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PAKTIMIZ BÜTÜN DÜN
_VAYI MEMNUN ETTi 
Müslüman baştan başa alemi • 

sev~nç içinde bulunuyor 

Havasa göre, 
bizimle 

ltalya da ,. yakında 
anlaşacaktır. 

lngiliz. Fransız· Türk anlaşması, 
mukadderatı Üzerinde büyük 

harbın neticesi ve birçok milletlerin 
tesiri haiz tarilıi bir hadisedir 

logiliz firmaları 
Yakında piyasamızdan üzüm alacaklar 

Düşkün fiatia sabşa kalkışanlar hakkındaki tahkikat 
Sağlam bir kaynaktan aldığımız nin dış memleketlere yapı~a~ak ku.

haberlere göre, ingilizler yakında ru lizürn ve incir ihracatı ıçın te~bıt 
İzmir pil_asasından küJliyetli miktar ettiği asgari fi;\·atlar. ticaret :re~_ale
da çekirdeksiz kuru üzüm satın ala- tince tasdik edildiği halde bır kaç 
caklardır. firmanın, borS:l satışlarını:Ian da~a 

Bu alış verişte: ihracat birliği ta- az fiyatla mahsul ihracına çalıştııt 
rafından tesbit edilen fiyatlar esas öğrenilmiştir. Bu gibiler hakkında 
olacaktır. Zira, ticaret vekaleti , tahkikata başlanmJştır. ~ 
12-10-939 tarihinde toplanan kuru Prina yağaının ihracı: 
rneyva ihracatçıları birliği heyeti u- Ekle ,,alih nebati yağların, d}ıt 
mumiyesinin tesbit ettiği üzüm ve memleketlere ihracının yasak oldugu 
incir fiyatlarını tasv.iP etrniş bulun - maliimdur. Fakat ekle ı:ıalih olmıyan 
maktadır. yağlarla pr'na yağlarının gü~rü~ 

Satı§ kuru: idaresince ihracına müsaade edıldlti 
Ankaradan aldığımız bir habere ve bu gibi yağlardan bir kaç P!'rti .. 

göre, Hühümetimiz, enterşanjabl ta- nin memleket dısına sevk ve ıhtaç 
kas primleri gibi hususi takasın pr_im olduğu öğrenilmiştir. 
]erini de dökümanların merkez ban- Renk analizi: 
kası tarafından kabul edildiği gü - Mevsimin ilerilcmiş bulunması·.ha. 
nün kuru ile teshit ed ile-rek takas li- sabi\•le saat 17 den ~onra yapılan ç~ 
mited sirkeıi 1::ırnfınctmı ~·üzde ytiz kird~k:'i:ı kuru üzüm renk analizl~z:ı
peşin frtliyr. ı:ı dilnıflsi cihetini mu-.a - nin tam bir netice vermediği ihracat 
fık görmli~liıı·. kon rolörliiğ-li tar,.fından anlaşıl~ış 

B•ııwn ic;iıı vekil!rı· heyetine dt' \ bu mahzuru önlemek mak.sadıy!e 
bir kararnan1C'nin çıkarılması için 22-l0-9:rn 1aı ihinden itibaren k~ntl'o 
mürac:ıat euilmi~tir. '.örlüge v<'rilecek beyannamelerın eıı 

Tahkikat yapılıyor : geç s:ıat lG ya kadar tevdii kararlat • 
Üzüm ve ir.cir ihracatçılar birliği- tırılmıştır. 

00. 

' ı 

mıntaka, şimdi cephenin hassas Arasındaki 
noktası olmakta devam ediyor . 

Ankaraya varmış, Başvekilimiz, se. 
firler ve birçok zevat tarafından 

. karşılanmıştır 
da~n:~ra, 21 (A.A) - Moskova _ İngiliz Fransız büyük elçil.eri, Ba1-
ŞOkrü o~ınekt~ olan hariciye vekili kan de~letleri büyük elçilerı, kor
de eksp:;acogl~ bu sabah .u~t. 9-20 diplomatik, şehrimiz~de bul~rnan 
gonla Ank se baglana~ hususi hır va- İngiliz , Fransız askerı peyetlerı •. g~
B. M. M: Rr~)'.a gehnış ve istasyonda neı kurmay Milli müdafaa, Harıcı -
Başvekil ·n eısı A:bdülhalik Renda • Ye vekalet·' ileri gelenleri, ~nkara 
d~ bulunanr. ~e{:k Saydam, .şehr~~iz- vali ve bel

1
ediye reis!, g~rnızo~ ve 

k.ıl Parti &'Uru e ıtıe:-,. meclıs mu~ta~~ merkez komutanları, e!11m~et dırek
bır "ok rncl:msf u reısı ~~na Tarhan, 1örü, matbuat mümessıllerı tarafın -
umumı: katini N~ harır:~:e_ vekaleti 9-an karşılanmış ve istasyonu doldu: 
lu, Riyaseticurnh rnan Menen:encioğ. ran çok kalabalık bir halk kütlesı 

ur başyaven Celal, Vekili hararetle alkışlamıştır. 

ı·~-~fach uçu nınıu yamaçlarıncla~d 
Mn deı·ecc mü~aicl Yaziyctteıı maa
da Fransız meYzilel'i Contg - Les - Ba
is kfümbasının şimali ~arkisinde kfün 

; 
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1. Haberi • 
1 

Bu sene vilayeti
mizde 

Dinamikleşen 
iz mir 

J 
c ğı r 5000 göçmen iskan 

edilecek 
Seneile 124 milyo11 

:yolcu 

Amiral Roderin, l gilırz uonrınma h •• ,_.; ·ı • h kk <!...1 k • Romanya V€ Bulgaristandan mem Yapılan tetkiklere göre İzmirde 
ıha ucum eal mesı a nu~ f lek~timize getirilen göçmenlerden otobüs, otomobil, araba ve tramva1 

ilk partide 113 ailede 480 nüfusun yolcusu miktarı, orta hesapla sened• 

plti.nı, H ... "t ~er tarafı. rian vv a'bul v ?J dilmistir Torl>~lı k1ızası dahilinde yerleştiri- 124 milyonu bulmaktadır. Bu hesaba 
, Ieceklerini yazmıştık. Bu sene vila - göre İzmirde halkı nakle mahsus va-

Lo~t~r:ı, 21 (A.A.) - Chro~ic'.e ş-~-r ve et~ıektefür. Bu projc1ıin başlıca k~~if bir hava. ve ~eni~altı taarruzu. ral bt~ ta.rzın iı\gi!iz filosu cü:ühnnl~- Y:~ir~izin Berga~.a, l\fen~men ve . ıtEılar çok azdır. Şehrimizdeki ali. 
zete:ıının Rot erda n muhabh-ı bılclırı- nokta.arı ~unlardı1:: D ıger meske~ ışle~ıy le. lımanla~ıı: bom r~.nı .. cıddı bas~ı lur~. ugra.tacagıı:ıı. dil - ~~~eı kazaların.a. dort, ?eş ~m k.adar 'kadarlar bu mevzu üzerinde durmuş, 
yor: 1 _ M::ıginot hathnda şumüllü bir lıardıman edılme ı. Şımal demzın .ce- şunu)ordu. Hıtleı· on~e bu teklıfı ka- ~?.c;m1en_yerleştırılecektır. Bır rnıktar alkın yol nakıl vasıtasiyle daha ko· 

Berlinin umumiyetle iyi haber alan bt1l'l'l'UY. Y'tll'im milyon yaralıyı istiab nu~un?nki ingiliz karakol gemi1erıne bul etmiş ~~nrn Alnrnn denizüstü filo- k_oçmenın Tuzladan !zmire mütevec !ay şekilde nakl' ve di~amikleşmen~ 
mahfellerinde söylendiğine göre llit - d k l.ı. •"kl"'k" 1 k .. Al ve ıngılteredeh Fr· mrn~tt asker ve !'!unun fogıhz taarruzlariyle hayli ha- cıhen hareket ettikleri öğrenıJmiş - azamAı hadde çııkarılma.::ı 1-,..1·n alın"' 

1 1 . .a·ı·ı . . e ece U\ u u Le oma uzere - h 1 · .. .. kl' · - ı ~ B it k k" . t• B .. ı ·f h • .. .. lı::r A nıan~·anın 1Ş1muı ı c y·enı bı~· tı'ı- • . . ~. arp m::ı zemes ı goturen na ıye gemı- sara ugruc ıgını ve a ı ·ta ı Rus fı- ır. u gocmen er, çı t, ayvan ve cak tedbirler hakkında bir rapor 'ha· 
arruz vapacak vaziyette bulunmadıgı mtin hafüırı ~erı;;ınae htıslaiıuhelet tc- !erine deniz üstü sefinel-eri vasıtasiylc fosuna cüz'i .surette faik olduğunu My- aletlerini de beraberlerinde ge'tit - zıı·lıy.t ak Naf V kAl t" .. d r 

