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Musiski istifa etti 

-

lliraç edilecek mallanmız 
latanbul, 30 (Telefonla) - Memleketim.Is 

den ihraç edilecek maddeler hakkındaki ka· 
ratname , INaiin Vekiller He,.etindea tak• 
m11tır. Bu kararnamede, ihraç olunaeak 
maddelerin cinai söaterilmektedir. Karan.a
me, inhisarlar V ekiletiace derhal siimrUk • 
1er ... müclürUilderiae shclerilerek, oaa al
re hareket edilmesi emrolunaCakbr. 

· Berlin'e Gitti 
GAFENKO 
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Varşova müdafaa kumandanlığı, 
teslim şaril'C;.rını bildirdi 

ihracatçılar birliği fa
aliyete j!"eçti 

• ,,,_ İdore heyeti seçildi. Birliğe 
L~h subayları, esir muamelesi görecekler ve kılıçlarını muhafaza eyliye.. mey n/er çcı/ıfqm .-

ki d• p f d h• •d • f • f k • t• J 8018 sayılı kanunun 7 inci mad -ı çılann isimlerini mıntaka ticaret mil ce er ır. o onya a ımaye 1 aresı esıs e me ıs ıyor ar desine istinaden statü•ü hazırlanan dürlüğü vasıtasiyle gümrüğe bildi-
Yarşova, 30 (A.A) - \ar o~a himaye idare i modeli Ozerınden bir !erdeki mallarını taleb eylemektir. det Alman askeri kanununun idares' İzmir ihracatçıhır birLğiniıı eşas mu rilmiftir. 

müdafaa ku ndan ı, Var " ın Polon ·a hı'maye ı'dare- nı·n tc-ı' 1·n· ıt d k ı h u~ kavelenamesi Lekiller heyetince tas- J'h t · eti 
• ,, 

0 Am terdam, O (A.A) - Si,·a-i a ın a a ması mu temeldir. ""'zi dı'k d'l k · t k t' r•c• V'""IY • te !imi anlaşn ının •art arını hı dir beklemektedı'r. Bu h"ı:ııaye ı· dare•'nı'n ' · d ı e 1 ere zmır mın a a ıcaret • "' ,.,.. • 
• = mehafil, Polonyadaki Alman - Sov - zımam ar arının yeni Poj,onya hil • müdürlü-.. ı · t' ., 

m ktedir. merkezi, Val"§ova olacaktır. Fakat yet hududunun te bitinden sonra Al- kfimeti nlll!lına ecnebi me111leketlerde Üzümg.un: ıı:ehmış tır"ı 1 ,..ehriıp'z ticaret ve anayı o6ası, 
Bu anlaşma~ a gore, ehir 29 e~ lul anıldıgına göre, Berlin bu işte bu_ . ın~ır .1 ~ac~ ı ı e. metıru o- üzüm v• ineiJ piyasasında satglar, 

1939 öğle üzer' teslim olmu•tur. manların Bohemya ve Moravya pro- harekette bulunabilmek için mesele lan tacırler.n ıştırakıyle tıcaret oda- fiayatlar ve bir aylık ihracat hakkın-
gün ka!"§ıl11 tığı güçlük, hacha ro - t ktorasına mümasil bir Polonya pro nin mümkün olduğu kadar sUratle aında yapılan heyeti umumiye toplan da bir blllten hıızırlamı•"r. Pı·vas• 

Varşo\•a müdafaasına iştırak eden ı· ti · k b ı d k b' p t kto hd t ı · · t• t t d •"' • ~ un oynamagı a u e ece ır o- e rası as e me erme ın ızar e hallini arzu etmekte oldukları zan- ısın a esas mukavelename okunduk •çıldıktan 26+.939 akfamına ka _ 
subaylar, a<ız Uzer'ne e ir muamele- lonya şahsı bulmaktır Bu sebepten mektedirler. nolunmaktadlf. tan s~nra 9 kişiden ib~re~ o!an idare dar borsada 81011 çııval ve J08 tor
ıi görecekler ve kılınçlarını muhafa dolayı, Polonya, hima ·e 'daresinin Varşova, reni protektoranın mer- Varşova, 30 (A.A) _ Polonyalılar heyetıne ıu zevat seçılmıştır. ba üzüm ve 24 ağustos.dan ili eylül 
za eyliyecekl rd r. Alman makam - daha uzun zaman a ke i idareye ta- kezi olacııktır. ..T~rım satış kooperatifleri birliği akşamına kadar 61036 çuval incir 
!arı, küçük subayların H erlerın si- bı olarak kalma ı muht m !dır. Fa - Halihazırda Alman hükümetj Çe- tarafından neşredilen bir tebliğde mudilrü B. Muhip Ôzy'&-it, Şerif Ri - &atılmıştır. 938 de ayni müddet zar
lahtan tecr d' i 'e a'le uvalanna kat d' r taraft n Afm n ·m d r- koslovak re' i hachanııı rolüne mu. Leh kıtalarının hangi şerait dahilin- z~lardım S~la)ıeddi~. Sanver, Sabri fında 241'62 çuval ve ~4 torba u _ 
ginderilm 'ni ahhüd etmiştir. !arı, bu meseley· pek çabuk sur tte adil bir rol oynıyacak Polonyalı bir de te.lim olacajdan b;ldirilmejctedri. Suleymanovıç, !Jarl Jıro, Kaıram Ta- züm, 67294 çuval incir •tılmıttı. 

Amsterdam, 30 (A.A) - Havas: halletmek arzusunu g· mektedir. Alman kumandanı, biltü nLeh za- ner, Taliit Erboy, Mustafa Nazlı, Ah- Bu sene Uzilm satış fiatları şöyle-
Nazi siyasi mehaf ileri, Polonya - Ç nkü niyeti ri. bir cPolon a hiıkü _ şahsiyeti intihab etmek hususunda bitlerine kılınçlarını taşımak hakkı- med Ragıp üzümcü, Cevdet Alanyalı. dir: 

da Alman - Rus katı hududunun tes- met'> mevcud bulunduğunu ileri sil- müşkUlata maruz bulunmaktadır. nı vermiş ve a•kerlere evlerine gön- Müra\dpliklere de BB. Nejat Şeş 7 numara 6-9 kuruş 8 numarı. 
b tinden sonra, Bohemva - Morevya rerek Polonyanın yaban ı memlek t- Polonya protektorasının uzun mtid derileceklerini vadetmiştir. beş ve ~emııl ~fraççı şeçilmiştiJ". 6-10 kuruş, 9 nuıııara 7:~e ):ımış , 

< M d b 1 k Heyetı umumıye toplantısını mü - 10 numara 8 - 14 76 kuruş 11 numı 

B•t fi d" d e e ı·yet ve b ~eajcip idare heyeti Ve mürakipler ra ıS-17 kurUf. ' ' 

