tesisi Uzerinde ehem- 982 S. Paterson 

P 
'

r h . . . mfvette durduğunu okuyucularımız ha- 491S Y. l. Tallt 
6 7& 9 '15 
' &O 7 60 

. aris, 2~ (Radyo)-. arşova . şe. • muhte~eldir. . B.Ukrcş, 28 (Radyo) - Arman . Dahılıye nezaretıne: General Gob- tırİarlar. Birlik fi •at birWi tesis 349 inhisarlar ida. 
rı, halen hır harabe h hı ıı im tır. Parıs, 28 (Rad~o) -T lım olmak Kaime konun öldürülmesinden son- rıyel Marinesko d k . ' ~ 1 kg ü 

5 ö 25 
5 6 

BüyUk ve mamur bin lar h tahan - il re bulunan Var o-vanın göst rdiği ra teşekkül eden köpril kabinesi bu- l\Iilli müdafaava · General lnkoş e e~e 'p~v~;;1nı~ ~az~~ı 0 
;ca k ~~~~k :~ ~. ~~ik~~m. 

ler, mektAtpler ve di pans rl r, bir yı- müdafaa, cihan tarihinde bir kahra - g(in istifa etmiş ve gene general Ar- Hava ve deniz. n~zaretine: Gene - ~imla . r~ to .erı d es kıt· e Gerile ükır 1 5 75 10 25 
& 7 60 
5 50 11 25 
6 50 15 60 

• • • • • 1 ve erını envır e ece · ır. mr ve 1'79 Alb~yrak 
ğın enku olmuıtur. Bu ıtlbarla ~nuka- manlık numunesı olarak kalacaktır. JOntoyanonun rıy':aetinde teşek~ill .e- ral T.eo.doresko . İnhisarlar Vekil.lethı l n dün şehrimiz 148 N. Uzilm. 
vemet eden Leh ask rleri, şehrın da- Leh a kerleri ile kadınlarının muka- derek, Kotroçenı sarayına gıtmış, 'Mühımmat nezaretıne: General gümrük bacı mUd lrltlğüne gelen bir 101 K. Taner 
ha ful• tahrip edilmem ini t min \ m ti, lmdh e kadar görillm miş de- kral Ka.rol~n. huzu.runda ~·em!n al : Klad~s~o. . . vazına 1 · r'.,dcn itibaren ihra- 77 Sabri Gülbay 10 12 715 

12 75 14 50 için teslim olmata.karar\ rm l rd r rec de fedakarane olmuştur. Şehir mış~ır. 1enı kabıne, eskı sıyasetı _Mıllı ıktısad nezaretıne: Buzu - catcılnl' b'. ·~· e d hil olmıvan tile- 58 M. H. Nazlı 
Şehrin. yann teslim olması kuvvetle timdi duman içinde bulunmaktadır. takıp edecektir. mır carların 'hı c t vapamıyacakları bil- 48 S. Gamet 7 50 7 60 

----ccc***•n . Kabine §U suretle teşekkill etmiş- Maliye nezaretin_e: Kostanlte~ko dir'lm' ·r. 44 j. Kohen 
tır: Azlıklar nezaretıne: Gragomır 40 Ş. Riza ha. 

5 50 6 50 
8 14 

lngiliz Gazeteleri 
Ba~ekalete general Arjontoyano Ziraat nezaretine: Nikola Gor - Havalar bozu'du 37 Hilmi 8 60 10 
Hariciye Nezaretine: Gafenko meçyano. s' Akseki banlıt. 

Diin h 'rrl nbire soğumuş, karlı 
11 15 oo=------

lngiliz hava kuvetleri 
vünler· r. 1 tmıc:tır. Fasıla ile İzmir 86 Suphi Nuri 
ve civarına sürekli yaimur yaimıt- 11 Muammer 
tır. Akşama dotru fırtına da ~ıkmıt- ıs j. T. mah. 
tır. Kazalardan fırtına ve yafmur 1&- 7308 

8 8 
8 8 

5 '16 9 60 

Moakova mil.zakereleri hakkında 
uzun makaleler yazıyorlar 

rarı olup olmadıtı ıorulmuıtur. 90499 

Ticaret odasındaki toplanb ---
Şehrimizdeki ihraca~ılar, dün ak-

Londra, 27 (A.A.) -Alman Harl-,vak~at~n oar.ki Avrupada durmak mec yetı•ştiriJmektedir şam üze.ri .Ticaret ve.Sanayi Odaaınd~ 
ciye n.ın Von Ribbentropun Mos- burıyetı~dedır. . · takas lı!'!ıtet ıir~e~ı umll:m müdürü 
kovaya yaptıiı ikinci zb aret İngiliz ?ey.lı Ekspr!s ıra.zete nde Delmer Londra, 28 (Radyo) - Matbuat İngiliz kumandanı dominyon hal- B. Kimılın reislıiınde hır toplant! 
matbuatını derin surette hayrete dil- vazıy~tı ıöye ııosterı~or: mümessilleri, bugan hava meydanla- kından da muktedir bir çok j'ençlerin yapmışlardır. B. Kimi!, takas usullerı 
ıümıflf ve muhtelif tefsirlere yol aç- Hıtlerin sulh barajının anbean üze rından birinde yüksek rütbeli ve se- tayyareciliğe heves ettiklerini ve bun- ve tilccarlarımıza a'Ölterilen kolayhk-
mı tır. rimize inmesini bekliyebilirsiniz. Hit- lahiyettar bir kumandan tarafından )ardan azami derecede istifade edil- lar hakkında ihraca~ılara iıahat ver-