·· · • · · At h tt d k" ·1 ·! ht rf ı.. l b 1 1 · l ı... ı· k dl t ~ · k · ar ıa e a e ıne gon e ' mutaleasıncladır. ::;1 ı. ~ a ın a ı as <cı er mu e ı ıaarruzt a u unu ma ına daır o aıı a- ıyere. re c e mege karar vermıştir. me tedırler. . 1 d". 
Muhabii· kafi miktarda harp malze- noktaJıırc.la taarrnza g;eçeccklerdir. iniral Headerin projesi redtlecl:Imiştir. Paris, 21 (Radyo) - (jurnale ı • , l ti... [[ mış e~;· • • • 

mı>"'i ve efrada. tedarik edilir edilmez Şimdilik ~itaiilf araziye dôkunuimı~a- ~eader lı~ .t~ar:·~zuı.1 Scapa Flov ve d'İtalit\) gazete~i, Hitleril'I tecavüz_ h-fSe V- OT aORU ara 1.YJafısulf ertmlZlll 
a<1kert harekatın aaııa eni mikrnsta cr:ktıı·. !Iıtıer bu tanrrozd~h sonra m- şıı~.a1. denızı ıngılız rııo1armı mahvecte- de bulunmak. m:ret.ınde ofrnaüığım Paı-asız ·uatıtı kabul ecfüe Satış ve 1.hracatı g ~ • · g1ltere t!e Fransanın st1lhn kabul ede- ceg-ını hesaplamı~ Ye bunlara mayn dö ve yakında, bılvasıta ve husus} suret- J 1 n 
~ ~pılm.as~~~ :ırn.tuf .olan pr~3elerı~ı hı~- cek derecede sarsılacakları ümidinde- k?Imesini, deniz~ltılar yeı'l~ştirilmesi- te Fransa n'ezdinde bir kere daha talebe 
el k edıltlıgmı \·e '<lıplomatık vazıyetm dir. nı ve karakol vazifesi gören tayyare- sulh teklüinde bulunacağı söyleni _ 
:nahı memnuniyet göründüğünü Ha- 2 - Rritan;v·a bahriyesi'l'!C knrı::ı ler gönderilmesini teklif etmisti. Ami- yor. Lise ve orta olfü11aı·a parasız yatılı 

kabul için İzmirden imtihana girmis 
olanlardan kazananlar Maarif Veka
letind6n vilayete bildirilmiŞtir. Me
diha Uluğ ve Leman Yiğit İzmir kız 
lisesine, Köstenceli Mehmed Sakçalı 
ve İhsan Şener Manisa orta okuluna, 
Ödemişten Melimed Kaplan, lbra -
him Güner ve Dramalı Husa:medClin 
Tuncay Kütahya lisesine kabul edil
mişlerdir. 

Ticaret odasının bir bültenine gö· 
re 26 eylül - 10 teşrinievvel arasında 
Borsada 5-15,5 kuruştan 7 4"3tı7 eli· 
val ve 243 torba üzüm 1-3 3,75-4 ku
ruştan Ü50 çuval '.hurda, 5-18 :kurui· 
tan ~939'6 çuval 1ncir satılnnştir. Çin or 

Yeni muvaifakıyetlP.r kazandı. Ruslar, 
mütehassıs nanu altında Çin'e 

subaylar gönderdiler 
Çuul(n, 21 (Radyo) - Çin ajansı. 

(1 iıı oı·du~umın yeni mühim znferler 
kazandığım bildirmektedir. Hankov 
tiz.erine hlicum eden bir Çin filosu , 
50 japon tayyaresini tahrip etmiştir. 
Çinliler ·imali Ruanda harekete de -
\anı etmektedirler. iiuırnkda ik_i şe -
hir, Çinliler tarafından istirdad edil
mi~tir. japon zayiatı 30,000 kişidir. 

Loııdı·a, 21 (Radyo) - • 1ances -

te Guardi~rnn gazetesi. Sovyet Rus
yanın, evvel emirde fiıılanc1 iya ile 
olan meseleleri hal edeceğini, fakat 
ayni zamanda Çinin l.ıtltı şimalinde, 
Türkistanda mühim faliyct göster -
mekte olduğunu, Sovyet nüfuzunu 
te,is maksadiyle bir çok Sovyet su -
bay ve memurlarrnın mlitchas:,ı~ na
mı altında buralara hareket eltikl e-
rini yazıyor. 

00-= 

sya .. 
Müza/ıPrelerin iri bir safhai/d ile

vam edeceği zan"?O "!ııııııyor 
Vaşi11gto11, 21 (Rad) o) - Skandi - mumiair. 

n:n-ya nıem 1eketlcri. do;.•, Jet rci:;!eriiıin Hel~inki, 21 (Radyo) - Finlan _ 
i·e ·mi tebliğ_i, Anıt! ·ıkada bliyilk alaka d iya ha.riciye nazırı Serko, bugün 
ve memmm:yetle kar ılanmışhr. Sov- Rus - Fuılandiy:ı müzakereleri hak
yet Rusya ;·e Fi~l~n.diya arasındaki kında beyanatta bulunmuş ve Rus_ 
müıal Pr~le_rın h.1. lı ıçın Ska'ndinav hii yanın, yeni met:ılibn1ta bultınacağmı 
ldlmet erı nn m şterE:k teşebbüs'yle zannetmed;v.·ni, müzakerelerin ah 
s~ılh_l:L_ 11eli.cele11~:1esi ~ü~kil11 olouğıı günii biteceğine kani oldu:ğmıu soy 
b~Jd rılmesıne gore muZ"Keı-elerin iyi lemiştir. 
im safhada rle\·am edeceği kanaati \1-

1 d~ • 
ıı l~ de 

İzmir> civar vilavet ve kazalardalı 
imtihanda ~azandnlıtr ,.e mekteb • 
)ere kabul edilenler şunlardır: 

Manisa orta okuluna. Bozdoğan -
dan Feyzi kara bel, Armutludan Ke -
m~ı.l !Eryılmaz. Gönenli Abdullah İs
lakoç, Ayvalıktan Hasan Gülbaş , 
b narlı Nevzad !Ersoy, İzmirli Alp 
Aslan Şener, Mithat Ersov ve Yasar 
Tulga~·. Hendekli Nuri Congo, Ka
mil yazıcıtunç, G€clizli Sami Ô7.,lp, 
.Muğlalı Avnj Türker, Milaslı Meh -
rned 'Cnal kabul olunmuşlardır. 

Aydınlı Ziya Akçasu ve Emin Al-

Mevsim iptidasından .şimdiye ka -
ar l55755 çuval ve 351 torba üzU:rn, 

109282 çuval incir ve 1150 çuval 
hurda satılmıştır. 

24 eylül - 7 teşrinievvel zarfında 
!im n nımızdan dış meme le ketlere 
3229,8 ton üzüm, 4345,4 ton incir 
ihraç edilmiştir. Mevsim iptida~ın -
dan şimdiye kadar yapılan ihracat 
9303,1 ton üzüm ve 10892,7 ton incir 
dir. 

Pamuk: Bu sene rekoltesi 20-21 
bin ton tahmin edilmektedir. Geçen 
-:ene 15 bin ton idi. 26 eylül - 10 teş· 
rinievvel akşamına kadar borsacln 
37,5 - 42 kuruştan 3520 balya akala 
pamuğu satılmıştır. Bunun 1933 bal
yası hazır, mütebakisi vadeli satış
tır. Bu sene yeni .mahsulden 138.3 
ton pamuk yalnız Italyaya ihraç e" 
dilmiştir. A I ~ Y • f · .1 • d 'tm aş, İzinriden Nihat Ala soy, Alam an la·.,; Yar et eri Ott ı\ ~ Onttfi fll 't~l na şehirden Agah Ercan Yozgad lisesi-

H t h. , 
0
.. ne, Çineden Şükran Güngör, Eski 144 İzcifniz • a ay a 1 Kopenhag,l~~U<R~v. ·oe)JI İ; o~:n·- 'Ç [j cJ ÜŞ ii r Ü j d Ü ~~~!ı;·v~fık'\!"';;'!ka~":.'.f ı;';,~;is~:i: Bugün Ank" raya gidiyor 

~ l Londra, 21 (Radyo) _ Amirallı- yarıbakır lisesine, Akhisarlı Ayşe ı::ıehrimiz erkek ve tecitn liseleriy-