1 ar3: ar en işe e n • ar ar 1 ıl~ t?_?.lantısın_ı yap~rak idare heyeti Geçen seneki üzüm fiatteri şöyle 
re;slıgın~ Selfheddın Sanveri, rei idi: 

F t 1 R Al v~~illiğin~ ~e B. Sabri Süleymano - 7 numıı.rıı 8-10,76 kuruş, 8 numara 

1 . t l • kü ü:k d l ti ransız gaze e erı, us- man an.. vıçı .se5mıştır. • • . . . ıl-125 - 11-625 kuruş, 9 numara SVlCTe gaze e erl, C eV e e• 1 . • ..)• ? Bırlık umumı kat bı tayın edilin- 9,76-17,26 kuruş, 10 numara 10-16 
.. t hl "k d ld t . aşması ıçın ne rııyorlar. c.ey~ kad~r ~u:akkaten umumi kl- kuruş, 11 numara 12-75 - 13 kuruş. 

rın e ı e e o u unu Y"' zıyor :ıplık vazıfesını Sabri Süleymanoviç :ıs eylül alcşı.mına kadar limanı -
""' Paris, 80 (A.A.) -. Al'!1aıı - Sov- sahada. ııerek ideoloji sahasında ~e~ ıfa ~d~cektir.. mızdan dıt memleketlere 8876,5 ton 

J'a,ris, 30 (Radyo) - Hasav ajan tadan kaldırmak i.tediklerini, bil - yet. •.Sulh• taarru~u, şıı:ıdıy~ .kadar şeye hıyanet eden ve bütün .sö~lerını Bırlıh .dahıl olmıyanlar, 1 teşrini ü~ilm, 5111 ton incir ihraç edilmiş_ 
.ıı bildiryor: tün Avrupanın ve bilhassa bitaraf har cıye nezaretlerı yolu ıle hıc;1:ı.ır ıes- !lakzeden adamlarla her hanırı bır sulh evvelden ıtfbaı-en üzüm incir lhra - tir, 

İsviçre matbuatı; Rus _ Alman an- devletlerin end şede olduğunu kay - mi teşebbüsü intaç etmemiş ıse. de, ımzasının ihtimali yoktur. Bu adam- catı ~apamıyacaklardır. Kayt muame Geçe nsene ayni müddet zarfında-
Iaomasından bahisle uzun makaleler detmektedir. Fransız efkarı bu taarruzun mah:ye- !arın ;mzalarının her hangi bir sahte- lelerıne başlanmıştır. ki ihracat 12530 ton üzüm ve 641'~ 
yazmakta ve bu anlaşmanın, en nik- Gazeteler ıu suali soru:ı: orlar: tin . it.tila kesbeylemiştir. karın imzasından fazla bir kıymeti Dün birliie kaydolunan ihracat - ton incirdir. 
bin insanları dahi end" eye tl •üre- cPolonyadan sonra sıra hangi Biltun gazeteler, bu csulh> taarru- yoktur. =oo 
ceJı: mahiyette bulunduğunu, Alman- devletindır.> zu hakkında ayni kat'i lisanı kullan - Gene Figaroda, Paul Qlaudel diyor T f J • 
ya ile Rusyaıun kiıçilk devletleri or- makta.dır. . . . . ki: . . . ay\i are Se er erJ Bir yangın 

' Petı Parısıen gazetesınde, Ehe Ilo- cBugünkü medenıyet mücadelesin- ./ 

Al t l • ris diyor ki: dl!, bütün medeni milletler, İngiltere d Y • t • Bergama kazasının Turıınh nalılye-

m Qn gaze e erl cllfo kova görüşmelerinden çıkaca- Polonya, Amerika birleşik devletleri egış t sinde Akhanger köyünde Kamil oğlu 
ğı çoktanberi beklenen sulh taarr•ııu, ve bitaraf memleketler de ve hatta Devlet hava yolları idaresj, hava yürük Mehmedln evi, evvelki gece çı-
dün, Almanya ve Sovyetler birliğ'nin muhasımlarımızda ne kadar namu3lu postalarında klf tarifesini yaruıılan kan bir Yanırındıı tamamen yanmıştır. 

S ıh 1 
• k k J •1 milşterek beyannamesi ile başlamıştır. kimse varsa hepsi Fransıı.nın yanıba- ıtibaren tatbike tıaılıyacaktır. Jlu Ev sah bi yangının, kendisine düşman U Çl0 arar Verme ngt fere Ve Stal~n. lılolotof ve i:!ibe~trop, cidd n şındadır. proJrama göre panrdan mada her qlan bazı kjmseler tarafından kasden 

f tebrıke şayandır. Çunjcü, bu taarruz gün İatanbuldan tzmire saat 9f20 de ika olunduğunu söylemi,tir Tahkika-

F · t b. ' l d. o· 1 ve bu müşterek beyanname cidden bir H k b ta başlanmıştır. 
r~nsaya al Jr meS e e ır~ tyOr ar •ahe.serdir. fngilizleri.n, Fransızların ayvan nn f ı'yatl lr tayyare hareket edecek, zmire 

"# • M ıı.10 da varacaktır. Ayni tayy•re Ta' aba tetkikleri 
B~rlin, 80 (A.A.) - D. N. B. Al- şılamak için bütün milşkiller ve im - ve bıtarafların bu vesıkan~n mana~~; öjlııden soııra ıııat Hı.il dt Jzmil'. 

man gazetelen, başmakalelerini Al- kanlar da mevcuttur. Bız, Londra ve anlan:ı~l~rı v~ hakkında~·~ karıı:zıın YaptUUfh rJ"pUr/q-, 44111 kal•11c11Jı: v" tııtt l'fılli 4e ~n-
man - ltua ~şmasına tahsis etmef- Parisin csulh mu harp mı• sualine ınelerı ıç.n, bır kaç ıatır ıçınde 1 fl"'ı/t/ı 11111• mııv11a4lat 11~-ktU. 'rayyare 
tedir. verecekleri cevabı' sükunetle bekli> bi- gelen ~eı: şey mevcud b~lunmak.tadır. ~ yolcuları, saat 18 de hükOmjlt önün-

B 1• B z it d' k' ı· · T hl'k J · it · F usa Petıt ıourrıııl gazetesındi!, Pıerrat d D 1 t h il t bU il er ıner orsen e ung ıyor ı: ırız. e ı e er, ıngı ere \e ra 'dd ti' b' !' 1 d' k'. İstanbul, 30 (Hu~usi muhabirim'z- eo eve ava yo arının o o s 
c28 Eyl(l] tarihli anlaşmalarla Al- tarafındadır. şı Çe kı ır 'hısan a tteıyqr 1 