!qıus matbuatının diplomatik ler ve bUtUn baılıca nazırları bulun • kabul edilmişlerdir. Kumandan, gaze- diğini kaydeylemiı, ıon ıamanlarda m:ıti ihtiyaç ve dileklerini teıbit et-
muharrirlerinin ve muhabirlerinin şu dukları yerlerden tayyare ve otomo - tecilere İniilterenin hava müdafaası tayyareci ve pilot yetiımek istiyen d~ m 1 r. 
1ld tefsir üzerinde durdukları görü- billerle Berline koştular. Bugün baş hakkında izahat vermiş ve her ay üç minyonlar gençlerinden Oc; yOa bin ki- ----- *=-----
lüyor: vekalette mühim bir toplantı yaptılar. bin pilot yetiştirilmekte olduiunu söy- şinin hük6mete müracaat ederek tay- Ewarcı yakalandu 

ı - Rusların Balkanlara doğru Onların fıkirleri Fransızları ve bizi !edikten sonra, lngilterenin havacılık- yareciliie kabul edilmelerini istedik- Kemer caddesinde sabıkalı Balı -
olan ilerleyişinden endişeye düşen koıkutarak Alman tekliflerini bize ka- ta muazzam tertibat aldıtını söylemiş- lerini aozlerine il&ve eylemiıtir. kesirli İsmail, znb.hcıı yakalanmıt. 
ve Moakovanın murakabesi alhnda bul ettirmektir. Hakiki blöf Von Rlb- tir. elinde bulunan bir parça esran yut-
bulunacak devletler iUrubunun eko- bentropun Moskova.} a yaptığı ziya - ccc***nt muıtur. Üzerinde de 40 ıantigram 
nomik nüfuzuna tabi olmaktan kor- rettir. Bu ziyaret Türkiye Hariciye ve- R h Polonyad a esrar bulunınuı,~ur. 
kan Almanya derhal Moakova hükil • kili Saracoj'lunun Moakovaya yaptıiı iyasetİCUffi UT Hakaret etmltı 
metiyle anlaşmak istiyor. ziyaretle ayni zamana tesadilf ettiril- tsmet}Ja!la bukarında Yeni sine -

2 - Almanya a-arp devletlerine m k için itina ile hazırlatılmıştır. Rus Yaverliğ'ne yüzbaşı U!vi Hep Alman belediye mada Ali Şiı·daıı, Bursalı Zihniye bı-
heyecanlı yeni sulh tekliflerinde bu - ~ a, Almanya ve Türkiyenin Balkan dev çak çekmiş va h.Li\arc~ etmiştir. 
lunmak için yeni bir manevra hazırlı- Jetlerinin ve yakın şarkın taksimi için tayin edi'di reis/eri tayin olunuyor Haraıalıkı 

Her ay muntazaman üç bin pilot 97807 
No. Fiyat 
7 6 
8 6 50 
9 7 7S 

10 10 
11 14 

INO/R 
Çuval 

988 Şerif Remzi 
711 T. S. Koo. 
677 M. H. Nazlı 
620 E!naf bank. 
447 Alp K. D. J. 
250 F. Solari 
250 j. T. Mah. 
191 t. ve A. Fesli 
122 P. Mikalep. 
76 Oskarotlu 
74 A. Muhtar 
73 S. Ergin 
41 H. LLevi 
82 M. j. T. 

., 25 
8 
6 50 
6 25 
6 so 
7 50 
6 50 
7 6215 
8 25 
7 ISO 
8 50 
8 825 
6 75 

10 

11 
8 

11 
8 

1l 
19 
8~ 
9 '15 
9 

10 ISO 
8 '71S 
8 895 
8 '75 

10 yor. . . . gizli bir muahed~ akdetmek fikrinde Ankara, 28 (Hususi) _ Riyaseti Paris, 28 (Radyo) _ Almanlar , Alsa~~alı:t.\ Voro')~of bı.:'varı~da 
Gazet.ler ılk noktaı nazarı mu hık ?ldu~l~rı zehabı bızlerde U\ andırılmak cumhur yaverliğine yüzbaşı Ulvi tayin işgal ettikleri Polonya şehirlerinde Kayse~ılı Ahmed Çaırlıyıın, birhkte - 4-S-5-2--

göıtermek için Türkiye hariciye veki- ı tenılıyor. Ru ya ile Almanyanın Bal- edılmiş vazifesine başlamıştır halkı silratle Almanlaştırmağa ça _ çalıştıgı Mu "ufa vu Cemalin buı 64865 1i Saracotlu ile Alman hariciye nazı- tık devletlerini paylaşmak için de an- ' · lışmaktadırlar. Bu maksadla şehirle- eıya.sını ça;rh~ırıd•n tuh:lmu~ttır 
n Von Rlbbentropun Moskova ziya • ]aştıkları söylenebilir. Hakikat şudur hidiseye mani olmağa muvaffak o - re hep Alman belediye rei!leri ta _ ----------------·· 
retlerinin ayni zamana tesadüf ettiril- ki, Almam·anın sulh taarruzu ve Al - lacağı ümidiyle Von Ribentropu Yln edilmekted"r. Lody'a da müfrid E L ff A M R A 69417 
mit olmuını ileri sürüyorlar. man kıtaatının garp ceph inde te • Moıkovaya ıöndermete karar ver-

İkinci noktai nazarı takviye için cemmilil cidden ümit iz bir h rekettlr. mittir. Gene ıöyleniyor ki Polonya • nazi Loyşey belediye reisi ola.rak &'e-
ZAHIRB 

Bulday 
de Almanlann garp cephe inde kay- Alman~ a harbe devam etm k isterse nın taksimi biter bitmez yapılmaııuı tirilmiştir. 
dedilen mühim asker tahtidatı teba- Roman a~a gir r k Karad nize yürü- Alman mehafilinin beklediji sulh Faik Kurtog" lu 