0 l J.. J f • C [ .-[ l c~ı_n şinrn 1inrlen bugün_ top sesle~i ge- ~ın neşretliği resmi bir tebliğde. Al- Şenel Bm·~a kız öğretmen okuluna , "' :rgeneT Q zzea Uln ~ a l~.- Qf ı.~. ordu. H. e.rkes, 
1
Sk<1 Ierakda b. ır del 1man dcıniz ta,_·,_•arclerinin, :;imal ele- Burduı lu Mustafa Sınav, Denizlili le sanat okulundau 48 zerden 1214 iz· 

• h b lı - · ci, bugünkü Ankara eks_presiyle An· 

h 
~ / k f d nız ar nın a~ıadıgına zahıp ol - nizincleki İngiliz donanmasına hü _ Osman Sö::rns, ve İsmail Özünlü, Acı- karaya harekeL edeceklerdir. 

feza urat a ar Sl a l nıuş ve lJinlerce halk sahillere koş- CUll! ettikleri donanma dafi top!Ariy payamlı Mehmed Dincer Denizli li- İzcilerimiz, Ankarada cumhuriyet 
• . .. .. <l muş ise <le lıirşey görememi~tir. le Ingıliz deniz tayyareleri tarafın- !'\esine. !?:mirden Bahriye Oman Ye bayramında yapılacak büylik geçid 

Antakya, 21 (A.A.) - Orgenerali haniyeye gelmişler Ye Demll'kopru e dan yapılan mukabil hücum netice_ Naı·hdereden Huriye Karaman Kan-
• k · d J t t·1 r.:ı s d resmine iştirak için diğer vil:1y€tler .. İızdtin Ça!ıslar beraberinde korgene- vfül.3et mer ezın en ge en zeva ~ - ısa·...... ' c asın a sinde bunlardan üçünün düşürü l düğü dili kız lisesine kabul olunmuşlardır. 

nı.l ;,.\luzaffe; Ergüder olduğu halde fından i::>tikbal edilmişlerdir. Buradan l ı J a . " ve Alınan tavyarlcrinin attıkları den gelecek izcilerle müşterek talim-

i 1 1 l ı · · · J R.-J..,.s ,JQ !er yapacaklardır. Cumhuriyet bay-
diiı'ı Hataya gelmiş, i:;kenderun istas- Anta Q'ay~1 ge en gene_ra, şe mn ~w.~ Bazı Komün.st,er yaka.andı bombaların hiç biri isabet etmediği "' v au sına ramından sonra izciler, Hatay tet-
ytınunda vali Şilkrü Sökmensüer, par-~·erinde bır _müfreze Jandarma: ızc.- · bildirilmiştir. .., L k kl d 
tı müfetti_i Hasan Reşit Tankut, as - !er, mekteplıler ve kalab~lık hır ~alk Atina, 21 (Radyo) _ Sisam ada- _________ .......:.;,____ U tır ıy --ca ''l kik seyahatine çı aca ar ır. 
kel'i ve mülki erkan, parti Ye Halkevi hı.rafından co~kun t.ezahur~~ı.a seım::ı- sının Valti kasabasında komünist Alman tayyare 1e inin şok i İzmir - Mersin seferi icin dün İs - Bir kaplan, avcrva 
mensupları memurları mektepliler ve lannnşlanlır. ıleyetın geçtıgı bühın . ~ ... t b l<l r j ., 
kalabalık bir halk kütlesi tarafındnn yol gtizergfı.hltırı bayrakla . ~üsl~nm!;ı beyannamelerı dagıtan b~~ı :şh_as Paris, 21 (Radyo) - Fransa har- k~~e ~,a;~ru1~;~11tı~ı~:n gs~~~a t~n~~t hucum el fi 
. rşılannııstır. Orgeneral izzettin Ça- ve yollarda köylüle'r muhterem mısafır Y_akalaımuş ve det·hal tevkü edılmış- biye nezareti, halkın Alman tayyarele- ta işliye~ek nı.purların gediş ve ge- .. . . . 
Jııılar Hataya ilk giren takviyeli dağ leri sel .. mlahıışlardır. tır. rini kolayca t.1.rifi için bu tayyarelerin liştc Rodos adasına da uğrıyacakla _ Soke cıvarında ızm~r - :Ay?m hu .. 
al~wrna merasimle sancak verdikten Vı.Ji Sökmcnsi.ler brnfınıfon tu- *' şekil ve işaretleri hakkında beyanna - rı alakadarlara bildirilmistir. d?dunda Sam.so:ı .dagındnn. men s.O 
goı{ra yanında general Muzaffer, va- rizm otelinde mh~afirler şerefine bir R ·b D · ~ meler dağıtmıştır. ~ bıl' kaplan, bır ıncır bahçesınde bu " 
li, parti mi.ifettişi ve alay komutanı öğle ziyafeti ''erilmi<;tir. Zi~·afclten l en.trop -~nZ!g e ..- On·versitedek'i İzmirli 6 genç lunan Necip oğlu Ahmede hücum d 
~iıkrü Kanatlı olduğu halele diğer as- sonl'a orgeneral Calışl· 1· o-eneral Eı-- gı.tlı· ·--- t~tanl>ul üniYeı·sitesinde okuyan miş, Ahmed çifte tüfeğini iki el a~ 
l~rı erkanla beraber Kırıkhan ve Rey- gütlerle Yayla dağına gitmişlerdir. Edirnede Işık sö:ıdürme ve ması-afla.rı İzmir vilayeti büdçe - ederek kaplanı öldürmüştür. :Ahme4 

Von Pa Berlin, 21 (Radyo) -Hariciye 'na- tecrübesi ~inden verilen altı gencin tah illeri- le kaplan arasında şiddetli bir bo' 

eıı ne devamlarını temin için bu sene de ğuşma olmuş ve Ahmed de, hafifCl 
zırı Yon Ribentrop, bugün Danziğe Edirne, 21 (Hasnsl) - Dün akşam büdçeden tahsisat verilme~i Maarif ı yaralanmıştır. Avcı, kaplanın deri!l• 
hareket etmiştir. Ribentrop~ salı gü- Edirnede hava tQhlikesine karşı ışık- Vekaletinden vilayete bildirilmiştir. ni satmak için İzmire getirmiştir. 

Türk·lngiliz·Fransız mualıedesinin tez! nok· 
talarını anlama ~ için emir ol ış 

Berlin, 21 (Radyo) - A'ınanya:nın Kopenhag, 21 (A.A.) - National 
'l'fırkiye efiri Von Papen; bugün bura Didningen gaEete~i Alm:ınyamn Tür
ya gelmi§ ve istasyondan doğruca Vil- kiye büyük elçisi B. Von Papenin A11-
ıı~ım Strasaya gideı·ek, Hitler t:ırafın- karaya dönmek üzere olduğunu bildi
dmı kabul edilmiştir. riyor. Büyi.ik elçi, Türk - Fransız - in-

IIitlerle Von Papen arasındaki mü- giliı muahed~sinin bazı noktalarını 
Hlkat uzun sürmüştü!'. tenvir İçin emir almıştır. 

------:==00 

Fransız kabinesi top'andı 
Paris, 21 (Radyo} - Kabine, bu

g-ün başvekil. harbiye ve hariciye na
zırı Daladiyenin r::.rasetinde toplan
mış ve uzun müddet müzakerelerde 
bulunmuştur. 

5 

-26-
lI a tnil dakikasında da kulağıma 

bir ses geldi. Uözlerimin önünde ti.ir
lü ufuklar açılmıştı. Her tarafı bütün 
uzaklıklarına kadar görüyordum. Evin 
içi serapa kesif bir nur içinde idi. Kor
kuyor, titriyordum. Ansızın semadan 
bii· kuş geldi ve kanatliyle arkamı sı-

" adı .. 
O dakikada içimdeki korku silin

di . İyice su amıştım. Bana baldan 
tatlı ve bembeyaz bir şerbet verdiler. 
lctiın .. 
• Artık her tarafım nur içinde idi. 
Tıım o sıratla çocuğum dünyaya gel
di. Yatağımın etrafında uzun boy
hı, glizel, dilber ve mü~te·nn kızla
nn dolnştığmı görüyor gibi idim. 

Faşist m c1isi top'andı 
Palermo, 21 (Radyo) - Faşis 

meclisi, bugürt parti genel sekreteri 
Staraçanın riyasetinde taplanmıştır. 
ViH\yethmien gelen murahhaslar kar 
şılanmıştıı·. 

7 

!arını andmyorlardı .. 
'* 

* * Ayni gece, ayııı saatte bir çok ha-
rikalar vukubulmuştu. 

21 ni an 570 salı gtinü ... Yani Mev 
lidi resaletpenahinin ertesi günü 1ra 
nın meşhur htiküındarı Nuşirevanı 
Adilin sarayında bir teh1ş vardı. 
Muhteşem ve l.iilyi!i< salonlardan 

devrin ileri gelenleri düşünceli bir 
hal içinde ve sessizce gelip geçiyor
lardı. 