• b h' den) _ Devlet deniz yolları umum ile meydana getirilecektir. 
. . R . f t tk 1 , •.. lk' h B b ht d' k'. c o sarı sure mevzuu a ıs o- A k İ t b 1 f 1 . d .. man~a \e us:ya, men aa mm a a- o ısc er eo a er, ıyor ı. 1 b il b"tü h" .11 ti . müdürlüğü, hayvan taşıyabilecek n ara - san u se er erı e şoy 

nnı tahdid etmişlerdir. Moskova anlaş cAvrupa, buııiln yeni bir şekil al- ;n •:Y: . ug n, ~ n ~r .;.ı eMe:in vapurları ayırmıştır. Cumhuriyet , ledir: Ankaradan saat 14 de hareket, 
maluı, bundan ba ka, kat'i bir kuv- mıştır. Gerek arazi, ırerek nüfus itiba- ~~a 'f~ll mrma 1 mese e ı ır. e e- Tari ve Erzurum vapurlarının qn ıın lstanbula 16 da muvasalat, lstanbul
vet unsuru daha getirmiş ve İngiltere riyle en zengin ık bü k d vlet, d t- :net ve ~arbarık ~~asındMso~ müca- barlarına hayvan yüklenecek, arka dan 9,30 da hareket, Ankaraya 11,80 
":•.Fransaya charp mı, sulh mu• su.a- luk halinde )aş~ma ı kararlaştırmış- Q;ncaJık~~:~-~~·rih e:o~e~;ayao~e~~:~!~ ıınbar yolcularıı tahsiı edilecektir. da muvasa'at. 
lını sormuştur. Karar, Londraya a t- !ar ve bu dostlugu her sahada (ok sıkı t b. t k k I' d. b k r llu vapurlardan başka vapurlara hi~ 
tir. İngiltere, bu harbin mesulüdür. b'r işbirligi ile m d na ıı tirm'o r- cevap, a ır e e ıme ır .ve u e ı- h ki · k '11.A ft / r - • 
Ve bugün, Fransa ile ber b r, bundan dir. Hiç bir üçüncü bir Avrupa mille- me, \att<!rloo muharebesı s~nunda ayvan yü enmıyece tir. Bu karar. /Yla &Uı ti! ffllZ 
aoııraki mesuli)eti de il rlerine al- ti bunu bilmem lik edemez. Avrupa ııen~ral .c.a~bron~nıın kullandıgından şimdilik Karadeniz seferler:nde tat-
maktadır. PolonYfi artık m vcud de- haricindeki dıiny da bunu nazarı dik berı.tarıhı bır kelıme ol~uştur. . bik edilecektir. y, J,.~i/İ2 pİyasq/crr 

İngiliz firmalarından şehr'mlzde -

~ızılçııllu köy ijfretmen okulu 
1 inci sınıf talebeleri, hatlarında 4 
muallim olduğµ halde Afyon ve J(on 
ya vilayetlerine giderek tetkikat ya
pıp dönmiltlerdir. 

Mektebin 4 ve 6 iµci sınıfları ta. 
!ebesi 1 teşrin!sanide derslere baş. 
hyacııklardır. 

Bir t~y;n 
İzmir telgraf merkez müdür mua

vini B. Nazif Hatay vilayeti 'f', T. 'l'. 
ınUdUrliliüııe tayin ol11nduiundan 
yerine lstanbul telsiz şef lJ. Refik 
ta;rin ed imiştir. l\"Jldir, harbin mevzuu or d n kalk- kate almaga mecburdur. Hitler ve Sta- Fııı:aro gazetesinde, D ormesson rlı

mıştır. Bir ay zarfında d n s'yası linin, garp emperyalit 1 ri fi i bu yor ~ı: il kil ·u lhta b h t Bursa' da vaziyeti, d kra i erı a h"ne mü üvıik s"ya i hadised n ıı.ntaj un ur- ek uı~ . şeraıl ehsud din a s~ -
hl tt d ğ . · B · ı t"h tm · b'l-k' Ih ıne • c-.,ynısme• n u u arını a• -

ş ure e ı m ır. u vazı) tt n lan ı raç e eme ıa ıs su ktarl l\l · 1 d·-· h f' Bü •k bi fd 
mııkul neticeler çıkarmak Fransa , klifinde bulunmıları, H'tl r ve Sta- r.a. el'~" · m_anya, tış ~ ?ı arp ı- )IU " yangın O U 

ki ihracatçılara gelen mektuplarda ,.l!!ll~~"J{'P'-._'!"!'--!"!"""l'!
ilziim, incir ve diier ihr cat malµ!ul- l A M R A 
!erimiz 'çin fiyat teklif etıııeleri lıfl-
d rilmiştir. İngilterede de harp hali lilNEMA:JINQA llJJÇUN 

i ıriltere e ait lunmaktallır. Eğ I'nin vicda lannda m 1' • t hı sinin ı~!" l{~racavı ne ayıç en . re .n:1?n İstanbul, 30 (Husuııt m11h11biriıniz-
ingiltere v Fran a, bun rağm n, mevcudiyetini isbat etm ktedir. Bir muteaaddı 1 defa ha.berdar ~dılmış ı.r: den) _ Bursada keres~ciler çar,ı
harbi tercih ed rlerse, Alm va i kerre daha garp, rta ' arki Avru- ~lma!'1ya, bunları. dınl~m~mıs., bu. fılı ında evvelki rece bir yangın çıkını• 
Rusya ara ında mü terek k n~ülta - > tabii nizamın te isin ist'y rek ra- ı lemış, bu har~ı ıstemıştır. ~ımdı c~- ve genişliyerek 12 depo, 14 ev ta_ 
~onlar yapılac tır ve Londra ve Pa- zı olup olmıyaeakları m ele i karşı - zasını çekecektır. Gerek dıplomatık ınamen yanmıştır. Zarar mühimdir. 
ris şüphe etme 'nl r ki bu harbi k - ında hulunmaktadır. lnl{ı!iz ve ingi- --------------- /d b • b r-==-----------.. lliz milletleri, bugün tarih h zurunda sahalarda Alman - Sovyet müşterek J11t Ti u a ,, İnli 

Tayy 1re s; eması ulh mu, yahud harp mı istediklerini menfaatlerine hilrmet etmeleridir. U- rö ~ta 
TELEFON: 3646 ·· 1 inler. mu mi sulh için başka hiç bir engel 7 

O Fr nkfurter Zeitun di or ki: yoktur. Bu hususta bir karar vermek. İstanbul, 80 (Hususi) _ Burada 
DANIELL8:Jfa'f:..uT'l'llN cAlman - Raıı iş birlig', harbin ni- İngiltere ve Fransaya ait bulunuyor. R za paşa yokuşunda 4 katlı bir biaa 

