
' Ebedi Şef ı 
Atatiirk' ün hatırasını 

Çin -Jaoon 
tebcil edecetiz Japon ordusu, bugünlerde umumi 

İatanbul, 18 (Huausi muhabiri-
mizden) - l~nciteırinin ıo uncu taarruz icin hazırlanıyor Siyasi münasebatı eskisi gibi dostanedir 
günii, Ebedi Şef Atatürkün ölümü- , 

Hariciye Vekilimiz Mos
kova' dan dönüyor 

nün yıldönümüne tesadüf etmek -
tedir. Bu tarihte m~mleketin her 
tarafında ihtifaller tertip edilerek 
Ebedi Şefimizin hatıraları takdia 
ve tebcil olunacaktır. 

"Devi Telgraf,, gazetesine göre, Türki.,,·e-Rusya 
müzakerelerine Anka>·a'da devam olunacaktır 

1!ir motosiklet, otomobile çarpmış, 
us.~ündekiler Yaralanarak ölmüştür 
ğu~~n .. ge.ce Kültürparkta iki c;ocu
tonıob~~rnıyle neticelenen feci bir o
sikleteı b~az~sı olmuştur. Bir moto
yaşında lln~ış ol~n Ahmed oğlu 16 
lu ı 7 y asan Gokkaya ve Halil oğ-
ikj kişt1~~~: .. Cevdet Yeşil adlarında 
ken bi; vir .u;Parkta gezinti yapar
şmın bizzatku~ı B. ~ejad Eczacıba
mobille mot 'kfndıgı hususı oto-

osı etin nıüsademesiııe - -

sebebiyet vermişlerdir. Müsademe 
Çok şiddetli olmuş, Hasan ve Cevdet 
ağır surette yaralanmışlardır. Oto
mobil de kısmen hasara uğramıştır. 
Yaralılar, ~hht imdad otomobiliyle 
Memleket hastahanesine götürülür
ken ölmüşlerdir. 

Tahkikata müddeiumumilikçe el 
konmugtur. 

zıyor. 

Bu anla!'ıma, Avrupa harbinin de· 
vamı müddetince, iki memleket ara
.:ıındn ticaretin inkişafını temin en 
:ngilterenin, diğer memleketlerle ak

,_ crettigi muahedeler şeklinde olacak. 
tır. 

Japon a sker leri 
Tokyo, 18 (Radyo) - japon ordu- Jacağı ve kış başlamadan evvel bir 

su bugünlerde Çin cephelerinde u - netice istirualine matuf pulun&eal'a 
mumt bir taan·uz için hazırlanmak- söyleniyor. 
tadır. Taarruzun, geniş mikyasta o-

oo 

HiT ER 
Roy al Oak Zırhlısını batıran tahtel• 

bahir kumandanını kabul etti 

Kumandan, Skapa Flov limanına 
nasıl girdiğini anlatıyor 

Londı·a, 18 (.A.A.) - Alman rad
yo~rnnun bildirdiğine göre Royal Oak 
:~ırhlrnını batıran Alman tahlelbahi
rinin kumandanı tayyare ile Hitlel'in 
nezdine gitmiş ve kendisini hu:;usi 
merasimle kabul eden Hitler kuman 

de en uzakta bulunan ingiliz i eml • 
sinden bir su sütunu yükseldi. Bir sa
niye sonra diğer bir gemi de infilak 
ederek gözden kayboldu. Biz uzak· 
lasırken ingiliz projektörleri ta.bteı .. 
bashiri aydınlatmakta ve deniiaıb 
bom balan patlamakta idi. 

Ber:in, 18 (Radyo) - Skapa Flo\ 
da Rom! Oak dretnotunu batıraı 
Alma~ tahtelbahir!nin birinci ve iki» 
ci süvarisiyle mürettebatı, bu~ttn. 
tavyare ile buraya gelmişler ve Hit-. 
le~ tarafından kabul edilmişle.rdir. 
Hitler, tahtelbahirin kumandanlari,. .. 
le mürettebatını nişanlarla taltif et, 
miş ve birinci süvariyi Konter ami-
ralhğa nasbeylemiştir. . 

Skandina vya Hükümdarları, Rusya, Finlandiya ihtili
fını konuşacaklar, sulh temennisinde bulunacaklardır 

Stokholm, 18 (Radyo) _Şehir, bu Oslo, 18 (Radyo) _ Handezblat lar k?ı~fe~·ansının ruzr:amesi, şu mad .. 
:;abah İsveç, Noneç, Danimarka ve gazetesi, Stokholm konferansn~d~ !'~- delerı ıht!~~u et_mektedır: .. 
Finlandiya bayrakları ile baştan ba- lonya ile Çekoslovakyanın istıklalı ı- . 1 - !· k~ 1dın:w memleketlerının 
'1a donanmıştır. Sabah saat dokuzda çin ısrar edileceğini yazıyor. bıtarafl,ı.gı }le .alakad~r ~eseleler, bil
~vvela Finlandiya reisicumhuru B. Stokholm, 18 (Radyo) - Binlerce l~a~sa I<ınlandıya vazıyetı, Sovyet tek .. 
Kalyo, refakatinde hariciye nazırı B. halk, sarayın önünde toplanmış ve Jıfı, İ . . 
Erko olduğu halde tayyare ile gelmiş sempati tezahüratı yapmıştır. Krallaı· . 2 ,:-~ sk~ndı~1av m~mleketl~rınin 
\'e hava istasyonunda, bizzat kral öğleden sonra ilk içtimaı yapacaklar - ı~tıscıdı vazıyetı, muharıplerle tıcare-
Güstav, Başvekil ve hariciye nazırı dır. tı, . 
B. Saııdler taraflarından karşılan _ Stokholm, 18 (Radyo) - ~rallar 3 - Beyenlmılel meseleler: 
mıştır konferansı , öğleden sonra ilk içtımaını .. ~{~nferansın, sulhu.n. yenıden te· 

Halk, Finlandiya reisicumhurunu akdetmiştir. . .. sısı ~n sadece tem:nnı ı~har edeceti 
tezahüralla karşılamıştır. Kral ve mi- İyi haber alan mahfıllere gore, kral- Devamı 3 ncii Sahifede -
::;afirleri derhal saraya gitmişlerdir. OO=------

Saat onda Norveç kralı Aton ile ·ı l B lk l 
hariciye nazırı ve Danimarka kralı ta ya ve a an ar 
Krisliyan refakatinde hariciye nazırı 
okluğu halele hususi trenle gelmişler 
ve kral Güstavla bas ve dış bakanları 
tarafl arından karşılanmışlardır. Kral- M ı· • ı·n Balk ( h kk d k• 
lar, doğrnca saraya gitmişlerdir. usso ının an ar a ın a 1 

hveç kralı, krallar ve Finlandiya •• •• J • f } 
cun:ıhnr re.isi. şereflerine bir öğle ziya- duşunce erı etra ında çıkan haber er 
fetı veı-mışlır. İsveç hariciye na:-ırı 
S:.uıdler de, hariciye nazırları şerefine Londra, 18 (R~d~oJ - Stefani a- vermektedir. 

.. Marı-şa] Simigly Ridz bir ziyafet vermiştiı-. jansı Roma?nn bıldırıyor: . Böyle bir haberi. hiç bir italyan 
Buln·es, 18 (Radyo) - Polonya Slokholm belediye reisi Finlandi- Ro,yter aJansı tarafından Roma radyosu vermemiştir. Anadolu ajan-

sabık cumhmreisi Husiski burada ya cumhur reisini kar~ılarken bir mı- radyosuna atfen verilen haberde i - sının verdiği bu habere şu notu ilave 
kalacaktır. l\f areşaJ Smigly Ridz de tuk irad etmiş ve nutkunu şu cümle ~ talyan:n yeni Londra sefiri Bastiya- edilmektedir: 
Gradeslavek şehrinde ikamet ede- lerle bitirmiştir: ninin ıtalyanın Balkanlardaki istek- Roma radyosunun Balkanlara da
cektir. - Skandinavya devlet!-eri, biribiri- l~ri .ha.~~_!nda hissiyatını ingiltereye ir verdiği bj}dirilen haberj Royter a.. 

Sabık hariciye nazırı Kolonel Bek ne daima bağlı kalacaklardır. Birimi.re bıldırdıgıne dair olan haberin asıl- jansı şu şekılde bildirmişti: 
aj'ır hastadıd. 1 aelecek fenalık hepimiıe demekti~'> sız olduiunu Stefaui ııj nsı haber -Devamı 3 ncü ı.Jıifede - ,.. 

.... l 
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Genel kurmay temaslarına bugürn saat 10 da başlandı. Generaller, 
ayın 21 ·nci g .. nün kadar Ani~ara'da kalacaklar 

.Ankara. 13 (A.A.) - Bugün c:a:ıt 
16.<!0 da İngiliz şarl\. ordusu komu
tanı orgeneral 4fovel ve maiyeti ve 
mat 16.50 de Fransı:r. şark ordusu 
komutanı orgeneral Veygand Ye mai
yeti t y,rarelerle "ehrimize gelmi~ler 
Ye Tük mgiHz Fr.a . ız bayrak ariy-
1"' donatılmış olan devlet lıavnyolları 
ıneydanmda ayrı ayrı genelkurmay 

Uruguvay 
l r. giltereye k ovun ve 

sığır et i satacak 
I.ondra. 18 (Radyo) - Vuroguvay 

ticaı et nazırı, 10.000 ton sığır ve 
5000 ton ko~ un e i satısı için ingilte
re ile Vuroguvay arasında cereyen et 
mekte olan müzakerelerin yakında 
neticeleneceğini söylemiştir. ___ .* __ _ 
Danirr.arka tayyare· 
/erine ates acmıslar .. , .. 

i~~nci ba~kanı orgen~ral A ım Gün-, ~rn.rşlarını çalmış ve bir bölük asker Bu ziynret1er orgeneral Asım Gün 
d.~z, Ankara garnız~n komutanı ı~tıram resmini ifa. ~ylemiş:t.ir. nlisa-1 clüz, milli müdafaa vekili Naci Tınas 
tumgeneral Kemal Go çe, Ankara fırler saat 17 elen ıtılıaren genelkur- tarafından bizzat ve diğer zevat ta
merl<ez komutanı albay Demir, ge- ma""" başkallı nıareş,tl fi'cvzi Çakmğı rafından kart bırakmak suretiyle ifa 
neikurmaydan binba'.)ı Aziz Ulusan genelkurmay ikinci bpqJrnnı org_ene- edilmiştir. 
"?. :n:ihma~(ıa.rlariylc in '.il}z Fransız ral Asım Gündyz~, milJi müdafaa Mi·afirlcr 21 birinciteşrine kadar 
bu~uk elçıleı·ı ve ateşemılıterlePı ta- 'ekılı general Nacı Tması ziyaret et.. Ankarada kalacaklardır. Yarın saat 
ral ından kaı·şılanmışlardır. Muzika misler Ye Ankara vali ve belediye re- 10 da genelkurmay temaslarına baş-
ingiliz 'Jlürk ve Fransız Türk milli isine kart bırakmışlardır. !anacaktır. 