İçeride, murassa tahtına kurulan 
ilk aristokratlardan ve maruf hü -
kümdar, bugün üç haber almıştı. 

Bu haberler, onu daha geçenlerde 
hudud boyuna kadar sevkedeıı Rorna 
lıların hücuıhuncluıı clalıa çok fazla 
alakadar etmişti. 

hur sad · zamı 1\Ioz-

nü orada biı· nutuk irad edecektir. ları -söndürme tecrl.ibe~i yapılmış ve 
tecrübe, yü·mi <t ıkika si.lrmiiş, tam bir 
muvaffakıyc't temin olunmuştur. 1 ayyare sineması 1 Tel~fo11;,,3P,4f[j 

F R E V A S T A 1 R E - G 1 N G E R R O G E R S'in 
En Son ve En Mükemmel Eseri Sinamasında Bugün 

Harp fli!uhabiı·i 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Baş rollerde 
Clark Gable - Myı·na Loy 

SEANSLAR: 

... u •• Brodvay Serenadı 
Ayrıca 

TENCERE YUVARLA. rDI KAPAÖINI BULDU 

Gülsüm Bu haftaki METRO Ye EKLER jurnallerde 
12.30 14.4.'5 17 19.15 21.30 da 

Bugün 10,30 da ucuz halk matinesi 

DiKKAT! .. 
Yatın bu sfüunoa 

l\IUHTEŞE:\1 BİR SÜRPRİZ 
I

ÜMi! Ş~RKJSJ 
t - Belçikalılatın h'ıi.iludıı tahki1n etmesi, 2 - Garp cephesinae Al· 

mım ve ~ı a.nsızların nıüthi~ topçıı dıüellosu, 8 - Fransall.a yeni PiJlon'!/h 
>·eüii cıoııhm· intihabı, 4 - lngiliz askerlerinin ga1·p cephesine se-t:'ki ve 
8air mühim hadisat .• 

Fll/A1/NDE 
Her günseanslar: 3 - 5 - 7 ve 9 da 

görece~6Wz?, Cnmartecıi vP P•w r 1 ,. ilave cıpflrıt:ı 

dekın (Arap tarihlerinden bazııarı naberler gelmişti: !erdi ki mutlaka esrarengiz bir hik
l\ uzde.b. diyorlar) yeni bir mezhep 1 - Mukadues ocak, bu akşam met tesiriyle cereyan etmiş olsalar 
ilah etıhesı l.ııie kendısini bu kadaı söndü. gei"ekti !.. 
düşünceye sevketmemişii. Bu ocak 1ranilerin, yani o tarihler Fakat bu esrarengiz hikmet acaba 

o ~adrazam ki, o 1\Iezdek ki; ba- deki Mecüsilerin mabudu idi. Bu o - ne idi? 
bası Ker ku badın zamanın ela; şahlık ..:ak, bin senedenberi hiç sönmeden 4 - Hayır çok korkunçtu: 
tahtı yanıbaşında bir taht kurarak yanıyordu. Halk bu ateşe tapıyordu. O gece Eyvanı kisı·a denilen geniş, 
onunla ayni derece ve insanlar a - 2 - Semome kasabasını ani bir şe- muazzam ve muhteşem sarayının 
rasında müsavatı tesis için kalkışan ' kilde su basmıştı. onbir şehnişini ayında ve bütün hey-
ilk komünistti O ilk komüni:st ki, halk O kasaba ki; Bağdad civarında betleriyle yıkılıvermişti. Hayret, 
arasında serbest aile esasını kurmak idi ve civarından gene kendi namını - Onbiı· şehnişinin birden nasıl 
h;tenıişti. O zı.muıun sefih ve müte- taşıyan küçük bir çay vardı. yıkılır, sapasağlam şehnişinlerin yı • 
reddi ha lkınclan bir kısmını arkası - Burasını nasıl ve nereden gelen kılması garip değil mi? 
na takmış, hanı endişeye düşürmüş- bir su basabilirdi? Diyorlardı. 
tü. 3 - Haber şu idi: k 

Bütün bu had;3eler ... ruşirvani o de Sava gölü batmıştı.. Hiçbir kimse; hiçbir suretle hü ilm 

rece aıaAkadar etmemi.ı:ılerdi İranı nı·- Ak 11 ~d 1 d D 1 darı teskin edemiyorlardı. Kahinler; 
,,. ·ı arına Eıg ıramıyor ar ı. e i alimler giJip geliyorlardı. Fakat hep. 

hayet Mezdeki öldürtmüştü. Roma gibi olmuşlardı. si nafile. Bu esrarengiz harika ve ha 
kıralım paçavraya çevirerek haraca Tahranın yüz yirmi beş kilometre diselerdeki hikmetin dilA'Umilnü çö-
bağlamıştı. ilerisinde olan bu göl on metreden zemiyorlaı·dı. 

Fakat bugün aldığı dört haber : fazla derinlikte idi. Suyu çok mavi Yıkılan saray; Kisranın sarayı de-
Onu her nedense çok alakadar et - ve acı idi. Adına Hoozı sultan da de~ ğil, bütün tratıın saltanat ve ihtişa
mişti. !~inde müphern bir endişe var- nili:rordu. mı idi. Sönen ateş, Mecusilerin ateş
fü... Koskoca bir göl, bir gece ve bir an kedelerinde parlıyan alevler değil , 

- Tahtıma, tacıma, mülkU devle- içinde nasıl oluı· da batar, kaybolur-ı bütün dünyadaki küfrü ilhad ateşi 
tlme bir şey mi ola? du. idi. Ve kuruyan ~ava göli.l değil, put 

Diye kıvranıyordu.. Bunlar, onla1·a gör~. aklın. mantı - nerecıtPk tııhakkUmn ve "7.r>rnü•;'le -
Filhnkika o a-ün kendisine şöyle W-ın kabul etmiyeceği bir ~akım iş • riu kuvveti, ve hıristi)•anhğın ttıhak-

kümU idi. (Kıymetli miltercimleriııti' 
den Öm~r Riza beyin =Asrı saa ~ 
det- unvanı! eseridir.) 

Bu hadiselerin yan yana gelınesir 
onlarca artık muhakkak bir şeanı-ul 
eseri telakki ediliyordu. Mecu.siJel' 
matem içinde idiler. 

Nuşirevan 

Mubed Mubedanı çağırınız r 
Diye bağırdı. 
«Mubed~ diye; ateşe tapan halkltl 

mezhe preislerine deniliyordu .. 
Mubad l\fobedan ise, bunların heP" 

sinin başında bulunuyordu .• Yani e1l 
ileri gelenleriydi.. 

. .,,. 

Mecusilerin me;hep reisi de af1'1 

gece bir rüya gördü. 
Nihayet, Abdülmesih namıııcl' 

bı'r k&hin a-etirildi. 
Mubad, :Mubedan; şahın huztft'O' 

na korkarak, eğilerek gitmişti. 
Şah: 
- Duydun mu olan biteni? 
t>l~·e haykırdı.. , 
Ateşgedelerin reisi: Başını kB~, 

lurtıbağa gibi elbisesinin yakalnrı ı 
çine çekti: 

-Devam edecek-
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M · ıı A ş f s rvı l F d k . Bayındır hükumet konatı 
l 1 e ._ ~:t:t*:~ wci s.~if~~ _ B. ln ·ıı pkıy1 asasılcl in ~:~~~ır r:3k~~~~e:~~~r;i~:n~ Jnmlt re ..- f h . I aı \·eti ne bozulmuştur. Gece sükunet ır mı von ı o satı ~ sı pr ·e ine bir m hkeme a)onu ila-

o· ~ Y~ fİifiSa CUth Uftets ata• &ha derin olmustur. Bu suretle Fran- Trabzoıt, 21 (A.A.) - Bir kaç gün- vesi hakkındaki teklif,• afıa Veka-

d t t
• 1 1 sız tarafında tedafüi istikame'tte ibki- <lenberi fındık piyasasında çok fula Jeti fen heyetince muvafık görülme-

$1tt a ea l {) U nan telntaflar af etmektedir. Yalnız cephede 'lteğil bir dul'lflJnluk hüküm urmekte idi. miştir. 
"""-..ıı; i ; . 5 bütün cephe gerisinde de her türlü Al- Vati eti nazan dıkkate alan fındık ta- Yeni a'bonemanlar için 
-__,tariltfi tneı aatlifed~ 1 Ankara, 21 (A.A) _Türkiye - tn man te,.ebbüsimc karşı fnydalı bütün Y • • • 1zrnirde so ve ~~ektrik ceryanı al-

cumhuriyetinin refahı için en iyi ~- giltere - Fransa arasında karşılıklı tedbiricr alınmaktaclır. Majifio hattı - rını sabş kooperatiflerı umunı müdür mak !jçin münıeft.d edenlere şirket -
IMtınBe'tiıi\i takdim ederitn. ı yarfüm itıu~hcde ·iııin imzası müna- nm gerisinde geıı:ş bir hö\gede sivil füiünce borsaCla. arzedtlen (büyiik) ler tarafından red cevabı verilmekte 