SINEMASINDA BUGON 
Z Harikulade film birden 

-1-
rilz ettiriliyor. mek m cbur.i) etinded r. Alman! r garp tekliflerini Staline telkin için Von 

Deyli Meyil şöyle yazıyor: ta toplanıyorlar a Alm n ordu) rı b 3 Ribentrop Moskovaya gitmiştir. Avukatlık yapmak iç' 0 AŞKA VEDA 
Bası mehafilde öyle zannediliyor kum nd nlığının ıu kanaata vardıtı Bu gazetenin Moskova muhabiri 

ki, Von Rlbbentropun Mo kovaya yap. da ünillebilir: ıu miltaleadadır ki, bua-Un Von Ri - Baroya müracaat etti FRANSIZCA SÖZLO 
Bat 101lercl. tığı ıiyaretin hakiki hedefi hem ln - Rusya ve Balkan devletleri Al • bentropla Sovyet r'cali araıında ya-

ailten ve Franıayı tatmin edecek hem manyaya cenubi ıarki yolunu kapa- pılan konuıma aarp cephesindeki İstanbul, 28 Telefonla) - Sabık 
de ıtltler ioln zevahiri kurtaracak b'r tı orlar . harp üzerinde tarihi bir tesir yapa- Ziraat Vekili Faik Kurdotlu, avu -
aulh pllnı tanzim etmektir. Bütün Garpte bir taarruz meselesine ge- caktır. katlık etmek istediğini bildirerek , 
Balkan memleketlerinin mukadderatı lince i hatta Hollanda ve Belçika ü- Her halde bu. muhabir bir Alman kaydının icrası icin müracaat ~tmiı • 

Joan Grawfort - Robert Youns -
MelY7ft Douslaa Mar••r•t 

Sullcwaa 
-2-

Moskovanın bu yeni komplolarına mil- zerinden de olsa böyle bir hareket Sovyet askeri ittifakının yapılaca • tir. 
tevakkıf olabilir. muha ara edilm ş ve bitkin bir hale tına ihtimal vermiyor. Ve Sovyetler ş· k t• h • Danaing Meleli 

Taymlı gazete i Von Ribbentro- v..elmiı bir aarnizonun yapabileceti timdi ancak kendi menfaatlerine uy- Jr e 1 ayrı ye Fransızca Sözlü 
pun Jıloakova a h r k tini L'tvan a ilmi iz bir çıkı b nz r. wun b r siya et takip etmektedir. M l [ BAŞ ROLLERDE 
hududundaki muhabirinin bir telgra- N vv Charonicle aaz teainin dip- Esasen Almanya Fransa ve lnailte- azof a İf iyen 'IJ:J• Simo- Sünoa • Doa AmMlae • 
fiyle bildirmektedir. Bu tela-rafta ye- lomatik muhabiri de ıöyle diyor: re lle harp halinde bulundutundan I L Robert Yauas 
ni nıfhver ıiya1etf bat wö terileliden Sovyetler n iktisadi tahakkümü ve Sovyetleri de hiç bir ıey tehdit et- pur ar yapcıcatc l Ayncaı MIKI •• S. M. lqilla 
beri ltrllnde hlkim olan ıukutu ha- Balkanlar üzerinde bir at gibi git - meditinden Moskovanın Berlin ile İstanbul, 28 (Telefonla) - ŞJrketi Kr-1muı Aınerika aerahatl 
yal \llUn uzadıya anlatılmaktadır. Çiln a-ide aenitliyor. Ve Bitleri öyle endi- bir ttitak yapmakta hio bir menfaati Hayriye, mazotla işliyecek yolcu va- SEANSLAR: 2,30- 5 • 8,30 da 
kfl bu ıl uet vilzilnd n Almanva mu- Y dilşllrmüftür ki, önüne geçilmez yoktur. purlan inşa etmeğe karar vermiştir. bqlar 

•.. •a) LAM TARJHI 1 ••••••••• Ayni zamanda ticaret de inklpf Arap milelliflerden buılan diyor. ve yangınlardan ileri l'elmiıtir. 
- decek; içtimat hayatta 11lahat qla- lar ki: Nihayet Hazret İsmailin evlenme 

1 
cıktı. - Dünya ile kibenin yaradılıı .. gaiı gelmifti. Kabile arasında rf1e-

H M h d Klbenin lnıaıı samanı ve baniai lan arasında kırk senelik bir fark aadan Müdadın güzel kızı Seyideyi 

Ze U amme hakkında ihtil&flar vardlP. Fakat vardır. Hazret Adem, Fahrikiina. kendisine zevç ettiler. UıulU veç -
Be)'tullahta Hazret İbrahim ile otlu tın Mekkeden ?dedineye hicretinden hile dUtOnleri yapıldı. Bu sırada 

YAZA AT: M.. A"han 
1
••••• nun himmet ve aayretf bulundutu 6216 sene evvel yer yüzüne inmi1- Hazret lamail aençlitinin en parlak, 

IY 4 T • • muhakkaktır. tir. en hararetli çatında bulunuy_grdu. 
Bir rivayete aöre, inıanlann flk Biz bu muhtelif rivayetler ve ka- Hazret lbarahim aene her sene 

-- Kendisi dıvar örüyor. oğlu da ça -
Demişti. Bu ziyaret, Haceri ve oğ- mur, taş, ta ıyordu. 