Hitler sulh iStiyor 
Zven E din, Kral k on f erans1n a Hit

lerı'n teklifl~rini bildirecek 

Romen heyeti 
Bükreşten Ankara}'a 

harebet etti 
Bükreş, 18 (Radyo) - Bir Rumen 

ticaret heyeti, bugün Ankaraya mü
teveccihen hareket etmiştir. Heyet, 

Paris, 18 (Radyo) - Hitler, bu - onferansmda yalnız İskandinavya Ankarada müzakerelerini bitirdik -
gün bveçli meşhur kfüı"f Zven Edini devletlerini alakadar etlen hususa - ten sonra Kahireye gidecektir. 
kabul etmi , Stokholmda toplanan tın tetkik olunacağını ve İ::,kandinav- *·---
krallar konferan ında müzakere e- a hükumetlerinin, hiç bir seye lrn- T k 
dilmek ve su h icin tava sutta bulu- rıc:mıyarak, tamamen bitaraf kal - ayyar e azası 
nuJmak kaydiylc bir tal.ırn şartları mak niyetindt:? hulunduklarını beyan 
havi muhtırayı vermistir. etmektedir er. l\Iaamafih, sulh için Bir /ta?y cn tayvaresi 

Salahiyettar mahafil; Stokholm temennide bulunacaklardır. d 
oo üştü, 14 ölü var Londra, 18 (Radyo) - Kopen -

hagdan bildirildiğine göre dün saat 
11.45 ele hudud üzerinde devriye gez- Çe 
mekte olan Danimarka tasyareleri 
hudud boyunca tetkikler yaparken 
gmdende Alman hava dafi toplarının 

er ynı ya a l\!alaga, 18 (Radyo) - Villa -
Melila hava seferlerini yapan İtalyan 
tayyaresi lıuglin :Malaga civarında ateş 
alarak yere düşmüştür. Tayyarede bu
ltman on yedi kişiden on dördü ölmüş
tür. ateşine maruz kalmışlardır. J · ı B k•'• k A • 

Ta~rareler-0 ~sabet yoksa da bir ngı tere aşve Ill son as ·erı vazıyet 
çok obusler Danımarka topraklarına ' ---00000---

1939 Perşembe 
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tehdit m ~ktubu 
Bir tacir mağazasının kapısı içinde 
bulduğu mektubıı zabıtaya verdi 

Bir tüccara tehdid mektubu gön
derilmiş ve bir miktar kumaş isten
miştir. İstenilen kumaş miktarı 2,5 
metrediı'. Tehclid mektubunu alan 
tüccar da Kuzuoğlu çarşısında kaz
mircj Salamon oğlu Avram Sabahtır. 
Tacir, ;ıabahleyin dükkanını açlığı 
vakit kapının iç kısmında bir mek -
tup bulmuş, bunu okumu~ ve okur o
kumaz derhal polis karakoluna gide
rek mektubu vermiş, mektupta bir ta 
banca resmi bulunmakta ve yazı al-

tındaki imza yerinde «Arsen Lupen> 
kelimeleri görünmekte imis. 1\1ektu
bu yazan şahıs, mağaza sahibi_nden 
iki buçuk metre kumaş istemekte, 
vermiyecek olursa kendisine fena
lık edece'ğini bildirmektedir. Yapı
lan tahkikatta mektubu yazanın, ev
V·elce A vı•am Sabaha sekiz liraya bir 
pantalon diktfren sabıkalılardan Of
lu Recep olduğu neticesine varılmış 
ve maznunun aranmasına başlanmış-
tır. 

00 

Vicdansızlık 
Kızcağıza hastalık 

asılamıs .. , 
İkişeçmelikte Morahane sokağın

da yoğutçuluk yapan l\Iehmed adın
da birinin, sekiz yaşınd_a bir kızı 
dükkana alarak kirletmeğe teşebbüs 
ettiği ve kızcağıza zührevi bir ha~ta
lık aşıladığı zabıtaya ş.ikayet edil
miştir. Suçlu, yakalanarak adliyeye 
evkolunmuştur. 

- =·*·=-
Kaçak kömür 

1 ZeJzel~ tetkikatı 
Fen heyeti Ankaraya 

Dönüyor 
Dikili ve Bergama zelzele mınta

kasında tetkikler yapan m,ütehassıs 
fen heyeti, jeolojik tetkiklerini sona 
erdirmiş ve dün akşam şehrimize 
dönmüştür. Heyet, zelzelenin sebep
leri hakkındaki rnporunu izmirde 
hazırlıyacak ve yarın sabah Ankara
ya giderek bu raporu, başvekalete 
takdim edecektir. Evvelce de yazdı
ğımız gibi zelzelenin sebepleri tek
tonikdir. Dikili kaza merkezinin 
şimdi bulunduğu yerden yakındaki 
sırtlal'a nakli mutasavverdir Zelze
lenin tektonik 5\ebepler yÜzünden 
devam etmesi muhtemel görülmek
tedir . 

- - -·*---
düşerek patıamı~tır. T~~g7:af ~azetesi, hakkınd ~ 1·zahat" t-3 bulundtı 
bu mesele hakkında hukumetın Der- - ~ 
Jin nezdinde lazım gelen teşebbüslerde Londra, 18 (Ralh o) - Avam Ka- yarelerle son yaptığı taarruzun neti

marasının bugünkü içtimaında başv2- ederini bilirsiniz. Sahillerim:zi lıom
kil ÇemLı~rlayn son asl~eri wıziyet hak- bardınıan etlen Alman tayyarelerinin 
kında beyanatta bulunmuş 'e şunları mlihim bir kı nunı düşürdük. Evvelki 
söylemi~tir : giin gelen on dürt Alman tayyaresinin 

Şoför ibrahim adında birinin ida
·esinde bulunan (321-izmir) 5\ayılı 
kamyon. kömür yüklü olarak Bayın
<1ırdttn izmire gelirken orman muha
faza memurları tarafından muayene 
Pdilmiş, kömürler kaçak olduğu an
laşılarak müsadere edilemiştir. 

i z mir telef on B ~ K 
.. d .. [ .. .., .. lT l Z 

Yer Hava 
vdanı bulunduğunu yazıyor. 

- --·*- --
mu ur ugu D ... d " v • • ld·· .. 

I. t b 1 18 (H ~ h b' . . ogur ugu çocuguo. urmuş 
.:ı an u , usu.sı mu a ırımız- .. 

den) - İzmir telefon müdürü B. Sa- .. Kemal~ :. kaz nın Uluca~ ko- K.. •• k 
di, telefon fen müfettişliğine, fen yunde. IIu~ntı)~e ~d1 da ?enç hır ~~- Uf U 
müfettişi B. Fu~d İzmir telefon mü- zın, bır tanı.d1g~ ıle gayrı. meı-;ru m~

Viyanada 
Süt v~ kö sele kalmadı 

- B!ittin düıwamn bizimle bera- ekizi dü.:::iıri.ilmilştür. Müteakıben ge
ber oldu 'tuna si.iphem yoktur. Harbin ltm dört tayyarenin üçü de d.ıfi batar
dovamı için İngiltere ile Fransa ara- yalarımızın atesi ile ayni akıbete ma
sında tam bir ittifak \'ardır. ruz kalmıştır. Fakat; vaziyetin, daima 

dürlüğüne tayin edilmişlerdir. nase.bet netıc~~ınde ham~le. ~ ~aldıgı 
Ye hır çocuk dunyaya getırdıgı ve ço-

ç·iğli civarı ~da 

kur.alacak 
Devlet havayolları İzmir istasyonu 

ve meydanı, CumaO\·ası nahiyesi ci -
varında, izmire çok uzak bir yerde -
dir. Bunu nazarı dikkate alan D. H . 
yolları umum müdürlüğ·ü, izmire ya
kın bir yerde modern ve yeni bir is
la$yOn te:<isisini muvafık görmüş, ya 
pılan tetkikatta Karşıyaka nahiyesi
nin Küçük Çiğli köyü civarında bir 
yer seçilmiştir. Buradaki arazi kış 
ve yaz, tayyare seferlerine sekte 
vermiyecek ter).<iptedir: Şehrimizde 
bulunan havayolları umum müdürü 
B. Ferruh Şahin baş ile işletme mil -
dürü B. Şeref Laçin, yeni hava istas
yonu ve meydanı tesis edilecek ara
ziyi dün görmüş Ye beğenmişlerdir. 
Arazi, hazineye ait oldul1"u için istim
lak muamele•i de süratle yapılabile
cektir. Yeni hava meydanına yolcu
lar, Karşıyakadan otobüsle on daki
kada götürüleceklerdir . 

Faris, 18 (Radyo) - Viyanada 
siit fikdanı başlamış Ye kösele hiç kal
mamışhr. Ge;,tapo teşkilatı, bu hafta 
içinde bir çok kimseleri tevkif etmi~
t ir. 

---<oo•oo-.....--

Alman prensleri 
Cephede harp ediyor 

Amsterdam, 18 (Radyo) - Hol
landa gazetelerine göre, Kayser Vil -
helmin şatosunda şeker fikdanı baş 
göstt!rmiştir. 