~orge R. !. sebetiyle Irak ba vekili Nuri El Sait ah~linin tahliyesi hakkındaki haberle\- kabuklu fındıklar n iki buçuk kuruş- idi. Y.eni aboneman olıınak istiyenlere 
· tarafından basvekll lk Reiik Say - ) akııılnnmaktııclır. Bu şn,s ia\ar rnuhte- tan on dört buçuk kuruşa kadar mü_ kolaylık gösterilmesi Nafıa Veka -

Ek.s~lnas Bay Alber Lebrun, Fran-1 da.m.a ~önderi~n :rtı:esa~n, basveldli - mel lıir rical hazırlad!ğı 'için janaar- bayaa edilmiştir. Bu miktar bir mit- Jetinden vi.layete bildirilmiştir. 
sa reısıcumhuru 'mızın Lu me~aja vcrdigi cevab a a- malar tarafı dan tah ıkata teveseül e- k"l 'k d B h k .._ . Yenı tayyare meydanı 

Pa'ris ğıdadn·. <i"lmc n e i eri m tir. Şimdiye ka )·on ·ı oy~ ~·a. ın 1~· u are el; .. 'pıya- Karşıyakamn küçük Çiğli köyü 
ftrl<iye ile İngiltere e Fransa ar:ı- !dar ti P · e ma z bulunan cephe sada çok ıyı hır tesır yapmış, mustah- civannda ~eni in a e:dilecek moBcrn 

ısH at h' 'l'ıln '7 ~t 1 ıt 
659 Ş. Riza ha. 7 11 ~ 
441 Akseki bank. 9 2ö 12 
544 Albayrak 9 60 ı12 ti 
450 1-12 K. Taner 7 50 16 
514 M. j. Taranto 10 25 1! 
128 jiro ve şü. 8 n ~ 

93 P. Mihalef 10 50 14 fi 
84 inhisarlar idare. 5 50 ~ 
81 S. Erkin 8 25 12 
63 H. Akyürek 9 · 9 Q 
50 N. üzümcil 7 75 13 
44 M H. Nazlı 8 13 ~ 
12 j. "Kohen 11 50 11 ~ 
9 1-12 M. Nebi 8 16 9 sn~a .kil!'Ştlıkh ntdım ıp ktmın imza Başvekil B Refik Savdam r·~· ko e ·. il~ 'S 'rakboort ahaliı:;i sil, z\irra ve esnafı sevindirmiştir. Ay- yolcu ta) yare i meydanı için tetki -

edılmış olduğunu ek elfınslnrına bildit · ·J\nk ra hl!ve edı m. tır. Ahal"ye çok e\tvel rıca §ehrimiz kooperatifi dahi Sürme- kat yapan devlet hava yollatı umum ---
mekle bilhas a hflhti) arım. ( ç memle- Büyük Atatürk n <5tedenb ri ta - ~R um V r mek ·r.. Bµ. sutelle ne ve Of ha valisinden bir halli müba- müdütü B. Ferruh Şahlnb~$ ile iş - 21~:~~ kelın bu :, uk €k kı mette ,. "ka ile arlac'i - . 1 kın ) 'k val ndan ala . ' nı m d k b r şe\'l.lde hak- ·aada bulunmu tur letmc müdürü B. Şeref Laçın tayya-
!~hU· 'edilen te r.l'kı tııt: a ini bizim lrnda/gıı~:-r:\ e ~ugü; \.İnenünı.in e . mi, n b 1 b_ ec ktir. jaı\darman\n l • .,. • ~tt- r re ile Anka'raya dônrnuşlerdir. Mey-
ıçib %U~ ~an banş Ye 3 ametib~er 0 • g . ·-. ~tıy~ten ) apt Y-1 t hkikat yakında - - elan yerınin lı;tim1'Ak muamelesine 
davası için mü mir olma mı 'Ca im muvaffakı) etle tahakkuk ~ttırCltgı b~~· rıcntin mu an er oldugunu i8~)a Beneş Londraya gitti derhal ba lanaeaktır. 
~ye~ b11 mesnd mü a bm \".C ha- b yuk ha · '.i i~ a etin yalm: yak~n g tnr;mPz. Feci bir baa 
Jı~e ve humıetparane d t1tluk hi:o kn d • !, belki c"h na lem n ctb - Paı·ı · "1 < A.A) - 21 Teşrinievvel Paıis, 21 (Rad)o) -Çekoslovak- Menemende Alaniçi köyü civarın -
s.yı.tlmı~ kabulünu ekselanslarından gi dernmh \\Ih, e lam ti u umiye- sabah tebl"~ i: ) a sabık cumhurreisi Beneş bugün ela feci bir kaza olmuştur. (i)srnan 
rı~a ~cle'fıfn. nin Irak hÜk1lmet ve n1illet n'İn gı'p- <?ece k :ı g~çmistir. Devriye faali tendraya hareket etmiştir. oğlu 12 yaşında Mehmed AH, dağda 

lsmet lnönü ta ve takdirini nn'ıcıt> olduğunu be_ ~t .ka'_de !•l:nış Ye topcu iz'aç ateşi -=·*·=- keçi otlatıyormuş. Yanında -arkadaş-
yan ve bu munasebe-tle kardeş TOrk atı edılını ·t r. Tire ~li hayvan ~tisi ları l\f u tafa Uysah ~ Mehhı'eli Gü .. 

220516 1-1~ 
No. Fi 
": ~ 
8 7 75 
9 !} 50 

10 11 50 
11 14 

9Qi ~ m. j . Taranto 6 

incir EkBetth! İ!lnet lrt6ııO 'f<ürk"ye cümhuriyefne ulu Itır ara ında bi - E b~ d"'ı Ş f Tire ehli hayvan sergisi dün açıl - nerle taş ba~ı m.evkıınden geçerke~ 
Reisictt'rbhuru ' hakkm Hiyik olduğu yüksek ve ci - ...._ e mış, sergiye 'billıa a köylerden cins ~ehmed Alı, elınde bulunan 'etti 

Ahka"ra han umul mevlfii 'Kazanc1ırmn~ mu - Başfat-afı ı nci Sahifede _ bir çok hayvanlar get'rilmiştir. Sergı bır so~ayı ıdllte1tmek maklildiyie ta~ 
fran a - Tilrkiyt! ve İııg"Jtere -at'a- v'nf ak olan Tfirlci~ e hnkUmetini lelı- !reler reis , e mu""du ~ · " A t bu ak am kapnnacaktır. Derece alan !arın ara ınn sölcttı ı~ \'le 'bilr Mant\'e-. 

M~ .C. Şerit ~. lta. l3 8 
1 ı~ t;. e!naf 1>im. 5 '50 7 :? 
ıos i_. tat it'o matı. 1 ~ ıo -6 

sınaa k l kl d l . ..rıerı ve nususı e- .kA 1. "b" k 11 ad . . d ·• arşı ı ı yar ım muahedesi - rike müsaraat eY erım. şe küller mümes ill~ri ~;e bütün halk hayvanların sahiplerine para miı a- a gı ı u anmış, o ır a j erın en 
nıfı fWız'8S1 '.m'ona cbetiyle eks-elans - Nuri El Sait buhınacnktır fat1 dagıtılacaktır. aynı) an bll~ ilk bi'r 'ka~·a pa.'rçası ço-
ları tarafından keşide buyurulan me- Hazırlan~ak bir At'atQ'fk kö . Kadınlara ltüeum etmİf cu~un ilz<e~ne dilşm~ş •. llerha:l ıöHl "' 
~~j beni f evkafiıie mtitehassis etmiş- Nuri Saitı Başvekil t:becr Şefin bilst veya fotografla:~~; tnciraltı m-evkiinde sarhoş olarak müne sebe~ıyet ve~mıştır. ~~ 1499 yektlTı 
t.if\. ltu ~eBitclannı ~1iksek reheftiW!iyeti, Bağdad bayra'k 'e çiçeklerle süslenecektir. Bir bazı kadınlara sataşan şoför Musta - Yun~ dagında bır teiWia W*ıntl 1~9,61 ~Mtı y~'kQTı 
btt \.esinda -he11'1 a'!il TUrk :ft\tlleti- Dostane telgraflarınm biırük bir t~t nutuk iracl ve bunu ayakta beş da- fa adında biri tutulmuş ve adliyeye l\[an~sadan yazılıya;: . 