lunu çok sevindirmi i. Hz. İbrahim İhtiyar peyıamber bu suretle Al
aibi peyıamberin ve Alicenap bir lahın emr'ni yerine getirirken dini 
zevç ve pederin kendilerini ihmal et- ve içtimaı bil) tik b r gayenin de is
miyeceğine iyice emin oldular. tihsal edileceğine kani bulunuyor -

Hazret f'lmail büyüyordu. Gilr - du. 
büz, zeki, iradeli düşünceli bir genç Hazret İbrahim Ceziretillarapta 
oluyordu. Kabile delikanhlan ara - kendisine iman eden kabilelerle ve
aında güzelliği, bahadırlığı ile şoh - fatından sonra Al1aha ve kendi pey
ret bulmu§tu. Herkes ona hilrmet edı- gamberliğine iman edecek olanla
yordu. rın; Kibeyi ziyaret ve (haç) vası -

Hazret İbrahim her sene KudUs taılyle senede bir defa olsun toplan
ei•anndan kalkarak buraya geliyor malarını dü9ünilyordu. 
ve Hvceai ile oğlunu ziyaret edip dö- Bu suretle kabileler arasındaki ra-
nlyordu. bıtalar fazlalaşacak, yeni yeni ta -

Bu meyanda zemzemin kaynatını nışmalar ve anlaşmalar husule gele
bir kuyu haline getirmiş, intisam al- cekti. An'anevt varlık yıkılmıyacak
tına almlfb. tı. Ona iman edenler, her nerede bu

Daha sonra da ilAht b'r emirle kl lunursa bulunsunlar, yekdiğerine 

beimükereınenin ınıasına batladı. yardım edeceklerdi. 

ve en bUyllk baba ı Hazret Adem ta- yıtlar arasında akıl ve hikmete mu- gelip gidiyordu. Slrl bile yaptıtına 
rafından inta edilm'şt'r. (Hacerül - vafık olarak en ıyakın tarihi, yani pişman olmuıtu. Fakat iı itten reç -
S\ ... t) te, Hazret Ademin yer yilzil- Hazret İbrabimin inıaatını .kabul miıt . HAcer pek ihtiyar olmamaaına 

ne indiii sırada cennetten getirilmiş ediyoruz. ratmen son &Unlerini yaııyordu. 
tir. Hatta bu taş; ebülbeıer Hazret Hazret İbrahim her sene zevcesi Hazret lamail izdivaç ettltl vakit 
Ademe yastık vazifesi bile aörmüş- Saradan izin alıp ıeldikçe Kibenin babası yoktu. Bu izdivaçtan haber -
tür. inşaatını itmam eylemiı ve bu suret. dar bile delildi. Bir gün Keda datı-

MUverrihlerden bazılan ise, le Ceziretülarap kavımlarının ibade- nın etetini takiben eski Mekkeye 
Kabenin doğrudan doğruya Haz- ti için bilyilk bir mabed kurmuş - giren bir ihtiyar gözüktü. Halinde bU 

ret İbrah m ve İsmail taraflanndan tur. yük bir yorl'unluk vardı. Susuzluk 
inşa edildiğinde ısrar eylemektedir- Hacerüle.svedin renai ıiyah kırmı- ve açlık içinde bulundutu belli idi. 
ler. Bizim istinatgöhımız, tarihin sey zıdır. Bazılan: Bu ihtiyar Hazret lamallin kapııı -
ri itibariyle bu müverrihlerin ifade. - Bu taı bir yanar daidan çık - na aeldi. Ve aeslendi: 
!eridir. mıştır. Bazalt denilen cinstendir. - Yaaaaa lımall 1 .. 

Maamafih, bazı Arap mUverrJh!e Demişlerdir. J;lazılan ise bu taıın, Kanıda a-enç bir kadın l'Örilndil. 
ri, Hazret İbrahim için: Hazret İbrahim tarafından Cebeli -İsmail, burada delil., &v.f aitti. 

- Bu peygamberin inşaatı, mil • ebi Kubeysten aetirildiğini söylemek İhtiyar; 
cedded değil, tam·r mahiyetindedir. tedirler. Elyevm bu taş 42 kadar par - Zarar yok kızım -dedi- ben u • 

Demektedirler. Kibenin banileri- ça halindedir. Fakat yapııtırılmıı bu zaklardan geliyorum. Yorr num ha 
ne ald isimler arasında Şit'in iı'l'J\ de lunmaktadır. Hacerillesvedin bu ha- na bir parça yiyecek ver dı dl\nQp 
vardır le l'tlmesi, Klbenin aeoirdii'i kaza ~ideylır 

143 ton 
206 çu. 

15 ton 

4 BO 8 8TI 
Fasulye 

8 ~u. 11 75 11 
37 çu. Mısır dan S 78 

182 B. pamuk 42 .... ,,,. ............. ~ .............. 
ayy '1re sinemaaı 

TELEFON: 8646 
Diinden itikren 939 - MO 

Sinema meYaimlni açb 
DANIELL DARIEUT'NIN 

Emaalais filmi ŞUr Ye atk aenfoalal 
ŞAFAGA l>ÖN0$ 

lsmlrin ,.Glnek aeyircil•riaia de 
takdirini kaaan•ı 

AYRJCA 
Metro Jumal •• Renkli MIKI 

OYUN SAA TLl!RI 
3-1-7-9 

Genç kadın; yüz yaoını reçmiı o
lan bu ihtiyara: 

- Yiyeceğim yok 1 Allah vere r 
Diyerek sofuk bir ıek ide kapı ı 

kapadı, O sırada ihtiyar zat; 
- Peki kızım -dedi- gene ı:arar 

yok .... Fakat zevcine söyle de kapı ~ 
sının e§iiini deiiştirsin .. 