Gazeteler, Alman prenslerinin halen 
A lman ordusiyle garp cephe"inde harp 
ettiklerini kaydetmektedir !er. 

---*·---
Hudut sahiller 
müdürlüğü 

t sümbul, 18 (Hu u 'i muhnbirim'z
d en) - lTuciucl sahiller umum mli
dürliiğüne, umum müdür muavini B. 
SaHi.bedilln Emil tayin edilmiştir. 

- =*=-·-
Şim.a l denizinde 

Şiddetli bir muhare~ e 

--00000--

Almanların, bitaraf memleketler · ö~ le devam edeceğini ve talihin, her Jhtikar y apan 
nezdinde yapmakta olduk!:ırı propa - zaman bize giileceğini zannetmek doğ- "" 
P,'ancl dan bir netice çıkmıracaktır. Bi- ı n olamaz. Harbin sürprizlerini naza- j J~i mag"' az -:ı kap f l 1 Jı 
taraflar, vaziyeti aşikar bir şekilde ıı dikkate alınuk lilzımdır.» 
biliy01·lar. ÇemberJayn beyanatına devam ede- İstanbul, 18 (Hususi muhabirimiz. 

Alman tahtebahirlerinin batırdık- rek. Almanların işaa ettikleri gibi Hud den) - Vilaye t ı'htik&r-la mücadele 
!arı İngiliz vapurlarından hn,;ule ge- diretnotiyle Repolis zırhlısına hiç bir komisyonu, kalay aatan iki me.ğaza
len zarar, tonaj itibariyle yüzde ya - zarar olmadığını söylediketen sonra yı iht ikar yaptıkları için kapatmı§· 
nmciır . diişmanm sulh için takip etmekte ol tır. 

1ngiliz ordusu. Fransız cephesinde luğu bktiğin malfinı olduğunu ve fa. 
muayven olan ;\·erleri almı ' ve fırkalar knt bunda muvaffak olamıyacağın• 
mevzilerini kurmuştur. Düşmanın tay- l eyan etmiştir. 

sy - ya 
K alenin, Ruzve.te cev p verdi ve Rusyanın 

Finiandiyanın istiklaline riayetkar 
olduğunu bildirdi 

---00000---

Hatay vilay eti ve 
Antaky 7 

İstanbul, 18 (Husu~i muhabirimiz
den) - Hataya gönderilecek mek -
tup ve paketlerin üzerine (Antakya) 
yerine (Hatay) yazılması kararlaş
tırılmıştır. Antakya vilayeti yerJne 
daima (Hatay vilayeti) .kelimeler i 
kullaıulacaktır. 

- =*=-
P")z2rlı 't.la sahs Mo5ıkova, ıs (Radyo) - Sovyet telgraf çekmiş ve Amerlkanın Finlan- • 

Cumhuri~ e eri Birligı reisi Kalenin, Ll"yav a kaı· ı p·osterdiği sempatiden do İstanbul, 18 (Hususi muhabirimiı-
Amerika cumhur rehdnin Finlılnd·) a la~ ı tc~ekl\iiılerini bildirmiştir. den - 1-tanbuldaki mağazalarda 
mc.~ele.si hal 1 nda ç.ektig: telgrafa ce- Vaşington, 18 (A.A.) - B. Ruzvel- pa:r.:ırh!da salış usulüne bugünden 
vap veımi \O Ru yanın d ·ma Fi lfm- e B. Kaleninden ce\·ap gelmesi üzeri- Tbarcn tekrar ba.:::lanmıştır. 
lliyanın istiklaline rhıyetkfLı· kaldığı- ne kendi me :.ıjını neşrett'rrniştir. B. r 
nı ve 1917 ve 1920 tarihinde akdolu - ıuzvelt nk jıncla Amerikanın mfüı- . 
mm muhnhedclere göre müzakerelere akil bir devlet sı~ati~le Finlil.ndiyaya Evlenme 

Brüksel, 18 (Radyo) - Belg:ı a- bulunarak, aBlhk denizinde milli mü- karsı olan sempatısinı bildirmişti. Ge-
j ansı haber veriyor: dafaa bakımından Rusya için lüzum- len ce,•abın memnuniyelbahş olduğu 

Şimal denizinde sabahtanbcri bi:r Ju bazı noktalar hakkında metalibntta nla5ıılmnktadır. Fakat Finlandiya ile 
donanma filosu ile deniz tayyareleri a- bulundtığunu 'e iki devlet ara mdnki Sovyetler bil'liği araı:nndnki münase -
rasmda şiddetli harp devam etmek- h•a i nıUna ebatın, dostane ve hü nü )at bozulursa yeni bir muhabere va
t ecli:r. Tafailat yoktur. nivete d ) anan c la'I: dahilinde de- ziyeti te b't edecektir. Bu mesaj tea-

Emekli subay Ali Faud kızı Bn. 

Tayyarelerin 12 ve gemilerin altı \a'm ettiwini lıild'rrn·~tir. tisine, 'mdi şimali Avrupa Y ziyelinw 
p nrçaclun ibnret olduğu te~pit edil- V s·n on, 18 (Rad o) - Finl<ln- Ruzvelt taı·~fından b rı mış bir 

Melilhat Atılgan ile gazetemiı mü
rettiplerinuen B. Niyazı Sürendahn 
evlenrrıe töı·enleri, dün belediye ev
lenme dairesinde iki aile dostlarının 
önünde yapılmıştır. Yeni çifte saa
detler d ·ıeriz. 

m işt.ir. rı·v:ı r J"lhur reiı:;' K lvo. Ulızv lte hir TT' rhrılt' nazar le b· kılmaktarlır. -
•·~ISLA \111,AR 

1 Hz. u 
• -.. YAZA N: M . AyhanJll'.al&j:ıEJMJll~sts 

-21-
Dediler ve ka~ o up 

güııe kadar Arnplaıda. 
met ) ismi yoktu. 

en k ranlık sahifl~rini kaydetmek
e-'ttilor. O C' idi. Ri ha a izdivaç ve aile met -
( .M:uham~ hu mu çiı kin ve mü tekreh bir şekil 

a mı ı. 

.. 
Artık yer. U ünün en on ve en 

b üyük pevgnmberinin do wrumu zama
nı yaklaşı,; orclu. Arabi tan büyi.ık bfr 
mezhep ve ahlak fesadı içinde e..;a -
lı bir din ihti) aoi) le kıvranıy-01 clu. 

Halk baştan çıkmıııt1. Fuhuş aı't -
mıştı . Ve küfrll ilhad akla hayret ve
r ecek derece) i bulmuştu. Kiliseler 
ihtilafı, papazların iğt'alleri her ta
r afa dal budak "almıştı. Yahudi ha
hamları kendi ilahi kitaplaruıın aslı
nı tağyir etmisler, Aı:abistnnın şimal 
t araf arında yahudileri diğer kabile 
ve ır.klar aleyhine tahrik edip duru
yorlr rdı. «Al ap c hiliyeti clevrl deni 
len bu zaman, Atabistaıı tarihinin 

İs amiyette taaddlidü zevcat Bu
lunduğu iddiasiyle ham ithama kal
kışanlar var<lır. Fak::ıt onlar; islami
yetten ev' elki zaman iç:nde aile ve 
izdivacın ne şekilde buluııduğunu a
r.,mak kü fetine düşmemişlerdir. 

İsHimiyetin aile ve izdivaç müC's -
~esc::ıi üzerinde oynadığı içtimai rol
leri te;,pit edebilmek için i lamın do
ğumundan evvelki zamana da kısa 
bir nazar atfedelim; 

Taad<lüdU zevcat; İslfimiyetin 
emir ve ihdas ettiği bir keyfiyet de
ğildir. O, müslümanlığın zuhurun -
elan asırlarca evvel şnrkta ve garp
ta cari olan ve hatta en lıüyük kral
lara kadar sirayet eden bir adet ha-

inde idi. «İng'liz alimlerinden l\'Ir. dafaa bile edilmiştir. Arıptis ile Ph 
john Daven Portun ne!irettiği lıir e- Jeton bunlar meyanındadır. Kitab 
. ere gl:iıe, (Taaddiiclti zevcat, eski II1'1.lkaddeste «Y hova» taaddüdü 
Yunanlılarca da makbuldü. Eski Ro- ze\•catı hem tasvip, hem de takdiı 
malılar bu fıdete tıym:ıdılaı', fakat bu etmiştir. Yani taaddUdü zevecat, 
nu men de etmediler. Garpta Mark milslümanlıktan evvel taammüm etr 
Antonın ilk defa olarak iki zevce al- ınişti. Garpta ve şarkta tatbik edili
dı. Bu adet bu suretle yayıldı ve bir yordu.» 
aralık Arko.cıyor tarafından menedil- (Ilzaret İbrahimin tecviz ve kabu1 

di. Fakat imparator Valantiyen te . ettiği taaddüdü zevcata dini şahsi
baa ma arzu ettikleri halde mütend- yetlerin ek ·erisinde tesadüf edilir. 
clid zevee alabileceklerini ilan etti. Hazret Ya.kup ile hazret Musa bun-

Büyiik Kostantinin oğlu ile Hafidi; lardandır. Davud, Süleyman, pey
Franı;a kralı Klo1.erle oğulları, Pe- gamberlerin zevceleri, Müstefreşe 
pin ile Şarlman ve Tuter ile oğlu Al- ve cari) e1cri hakkmda bizim tef~ir
man imparatoru yedinci Frederik lere ve sairn kitaplara giren rivayet
Barbaıon E ·nolfos, gene Fransız kral leri ne katlar nuiba ağaya hamlede
larındaıı Filip Teodotosu ve daha bir cek olur. ak olalım, hatta o rivayet-
çok meoıahir ikişer, üçer, dörder zev leııden yüzde doksanını hesaba kat
celi idilee. mıyalım; gene mlitebaki zevceler o-

Saniyen eski İngilizler ise bililkis narı tecavüz eder. Car iyeler ise yüz
koca taaddüdüne sarılarak on, on i- lerceclir.) 
ki koca tek bir kadınla geçinmişler- Bu udet müslümanhğın zuhurun -
dir. dan evvel Ceziretülaparta cari bulu-

«Bu ma!Umat john Dnven Porti- nuyordu. İzdivaç cibiliyet mukteza
nin~ hazret 11Lıhammet ve Kuar'nı ı::ı . izdivaçta taaddüd ve tenevvüe 
Kerim unvaniyle ingilizce eserinden meyletmek de tabiat muktezası sa
alınmıştır., Mezkur esere göre taad- yılırdı. 
düdü zeYcat garpta bn ~uretle tat-j E,ki şeriatlar taaddi.ide, talaka da 
b;k edildiği gibi esas itibariyle mü- çünkü gerek taaddüdü zevcata ge-

ruğu boğarak öldürµiiğü zabıtaya şi
ka vet edilmi tir. Ilddlse tahkikatına 
'dliyece el konmu tur. Suçlu kız tev
kif edi1mif'l 'e çocuğun cesedi, gö
müldüğü yerden çıknrılmı_ştır. 

v·ıayet:n sağ!ık vaz'yeti 
Son aylarda tek tük tifüs vakaları 

görülmüş, Iazımgelen mücadPle ve 
ıhhat tedbirleri alınmıştır. Vilaye -

timizde mühim bulaşıcı ha~talıklar 
\·oktur. Sıhhi vaziyet normaldir. 