' ç. 'S. !!'.gtn 12 1'2 

ne kel'şı be&l-em~kten hiç bir zaman memnuniyetl~ aldım. Kardeş 1-rak kıka saygı susm ı tak"p edecektir. Da- verilmiştir. . . • .. ~.anısanın Yttnt dagınd& Ahm~dh i31~6'0 u. )•ekOh 
barig olmadığı itimadın mukabelesi- tinin i d 'buyurduğunuz tak- ha o ra b·r hat"p Ata'türkün ha, tı Sakız fidanı kesıhr mı? koyunde Mustafanın .zorla 100 lıra: ~ .. ~- .. -- A L-.......__ 
~ı ve lıem de ayni barış ve terakki a· ~ır hiR iyntı b"z"m için çok kıy- ~enıleket ve · Jet için v ptığı b"~v k CeRmede Fahreddin pa a mahalle ın~ g'ft'Sbcd~iı g.avur ımam aihnlfla~ ~nısre OUı.,.... 
t 'fi<üsünlitı takibinde bir1eşmiş bulu- metlıdir. J:I11pim" ·n g yemiz olan hu~m er h km b"r hi abede bulu- sinde Kemal Çak cı ile Ali Özer ar:ı- erıt ve .h'üvı~ etı meçhul arkada 1 cı- t-o to'fl bu.~Aay 
naıı ttç bbyük mem eket atasında S'ı- .!ıulh ve refah cumhuriyet hüknmeti - nacak ve 1\Iillt $ef fnöniinün Atatürk sında sakız fidanı kesmek meselesın \'arda bır KÖJ de pusuya d~ş0l"il1tn~ş 2'79 ~· bwtay 
1.°' ve 1lÇık lbfr teıjHki mesainin zaman nin siyaQetinde 'bir mesnet bulursa hakkındaki beyannamPsini okuyacak den kavğa çıkmış, biribiri~i yarala - ae. de ayaklcablatını. ve yıyt!c;~ hır 164 . &dam 
\"e rehinesini gören Fransız milleti blrndan şüphe yok ki beraberee se - ve Ataturk h ykeline bir şükran çe- ınışlardır. mıkta't ~kmek, pey-tul' ve ze_ytin~ ~ı - 186 . ft~ye 
1a'fil!1Yılb~ !!evlnŞ!e s~1At;ı1anmışlır. vinir ve iftihar duyarız. Komşu Ira - Jengi . onac k ve tc>plnntıra son veri- Sıtma .mücadelesi _ rakarak ~açm~ştır. Va~a faıllerı şıd- 60 ton p. çekirdek 

ll 5'0 5 687 , .. ~ 
l1 

g 7 

5 Gosterdıi"i nezaket ıhtı'nlamından kın her znman dürüst ve dostane o- t:cektır. Ankara radyosu, sabah neş- Sıhhat ve fçtımai muavenet Veka- detle takıp edıl~ekt~dır. 313 B. pamuk 5" 
crolayı ekselanslarına teşe'kkür eder lan politikası müşterek menfaatimi- tı~ ~hnı da A kara ve vurdda halkev- letınce ıtma mücadelesine dair bas- Harç lısteaı . PARA BQıDS A ~1 
'~ 'tagay.yüt kabul etmez do tluk his zin temininde bize ~uvYetli bir zahir Jerınde .npıalcak ihtifare göre tanzim tırılan renk i bro ürlerden 60 tane- Müteh~~<: ıs ta'b.iblerle kımyag.er - :t'- ~J 
fyaMnın samiYnl ol.duğu'na ihanma - olmaktadır. Te ekkürlerimi ve hür - ede"ektır si ~ilayete g-elm" _tir. Bunlar, hüku - tere ve dıger s~hhıye 'metısuplarıyle 

l&'rıı\ı kendilerinden rica ederim. metlerimi takdim ederim. !f a.lkevi olmıyan v rl rde ihtifal par- met konaklan koridorlarına asıla - fenni gözlükçuler~, husu. 1 .hastah~- Sterlin 
:Alb'ert Lebrun Saydam tı b nalar~ndn vapılacaktır. Mekt"pler- caktır. ne açacaklara verılecelc ıhtısas vesı- Dolar 

de de avnı şek"lde merasim icra 1 Vali muavini kası, şahadetname ve ruhsatname -
=oo c~ktır .. R~tiln gazeteler, 0 gün b~:~:= Vali muavini B. Emin ~ırış bir haf lerden ahna~a~ har~lar ~akkındaki F. Frangı 

d A b d d ı ti • hıfelerı sıyah cerçe,·eli intisar d k ta izinle Bursaya, şehrimızde bulu - kanun şehrımızdekı alaka~arlara Liret 

aa a ev e erı ve Ankara rndvosu va1nız 'aia: ~e nan vilksek ziraat enstitilsil şefi Bay gelmistir. Harç miktarı 1-40 hra ara- lsviçre ~. 
-..-.-._ - b:rl~ri nesr;derek Tiirk milletin~n ~~ Şevk.et Refet Ankaraya gitmişlerdir. S!ndadır. . • Florin 

buyilk el emme tazimen sıısa<'ak a. Ziyaret ıadeaı Rayşmark 

Ha iciye Nazırları Ankara ya 
o hı nacak dnvet 

haberlerinden sonra Milli Sef 't ~.a~~ Vali B. Etem Aykut, dün lngiliz Belga 
nün beyannamesini yayacakbr non - Akhi.ar hukuk hi.kimliğindens ceneral konsolosluğuna ziyareı iade Drahmi 

- -- · Müddei :Mermetenin kara bıyık t · t' Leva 
- 0 *0 - e mış ır. 

oğlu fbrahimin kızı ve küçükZinnure '---------------- Çekoslovak kı-. 
Hıfzıssıhha meclisi anası Münire Yüksel vekili Akhisar- Peçeta 

. .V!.Hiyet hıfzı ıhha meclisi, sah da avukat Hüsnü Yavuz er tarafın - Zayi şeh1Jdetnaıre Zloti 
a.l.ire, ~1 (Radyo) -"l'ürkiye hü- mi vazi~~ı hakkında bir konferans ak- gunu ıhhat müdürlüğü binasında darı mu"'ddeial,,,_·h Akhisann oeh isa 9?8 · d n·k il Pengü 

k~tii i .a d b ~ k to 1 kt ..., 'J{ - sene ın e a imiveti mi iye Ley 

~.ft 
ı~.otlS 

2.9687 
9.6537 
l!l.247 
69.542 

!~.1'8'2 

uım: n n) ~a aa aµ pa tmı imzala- tedeceği hakkındaki haber te\.·id etmek P anaca ır. mahalle inde cami kar~ısındn rnüez- lk k 1 1 m• 1"' d 1 t' ı. "' 1 o u undan a mı~ olduğum şaha -
"Y o an eve ıer nariciye nazırlarını tedir. *- zı"nı"n evı"nde 1·carla oturan kulalı ma- Dinar " 49u alatı detnamemi kaybett'rn. Yenisin} alaca -. 

Y da Ankaraya davet ederek, 11mu- B rangoz Mehmed Yüksel aleyhine a- ğımdan eskisinin hükmü olmadığını 
1
Yen k ~~01 .61192 oo- eyanname çılan nafaka takd"ri talebi ve noter ilan ederim. svcç r . '-" . • 1 d senedinın iptali dileği hakkındaki r. f .... 4• 1ı: •- 22 1 .Ruble -

nız er e A tn t ı • - Baıtaraf 1 • • h 0 f d d ....,re pafa v " si> aK nu. mara ı. ...~ot: H"za 1 ar•n,.:ıa -ka- "-ul· ... ah ayyare eri ı ıncı .. ı -.ı et - avanın yapılmakta olan duruşma - •• ı"I • • a .... '" u uu 
mebu'"u k" B k"l n d evde melımec! Oflu Hiiaeym A'riri ci .. 1 . . ~.-ı. •--·ı d~l "' es ı aşve ı nauf Orbayın sın a : mıyan ovız er ıçm ·D.r•• ~--ı e , r Alman tahtelba• D_ ·ı · ı · d ~:J?.el başkanlık divanınca namzet _ llk cel~ede tebliğata rağmen mild- ı..... ....... • ...ın..ı.· -"'t .... ,.._ ........ ..._sa..., ...ı..;--..· ........... -..ıo· o.w·ı.ıo..H, • memiştir. 

orı anyanfn f.tma ın e lıgı kararlastırılmıştır. Rauf Orba- deialeyhin gelmemesine mebni dava Mli.rebbiyl1! aranrvor ESHAM te fAHVlLA l 
la1rı baf ıTıf Jı a~rü.ndiif~r yın hakkında C\"Velce İzmir istiklal arzu halı okunmuş ve gıyap kararının J 