İhtiyar zat; bunu milteak p, ıet -
diğf istikamete daşane dOştıne, yeis 
ve yorgunluk içinde dönmeğe baı -
lad\. 
Akşam vaktJ: tımail avdan dön

müotü. Kansı: 
- Ya İsmail -dedi- sen· bir ihtiyar 

aradı. Ve bulunmadıtını söyledim • 
Ayrılırken: 

- Kocan eşiğ ni değiştir.sin ! 
Dedi ve uzakla tı. 
Hazret ı~mail fena halde mtlte -

e95ir oldu. İçinde büyük bir ımrap 
duydu. <1ünka bu ihtiyar kendi baba 
~ı id". Büyük Peygamber kendi oğlu
nun kapısına kadar gelmiş, fakat ge
lini tarafından ne fak bir ilffata 
mazhar olmus. ne de kend'slne yi -
yecek erilmisti. Hazret İsmail ken
disine söylenmek üzere yapılan na -
sihat n zevcesini te<rk etme o dutu 
TIU anlamıştı. -Devam edecek-



lngiltere 
Artık denizierde 

hakimdir 
~ttdra, 28 (Radyo) - Royterin Jki 
dıti bir habere göre, İng'lter~ , 
k denizlerde eskisi gibi hakim -
!hnan tahtelbahirlerinin çoğu 

ha edilmiş ve nakliyat emniyet al
a alınmıştır. 

** Letonya 
•tik lalini müdafaaya 

haz rdır 

Berlin'den 
- lla9tarafı t ıinci •ahifede -

Fransız tayyresi dil.şilrülmüş ve ~Ianş 
denizinde Alman tayyareleri tarafın
dan bir ln~iliz harp gemLine 250 ki
loluk bir bomba ablmıştır. 

ANADOLU 
GÜNLÜK SİY ASİ GAZETE 

Sahip Ye Baımuharriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

Umumi netriyat ve yazı itleri 
müdürü 

HAMDt NÜZHET ÇANÇAR 
iDAREHANESi 

tamir İkinci Beyler Sokak 
C. Halk Partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776. P. kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1400. Altı ylıtı 800 

kuruştur. 

Yabancı memleketler için sene
lik abone ücreti 27 liradır. 
Cünü aeçmit nüabalar 21 

kuru, tur. 

ANADOLU .MATBAASINDA 

(ANADOLU) 

Rusya - Estonya 
devlet arasında askeri bir· ittifak 

Dünya 

4,000 füa 
2,000 c 
ı.ooo c 
4,000 c 
5,000 c 
4,800 c 

Komün~zmle 
Mücadele 

Fasta Kcınün:st ku• 
. ıi ! ,,ri dağı: ldr 

o*o 

Zelzele 

~--~ Doktor ---. 
Cahit Tuner 

Sinir hastalıkları 
mute a.:. 

Her gün saat 3 den sonra Şamh 
ı;oknk No. 19 da hasta kabulüne 

1 
başlamıştır. 

T 1: ?559 



Mevsimin en yenilik· 
/erini bayan kumaş
larının er kek kumaş· 
/arının en eyisini 

lbrahim Karakaş 
tan alınız. 

Odun pazarı No. 12 

·--------------------------Orta ohu - Lis~ 
Diploması almak istiyenlere 

Kız - Erkek 
Geceleri ders v rLir. 
Birinci Beyler .To. 30 

1\1 tira~aat aati 18,30 dan 20 ye 
kadardır. 

1.Jo .tur 
Bakteryolog 

A. Kemal T onay 
Bub.flCl, salgın htı.lltalı ~lar 

l!teba 

(Verem ve sa,re } 
Bumahane polis k:ırakolu ya

ında 741 

Telefon: 4115 

•-----Operatör---·• 
Cevdet A1ustaf a 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi !>aşt:l:ibi 

2 inci Beyler sokak furun kar~ısı 

No 25 

İzmir· Buca 

Kültür Lisesi 
Resmi li elcre muadildir. Ortaokul 

sınıfları ile lise sınıfları vardır. Leyli
nehari kız ve eı kek talebe alınır. 

Telefon: 2080 15 1 

(ANADOLU) 

V. F. Henri Van Derze ..... ~/;~i; .. ·.ı;~~·~·~·~ ... A~i;·iiğ.i'".S~t;;;"'A:i;·~ ...... f". 
v APURLARIN HAREKET LiSTEst : Komisyonu ilanları i 
AMERİKAN EXPORT LİNES, 1NC : • : 

1 TE'WYORK lzmır Levazım Amirliği Satın Alma komisyonundan: 
NEW-YORK İÇİ~ 1 - 1zmir Tayyare alayı birliklerinin 24000 kilo kesilmiş sığır eti 

«EXCELLO> Vap. 29 eylüle doğ- ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
ru be~leni~·or. . . 2 - İhalesi 2 birinci tc~riıı 939 pazartesi günü saat on altıda kışla-

cEXERi\lONT» Vap 1 ılkteşrıne d 1 · 1 • 1 .~ · t · d 1 
1 ~ b kl . · a zmır evazım amır ıgı sa ın alma komısyonun n yapı a • c ogru e enffor. 
cEX~IOOR; Vap. 3 teşrine doğru caktır. 

bekleniyor. 3 - Tahmin edilen tutarı G480 liradır. 
cEXECUTİVE» Yap. !l ilkteşrine 4 - •reminatı muvakkate ~kçası 486 liradır. 

doğru wkleniyor. 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

AR:\IE:\JEı r1' l>E~~o~-~ ANYERS 6 - İ::ıtekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös-
ANVERS tÇtl" termek mecburiyetindedirler. 
cGİRONDE» Vap. İlkteşrin baş- 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

langıcına doğru bekleniyor. maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat ve 
-00000- teklif mektuplarını ;hale saatından evvel komisyona vermiş bu-