ıµiinasebetiyle fiııt tesbit eden bir ı H~idııı film lıirdeııa 
sekil vücuda get;si!miştir. Bu ıekil, ..- l -
fngiltereye ithal olunacak mahsul. AŞKA VEDA 
!ere a$gatj ve ıızami fiat tayin ve 
takdir edecektir. Ondan sonra İn - FRA.NllZCA SOILU 
giltaHye müh'm satışlar yapıl11çııj'ı Bat ııollerde 
anlaıılmaktadır. Tarım ıatıt 1'oopıı- Joan Grawfart _ Ralıut Y-. 
ratifleri birliği, İngiliı piyuıııına Melvp Douslaa Mars..-et 
10,000 ton üzüm satmıştır. lullllftll 

_,~ 

Ea "n ve en ııiiz~ı filmi tlend'rilm i keyf' i üzerinde Deutsche Allgemeine Zeitung, di - çökmüştür. Nüfusca zayiat olma _ 
ş F Ö mı tır Almanyanın bu husu ta- yor k': mıştır. Yeni belediye otobilslerinıJeıı l5 

A. ACA D NOŞ kl'fl ri çok ar"h ir. Almam· , Alman~ a, arkta serbesttir ve her 5 b t .. L k 1 an esi, bir pafta sonra Konak - Gü -

l)Q,.sin11 Mttlı:fi 
Fransızca Sözlü 

'Af ROLLERDE Metro Jumaf ~!'~nkli MIKI d vle ler' d n h'ç 'r e~ "ste - türlü harp ihtimallerini kolaylıkla er es gureş JllUŞaPa a ar z !yalı hattında, beş tanesi Konalc 
i r. Alman anın rpte hi bir kartılayabilir. fakat bu harbin mesu- Ankara, 30 (Hususi) - Serbest gü- Güzelyalı ve on taµesi de ~oııak - Ka SİllU)ae SımllfO • Don Ameclıe • 

Jile rt Youns 
1 OYUN S~ATLERI hanı .lı~d~f~ yokt r. Alm ~ya, S vv t- iyeti, bun_dan böyle Fransa ve iogil- reş müsabakaları, hava müsaid olur- rantina arasında ırıemeğe ba1lıy11~ak 

Busln ;;;_t3l td! Ha~k-m~tineai !er bırlığı ıle anla ma halinde, yalnız tereye racı bulunacaktır. sa yarın (bugün) 19 mayıs stadyu- tır. Otobüs Ucretı 6,5 kuruştur. Bu 1 
bir tek prensip üzerinde lsrar ediyor. Diğer bütün Alman gazeteleri de munda yapılacak ve bu müsabakalar, hafta iç!nde Konak - Karantina Yll- ·ı 

4rrıHı MIKI "" S. M. lnl'ilia 
Kralınm Amerika aeyahati 

SEANSLARı 1,88- 5 • 8,30 da 
20 _ HE~tfR' a 

10 
Bu prens!p de, ingiltere ve Fransanın. ::lloskovıı. anlııamalan etrafında ayni bütün tafsilitiyle saat 14,80 dan itı- Jund~i paket taşı döşeme ve ame • , 

lmanvava ve Sovvetler birlliii it tarzda vazılar yazmaktadır. baren neşredllecektir. ]ive ", sonıı erecektir. 1 ba 

•.aJSLAM TARIHJ.-..---. İsa dininin esasları bizzat uauaıslar bulunmuyordu. ta hürmetsizliğe başliJlllııtı. atlerini ter1'edemiyorlardı. İçlerin -
tarafından baltalanıp duruyordu. Ge Arap kabilelerinin idare tıırzları Kabile reisi Mildat bnl Amir, ka- d411 lllüfdl nuıııtdıı bi' tı.ydud re!se 

Hz. Muh m ed 
rek Roma imparatorluj'u ve gerek bir nevi iptidai cumhuriyet tarıı.ma bilesfnin bu halinden çok ıuüteessirdf. cevap olarak haykırdı: 
Habeşistan, politika ikti:ı:aıı, iıtı bu ben;ııf;rordu. Maruf Amalika kablleıl de hap bıı yüz - Y4 :NOdat İbn! Amir 1 Sen ne-
kiliseleri ve papazları lıiınaye edi - .•. den felakete uğramıştı. !er söylüyorsun? Bize karşı geleblle-
yorlardı Bozukluk, CQrhum kablleai afra- Bu gidişle 111nı aklbıt Cllrhıım o- eek, bisden balıact'' bir kavım vıır-

YAZAN: M. A)'han.._.._ Fakat bütün bu aayrıtlere ra&-ınen dı arasında da baılamıftı. Yalnız ıü- iullan içinde de mukadder deill • mıdır? Hangi kabile bizi bu t1>1ır11Jır. 
Hırfstiyanlık Arabistanın jçine ka - laleyi Peyııaml>eri i kendi vek•r ve miydi 7 lall411n g~artbJlir7 
dar nüfuz edemiyordu. Hıriııtiyanllr asaletini tamamiyle muhafı.ıa ediyor-

- 8 - lik muhtelif istikameti rde al - Hazret Musanın dinini tanımakla be du. Mildat ibni Amir lıir rl!n KAbenin 
TAalffTEN .Y A.PRA.Kı.AJI mııtı. Papazlar, hahamlar, d ade- raber: Bu meyanda CÜrhum otullı.nnı bulunduğu yerde bir içtlına tertip 

C ta alım, satım için en iy yol, n iyi - Hazret İsa ve b;zim dinimiz çık puta tapmak adeti de !stili ettj. Ker etti. Binlerce kipj toplancJı. Jlefs yük 
Haıret İsa gelip g mişti • ..\rab's- va.ıuta telikkı ediyorlardı. Bilhassa tıktan sonra Musa dini hükümden sa- kabilede bir put töhret almlftı. ııek bir yere çı~ak: 

taıı topraklarında d 1 r, m ahepkr papıı:ı:Iar bu iıte g k ileri ıı 1 ler - kit olmuştur. Bizim dinimiz en son .Muhtelif Kuren kabilelerinde - jlllr CUrhum oğııllıırı. 