:Le e ftlahk:m~si tarafından verilmiş olan tebligj esnasında milddeialeyhi!1 i - Beş ve 8 ya,larında iki çocuta 
c ~dra •. 21 (Radyo) - Alman tah- Lofidra, 21 ~Radyo) - Alman tay mahkumıyet kararının refı' ı"çı·n vakı" kametgahında bulunmaması ve ka 1933 ikrami'-·eli Ergani 19.2 te•hır~ı. btıftH\ 'iA'W'Ç bandıralı A- yareıea.ı·, b .. g:•n ..ııe p~ ;..orth .ııe go··- m.. A • • • 

1
• - mürebbiyelik yapabilecek evsafı ha "' d<lt GU t ı u u a un r u uracaat~ üzerine yapılmı~ olan hu- metgahının meçhulıyetı dolayısıyle iz bir b . Sivas - Erzurum hattt ut:Mcriu t 

, s av. vapurunu batırmışlardır. rünmüşler ve bir müddet uçtuktan k~ki tetkıkde arn.} a girmiş olan umu gıyap kararının ilfme ntebliğine ka- ayan aranıyor. Yemış çarşı- 19.7• 
'rı~un mürettebatı, Norveç bandı - eonra çekilip gitmişlerdir. Birat 'Son- mı af kanunları isnad olunan fili rar verilerek bir nüshası da mahke ~ ında Sabaheddin Kral matbaasına Sivas - Erzurum hattı istikrazı lll. 
ra 1 ır vaput 'tal'Uından kartarılmı~ ra, içinde yalnız bir kart bu~unan ber~n~af ettiği s;ibı muhakemen:n ia- me divanh:ıne ine talik kılıntnış oldu müracaat. .ao il?' 
tırİ. d 

21 
(lt d O) Ce bt A bGŞ ~ir Alma& balohu İskoçyaya in - deı; m de g~yrı m~mkün kılmış ve ğundan tarihi ilandan 5 gün zarfın - _._ ....... __,...._....._..__........, ....... --....:;.;.__._..._ ______________ _ 

"bf.n ra, a Y - nu f- mfştır. ~u~akeme ınde eclılebilseydi berna- da itirazla duruşma günü olan 10-11 ı• L AA N 
r~ a h1; Alma~ tahtelbahiri, silah- Balonun içinde bulunan kartta şu tının muhakkak olacağı ıkanaatine "39 cuma günü . aat 10 da Akhisar 
et Mlış. blr f.nglıhi. vapuru~~ tAarruı cümleler yazılı idi: cBu kartı ğe\:ire- ya.rılı:nış ?ldu~u görülmüştür. Sayın sulh hukuk mahkemesinde bizzat ha 
u Mc ilzere ıkı:_n bır mermı ıle ~as~~a ne mü'himce hediyeler veI'ilecektir .• ıkınc.ı milntehıplere bildirir ve ilan zır bulunması veva bir vekili kanuni Gol~ k~-1-::bu·· nden·. 
to~ış ve muteakıben b'ir .ı~gılız Londra, 21 J..Radyo) - Bugün , ederım. göndermesi aksi "takdirde duruşma - l U U kZ osu da Alman tahtelbahltını Ya- Britanyanıtı şimalınde iki Alman tay C. H. P. Gehel Ba,kanı Vekili ron gıyabında bakılacal?.ının .tebliğ Golf kolubttnün senel"k umumt tıeyet içtimaının ruznamede yazılı hu 

arak bat.ırınıibr. yareei görülmuı ve tierhal uçan lngi- Batvekil Dr. Refilt Saydam makamına kaim olmak u2:ere ıliln o- susları müzakere etmek ttıere 4 _ 11 _ 949 tarihine müsadif cumarte _ 
ır: =- liz tayyftrele\i, d8şman tayyareleri- Ankara, 21 (A.A) - Urfa mebu- lunur. 3906 si günü saat 18 de Bornovada kliıt kulüp binasında aktedileceği ilin olu-

BaJtık den.IZ.lllde nin önüne geçerek ateş açmıştır. _!\1- s~ .Ali Saip Ur.savaşın ölümü dola_ bur. 
man ~y~arleri hasara uğra!llıştır. Y!sıyle boşala~ Urfa mebusluğuna Kscmalpa,a. icm memm·luğundan: R 

'fı .,,, L.. f d Parıs, 21 (Radyo) - Bugün Nan- Nafıa Vekaletı demiryol inşaat dai- T. C. ziraat bankası Kemalpaşa a- Uzname: 
OTpl _..,. nuf Qflh an siye Alman tayyareler~ ~elmiş ve resi rei~i mühendis Razi Soyerin jansına kefaleti mUteselsileden borç-

L -.n.1ı1r~k r• Jf ylksekten uçarak geçrnıştır. Ck uml hkurı~et Halk Partisi genel Ba - lu Kemal paşada mukim Yanyalı Ra- 21 -- lld9~r8e-1~. ~9etsienreaspı.orhellsnaubnatkınırıanettei't.ı·ı"k ve tasdiki 
RO,_.., - yayı U' H • t k · Al 1 an ı dıvanıtıca tHımzctliği karar - gıp oğlu Tahir ve Aptillkadirin 12-10- 0 

"" ·"' 

d•~rb, 21 (i\a.dyo) _ Kopenhag- artÇ e ! ffiQn ar laştırıl.mı.ş~ır. Sa~·ın ikinci müntehip- 939 tarih ve 14 numaralı tapuya müs- 3 - 1939-1940 senesine ait biltfcenin müzakere "e tasdiki, 
b bttt!it1t;Ç ot: Roma 

21 
'Rad . T" ld k" Al lere bıldırır ve ıUln e11et1m. ten it çeltik yeri mevkiinde şark de _ 4 - İdare heyeti ve murakıp intlhabı 

ntb Ahnınla!'ıh Baltık denizine dök- rilanları~ tra!.~J~\n ha:i~~ ea n~zır~ C. H. P: Genel B•tkan Vekili mir~i _ça~ garp mera. Y~!~ şimal d.ava Gol~:~~~bü 
z~duklan tot.pill~r, tırtına yü - Kont ciaıto ile Alma~ sefiri ..JoB Mak- Baıvekıl Dr. Refik Saydam vekılı Hıdayet zeytınlıgı cen.up Jan- Bornova 
mıfiar ~1'Hrl!IT'l Jrol)ttt1k yaYfl - zen arasınt!a b1r anlaşma iı'ntalanmı _ ~ * darma kumftndanı.F.uat b~gı !le. tn~h- İmza okunamsıdı 
haft dıro. Bunlardan elt\sı Kepen - tıt Bu thl•tma.Va töre T"roldak. lio :Agır yarala~ f dud '44 ağaç zeytını havı zeytınlık - 9!!!!ıııı-...ı'•E'1ı1ttlıis11·..ı·11·•m11·16ı' ----9'!!'--~=---~ımlll!=-ııiıııiımıiılıiıiiiiııiıiıi.__ 
17 8~ ::~!,~~ilinde bulunmuş ve tf~ Alman, mecburi su;et~ üç ayı zar- Brg:.~~dd J{şını\ f}, ·~esin:n Mu- dd=~~ ~?~irin 64 ?issede 20 ve Ab- Iımır Memleket hastahanesi 
etıliftir --~ çarJ>atak !n!Yik fında italyan totn•aıtlal'\nı terkedecek- ~aca ~l ~~un ~ ev et .Gulşenın pa - ~ a. ırın (1) kı cem~n 64 de 21 

. 1 td" emu uguna ayvan _gınnesi yüzün- bıssesı şayıaları ve 65 lıra muham - B b ki İ) ~ dAft 
E'~- - * e ~~ !1 (Rtftlye, - &4'riit._ ..._ ~en şe l<etle Katli~ Topal arasında men kıynıetli zeytinlik satılmak tize- 8 iıd ~ ..ı J aJft ç : 
.Cltn! ""'aJ z .. "h) Polon d · . l(avga çıkmıf, Kaclır bıçakla $evketi re müzayedeye verilmiştir. ~ O J.. • 

.-~u)tOt/tJ 6ir (Ga~et urı . ~,:_:gal e~ılen yedi yerinden a~ır surette yarala _ 24-11-989 tarihine mttsadif cuma İzmir memleket hastahi/ıes!rli!ı ~ '11ı mtıtMfn~ ~arşılayacak olan *1J.Yfev f... :~Jik~nya he ·~!ret<- ihıştır. Suçlu adlıyeye verilmiıtir gsilnil saat 11:.12 de Kemalpaşa icra tl0781) liralık ilaç kapalı zarf usulıt~~~l0-939 tarı~ınden 6-11-939 tari 
1.o "!l'eCeR ~~ .a bın ~alryetleri şö~cıye ~ez~- Bayındırda hıraızhk · dairesinde yapılacak birinci artır_ hine kadar 15 giln müddetle ~~ni~en ~ ı'lle~·i ~nlmıştır. İsteklilerin 

1 
ndra, 21 (~0~ 1> • t:~·ını u ...... , ı 4ice spıt Bayındır PAzatında ttıahifaturacı masında teklif edilecek bedel mu_ eksiltme ıartnamesini sörmek ıstı,yenler h r gün memleket .flaetenesi np. 