D. T. R. T. BUDAPEST lunacaklardır. 16 20 24 29 
TUNA LİMANLARI İÇİN 
cTİSZA) Yap. İlkteşrin başlang1- -İzmir-l;vaz:; amirliği ı.atın alm~ komisyonundan: 
«DUNA ) cına doğru bekleniyor. 1 - Manisa tümen birliklerinin sen"lik ihtiyacı olan 90000 kilo 

-00000- bulgur şerait ve evsafı dahilinde satın alınacaktır. 
SERVİÇE l\IARİTİME ROUMAİN - 2 - Kapalı zarfla ihalesi 20 ilkteşrin 939 cuma günü saat 11 de-

BUCAREST dir. 
PİRE KÖSTE. ~cE GALAS VE TU 3 - Hepsinin tutarı 9800 liradır. 

NA Ll::\IANLARI !ÇlN 4 - İlk teminatı 795 lirachr. 
cDROETOR» Vap. 28 eylülde. 5 - İııteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 sa-
KÖSTENCE GALAS VE TUNA yılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariy 

Lİ::\1ANLARI İÇİN le beraber ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar 
cBUCUREŞTİ» Vap. 30 eylüle teklif mektuplarını Manisa tüm satınalma komisyonuna ver- "7 

doğru bekleniyor. meleri. 21-29-7-15 3484 
-ooooo- R;;;;ıoı•a aske.ti .'~atııı alma komiımonmıdan: 

SOCİETE COl\DIERCİALE BULGA- 1 - Tire piyade alayının bir senelik ihtiyaçları olan 60 bin kilo sı-
RE DE ?ıi A VİGATİON A V APEUR ğır veya keçi eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
IIAİF A 1SKE. T;::r~i YE PORT 2 - İhale:-;i 16 birinci teşrin 9~9 pazartesi günü öğleden evvel saat 

onda Tire piyade alay karargah binasaında yapılacaktır. 
SAİT İClN 3 - Bu miktar sığır veya keçi etinin umum tahmin bedeli (13800) 

cBOURC.AS» Vap, 13 ilkteşrine lira olup muvakkat teminatı (1035) liradır. 
doğru bekleniyor. 4 - Eksiltmeye girecek olanların eksiltme günü 2490 sayılı kanu-

Vapurların isim ve tarihleri hak- nun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte 
km da hiç bir taahhüd alınamaz. ihale günü \·e ~aatından en geç bir saat evveline kadar teminat 

Sperco vapur c centesi 
ADRIATİCA S. A. N. 

ve teklif mektuplarını Tire piyade alay satın alma komisyonu
na vermis bulunacaklardır. 

5 - En;af ve Şartname:-;i .Ankara ve İstanbul levazım amirliği İzmir 
fı7 tümen \'e Tire piyade alay satın alma komisyonlarında mev
cuddur. İstekljler müracaatla okuyabilirler. 

Diana vapuru t•vlôl c:onlarnda 29 4 10 14 3588 
beklenmekte olup \renedik ve Triye~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l::mfr levazım cunirli!ii satııı alımı komi~yommdan : te l'rnanları için yük alarak hareket 
edecektir. 1 - ~lanisa tümen birliklerinin 8cnelik ihtivacı olan 61200 kilo mer-

cimek şerait ve evsafı dahilinde satın. alınacaktır. Cilikia vapuru 10 teşrini en·el ta-
rihinde beklenmekte olup. Napoli, 2 - Kapalı zarfla ihalesi 16 ilk teşrin 939 pazartesi günü saat on 

bircledir. 
Cenova ve :\lar~ilya iç"n yük alacak· 3 - Hepsinin tutarı 8565 liradır. 
tır. 4 - llk teminah 643 liradır. 

lTALIA S. A. N. 5 - hteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
Oçeanya motörü 17 Ririnciteşrin- 2490 sayılı kaııuııun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesika-

de Tr'yesteclen hareket ederek ce - lari~·le berabet· ihale günü ihale saatından bir saat evveline ka-
nub.i Amerika limanlarına uğrıya- dar teklif mektuplarını ~Ianiı:;a tümen satın alma komisvonu-
cnktır. ____ na vermeleri.. 29 3 8 13 3590 

İlandaki hareket tarihleri ılc nav- lzmir Le;azım Amirliği Satın Alma komuyonundan: 
lunlardaki değişikliklerden acente- 1 - Çanakkale müstahkem mevki bölgesinde beş paviyon, üç tavhı. 
miz me~uliyet kabul etmez. Daha ve üç hangar kapalı zarfln eksiltmeye konmuştur. Eksiltme ta-
fnzla Lafsilat ıçin İkinci kordondsı rihi olan 21 eylül 939 tarihinde talip çıkmadığından 2490 sayılı 
FRATELLI SPERCO vapur acente- kanunun tlO cı madde<dne göre bir ay müddetle uzatılarak pazar

lığa bırakılmıştır. 
"iine müracaat edi!ınesj rica olunur. 

TELEFON - 2004 • 2005 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyac:nnın ihtiyacına göre vapurları
mız c:cfer ~ apacaklarclır. 

Operatör 

Dr.Asi1 Mukbil 
At akam 

Memleket hastahanesi operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Birincikorclonda 312 numaralı Ja
k'nyon apartmanında kabul eder. 