Suç1u'ar tutu1du 
Mehmed ırnlekçi adında biri, Fat

ma isminde seviştiği bir kızı kirlet
, iğinden zabıtaca tutulmuştur. Sal
vanor adında bir musevi genci de An 
na adında bir kıza ayııi muameleyi 
yapmış, o da yakalanmıştır. 

Torb~lı ser1ıisi 
Torbalıda açılan ehli hayvan ser

gisi kapanmıli, sergiye iRtirak eden 
iyi cfns, bakımlı haırvnnların ~ahip
lcrine para mükafatı tevzi edilmiş -
f lr. 

Ingi'iz C eneral konsolosu 
Şehrimiz ingiliz General konso!o. 

su Vaghem Rosse ve madamı Suric 
yeden şehrimize gelmişlerdir. 

.. BD 

Ta y yare sineması t -t~r;ro-;.··3646 f 
BU A KŞAM 

F RE D ASTA İ RE - G 1 N GER R O GER S'in 
En Son ve En ::.\fö!rnmmel Eseri 

Brodvay Serenadı 
Ayrıca 

TE. 1CERE YUVARLANDI KAPAÔINI BULDU 
Komedisi Ye METRO JURNAL 

SEAXSLAR: Her gün : 3 - 5 - 7 ve 9 da 
Cumartesi ve Pazr!r 1 ele il!h>e se.ans 

::ı.pta bu mesağ sufütimal edilmiş, 
"iinkü geı·ek taaddü<lü zevecata ge
rek talaka had ve gaye tayin e
den olmadığından zevce taaddüdü 
ve talak, o diyarda çok ileri gitmiş. 
Kadın, bir zevk ve şehvet aleti telak-

bir «tohum, kazanmak fikriyle ko
canın karısını temizledikten onra 
eşraf ve rüesadan olan o kişi ile mü
camaa (mana:;ı mnlüm~ etmesine 
müsaade eylemesinden ibarettir. 

-Devam edecek-
ki edilerek istenildiği vakit alınır, Not: 
dilendiği vakit atılır, satılır bir zevk «Yukarıda mevzuubahis olan Me:z: 
\ e ticar et metaı haline gelmişti. dek namındaki şahsı, Nuşfrevanın 

Zina denilen çirkin ffl i::e, ayıp babası Keykubet zamanında sadrıi
telakki edilmek şöyle dursun, mubah zamdı. Bilahare yeni bir idare sitte
denilecek bir hal almıştı ki. bir ço - mi icadına kalkmışa. Bu sistem' şim· 
cuğun beş on kişi tarafından nesebi diki ih t ilalci sosyalizm, yani bolşe· 
iddia olunduğu olurdu. Çünkü kab- vı:zmin ta kendisidir. Anlaşılıyor ki; 
lelislfım Araplarda (7) türlü nikah Bolşeyizm yeni b ir eser değildir. Ta· 
varrlı. (Mezahip ve 'turuku İslamiye rihte mi•teaaddid defalar tecrübe e· 
tar'.h ) bu yedi türlü nikahı şu veç- dilrniştir. Fransızlar, Mezdekeyi 
hile haber veriyor: kend i füanlarında Mazdak derler. 

1 - Zamanımıza kadar baliğ- YC Hatta komünizmin tarifi meyanında 
cal'i olan nikah usuli.i Mazdakizm de vardır. Mezdek; iktı· 

2 - Nikahı müt'a islamiyetin zn- sadiyat, jçt ima iyat ve mülkiyet esa•
hurundan sonra üç defa müsaade o- ları üzerinde aynen bugünk ü Rus 
lunmuş ise de ahiren sureti katiye- prensiplerini neşre kalkmışh. Fa· 
de men ve tahrim kılınan muvakkat kat Kaykbadın vefatmdan sonra Nu· 
nikah. (Bu usul, ş"iler arasında bu- t irevan tarafından b!r hançerle öl· 
gün de caridir. Onlar, bu usulü pey- dürülünce iranda aristokrase yer bul 
gamber menetmedi meneden Ömer- muştur. Ve komünizm - Mezdakiztıı 
dir, derler.) dağılıp gitmiştir.. Arap tarihleri; 

3 - Nikfıhı istihza .. Bu nikah eş- Mezd,.k ilerin zındık olduklarını ka y
raf ve rüesadan birinin sulbünden dederler .» 



(ANADOLU) 

mehafili 
Çuval 

Dür... t Siyasetimiz ltalyan OZfJM BORSASI 

lngilteFe ve Frans~ mehafilinde bii· Italyanın, Almanya' dan ayrılması za· 
1655 Üzüm tarı. 

413 P. Mihalef 
373 Ş. Remzi 
372 K. Taner 
259 Ş. Rıza H. 
197 N. üzumcü 
152 mhlsar 

6 ıü 11 
12 

,., 25 ] 1-

ü program 
, \'e m e t slll 1 

yÜtk memnuniyetle kaFşılandı manının geldiğini ileri sürüyorlar 
12 

10 25 
ha"' , 

. Lond~a •. l (Rad~·o) - ~öyter _A- l\~o ~o~·a mü akerel~rinde gmte~diğ~ . Londra, 1.8 (Radyo) - Niyoz Kro- teşebbüsünün Hitler tarafından istii
J~nşı, l'uJ'ktye Har ı e Vekılı B. Şuk- d ru tı ve ılh everlik, bura sıyası nıkl g· zet ınin diplomatık muhabi- na ile karşılanmış olduğunu, binaen -
ru Saracoğlun~n Moskov~dan. a~ rıh- mehafilinde btil Uk bir sempati uyan - ri, Rom·ıdan aldığı haberlere atfen aleyh İtalyanın Alman siyasetinden 
şı.~~ h~ber verı~·ken; Türk yenı~, ver- dırmıştır. İtal a htikümet erkanının çoğunun aynlması için ortada tam bir sebep 
dıg,ı sözü tutt .ıgunu t baruz ~ttırmek- Londra, 18 (Radyo) - Bura siyaai Polonya m le inden dolayı B. Hitle- bulunduğunu, Almanyada karışıklıklar 

96 M. Beşikçi 
81 M. H. Nazlı 
43 Albayrak ti. 
35 l. H. Raca] 
32 j. Taranto M. 
14 S. Paterson 
10 S. Erkin 

I> 50 
7 25 

9 
5 75 

10 
7 25 

7 
9 

10 50 

14 25 12 5 
6 60 13 30 14 1\ uzik (k. k prog.r 

11 ram - Pl.) 
'1 75 18 00 Program. 
8 25 18 05 Memleket saat 

te ~şunları k· ~de~ 1 me tedı~:. . mehafili, Türki~ enin takip ettiği siya- re ~ünf ·1 bulunduklarını, Polonya vukuu beklenebileceğini yazıyor. 
usya~ı~ ~u ~lj~ye ne gıbı tavı- setle B ika ılarda ve şarki Au:upada harbmden az evvel B. Mussolinin sulh 7 56' 

9 60 

9 ve meteoroloji b. 
11 50 18 25 Müzik (rad. o c 
7 60 sı) 

zat vadettgnı bılm r . Bununla ılh n d vı hizmet ettiği kana- ~ LM NLAR 
beraber bir hakikat v dır ·, Ttir i ·e a "ni · termek edır. A A 
taa~udatmd . ~tt !l. ı dakat· g .. s- I ndra. 18 (R dyo) - Röyter A
te:m.ı \e d n hır ıtunad t lkin et- jan 1 ın d·ploma i muhabiri. Türki-
m ı;tır .. > y b ş k h B. Refik Sa~ damın parti 

3732 
189377 1,2 

10 26 19 00 Konuş aati) . 
19 15 Türk muı. ı; ( beye~ı) 
20 l5 Konuşma (doktorun saatı' 
20 30 Türk mtziıti. . 

:VTrılil,. ıs (Rad o) - H \ .A!~- grubt n ki ' zih ve ar"h be ·anatı - - Battarafı 1 inci aahifed" - 1 Fransız kıtaları dün de Alman a-
~ı~tice ~~ ~ \i _Ru ha mu ~ relerı~ın nın h_;r _f'ta. meı;ınuı.~i~~.etle ~arşı: yağmur yagm ın r ğmen düşman, raz· · n PalatinR ,. e Mozel arasın
ki) eı in \ef ka~n~ a~. r' r l' n Tü~- 1 ndı mı, ı;url.ıyenın sozune güvem- cephede en l'el t k"l eden çıkıntıları el ce i i yerlerden çe
devlet old - mı k 1 z nde ı;a~ık bır le ·~ n . d ır z t n mevcud plan .. ka- orta.d, n kaldıı ıp ilerlemeğe te J ılmek 'ı m etmişlerdir. Kuvve~ 

193109 1,2 
No. 