:MU4ıt llıpi Amir çQjE m8teeNir 
oldu. 1111 prHi'Uerl bMa çıkamıyıı
cııiıaı aııl pılftı. 

ilei., Q 11qa111 pı; vakte kadar 
dlltjadQı 

mütemadiyen f ı makta idi. :Qı • di. dinılir. kıymet verilen putlardan bir kaçmın Diye ba~,dı ve şunları söyledi: 
ristiyanlar arasın 11lci mezlıep fhtl- Hazret İsaya iman eden zavallılar Diyorlardı. ismi şudur: - Ah!•Jnillıı bosuluyor. Kendimi- - J.Anet olşllft lıunl•ra.. Çoluk 
!Afatı; bu dini p ııl edeıı illet vıı lıunlara da inanıyorlardı. Çünkü din- Arabistan, karanlık bir cehalet i- Vüt, Suva, Yaiuz, Nesir, ıl'a~, 7J tekavete, fenalığa, Allahın ve vfc- çcıııuiumuı:ıı, Jl.AP0t lsmailia evlat. 
'kalılleler· daimi bir aıııa.-..ıı.ulı - Terine merbutlyetleri vardı ve papjlz çinde yüzüyordu. Medeniyet yoktu , Lat, Uzza, Menat, Hebil... danın kaltul etınedlii ee;ırleıe aap- Iırıııı alıp ijµrıtdan ıridey·m. 
;a eevlı ediyordu. Jar da bu dindarlıktan istifadenin hayat çok iptidai idi. Araplarda gö- Maamafih Hııaret lbrahimin dilli- tırdınız. Akibetiniz çok feCI ıılaeı.k- Dedi ve bu kararını tatb'k ~erek 

1'\llldan başka bir de .mu vt, lse- JO!unıı bulıııuı!ardı. rülen yegane meziyet lisan ve edebi- ne sadık bir çok dindar ve kabileler ~e tır. Şerrtıfesat peş'nde k<11&nlar ne - l'ırlekke toııraklarını terket~, gitti. 
'1 mlla114elesi vardı. Hırıst(yaıılıır Su Romalılar Jıbi Hııbeı !er de Hı - yatlarındaki parlakhktı. Fakat bu vardi. Ve bunların arasında Arabıs- tioeıle mutlaka felikete dfltar elur-

:iyenin ş maline hAkim olan Boma. rist'yandı. İler iki hlkOmet de Hı • edebiyet da fikre, maaliye giden bir tanın en yllkeek, en mümtaz şahıi - !ar. Amalika kablkıaini ııörUyQf8u - Artılc 19eydan Cıirlıum eııullarınıı 
lılardan yardım görüyorlardı. ll - risthanlığı Arabistanda yaymağa edebiyet yolu dejlldi. #•P kalıfle - yetleri, kabile re·aıeri, ıail' ve ha - nuz. Cenabıhak onları. telli~ etti. fja- kıılm~. J: ted'kleri g"bi Jı11reket e -
lar arasında öyleleri vardı k, H z- çalışıyorlardı. !erinin fikrt ve ruht tekAmilllerlni ha- tipleri bulunuyordu. yet ısljihıhal etnıezsenız emın olupuz decelJlirdi. F l!at rei J r·ıı'ıı bahset -
ret !sanın 4lııini bir tegallüp, bir zor- Arabistanda mOt ı bir vicdan her zırlıyabflecek bir ~den wmamen Arabistanda bu umumi kıırıııııa - ki siz de tedip edilect~siniı. Jlalc - tği laket ır l<medi. ı\ aman 1011 
'balık, blr menfaat vasıtası olarak c~merc , müthiş bir ahIAk kargafa - m rumdu. !ık başlarken Mekke şehri de bir kın ırıı.zabınıı. uğrıyacak ını~. r11 başlırından $İyaJı \ e kanlı b r fır 
kullanıyorlardı. :Kiliaeler ihti!Af ha- hit bailamıştı. Hıriııtıyanlar kabile. :au edebintın vewAn• •erma esi çok hadiseler geçirml9t. Bunun ye - ııa geçti. Curhum o u !arı pltman 
liııcltı idı. Hurafat alDUf, yürümü& • !er arasında Allahın birliği yerlııe kelime zenginliği idi. Salrler aşk ve ı4ne amili Cürhum oğullarıdır. Bu Bu hitabe hiç b'r teıi• Yllllllll\dı . oldular. Ne çare ki iş i ten geçnıiı. 
tıı. kil' !erde mabu !ara, putlara ta af neyi ter,nnüm ed"yorlardı. Yük- kabile en n hayet eJ<avete, )ıaydııt- Çünldl Cürhum oğullan artık ta- ti. 

Hırıatyı.nlık ıaraıhyordu. :ıı.ı:uaevı.. mak Adeti doğuyordu. Yol Hazret aek inşan! duyırulara Juymet veren Uıia, Allalıı inkara ve I®kaddoJa- mamen baştan çıkmıılardı. lıhnff. -
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r Sahife 4 (ANADOLU) 1 Teşrinievvel 1939 PAZAR 

Sperco vapur acentesi V. F. Henri Van Derze ""~'j~·;;; ... ı:;~~~;;· .. A~i;"iiti'"s~t~~ .... Aİ~ ..... T ... 
«ADRİATICA» SOC. AN. Dl VAPURLARIN HAREKET LİSTESİ : V • ll ( : 

lzmir Bornoı•a tümen satın alma komisyonundan: 
k.. __... Kilo 

NAVIGAZİONE AMERİKAN EXPORT LrnES, 1NC : AOmr.syonu cin arı : . ~ 7000 
5000 
5000 
5550 

Sabun 
«Diana» motörü bu ün beklenmek •1E\VYORK 

te olup Ven dik v · .. 1:manlar1 :NEW-YORK İÇİN 
için yük alarak hareket edecektir . «EXC'ELLO:t Vap. 29 eylüle doğ-

«Cilicia» motöri 7-10-39 tarihinde ru b kleııh·or 
beklenmekte ol ., N oli, Cenova ve cEXER:MONT:t yap. 1 ilkteşrinc 
Marsilya li ı c·n yük alarak dOJ u hekleniyor. 
hareket e «EX.:'II OOR:ı> Vap. 3 teşrine doğru 

<' "( J• AN. Dl b k eniyor. 
N V \; 'Z ONE r~XE< l:TİVE> Vap. 9 ilkteşrine 

d » motörü 17-10-39 d ıg u bekleniyor. 
novadan orta Amerika - 0000-

· n hareket edecektir. ARl\IEl\IENT DEPPE - ANVERS 
tki har ket tarihleri ıle> nav- A. TVERS İÇİ:N 
ki de-isikliklerden acen~P- « .İRONDE:t Vap. İlkteşr:n baş-

ı i~ et k bul etmez. Dah, langıcına doğru bekleniyor. 
ilat için ikinci kordondn -ooooo-

LLI SPE 
D. T. R. T . BUDAPL 'T 

RCO rnpur acente- TUNA LİMANLARI İÇİN 
c t ed.lme i rica olunur. cTİSZA ) Vap. İ lkteşrin b aşlangı-

TELEFON - 2004 - 2005 cDUNA ) cına doğru b ekleniyor . 