Telefon: 3537 
ıı..------

2 - Pazarlığı 3 10 939 salı günü saat on birde Çanakkale müstah
kem me\·ki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - :\Iuhammen bedeli 187740 lira 11 kuı·ustur. :M:uvakkat teminatı 
10638 lirı.dır. A 

4 - İsteklilerin diplomalı mühendis veya mimar olmaları, olmadık
ları takdirde ayni evsafı haiz bir mühendisin inşaatın başında 
sonuna kadar buluncluracakhırı noterlikçe musaddak bir taah
hüd kağıdı ile temin etnıelel·i asgari bir partide 100 bin liralık 
in~a işiııi mm·affakı~·etle yapmış olduklarına dair resmi bir ma
kamın ta:,;dikini havi vesaik ibrazı ve 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maclılelerindeki yazılı evrakla birlikte komisyona mü 

____ ..__..r_a.c:.ıa_t~lawr•ı------~--~----------•3•59•1.._ ............. __ ~ 
Bornrn·rr ((.ı.:keri .ı.:ntrn <1lma komis11unıcndan: 

1 - Kuşadasında ciheti askeriye tarafından gösterilecek mahalde 
yapılmak üzere bedeli keşfi (78894 lira 55) kuruş iki aded 
paviyon ile (145;_~9 lira 8 kuruşluk) bir ahır ve 5013 L. 74 K. 
bir mutbak ki ceman 98447 lira 37 kuruş inşaat kapalı zarfla. 
eksiltmeye konmuştur. • 

2 - İhalesi 16 birinci teşrin 939 pazartesi günü saat on birde İzmir.> 
Bornovada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. • 

3 - ~Iu~akkat te:ninat~ 6172A lira 45A kuruştur.A ~ 
4 - Bu ınşaata aıt resım, plan, fennı ve hususı şartname her gün' 

Ilornovada askeri satın alma komisyonunda görülür tetkik edi·,.. 
lebilir. ,.. 

5 - Bu i~e btekli olanlar nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhit-~ 

iz i 
buruS 
dan: 

· n r .. k ... uhafaza ta· 
a ma komisyonun. ı 

liği ve)':ikası gö~terme-;i veya Lizzat yüksek mühendis veya mimar~ 
olmfün ve~·ahud lıu şartlan haiz olmadığı takdirde bu işin fenni· 
mesuliyetini üzerine alacak lıir mühencfü; veya mimari inşaatın 
devamı mi.icl<letincc istihdam edeceğine dair noterlikten tasdiki. 
senet vermesi şarttır. 

C'in::;i 
Miktarı 

Kilo 
Umum tutarı Muvakkat teminatı 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
Eksiltme saatı 

Saat U. 

Arpa 19750 987 öO 75 00 15 00 
Saman 9440 283 20 22 00 15 30 
Kuru ot 12440 622 00 47 00 16 00 

l - !zm·r gümrük muhafaza taburu kıtaatı ihtiyacı için açık ek-
iltnıe suretiyle münakasaya konulan üç kalem yeme gününde 

istekli çıkmadı rmdaıı eksiltmesi 5 10/939 perşembe günü hi
zalarmda gösterilen :matlarda yapılacaktır. Şartnamesi komis
yonda görülebilir. 

2 - ht kr!erin 2490 ayılı kanunun ikinci 'Te üçüncü maclclelHincle 
\e , rtnam ,,inde yazılı vc>S:knlarh mııvakkat teminat makbuz 
\ ej a banka mcktuplariyle birlikte eksiltme saatlarında İzmir 
bej Jer sokağı arkası Geri tütün kumpanyası yanında tabur sa-
tın alma komi yonuna mi.ıracaatları. 3587 

IZMİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: İı:mirde Halkapınardaır. 
Yerli Pnınu' n ':m At, Tayyare, Kö-0kb?.Ş, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını ha•;i her nevi K&hct Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanın <1yni tip Mensucn~·T"~ fai!:tir. 

T eleforr O~ 2211 ve 3079 
Te g 

1 _........,.._ 

6 - Eksiltmesine girecekler 2400 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
leriyle 5 inci maddede yazılı vesikaları ve kanunun 32 ve 33 ün
cü maddelerinde yazılı tarifatı dairesinde teklif ve teminat mek
tuplarmı ihale ı:;aatinden bir saat eveline kadar adı geçen komis
yona vermeleri. 

7 - Poıüa ile gönderilecek teklif mektuplarının yukarıda bildirilen 
vaktine kadar komisyona gelmesi lazımdır. Postada vaki olacak 
teahhür kabul edilemiyecektir. 24 29 5 11 3529 

iz mir Nafia Müdürlüğünden: 
Eksiltme müddeti on gün temdid edilen 5789 lira 92 kuruş keşif be

delli ithalat gümrüğü çatı tamiri işine bu kere de istekli çıkmadığıııdan 
mezkur iş 27 eylOl 939 dan 27 birinci teşrin 939 za kadar bir ay içinde pa 
zarlığa kalmıştır. İsteklilerin bu müddet içerisine 2490 sayılı yasa 
hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatları ile birlikte nafıa müdür-
ğündeki komisyona baş vurmaları 3558 

·-- -----------------------------------------------------
lzmir Yün Mensucatı 

T. A. Sirketinin halkapınar kumaş fabrikası 
~a.rafından mevsim Jolayisiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiıeler için bu mamulatı tercih edin 

m~S A T 1 Ş Y E R L E R I~ 
B:rinci ltordonda 186 numarada 

Ş~~RK H_~lI T. A. Ş 

.l9 Eylül 1939 CUMA 

Izmir tecim Lisesi direktörlji. 
ğünden: 

.-

Memur ve müstahdimler için akşamları saat 6 dan 8 ze kadar deva~ ,. 
den kurslara kayıt ve kabul devam etmektedir. Aşağıdaki kurslardan ıst., 
diğine veya bir kaçına devam edilebilir. 