7 
8 
9 

F" t 

21 00 Memleket saat ayarı. &Jant 
haberleri, ziraat. e haın -ta1'4 
vilat, kambiyo - nukut bor .. 
ası )fiat) 

Londra ~8 (Rad ·o tmek ~d ~· . na tın bır kat daha kuvvet buldugunu etm , bilha Sarbruk civarında el lerimiz, Fransızlardan bir çok esir-
, ~ ) - Turkıyenın yazıyor. bombalariyle ş"ddetli müsademeler ol- ler almılşardır. , 

7 60 
8 26 

10 60 
14 

22 20 Müzik (küçük orke tra- yu
karıdaki programın clevamı) 

22 35 M" z"k (cazband - ı>l.) 

B• 1 •ı• k • muş, muhtelif Fran ız müdafaa hat- Alman tayyareleri, ingilterenin 
ır ngı iZ as en !arına y~klaQan Almanlar. yerlerinde Skapaflov limanına. att1klan fli'iıl" 

kalmış, ılerleyememişlerdir. bombalarla ingiliz gemileı · e zı:u :ı 

R J O k d 
. sıl Cepheden gelen bir askeri mütehas- vermişlerdir. Bir ingUfz ta_ "'resi Ç:;:1 

j. Taranto M. 6 50 13 

... l 
lncir 

23 25 23 30 Yarınki program \te 
kapanış. 

G· zJi mektep 
iki Mü.Hlll .sııçüıtii 

ıutaldu 

0)'& .l fltDa Vttnln Da sıs ııutlan ~öylemiştir : düşürOlmüf, bir Alman tayyaresi de 603 Satık koope. 8 8 
- n~lız kıtaları, mütemadiyen düşmüştür. 1542 Şerif Remzi 7 31 13 50 

bat'ığ J fıyor Fransızların hazırladıklan yerlere gel- 16-17 teşrinievvelde düşman, on 404 M. j. Taranto 8 60 5 
t ~ 10) 30 a m~kte ve mevzilere yerleşemektedir. tayyare kaybetmiştir. Bnulardan 5 i 368 M. H. Nazlı 6 16 12 50 

. I.ondra, :ra (R d ·o) - Royter a- sanla dolu bir sandalın etrafına bir ~ım~Jardan .itibaren cepheye kadar Alman toprakları üzerine düşmüş- 360 Ali Karadavut 6 75 7 50 
J ~- ı ?Jluhat~iı .. , R al Oak dretnotu çok kim el r"n a ıldıgmı gördüm. 1 e~ raf nakıl v~ !talan ile ve asker- tür. Bunlardan yalnız birisi ingiliz 104 P. Pajı 5 76 10 50 Birinci Asmahme cit kağında 14 

rnurettebatındnn olup ha ta hane~ Bu sırada b r va' yla koptu ve mü- er ek doludur. İngılız kuvvetleri, Fran- ta~) ar i idi. Dünkü hava muhareb 86 İzzi ve A. F. 7 7 numaralı evde otur n Salamon oğ 0 

~atan bir ere lronuşmu~tur. İngiliz teakıben and 1 devrilerek içindeki .. s~z 1omutanhgı tarafından yapılan }erinde 1 ingiliz, 1 Fransız tayyares Danyel ve kııın Perla m hü.kftmet-
den~z~i i. valea hakkmda.-pınlan söy- l rle b ab r La tı. Ben d~ hayli ça .. sı~~~~ fd s ğınaklar ~!1.a etmekle ~es düşürülmüştür. . . . 3071 YekOn ten mü adesiz bir fOODk yuvası te-
lemı tır : . . . ba a~ıkt n onra ~ ardımcı vasıtalar ~ldu· r er: . Yapı:ak ?ok~mü mevs!m· Alman tavyarelerın~n ~~gılterey 124868 eski yekun .sis ettikleri ve burada ilk mt;a.. 

. - Ben uykuda ık n, bırdenbıre g ldı 'e bu P.) ede kurtuldum. Gemi ~el gu ~ ın . . dı s P~rlerde pe- yaptı klan h cumda 3 ıngılız tayya- ki çocukları al rak meııfaat muka-
büyük bir infilak duydum. Derhal u- miz, bir k~ ç dakika i inde batmış ve da e~e ~ k edılm kted r. Bir yan- resi i kat edilmiştir. 127439 u kil bilinde Türkçe ve ibran ce dersler 
Yandım. Aradan b"r kao dakika geç- tamam n gözden kaybolmuştur.> k 11 d.:a mt f at rtib ı hazırlanır- ·Z~~~ verdikleri anla lm'Jş, eorma meı • 
!f1e~en, ikinci, üçüncü ve dör.düncü Londra, 18 (Radyo) _ İngiliz a- d:~m ıg r tar ~t n da. hava faaliyet· K J f K'l hud halinde tutulmuşlardır. 
ı!ıfıUik vukua geldi. Ya.taktan kalktı- mirallığı R yal C>ak dritnavtının ha- z;gf .;~e:t r. Ke ıf tayyareleri ral ar kon eransı 4~0~ Yün mensucat 31 31 Bir kaza 
gı_m gi~i güverteye ko.st?m ve kendi- ırılma ı münasebet:yle boğulan ve Aim~~ 8 ı. ~rka ında. Y~Z. bin!erce • • . 10000 vadeli Nefi Akyazıcı mı denıze attım. Denızın sathı, pet- kur ulanların miktarını şu suretle tes- m· 1 a·a rın n taha şüdünü bıldir- -Bat tarafı ı ancı aahifede - 24 50 24 de KHaraa .. ~nuruo~lkualz4amyna1!~dD us~ 
rolJe plı fd G 'n'n e f nda bit et.mi ir: 1~ er. r. de ~ ,e olunm ktadır. - 5 y-- .. .. 

~üıürce insan yilzüyor ve kurtulma Gemide 81 subav, 1153 nefer var- -·. arı" lS (R ~. ~) .- Gece t bli- Stokholm, 18 (Radyo) - Gazetler din, tabancasını kurcalarken ateı al· 
ga taJışıyordu. Yan1başmıda iki ki- dı. Kurtarılanlar 57 subay 867 nefer- g İ Vaz d ki k yoktu.r. Mo- baş. m k 1 ! rinde krallar toplantısı- 14000 Zahire dırınış ve karşı ında duran Nuri &• 

şiniaı bit!.P bit- bald yüzdüklerini dir. 24 subay ve 786 neferin boğulınuş ~e ke t~ar nra ında i sahada keş"f nın pro ramını yazmaktadırlar. Sullı dında birini sol kolundan yaralamıt 
gb~Qnı. Btı za?allıları biraz sonra olduğu anlaşılmıştır. a~e : er Y ılmı ır. Ye s· On t partisi olan sosyal demok- 45 ton bugday 5 625 5 6876 tır. Suçlu, tutulmuştur. 
kaYiııılttim. Bir amlıll. az ötede in- ar~.• 1 (R dyo) - Havas ajan- rat parti i gaz te i, bitaraflann sulh 74 ç. susam ll 11 96 Beraamacfcl zefıe e 

sına gore, Mozelde top düellosu de- ve t anüt için şimal birliğini esaa tu- 8014 kilo yapak 54 ° 
t ı • vam e .mek~ a·r. tacaklannı yazıyor. 1080 k!lo yü.n . 54 Evvelki gece Bergama kazası da-a ayya re erı B.erl n, 18 (Radyo) - Garp cep- Stokholm, 18 (A.A.) - Hariciye 6070 kılo tütık 53 50 bilinde bir zelzele vukabutmuftuı'. 

hesınde Mozel ile Palatmat ara ında nazırı B. dler havas Ajansı muha- 3'10 B. pamuk 33 40 Yeni hasar yokwr. 

de lna ·ıffereye gı·d k • Fran ız kıtaatı tarafından tahliye 0 _ bir·ne yap ıgı bevanatta beş şima1 mem • , Bornouada 
6 ere uçmuş.ıar lunan Y.erler, Alman askerlerince leke inin ist"klil ve bitaraflıklarını Hakdrıde okul l'2Ş'1atı • • 

r_ r __ ~ L!:..... şl _J derhal ışga) edilmiştir. muhafaza etmek arzularını tebarüz et- H kkA . 18 (H ust) H kk~ . Partı lınnrelerı 
D 

e ~KCU mrşey y~a mamJ arcı}T Londra, 18 (A.A.) - Ga ce he- tirmiş ve Stokholm konferasının ne- a rı, u . - . a .. arı -r sinde son inkişaflar h kk ı{ f. ticesi hakkında nikbinlik göstermiş _ vilayetin~e yedi n~hıre.ve hır koyde C. H. P. Bornova - Erzene oc 
Loııdra, lg- (Radyo) - :&ırko şeh- lamamıılardır. )erde bulunan R"" a ~n a te sır- ir mektep ınşaatı bıtmıştir. Merkeze senelik kongre i, dün akşam saat 90 

rinde bugün bir aat devam etlen Londra. 18 (A.A.) _ Alman tay- keri muharriri ö ~yter AJansının as- · 1 B bağlı bir köydeki okul inşaatı da bit- de kaza idare he eti azaandan B 1 
a~irm ~asında Alman tayyareleri- yareleri tarafından dün ingiliz sahi- Geçen harpı! :-~l~~~aktadıı': lta1ya Ve alkanlar mek üzeredir. Bu mekteplerin açıl- Cemal Kavuk unun reisliğ"nde yapı• 
n:n tehn.n etrafınd n uzun bir ceve- in yapılan akından sonra ingiliz da e a h bir fark vardı 1 .ar~. a;asın- ma töreni.ı. Cumhuriyet bayramında mıttır. Muhifn ihtiyaç ve dilek eri 
lan ?•Ptıkları ve bomba atmadan muha ·ebe tayyareler· sahilin ı::imali te tabiye ehemmivetıeı~. ~!11 ~k~ harp - Baıta1'afı 1 inci sahifede - yapılaca.ktır. Yatılı okulun in aatı da te pit edılmif, id re bey•t"aia een 
geçtıkleri müşahede edilmiştir. şarki i açıklarında iki Alman tav):a. cede olan mevzile;i mü~ ~·~~cı here - Londra - Sefir Bastiyaninin Lon- ilerlemektedir. Bu okul 48,000 lira- lik icr at raporu ta vip olunarak ya-
ta Londr.a. 18 (Radyo) - Alman resi görerek bunlara taarruz et.miş- bahasına olursa olsun m~~afC: e~.?~ draya mu\'a al tı hakkında mahimat ya mal olacaktır. ni idare heyeti seçimi yapılmlfbr. 
ze:leri: bu1rün Orfat adalan ü- ler ve iki ini de denize dötül'llltt,ıer- meai lazım gelen b"r arazi maıılv~ın. veren Roma radyo.su, B. Mussolini- -------------..-Mil!--....... ----.... -• 
ma ~ ilcı sıaa.t .uçmuşlardır. Düş- dir. Bu tayyarelerden birinin müret;.. de tel&kki etmemektedirler. Bu pren - nin Balkanlar iç"n dUşUndüklerini M. M. v. Deni~ Levezım satın 

n YY&Pe eP1, ıld grup halinde uç tebatı kurtarılmıştır. sip anlatılamadıiı i9in ytta bini ree ibsaa etmi tir. Sefirin, Balkanlar il- • 
hluşJbari ve bombarlar atmıtlarsa da lng'liz avcı tayyareleri üslerine ina~n ölmüştür. Şimdiki harpte müt - ~er!ndeki. italyan arzuları. hakkında alma komı· oy~_.. .. ,.,.1-... 