Olrvi .,,. ve sürekası 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
~tatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Lonclra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihti) acına göre vapurları
mız efer yapacaklardır. 

.. 
lzmir · Buca 

Kü tü · Lisesi 
Resmi liselere muadildir. Ortaokul 

sınıfları ile Jige ımfları vardır. Leyli
nehari kız ve rk"k talebe alınır. 

-00000-
SERVİÇE l\IAR1T1ME ROU:\IAİ~ -

Bt'CAREST 
PİRE KÖSTENCE GALAS VE TU 

NA Lİl\lA1 .LARI İÇİN 
cBucureşti:t vap. 4 teşrini -evvelde 

bekleniyor. 
-00000-

SOCİETE COl\IMERClALE BULGA
RE DE NA V1GATİON A V APEUR 

VARNA 
HAİFA 1SKE.,.DER1YE VE PORT 

SAİT İÇİ!{ 
cBOURCAS:I) Vap. 13 ilkteşrine 

doğru bekleni:ror. 
DEN NORSKE M!DDELHAVSLIN -

J E - OSLO 
Norveç limanları için 

«BalkıS» vapuru 10 ilk teşrine 
doğru bekleniyor. 

Vapurların isim ve tarihleri hak-
Telefon : 2080 15 kında hiç bir taahhüd alınamaz . 

Asker" fabrikalar 
fabrikası 

zmir silah 
komisyo-satın alma 

n undan: 
1 - İzm ·r ilah fabrilrncıı sınırı içinde ''eni den yapılacak olan (6000) 

lira k€ · delli d mirhaıı \ dokumh ne b:ı alarmı ı inş~ ı ·çin yapılan 
açık mu kasn.}a talip zuhur etmed 0

ğinden belli i on g· n uzatılarak 
(9-10-939) pazartesi günü srnt on be e bırakılnıı<ı ır. 

2 - Talipler.l'n şartname, ke if ve planları gormek ıızere her gün ve mii
nak, ava iştirak etm k :çin b li · ell n · , , tt ( 1.>0) liralık te
minatlarını izmir m 1 ndığın \atı ·arak alac kları mnkbuz ve bu husn
sa ait vesikalnriyle birlikte halka pınarda İzmir iliıh fabı ikasında müte-
şekkil komiı:ıyctna müracaatları. 3607 

lzmir Çocuk esirgeme k urun1un
dan: 

Çocuk e ir me kurumu İzmir merkezinin 27-9-939 tarihinde yapıla
cak olan umumi kongre toplantısı gaz t~ ile ilim edildiği halde gelen aza 
adedinin azılğı dolayısi.} le toplantı .} apılamamıştır. 

Sayın azalarımızın 4-10-939 tarihine mi.ı<ındif çarşamba gün ü kongre
)<' i tirak etmek üzere sa&t 17 de verem miıcadele cemiyeti salonuna gel-
meleri rica olunur. 3604 

M. ~ • V .. Den ·z Levazım satın 

alma k omisyonundan: 
1 - Tahmin edil 11 be<l li 37.57" lira olan 75.000 kilo zeytinyağ ı 17-1 

inci teşl'in-93!.I tarihin~ ı .. t!ı an salı gunü saat 14,RO da kapaıl zarfla a
lınmak üzere ek il me) e honulmu tur. 

2 - İlk teminatı 2818 lir, 13 kuru!': olup şartnamesi her gün komis
~ onda 188 kurus bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - 1 teklilerin 2190 s yılı k, nunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
lnı kapalı ~-krf mektuplaıını en ger b ili gün ve !;a·ıtten bir ;;aat evveli
ne kadar kasımpaşada bulunan komis~ on başkanlığma vermeleri. 

l 6 11 16 7720-41380 

M. eniz Levazım satınal. 
ma komisyo undan: 
1 - Tahmin edilen becl~li 16.273 lira olan 150.000 kilo nohut 17-1 inci 

teşrin-93!> tarihine rastlıyan ~alı güni.ı ~aat 11 de kapalı zarı'Ja alınacak
tır. 

2 - İlk teminatı 1220 lira 63 kuruş olup şartnnmesi her gün komisyon
dan 11aı·n ız ol ı~ k ~ lınalıilir. 

3 - İ t klilerin 2190 r ,·ılı kanunun tarifntı dnhil'nde tanzim edecek
ler i kapalı teklif mektuplannı en geç belli gün ve satten bir saat eneline 
kad ... r ka ımpr.:;ıada bulunan komi. yon başkanlığına ver meleri. 

1 6 11 16 771!l-3579 

inh· 
Müdü 

a lar .. "' .. 
ugu 

ilan 
tütün 
en: 

fabrikası 

Fabril\amızda mevcud tahminen 3900 kilo yanık makine yağı, 80 kilo 
muhtelif cin te e ki kayıs, 20 metre eski hortum, 53 adet eski zımpara ta
ş ı. 150-200 kilo e ki çinko, bir miktar eski şerit, 1200 kilo esk i çenber, 
çu1lar açık ~ ı tırma ile atılac, ktır. 

İstekliler; artnamesini görmek için tatil g iinlerinden başka her gün 
saat dokuzdan 17 ye kadar fabrikamız levazım şubesine müracaat edebi
lirler. 

Mm •kkat t minab (On lira) dır. 
1hale 12-10-939 p r embe günü sat on clörttedir. 
İsteklilerin ihale saatinden önce depozitolarını vezneye yatırmaları 

arttır. 
Adı geçen gün ve saatte komisyonumuza müracaat edilmesi ilan olu-

ııur. 24 1 6 3559 

· lnhisa la tütün fabrikası mii-
dür lüğiinden: 
Fabrikamız için muhtelif ebatta 300 metre küp beyaz köknar aan

d1klık ker este knpnlı zo.rf usulü ile aatın alınacaktır. 
İstekliler şartnamesini görmek için tatil günlerinden mada her gün 

ıaat dokuzda n on yediye kadar fabrikamız levazım şübeaine müra • 
caat edebilirler. 

Muvakkat teminat 968 liradır. 
lh nle 6-10-939 cuma gi.inü aaat 14 le yapılacaktır. 
Ekailtmcge i tirak edeceklerin ihale saatinden e vvel teminat akçe

s;ni fabrika veznesine yatırdıktan sonra mezkur saatte komisyonda ha 
2'.ır bulunmaları ilan olunur. 21-26--1 3496 

t 
1 

1 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Selimiye kışlasının şerait ve keşif cedveli mucibince tamiri yap 

hrılacaktır. 
2 - İhalesi kapalı zarfla 11 ilk teşrin 939 çarşamba günü 

beşte yapılacaktır. 
3 - :\T uhammen keşif bedeli 40 bin liradır. 