Muhasebe, matematik, muhaberat, daktiloğrafi stenoğrafi Fransızca 
ingilizce. 

Fazla izahat için okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 27 29 S54l. 

lstanbul belediyesinden: 
Taksim beledive gazinosunun mefruşatı işi kapalı zarf eksiltmesiııe 

konulmuştur. İhale 4/10/939 çarşamba günü saat on beşte İstanbul be
lediyesi daimi encümeninc!e yap1lacaktır. Muhammen bedel 26473 lira 92 
kuruş ve ilk teminatı 1985 lira 55 kuruştur. Şartname 133 kuruş muk•• 
bilinde İstanbul imar müdürlüğünden alınabilir. Taliplerin ihaleden sekil 
gün evvel imar müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet ve 39 yılına alt 
ticaret odası vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları .ile 249' 
No. lu kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat~oa
dörde kadar İstanbul belediyesi daimi encümenine vermeleri. 

19 24 29 2 3455/7375 

Istanbul belediyesinden: 
Keşif bedeli 29.893 lira 90 kuruş olan vali konağı caddesi ve Şişhane 

mevkilerindeki çocuk bahçeleri inşaat ve tesisatı kapalı zarf eksiltmesine • 
konulmuştur. İlk teminat 2242 lira 5 kuruştur. İhale 2/10/939 pazartesi 
günü saat on beşte İstanbul belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. · 
Şartname 150 kuruş mukabilinde İstanbul belediyesi fen işleri müdürlü· 
ğünden alınabilir. Taliplerin 39 yılına ait ticaret odası ve ihaleden sekiz 
gün evvel fen işleri müdii:rlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikaları ve 
ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazır
lıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat on dörde kadar İstanbul be
lediyesi daimi encümenine vermeleı·i. 15 20 25 29 7161/3357 

İstanbul belediyesinden: 
Eminönü meydanında imar planı mucibince yaptırılacak asfalt, gra· 

nit, parke, bitum, beton vesair yollar inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. İhale 5/10/939 çarşamba günü saat on beşte İstanbul belediyesi 
daimi encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedel 97939 lira 20 kuruş 
ve ilk teminat 6146 lira 96 kuruştur. Şartname 490 kurus mukabilinde 
f ,m işleri müdürlüğünden alınabilir. Taliplerin ihaleden 8 gi.in evvel şart
name vechile alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz 
veya mektupları ile 2-190 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı 
zarflarını ihale günü saat on dörde kadar İstanbul belediyesi daimi encü· 
menine vermeleri. 20 26 29 2 3453/7403 · 

Gümrük muhafaza genel ko· 
mutanlığı lstanbul levazım 

amirliği satınalma komisyo-· 
nundan: 

1 - GümrU.k muhafaza memurları için yaptırılacak kasketlerlyltt 
beraber 1152 takım elbisenin kapalı zarfla eksiltmesi 9/ 10/ 989 
pazartesi günil saat on altıda yapılacaktır. 

2 - Bunların tahmin bedeli 19584 lira ve ilk teminatı da 1470 lf. 
radır. 

~ - Şartname evsaf ve numuneleri komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin 24VO sn.yılı kanun ahkamına göre hazırlanml$ ka• 

nuni vesikalarla teminat makbuzu ve teklif mektuplarını hav.I 
kapalı zarflarını muayyen zamanından bir saat evveline kadar 
komisyona tevdi etmeleri 19 23 29 2 3457 / 7342 

lzmir Kültür direktörlüğün· · 
den: 
İzmir ve mülhakatı ilk okulları için lüzumu olan 185 ders sırası. ile 

18 aded yazı tahtasının eksiltmesine istekli çıkmadığından bir ay içind( 
pazarlık suretiyle teminine kaı·ar verilmiştir. İsteklilerin her pazarte! 
ve lJerşembe günleri saat dokuzdan on ~kiye kadar daimi encümene'mü-
racaatları. 3567 

Kuru üzüm ve incir ihracat• 
çılarının nazarı dikkatına: 

lzmir Mıntaka ticaret Mü
dürlüğünden: 

Ege mıntakasında üzüm ve incir ihraç eden tüccar ara!!ında ku
rulacak (İzmir kuru meyve ihracatçıları birliği) nin esas mukavelename. 
si tasdikli nushaları Ticaret Vekaletinden gönderilmiştir. 

Müessisler, birinci teşrin 939 tarihine kadar birliğin faaliyete geç
mesini temin maksadiyle kuru üzüm ve incir ihracatçılarının 29 eylQl 939 
cuma günü saat on beşte İzmir ticaret ve sanayi odası salonunda ilk tesis 
umumi heyeti halinde toplanmalarına karar vermiştir. Birliğe dahil ol· 
mıyan ruhsatnameli tüccarın 1/10/1939 tarihinden itibaren kuru üzüm 
ve incir ihraç etmelerine müsaade edilmiyeceğinden alakadarların bu top. 
lantıda hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 3589 

CBztfMA?P" ;.: ,,;;;qp:: ~::::-• , ıot,t:ı~ ._ 

atENCAN 
M<ıkine Tamir hanesi 

işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 
nunla iftihar eden bir müessesedir 

ı Kestane pazarı demirciler 67 - 69 Telefon: 3993 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
İzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 " 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve ıan'at icaplarına 
2öre yapılır. 

Bankalara mahsus §İritli ve vidalı defter ve dosyaları 
anccak mfü:ellit ALI RfZA müessesesinde yapılmaktadır 

SiDarİ• üzerine lüks albümler yapılır. 
Müessesenin ~iarı ,,,ağlamlık , qüz~Jlik ve sürattır. 

.. ~ ..... 