ç 1' zarar yapırıaia muvaffak o- dön mü }erdir. efık kumanlar her şeyden evvel insan ıngılt reyı haberdar etmesı çok muh- ~ ~,,.,.. ,.aa. _. 

d N 
• hayatını k~nım ğa ehemmiyet vt:rmek temeldir. D"ğer resmt meha~n; Bal- l - Tahmin edilen bedeli 22.400 lira olan 160 bin k"lo kuru fa!Ulte-

rop agan a ezaretı tedirle~. ~ına~m lesh Sarre mıııtaka- ka~lar v~ T.una havzas~~~a~ı devlet- nin ıo birinci teşrin 939 tar"hinde kapalı zarfla sap~lan ~lt;. 
ının büy~k ~ır kısm~nın Almanlar ta- Ie~n.y~nı bır blok teşkılı ıçın B. Mus mesinde teklif alunan fisatların yüksek gorülm ınd n ı bu 

• • • • rafı!1dan ıs~ırd~dı hır ?ransız bezi _ s?hnı.nın n?ktai nazannın en ~üna- 160 bin kilo kuru faaulye 24 10 939 tarihine raslıyan salı gfı· 
zı şeflerının harıce kaçırdıkları ~ıe.tı mahıyetınde telakki edilmeme- sıpvbır v_azıyette ortaya sürülmuş ol- nü saat 14,30 da pazarlıkla alınacaktır. 

lıdır.. . . . dugu miltaleasındadır. 2 - Kati teminatı 3360 lira olup isteklilerin belli gün ve saatta şart-
1 _ . b• • .Müttef ıkl~~ Hıtlerın askeri şeflerin PARA BQRSASJ namesini görmek istiyenlerin her gün Kasımpa ada bulunan par a..-rı teS Jt etti rnütaleas~ hıl~fına olarak Majino hat- komisyon başkanlığına müracaatları. 8292 3795 

tına büyük hır taarruzda bulunması - • • ı 
d 4>f ndra, 18 (Radyo) - !'filli .mü~ Jetine ~i!direrek vasi mikyasta istifa- ~.ı beklemektedirler. Hitler belki Ma- S 1. Al\!KARA 1'. 1azı·ııı• beledı·ye Tl.)'QSefinden. 
~ la nazırı, ~lmaııyadakı nazı er- de ettığı ve nazi erkanı aleyhinde JinO hattına yapılacak büyük bir taar- ter ın 5 24 l y ~ . 

kanının ecııebı memleketler banka- proaaganda yaptığı görülmüş bu ruzun husule getireceği manevi tesi- Dolar 130 025 Nazilli belediye ince şehrin 1 2000 miks allı imar harıta11 ı_nev~ucl 
arıaa kaçırdıklarl par~l~ hakkında propagandaya devam edilmeaL t.e~ rin böyle bir hareket için yapılacak F: Frangı 2 96875 aşağı Nazilli kısmının 1 1000 mikyaslı t88Yiye münhan.ili bar.it&;t1ıle 

tam IQınat elde e~ıttır .. ln~lter~ sip edilmiştir. Almanya üzerine tay- fedakarhklan telifi edeceği kanaatin" Liret 6 675 mesktln ve gayri meskun 120 hektarlık sahanın 1 500 ınikyuh .hali ha. 
pro~&Q.nda nezarıetinın, ed ndıii bu yaı-.Ierle atılacak beyannamelerle beslemektedir. Majino hattında ac:ıla- 1 veçre F. 29 0570 zır kadastro haritalarının alım işi H90 No. lu kanun bükü ~_!!re 
m:ı matı Uıgilia ta3ryarelerinin at- bu para meselesine dair Alman mil- ca'k bir g diiin maneviyat üzer"nde Florin 69 5425 bu kere açık eksiltmeye konulmuftuıı. Bu işin bed li keşfi 3000 liMl'Mr. 
tı lan beyannamelerle Alman mil- Jetine sarih mal6mat verilecektir. pek büyük bir t.esiri olacağı muhak- Rayşmark - Muvakkat teminat 226 liradır. Eksiltme 1'1 10 989 dan .6 U 93 ~:· 

1 
kaktır. Yalnız müteefikler böyle bir Belga 21 87 tesi günü saat on dörtte Naıtilli belediye binasında beledıye e. C:Ü eİ 

T. B k 
şeyin imkinsız oldutunu bildirmekte_ Drahmi O 97 rafından yapılacaktır. İstekliler ~in edilen gün ve saattan bır. suten 

Jt' an asının dirler. Böyle bir şey olamaz. Çünkü Leva l 5975 Nezilli belediye reialiiine müracaat eylemeleri lizımdır. . 
• y · Majino hattı da Siellfried hattı gibi Çekoslovak kr. - İstekliler bu ioe benzer it yaptıklanna dair almış olduk!arı ve11ka-

1939 
V ~- .elistikidir. Majino hattına çok miktar- P~eta 131825 lara istinaden ihale tarihinden aekia gjln ewel .ı~ e_hllye~ " 90 

.n.. T aatırrur lRrami"e Planı d_a ins~n. ve .ı:ıaızeme feda etmek sure- Zloti - yılına ait ticaret odası vesikalamu ib,.. etmeiJ, mecıbuiyıetıad~., 
T tıyle gırılebıhnıe de bu nokt.aya kadar Pengö 25 425 19 28 27 1 · 

32 000 L • M .. k f gelebilen düşman mecalsiz kalmış ola- Ley o 9525 r • a:A l J.. t -# 2. - e • 
t 1 f 3 U 8 R t cak ve !tattın gerisinde bulunan büyük Dinar 2 495 ı~mlr z.Nenil8N• .-.flHllR~•t 

ittlRA.u müttefık ordulannın mukabil t.aamı- Yen SO 6125 
riı.ı.:.---:& R:. 1 3Jl~t. 1 Mart, 26 Apatoa, l Eylll, 't ildhcl tepin ta- zuna uPıyacaktır. leveç ki'. 3119 B f 6 • ı •,11..!- -'-.... 

----...... ç,ıkilecektir. Pari.s, 18 (Radyo) - Bu sabahki Ruble - af a ıt.p l5nıcı~••• 
ı•••-•• fvn. lf. a lf'tV[LED Fransız resmi tebliği: Not: Hizalarında rakam bulunmı- Hastanemizde vefat edip sahip Y• val'İSleri tarafından mlddeti. •nı • 

~YU 1 il\ Dün gece iki taraftan temaş unsur- yan dövizler için fiat tescil edilme- ayenesi zarfında almmıyan 168 kifi1e aıt elbiae Ç&ll1&l1l ~ • benzen ~· 

ı lannın faaliyeti kayıt edılmiştir. Cep- miştir. satılığa gıUnlmıftır. lJ,.l0-939 tarihinden 2&-10-989 tar~bme kadar 15 
~& 2000 (i~au• - 2QQD lira- henin muhtı!lif yeııJerıinde tuBaklar ku.. Eaham •e Talmlitıı günlük ilin müddeti hitammd• haataııanede ~ ~a il satılacakt.ır. 5 • rulmuş, baskınlar yanlhnıetır. l988 Türk borcu ı.. 19 70 peşin IBtekli olaıılar ihale &6n4 oıaıı 2f.1()..989r tarih~ raat!Q:an salı dnü 

J QQQ • __. $'f}l)9; • Berlin, 18 (Radyo) - Alman te&, 1988 yüzda ö F. v.e ikramiyeli saat 9 daıı lJ ye uaar. tamirmeıaleket. lı&ltaDNJlle mflr.ae~4'rı. 
8 • • 4000 • liii: 19 58 16. 17. ıa 21 87'10 

H • ;,::. • = 4880- • lzmir Lise ue Orta okullar aatınal'ma komill1•ıı• IH:ıf it ~ fırtılo : 
: : ıoo • - 61}.(Jf) • cınsı ~ cit;, -i~- 11f:,.-C.,.- ı:.,.-=:. Altoldııiu oı.ııı 

SO ,, - 4150 11 Beyaz teneke pe):niri 5500 7100 35 24&5 oo 181 OQ Bütün yatılı okun.an 
2 Q., 2S - ~~so Kaşar peyniri 1540 1950 60 1170 00 fil ~~. Bütün yablı okuJJana 