4 - f lk teminatı 3000 liradır. 
5 - Şartnamesi ve keşif cetveli inşaat şubesince bedeli mukabilinde 

verilebilir. 
6 - İsteklilerin ilk teminat makbuzu veyn mektuplariyle kanuni 

vesaikh·le :ha1e gününden sekiz glin evvel vilayet nafıa mü -
diirlüklerinden alacakları vesikalarıyle beraber belli gün ve sa
attan lıir saat evveline kadar t eklif mektuplarını Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

20 26 1 8 3480 
/::mir levazım tımirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Çanakkale müstahkem mevki teşkilleri ihtiyacı için kapalı zarf
la eksiltmeye konulan 15 bin kilo sadeyağı cıatın alınacaktır. 

2 - fhaJeı::i 7 /10 939 cumartes· günü saat 11 de Çanakkalede Mst. 
'\f,. sntın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - S ıdeyn • ın beher kilosu 100 kuruştan 150" ····a kıy:net b:
çilmiştiı. 

4 - Taliplerin 21!'10 .. ,Jı 1·n1111 ıııı ?, ~ (iııcü maddelerindeki vesaik 
muvakkat teminatlaı ı ·ı h'r ı 'h·ı'r saatından bir saat evvel 
komisyona mi.iıacaatları . "' 27 1 5 3524 

İzmir levazım amirliği tıatm alma k~miıyonundan: 
1 - .l\fanisa tümen birliklerinin !lenelik ihtiyacı olan 46800 kilo no· 

hut şerait ve eYsafı dahilindr satın alınacaktır. 
2 - Kapah zarfla ihalesi 11 ilk teşrin 939 çarşamba günü saat on 

birdedir. 
3 - Hepı:;inin tutarı 5616 liradı r. 
4 - llk teminat 422 liradır. 
5 - 1. teklilerin ilk tem·nat makbuz \•eya mektupları ile 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncii maddelerinde yazı lı vesikalarıyle bera
ber ihale gi.ınü ve ihale saatından bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarım Manisa tümen satın alma komisyonuna verme -
leri. 20 26 1 8 3485 

h~nıir leva:zım amirliği satın alma komisyonundan : 
1 - Çatakacla bir top hangarı ile b·r tavla yaptırılacağından kapalı 

zarfla ihnle~i J ı ilk te~riıı 9:rn çarşamba günü saat onda yapıla
caktır. 

2 -- 1\Il hamnwn keşif bedeli 2028!) lira 9 kııru~tnr. 
!3 - İlk temiııatı J!)·J] lira :18 kunıştur. 
4 -- Şar namesi ve keşif cedveli in~aat şubesince bedeli mukabilin

de verilehili r. 
5 - lsteklileriniıı ilk teminat makbuzu ve mektuplarıyle, kanuni 

Yesaikiyle ihale gününden sekiz giin '\'\'el vilayet nafıa müdü r
lüklerinden alacakları vesikalarıyle beraber belli gün ve saat~ 
tan bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fınrlıklıda ko
mutanlık satın alma kGnıİ:-.\'onuna vermeleri. 

20 26 1 8 3431 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma komisyonundan: 
l\likt arı 

Kilo 

4500 
5000 

200 
GOOO 

Cinsi 

Seker 
Sadt>yağı 
Çay 
Salııın 

1 - !zmir nıii tahkem mevki birlikler i "cin yukarıda cins ve miktari 
vazıh 4 knlem erzak pazarlık cıu reth·le atın ahnarf!ktir. 

2 - ! halesi 2-Birinrite. rin-93rı pazarter-ıi günü saat 15,30 da kı$lada 
izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma komisyonundan: 
:\Iiktnrı 

Kilo 

16000 
4500 
8000 
8000 

12500 
2000 

11500 

Cinsi 

10 numara çekirdeksiz üziiııı 
Be:rnz peynir 
Zeytin t anesi 
1'oz ~eker 
Recel (tahlile tabi) 
Kaşar perni r i 
Ayaktan sığır eti 

1 - l zmir mii. tahkem mevki birlikler i icin ytıkarıda yazılı yedi ka
lem erzak pnz"rlık suretiyle ~atın aılnar·1ktı r. 

2 - İ haleleri 2-Birincitec:ırin-939 pazarte~i giini.i ~aat 15 de kışlada 
1zmir levazım amirliği satın alma komisyoııuncla yapılacaktır. 

3 - Taliplerin reçel ve "ığır etinden madası için nümuneleriyle bir
likte komisyona miiracaatlnrı 

15000 
8000 

15000 
19000 
15000 

6000 
8000 
5000 
7000 

10000 
8000 

150 

Yulaf 
Kuru ot 
Sadeyağı 
Kuru üzüm 
Toz şeker 
Kuru fasulya 
Bulgur 
Nohut 
Mercimek 
Pirinç 
Zeytin t anesi 
Patates 
Bezelye 
Zeytinyağı 
Çay 

.. 

1 - '.Askeri evsafı haiz hekimi ve kimyevi muayeneye taht \1e ayrı ay. 
rı şartnamelerle yukarıda cins ve miktarı yazılı (16) Jcalem.,;f• 
yecek pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 2-1-. teşrin-939 sah günü saat 9 dan 12 ye kadar yapj. 
lacaktır. 

3 - Pazarlığına iştirak edeceklerin muvakkat teminat vermesi aart. ' 
tır. 

4 - tsU!klil~r teklif edecekleri nümunelerle birlikte yukarıda ' bildiri• 
l~n vaktınde Bornova askeri satın alma komisyonuna i'elmeleıt 
ılan olunur . ı 2 8608 

~ 

----~----------------------------1 n hisarlar umum müdilrlil.· r 

ğünden: 
I - Şartname \'e numunesi mucibince on milyon aded bira fiıeal . . 

kapsiilıi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur • 
lI - Muhammen !:>edeli, beher bin adedi 260 kuruş hesabiyle 26000 

lira muvakkat teminatı 1950 liradır. 

III - Eksiltme 2/X/ 939 pazar tesi günü saat on beşte Kabataşta le- / 

vazım ve mübayeat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve Ari.kara.'<of 

İzmir bnş müdürlükler inden 130 kuruş mukabilinde alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını ka

nuni vesaikle yüzde 7,5 gü\·enme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ih tiva edecek kapalı zarflarını ihale gUnll ek- .) 
siltme !'laatındnn bir saat evvel mezktlr komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

16 20 25 1 3396/ 7208 

lzmir Telefon Müdürlüğünden_;_ ~ 
1 - idare ihtiyacı için t'lmacak c:Nife> Si 1,5 tipindeki 60 adet 

akümülatör aç:k eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 Muhammen bedeli (600) altı yüz lira , muvakkat teminab 

45 ,- lira olup eksiltmesi 4 ilk teşrin 1939 Çarşamba günü 
saat 15 te İzmir Te.lefon Müdürlüğü binasında müte,ekk.il 
Aatmalma komigyonunda yapılacaktır. ' '· 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuzu veya Banka mektubu 
ve diğer kanuni vesaikle mezkur gün ve saatta Kom~y 
müracaat edeceklerdiı-. ,,.. 