~ l/Jr Un ~Ayvansaray) 5150 6700 16 loı& 00 80 _. BüWn yatılı oUllarm 

4 ---- Zeytın tanesi (Tirilye) 3650 4580 26 lliO 80 89 ~~ Bilttlıı yatılı ok\ıllamı 32900 Patates 1"60 20300 6 121& 08 91 QU' Bütihl yatılı okul1-n" 

~~~~----------~~~~~-----~ ~rn~~ ~00 ~~ ~ ~ ff ü ~ Bti~~ ~~~ Yatılı okullann vu nda yazıh "htiy çl n, ikinci defa olarak 17 ıo '939 ta~im.d• ~· aıosk ekailtmele ·ne taı•p QıkmadJiıDdan, b"r '31'mid 
detle ı>azarhk a temin edil ektir. ls~kli ol nlal' her h ta günleri saat lUO. da K1ll direkWrl~lü de topl n w . ko~ a 
yukarıda yazılı teminatları ile b"rlikte mUracaat ed bil"r r. Bu ieltmt ait ...,.tnanaeı. ı.er ~ 1ll1U1r direktör U de ılır. 862 

lzmir L .. se vtt Orıa ohrıtlar a'at'ı q.1,,.0 lı,omisyonu başka 
Cinai 

Bjııinci nevi ekmek 
B.iriAci nevi ekmek 

~ı 
Xilo 

73840 
72864 

14300 

CQiu Beher kilosu 1fuhallJ1188 becWl İlk. ~inat 
Kilo Xurl,lf. Lira &uuı Lira Kuruı 

83000 
92080 

10 
10.: 

8800 00 
9108 

622 50 Kız erkek li ri ft ıanat okulu 
690 80 Buca orta ve Km!tallu ötretmen 

okullan. 
17500 43 7 28 564 88 Kız erk 

·· k m v k ihtiva ına 11. 10 989 tarih" ele y pılan kapalı zarf eks'l 
her h fta salı JrilnJeri. 14 30 da K ıt lr d'rektörliliZ inrle t ı 

bilirler. Bu 1§8 at prtpaınıl r her &1ln KUi r d'rektörlüi n ~ ~ ... .-u, .. u .... 
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ilzmir Leva~ım Amirliği :latın Atma a 
5 K · il .. l :. § omısyonu an arı s 

·l 
lzmiı' leı•zını aıııitliği satm alma kornisyommdan: 

l - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı ıçın aşağıda 

miktarları yazılı nohutlar ihale şekline göre eksiltİneye kon • 
muştur. 

'2 - İhaleleri 31/10/939 salı günü hizalarında yazılı saatlarda Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin mezkur tarihte ihale komisyonunda yazılı vesaik ve 
teminat akçaları ile birlikte komisyona müracaatlan. 

M. bedeli M. teminatı Tutarı 
1Glrnizon kilo kuruş Lira Kuruş Lira Kuruş 

Ş. saati 
sa atı 

J .. Q(- -.....-
~ ---.-· 1 ~ l ..... Açık eksiltme ,,-

Ezine 
Garnizonu 43700 10 327 75 4370 00 10 da . 

.-~ ..... Kapalı zarf -. 
Çanakkale 81500 10 611 25 8150 00 10,5 de ., 

13 19 24 29 3766 

lzmir levazım amirliği satııı alma komU;yoııu nda n: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı ıçın aşağıda 

' ~iktarları yazılı kuru fasulyeler kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - İhalesi 3/11/939 cuma glinü hizalarında gösterilen saatlarda 
müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ve teminatı mu
vakkatları ile birlikte komisyona müracaatları. 

M. bedeli M. tutarı Tutarı 

Garnizon Kilo Kuruş Lira Kuruş İhale saati Lira kuruş 
~ - ----~---

'Ezine · 4!'>000 14 472 50 15 de 6300 00 
Çatlak.kale 106700 14 1120 35 15,5 de 149~8 00 
Qey.Udi 40600 14 426 30 16 5684 00 
Kilitbahir 63200 14 663 60 16,5 ele 8848 00 

13 19 24 29 3764 

lzmir. ·1eı•a;;ım amil-liği satın alma komifıyonıından: 
ı - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı ıçın a~ai:i:ıcla 

miktarlurı yazılı makarnalar kapalı zarfla eks:llmeye kon -
muştur. 

2 - İhalesi 1/ 11 1939 carı:;amba günü hizalarında gfü.ıterilen ~aatl:ır
da müstahkem mevkl satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Taliplerin mezkur tarihte 2490 sayılı ih:ıle kmmnunun 2 ve ii
çüncü maddelerindeki vesaik ve teminatı muvakkataları ile bir
likte ihale saatlarından bir saat evvel komi:ıyona müracaat-
ları. 

M. bedeli M. teminatı Tutarı 

Garnizon kilo kuruş Lira Kuruş Lira Kuruş ihale saati .. . - -- --- -----
Çanakkale 83700 20 1255 50 16740 00 kapalı 15,30 da 

'Ezine 42750 20 641 25 8550 00 kapalı 16 

13 19 24 29 3765 ....... ...._ .... _... ...... ._ .... ._...._ ......... ._.. _ ___.. ....... -·~------------.-...-
· / :rnıir levazıın confrlii]i .~cıtııı alma knnıi.~yotwndan: 
ı - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı ıçın aşağıda 

cins ve miktarları yazılı böğrülceler açık ek<>iltmeye konmuştur. 
2 - İhaleleri 2/ 111 939 per~embe günü hizalarında ~rfü;terilen saat

larda M.:3t. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Taliplerin muayyen tarihte ihale kanununun iki ve . üc;lincü 

maddelerinde yazılı vesaik ve teminatı muvakkate akçaları ile 
komisyona müracaatlrı. 

M. bedeli M. teminatı 
Garnizon kilo kuruş Lira Kuruş 

Tutarı 

Lira kuruş S:ıat 

---
C. kale 45100 10 338 25 4510 00 10 da 

E:dne ve 

da 

Geyikli 21900 10 164 25 2190 00 10,5 de 

13 19 24 29 3767 
/ .:mit levazım arnfrlirii satın alma komisyonınıdaıı: 

Rumeli ciheti için Anadolu ciheli ıçın 
8000 kilo 2000 Kilo Ilavu~ 

89500 « 40000 c Ispanak 
40000 c 21000 « Lahana 
89000 c 40000 « Prasa 
10000 c 3500 « Kereviz 
38000 c 16250 c Karnıbahar 
18700 demet 10000 demet Maydanoz 

Yukanda cins ve miktarları yazılı 7 kalem sebzenin 6 11 ·939 pa
zaı·~si günü saat on beşte l staanbul Tophane levazım amirli?i satm. al
ma komisyonunda. kapalı zarfla eksiltmesi yapıla~a~tır .. ıı:ey~tı umun!1ye
sinin tahmin bedeli 20804 lira 40 kuruş Rumelı cıhetının ılk te~m~tı 
1086 lira 33 kuruş, Anadolu cihetinin ilk teminatı 474 l~ra?ır .. Hepsı. bll"
den ihale edilebilece<•i gibi Annclolu ciheti ayn ve Rumelı cıhetı ayn ıhale 
edilebilir. Şartname;i komisyonda görülür. i:stekl!lerin kanuni. vesikaları 
ile beraber teklif mektuplarını ihale saatından bır saat evYelıne kadar 
komisyona vermeleri. 19 24 29 2 

Bornova tümen sa.trn alma komisyonundan: 
1 - Kuşada~nnda ciheti askeriye tarafından gösterilecek mahalde 

yapılmak üzere bedeli keşfi 78894 lira 76 kuru~luk iki aded pa: 
viyon ile bedeli keşfi 15071 lira 47 kuruı,luk bır ahır ve _bedelı 
keşfi 5015 lira 75 kuruşluk bir mutbahki cem'an 98981 !ıra 98 
kuruşluk inşaat kapalı zarfla münakasaya konmuştur. . 

2 - ihalesi 26 birinci teşrin 939 perşembe günü saat on birde lzmır· 
Bornova askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 6199 lira. 5 kuruştur. 
4 - Bu inşaata ait resim, plan, fenni ve hususi: şartname her gün 

Bomovada askeri satın alma komisyonunda görülür, tetkik e-
~~ " 

6 - Bu işe istekli olanlar Nafıa Vekaletinden alınmış yapı mu. -
teahhitıik vesikası göstermesi veya bizzat yüksek milhendıs 
veya mimar olması veyabud bu şartları haiz olmadığJ takdirde 
bu işin fenni mesuliyetini üzer!ne ~la~ak bir müh~ndis . veya 
mimarı inşaatın devamı müddetınce ıstıhdam edeceğıne daır no· 
terlikten tasdikli sened vermesi şarttır. 

6' - Eksiltmesine girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad. 
deleriyle beşinci maddede yazılı vesikaları Ye kanunun 32 ve 
33 üncü madde! erinde yazılı tarifat d:ıire::ıinde teklif ve temi
nat mektuplarını ihale saatmdan bir saat evveline kadar adı 
g-eçen komi$yona vermeleri: . . . 

7 - Posta ile gönderilecek tekhf mektuplarının yukarıda bıldırılen 
vaktine kadar komisyona gelmesi ldzımdır. Posta.da vaki ola. 
cak teahhür kabul edilmiyecektir. 7 1 H 1 rı 23 S694 

zmir levazım mııirliği satın alma kOiiıi.~1:n,ııı11t:ı1,': 
ı - Kunduralığa elverişli 20 bin kilo k:tdar 1 ;'ı~r1 e ulmr.c~:kt r. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 21/10/939 cumurtt: i lo{ünü saat 10/:)Q el!! 

tstanbulda Tophanede levazım amirliği satın alma kom:.:::onun
da yapılacaktır. 

8 - Tahmin bedeli 35600 liradır. 
~ - 1lk tem:r.:ı.tt 2670 liredır. 
G - tsetklilerin , ... re .:ekleri mal n:ımunkriyle beraber belP ~::~tta 

komisyona srelmr.lrd. W:iı 

(A~ADOLU) 

Mantoluk, Rop· 
luk erkek, hadın 

musammal ... :rl .. 
BAYLAR 

_için palto, par· 
desü ve eyi 1 

elbise ve ağır t ~ 
hazır mantoları ~ 

bra im~ 

a 
i 
" 

f'ek buYiık recıak~mıklarla ve yal.nz 939 senesi İzmir entenrnsyonal 
fuarına aft olmak iizere getirtmeğe muyaffak olduğum 

Amerikanın 
Sin1mons frlbrikasının 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sandalya ile masala
rını saygılı müşlerilerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edilen meta
net. zarafet n~ raha tlığı <ıncak m:zk:lr karyola rn somyalanfa btılunaeağı 
ve fiyatlarda hir bir zum olmadıgını ~aygıh müşterilerime bildiririm. 

Her nıüşterivi tatr.ıin edecPk Ştkilde yerli hryola çe.şHleri ve gayet lüks· 
Avrupa çnctık arnbalan <1ahi bulı1nur. 
lzmir Yenik~•afbr <'ar~ısı 2~ - 36 numarada Simmons karycla satış yeri 

H,.. . ,. ır.,, ,,. u .. 
ıtsevtn rı 1.çn1.1. ~ıs 

• 
iiD!l!e:±*#l!tfWMN "'fll*iiif''em'*••e e '* 4ARS*ıw•w wa• 

Ankara.palas - •• 1 
Lokanta va Pastahanesi 

F:n ı ıii;-;kii'pesPndleri t:ı lmin edecek derecede mükemmel olan lokan
ta \'C p~~~ vıhııııt>miz J:>:r aile nıvası samimiyetini hı.iz, temizliği ve nefase
ti ·ıe beraber fiyatları tah~1hin çok fevkinde (hvendir. Mevsim müna
.:>ebetiyle en temiz \'C modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrifi 
edecE>k zevat söz'eı·iı:n!zin d ğrtı!uğuna ş:ıhit olaccıklardır. 

/nl'Alfflf SENNUR 

lzmit foı·azım amir fi,ji whıı alma l:onıis.ııoıııuıdaıı: 
t - Ayr ;:ağarln ııiinu·i binicilik okuhırnla serait ve keşif cedvelleri-

11'" ~,.ifrıı k< prlı marıaj yeri yapılncağından kapalı zarfla ihııiesi 
~1 birinci teşrin 9:19· cumartesi günü saat onda yapılacakbr. 
Mtıhanınıen ke.;;if uedeli 30283 lira 90 kuruştur. İlk tenıinutı 
2271 lira 20 kıİruşttır. Şerait ve k~şif_ cedvelleri bedeli mukabi
linde ait olduğu şubeden verilebılır. I~teklilerinin ihale günün
den en az sekiz gün evvel Yililyet nafıa fen müdürlüklerinden 
alacakları vesikalarivle beraber belli gün ve saattan bir saat e·~. 
veline kadar teklif ·mektuplarını Fındıklıda komutanlık satıı:ı 
alma komisyonuna vermeleri. 3 8 14 19 

lzmfr leı·azını amirliği satın alma komisyonundan: 
ı - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı ıçın aşağıda 

miktarları yazılı bulgurlar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhaleleri 1/11/939 çarşamba günü hizalannda gösterilen saat

larda Çanakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler ihale kanununda yazılı belgeleri ve muvakkat teminat 
akçaları ile birlikte teklif mektuplarım ihale saatından en az 
bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

Garnizon Kilo 

Ezine 

M uhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

Kr. S. L. Kr. 
I , 

Tutarı 

Lira Kuruş Saati 

Garnizonu 82000 12 50 768 75 10250 00 11,30 da 
Çanakkale 
Garnizonu 134000 12 60 1256 25 16750 00 17 

13 19 24 29 

Istanbul Defterdarlığındaıu : 
26/10/939 tarihine müsadif perşembe günü İstanbul Defterdarlığı 

mim emlak müdürlüğündeki eksiltme komisyonu odasında 42096 lira 44 
kuruş keşif bedelli Beşiktaşta Hayreddin iskelesindeki mevcud binada ya· 
pılacak kırtasiye anbarı tamirat ve tadilatı işi kapalı zarf usuliyle eksilt 
meye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme baymdırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna· 
meleriyle proje keşif huliis~sı ve buna müteferriğ evrak iki lira on biı 
kuruş mukabilinde eml5.k dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminatı 3157 lira 23 kuruştu;- " :.:klilerin teklif mek
tupları ve en az bir taahhüı.lde 40 bin lirahk bu işe benzer iş yapt;~ına 
ll:tir idarelerinden almış olclukları ves'.ka.. • istinaden İstanbul vılaye
tine mUracnntl.'.l ek~i!tr.1\>nen sekiz gün evı::J alınmış ehliyet ve 939. Y.ılı
nn ait tic" ,.~~ nılr. ;~ ves:lrnl~rırıı hRvi ' • n..-.~ ı zarflarını 26/10 /939 tarıhıne 
mUsadif perf}err.l.ıe glini.l sa, ~ ~. dı:ır komisyona te,rdi ile saat on 
beste ıar.G!l:.- açılırken kom: . ,• : .. hazır bulunmaları. 

, ~ l~ 1A 8~~2/77~~ 

de 

19 Teşrinievvel 1939 Pertembe 

V. F. Henri Va11 Derze/Sperco vapur acentesi 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi «ADR1A TlCA» SOC. AN. Dl 

NA VIGAZIONE 
Amerikan Ekc:port Lines, İne. «CALDEA~ motörü 25/10/39 ta. 

Nevyorl< için rihinde beklenmekte olup Cenova 
«EXPORTER» vap. 27 i'kte~rine ve Marsilya liman l arı için yük ala· 

doğru bekleniyor. rak hareket edecektir. 
hFXSlRtA» vap. 29 ilkteşrine doğ-

" ru bekleniyor. 1TALİA 

ARMEME~T DEPPE, ANVERS 
·ı Anvers için 

cESPAGNE» vap. son teşrin 
langıcında bekleniyor. 

baş-

- SOCtETA ANONİMA Df 
NA VIGAZ!ONE 

«VULC'NİA.~ motörü 20/10/39 ta. 
rihinde Tiryesteden Nevyork limanı 
için hareket edecektir. 
cSATURNİA» motörü 1/11/89 

tarihinde Tiryesteden Nevyork U • 
manı için hareket edecektir. 

«REKS» motörü 1/11/39 tarihin
de Cenovadan Nevyork limanı içiıı 
hareket edecektir. 

D. T. R. T. 
Tuna limanları için 
«TİSZA» mot 19 ilkteşrine doğru 

bekleniyor. · 
«DUNA» son teşrin başlangıcında 

bekleniyor. 
«KASSA» mot. Son tesrin yarısın-

da beklen:i'yor. ~ 

Service Maritime Roumain 
Köstence Kalas ve Tuna limanları 

için. 
cCİTUZ» vap. 2 sonteşrine doğru 

bekleniyor. 

Ste. Comınerciale Bulgare de Na

cNEPTUNİA» motörü 19/11/89 
tarihinde Tiryesteden cenubi Ame • 
rika limanları jçin hareket edecek• 
tir. 

İlandaki hareket tarihleri ile nav. 
lunlardaki değişikliklerden acente. 
miz mesuliyet kabul etmez. Daha 
fazla cafsilat için İkinci kordonda. 
FRA TELLi SPERCO vapur acente· 
sine müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON - 2004 • 2005 '\'İgation a vapeur 
Haifa İs.kenderiye ve Port Sait için --------------
«BALKAN:-. vap. halen limanımız 

dadır. 

Armemet Tewık Mabro 
Beyrut ve İ:ıkenderiye için 
«LESBOS» Vap. 18 ilkteşrine doğ 

ru bekleniyor. 
Vapurların isim ve tarihleri hak

kıncla hiç lıir taahhüd al.namaz. 
TELEFON: 2007 - 2008 

Aisancak 

Oli vier ve şürekası~ 
Limited 

VAPUR ACENTASI 

Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hattan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlan• 
mız sefer yapacaklardır. 

İstasyonu K:ırşıs1nda Yeni Açılan 

..... ~G~ . 
Hususi H n:s tahanesi 

SAHİBİ 

1 
Dolz!or Operatör 

ırmmADil BiR-1 
f zmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek üzere 

hazırlanan ve her türlü ftnni tekamülat, konförü ve kalorifer, ront 
ken ve elektrik tedavilerıy!e mUcehhez olan Ege hususi ha•taneai 
A!sancak istasyon karşısında açılmı~tır. 

Her ~ubeye aid hastalar kabul ve mütehassısları tarafından te. 
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar ilci liradan başlar 

F ak;r hastalar için her gün sabah!arı muhtelif 
şube~ere ait po~ik'injk de yapı 1 acaktır. 

TELEFON: ~918 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
Atakam 

Memleket hastahaneAİ operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

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

Telefon: 3537 

UoR.tor 
Bakteryolog 

A. Kemal T onay 
Bulatıea. eaJ.auı hastahklac 

";- ' matofia.ma 

(Verem ve saire } 
Be.nahane polia brakohe yaa 

mn4a '" 
Telefon: 4115 

i Asabiye Mütahassısı 

lDr. Cahit Tuner 
l Her gün saat 3 ten sonra Şam-
1 

it sokak (Üçüncü beyler) No. 19 
l da hasta kabul ve tedavi eder. 
J Elektrik tedavileri tatbik eder. 

1 Tel: 3559 

- Operatör-1
--·• 

Cevdet Mustafa 
GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştatibl 

2 inci Beyler sokak furun kazıısı 

No. 25 

Eksir Şahap 
Basıır memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek· 
liği, iştihayı arttırır 

R ....................................... , .... q 

T. A. Umumi mağazalar ş. 
lzmir şubesinden: . 
Şirketimizin izmir şubesi İkincikordonda 84 numaralı binada açıl

mıştır. 

Her nevi ticari ve zirat eşyayı şimdilik serbest depo suretiyle ve en 
müsait şeraitle arziyelerimize kabul edeceğimizi sayın tüccara bildiri
riz. 

Alakadar müessesatın bu hususta her türlü tafsilatı mesai saatleri da 
bilinde şubemiz muamelat servisinden alabileceklerini arzederiz. 

5 9 12 16 19 23 26 30 3668 -Devlet Demiryolları umum 
müdürlüğünden: 

İdarem;zin muht€lif yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım he • 
kimlerine ihtiyaç vardır. Verilecek maaş 177 liradır. 

Ayrıca mesken veya mesken bedeli verilir. 
Serbest bulunmak ve yaşları 45 ten yukarı olmamak üzere taliplerin 

devlet demir yolları zat işleri müdürlüğüne müracaatları. 
17 19 21 5254/8799 