4 - Şartnameler her Fi' n lzmir ve İstanbul T elcfon Müdürlük· 
!erinde parasız verilecektir. 16 31 15 1 (2934) 

\ __________ _.. ________ _,... 

Izmir Kültür direktöı-lüğünden 
f zmir ilk okulları içi n dai rede mevcud numunelerine göre 731 lira '9 

kuru şluk evrakı matbuanın yapılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştu r. İhaler-ıi 9 te~rini evvel 1939 tarihine teMdilf eden pazartesi 
günü saat on birde hükiimette daimi encümende yapılacaktır . . Nümunel~
r i her gün Kültür djrektörlüğünde görülebilir. Teminatı 55 liradır. Bu W 
yapmağa isteklilerin belli gün ve sa.atta daimi encümene baş vurmaları 

19 26 1 5 3467 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
Mühendis kısmı makine ve inşat şubelerine alınacak talebelerin duhul 

imt ihanları Teşrinievvelin ikinci pazartesi günü saat 9 da Yıldızdaki o
kul binasında yapılacaktır. 

24 26 28 30 1 7549-3526 -----..,-----........,. ... 

1 

Asabiye Mütahassısı 

Dr. Cah it Tuner 
lzm ir Gümrük Mu haf aza taburu satın alma 'ko· 

mis yonundan: 
Her gün aat 3 ten <1onra Şam

lı sok ak ( Üçüncü beyler) No. 19 
da hasla kabul ve tedavi eder. 
Elektrik tedavileri tatbik eder. 

Tel: ~· 559 

Operatör 

Dr.Asil Mukbii 
A tak am 

Memleket hastahanesi operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Bir incikor don da 312 numaralı Ja
k inyon apartmanında kabul eder. 

T elefon : 3537 

Eksir Şahap 
Bastır memelerini gi· 
derir. K uvvet i, erkek· 
[iği, iştihayı arttır ır 

Cinsi 

P irinç 
Bulgur 
Kuru fasulye 
Nohut 
Mercimek 
Sadeya~ 
Zeytinyağı 
Zeytin danesi 
Teneke peyniri 
Çekirdeksiz üzüttı. 
"Makarna 
Sebze konservesi 
Sn bun 
Gaz 

Miktarı Umum tutan 
kilo Lr. Iü. 

5800 
6600 
1130 
5800 
3100 
2850 
1350 
3550 
1080 
750 

4900 
3900 
2350 
7950 

1392 
792 
796 
580 
418 

2850 
648 
674 
378 
112 
931 

1365 
728 

1391 

00 
00 
90 
00 
50 

00 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
50 
25 

İlk teminatı Eksiltme 
Lr . Kr. Tar ihi 

105 
60 
60 
44 
32 

214 
49 
51 
29 

9 
70 

103 
55 

105 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

12/10/939 
12/ 10/939 
12/10/ 939 
12/ 10/ 939 
12/ 10/ 939 
12/ 10/ 939 
12/ 10/ 939 
13/ 10/ 939 
13/ 10/ 939 
13/ 10/ 939 
13/10/ 939 
13/10/939 
13/ 10/939 
13/ 10/939 

Eksiltme 
Saat D. 

10 . 00 
10 30 
ıı . 00 
14 00 
14 80 
15 . 00 
15 80 
10 00 
10 so 
u 00 
14 00 
l4 30 
15 00 

, ;1:5:_ 30 
Koyun, sığır veya burulmuş 
keçi eti 16000 4000 oo 300 oo 14/ 10/ 939 11 - -'oo 
Koyun, sığır veya burumuş · ., ... 
keçi eti knvurması . 7250 3625 00 272 00 14/ 10/ 939 11 30 
Ekmek pişirmesi 75000 907 50 71 00 14/ 10/ 939 12 •. 00 

l - İzmir gümrük muhafaza taburu ::1enelik ihtiyacı için yukarıda cinsve miktarı yazıh ıaşe maddeleri açık 
eksiltme suret iyle münakasaya konulmuştur. Eksiltmeler i hizalarında gösterilen giln ve saatlerde yapılacaktır 
Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 

2 - Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminat miktarı karşılarında gösterilm iştir. 
3 - İsteklil erin 2490 Rayılı kanunun ik inci ve üçüncü maddesinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla mu· 

vakknt teminat makbuz veya banka mektuplar iyle birlikte ek~iltme saatlerinde izmir beylersokağı arkas! Gerl 
tiitiin kumn:'llwas1 ''~ nınd:ı fahın· satınalma komisyonuna müracaatları. 27 1 · 5 11 

L ise ve Ortaokullar satın alma komisyonu başkanlığından: 
Cinsi Azı 

Kilo 
çoğu 
Kilo 

Beher kilosu ~fohammen bedeli ilk teminatı ait olduğu okul 
Lr. Kr. Lr. • Kr. Lr. Kr. 

Birinci nevi ekmek 73340 83000 10 8300 · 00 622 50 Kız, erkek lise!<ile sanat okulu 
Birinci nevi ekmek 72864 92080 10 9208 00 690 60 Buca or tn ve Kızıl çullu öğretmen ok. 
Koyun ve kuzu eti 14300 l 7500 43 7525 ~ 00 564 38 Kız. erkek lisegi ve sanat okulu 
Koyun ve kuzu eti 12100 16000 43 6880 00 516 00 Buca or ta ve Kızılçullu öğretmen ok 
Urfa sadeyağı bi r inci 12118 11947 10!') 15694 35 1177 76 Bütün yatılı okullnrın 
Yukarıda cins ve miktarı ve muhammen bedelleri yazılı yedek ihtivaçlan kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 17 1 ci teşrin 939 salı günil ı.~ 
at 1fi te n\'rı avrı ihaleleri yapılacaktır . Şartnameleri heı' giin kültfü <l i rek törlüğünde göriilebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 32 incı 
m:ırlclelerine göre hnzırhyacakları tekli f mektupları nı 17 Birinciteşrin \l!j9 salı günü saat 14 te hükumette kOltür direktör!Uğünde toplanacak olan 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeler i ve bıı saatten sonrn verilecek veya postada gecikecek mektupların kabul ecl ilemiyeceğj 
ilan olunu r. l 7 1?. 15 3568 

-