~ fla~ırt Ett@b, nl1lmbi omnıyen- e tır/tı Yll!l.rvrl b. tet n d l:min Ufi'ünun sergis1nden bir tot> }iammen kıymetin yüz<le yetmiş be- tababtine mUracaat1an. . . . 
Yala bır nutuk h"ltd W..k ıtıntt ırad - b" s~nyadan d 6 gı;, bi 0GY~Iıa 82 basma çalan Ali Karalar tutulmut ~ efnl bu1düğu taıtdifüe fhiıle edile _ EICsiltmeye iştirak ed~~eklerih e~sıltmenı~ ıcrasından evvel bedeli mu-

--... ._• iir. ın, . tvahya an '1;b bi: y: an tur. eektir. hamminin yüzde J,edi buçuk nis~etınde !e~ına~: rnu~akkatam elea (899~ Pakt d.;- ~l>O b~n, R~a;yadM~carJstandan ~~~ Kasap htçajı il~ Noksan bir bedel teklifi halinde liralık mektup veya mak~un bır. ~rf.ıçıne dıger bır ~a.rf içine de tek-
IMlZ Uhyayı biiace~~bi Tir~~dan 200 bin, Finlan- . Karşıyakadaki Kemalpaşa cadde- ınilş~erinin taahhüdü baki kalmak li~namesıni ve üz.er~ne sarıh adreskmn jazıl.mas~ ve bu ı~ı. z~r~ın ~ nrf 

~ . 'd ~ÖOO Allrl n i'ô1onva'O'a Jtet·- sın de ka~~ı'> Saffet Özgenç, kasap şartıyle artırma. 15 gün uzatılır. fçıne konularak üstü :ndl'h~rlef!ere ~ın üzerıne hangı ış. ı~ın eltstltm&-me m n Un ett• a:r ~~r Sov et R~ ·adllkf. A°ıttıah ~- Celil ÔZ~l:anıgın kuyruk .keseceği 9-l~-939 tarihine müsadif cumar - ye iştirak edeceğinin aercı ye ı?ale. ~ünil ol~n 6-11:?39 ~rıhıne ftst~u-an 
l l : : etinln d: tayin ) edilen müddet sırada elını uzatmış, kolundan bı - tesi gilriU ayni san.tte y~pılacak ikin- pazartesi gilnil saat 11 de ımHr v 42ye~:aımi encumenıne müracaatıen. 

-. a..llMlh ı iac:i lllhil'._.. ._ ı:rrrnaa Almanvaya gelmedikleri tak- çakla ya~alanmıştıt. ci attırmada. te'klıf edıle~~k Effi. son nmı:. :ıaw mu·rı" ,,,,, rot lt'r· • 29 3 "XM'M389ö 
dit. d d So et trlm'ldan saytlacaktAnnı arısını yaralamıt ve en fazla bedel mukabılinde ıhalc J M f ı._ f h h . 

ftetna, 21 (A.A) ..._ ltalyatt ~rrl~ r:Iyosu bildirmiştir. Tirotdaki Kahr~ma_!llar mahallesinde 1259 edileceği 2280 numaralı kamın He ZffllT emtel"Ce QSf Q anesı 
aa, Ankara anla ması hakkntatbu: e ın lfiffti!'I ~t@? llff!l' haltlfı- uncu so akua Abdullah birim, para a.likası ,olmadığını cihetle almak i~ , 1 • _,.) 

~~tftı n Fran!41zş neşrt.vatına ~:1'ı ~~~~Banarak italya tebaasına geçe- ıtıe~f te~fnden karısı Perişanı sandal- ~enl~rın muh~mm.en kıym~te göre Baftabırı/ı'li-ıff a~ft' 
alht ~t11 Ak~nfzd k. U- b" u T" ldA kRla8 kJ&!'dtr. Ye ı e a~ındaı'ı yaralamıştır. o~edıbuçuk nı betmde temınat ak- r 5 . . • 

d~ t tı.lran hükQ ~ i yeni nfzaına ılecek ve ıro Çaltı ile yarakamıt çesıyle ihale vakitlerinde icra daire- İzmir memleket haırtahanes em 939 yıh ihtiyatı 1 ktrşıkyaeak 61aa 
n! lstlhraca Çalı metınln dUşUncest- lJ o k t o r Eski Sipahi pazarında koltukeu sinde hazır bulunmaİan ve fazla i _ 9800 metre yerli kaput be'li ve 7500 kilo toz teker 2B;..l0-989 tarihind~ 
lıır Yet 61ltltlakt:~n yazılara bUyflk B h l} ll:nver.ı...bir münakaşa yüzilnden Kay- zahat istiyenlerin bu gunden itiba _ i-11-989 tarihe k dar 15 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarıhthitH'· Bk-
yanın, Paktın . ıt. Bu yazılar ltal. B. t CIJ t Z serili Mehtned Kaşı çakı ile sağ bile- ren açık bulunan şartnameyi tetkik siltme şartnam ini görmek istiyenler her giln m€ml~ket haetiMlai b}4 
g?Pemiyecetin!mtasın~a bir mah.zur Ç Q C ~U K linden yaralamıştır. Suçlu, aranıyor. etmeleri ve bu mülkün üzerinde bir tababetine milracsatları. 
yııbet Ve cenıi;ekA srtıren bir müli· t>enizde kaza güna hak ve .alacak iddiasında bu Eksiltmeye iştirak edeceklerin ekslitmenin icrasındhh ıevftl bedeli mu-
ti;. Gazeteler Ro~~kla n~şrMil~f~ Ha.Ulık1uı tnlltehasam Lirhanda İngiliz bandıralı Kanta- l~nanla~ın 20 gün içinde vesikaia: tıam~~nin yü~de ) edi buçuk nis~~·nde te?Iinatı '1tfttvafdMtlst otan kaput f 1' Tuna dtrtlet!erı b~ık ıda~esı!1de Haatalanı\ı 11 so daR bire kada ra vapur"!ında çalışan ~usuf Gence, rıyle daıreye müracaatlan aksi hal_ bezi ıçın ~65 hra 37 kuruş şeker ıçın 154 lıra 72 kuruşluk makbuz veya 
t~~~·aya hıtan e~ 

9
? u tesıs ıçJn BP.yler k i d~ Ah k matbaası vapura ilzilm yilkletirk n sapandan de hakları tapu iciliyle sabit olmı _ mektubu ıle 6 - 11 - 939 tarihine rasthynn pazartesi gilnu saat 9 dnn 

alua ile YadeyıeZ:ek~ı;.n sesleri de \"l'lıı ~ 8~ ~ 1~ ~ en düşen bir Uzl.ım. kutusu ile sai elin- yanların paylaşmadan hariç kalacak 12 ye kadar vilayet daimi ectmenine milracaatlan . 
• ır. ,, R ft u !t. 1 den yaralanmııtır. lan ilin olunur. Dosya No. 987-111 ea 26 29 8 
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Kalın kaput bezi 
Az ince kaput bezi 

- 51012 Tutarı 
1 1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri için yukarıda ciruı ve miktarı 
\ ,..:;.,1.-.. ya.zıh iki kalem yatak ve yastıklık kaput bezi pazarlık suretiyleJ 
\ ~·- satın alınacaktır. r 
' 2 - Ihalesi 23-.1 Teşrin-939 pazartesi günü saat 15 de kışlada iz-

rnir levazım Amirliii satın alma komisyonunda yapılacaktır. ~ 
S - Tahmin edilen tutan 12024 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçası 1803 lira 60 kuruştur. 
fi ...- Şa.rtnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

mek mecburiyetindedirler. 
'l - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temhıatı ka
, ti;>·eleriyle birlikte ihale saatinden· evvel komis12na müracaatları. 

Izmir Vakıflar Müdürlüğün-
den: 

21-5-940 ıayMine kadar kiraya verilmek üzere müzayedeye sıkarıla~ 
Te talip ~ıkmadıfından pazarlığa bırakılan Bucada 9 çeşme sokagında ka 
hı 865-6 no. lu dtıkkin seneliği 30 liradan pey altına aılnmıştır. 

İhalesi 24-10-93' salı günü saat 10 dadır. Taliplerin vakıfüır idaresine 
mu.racaatları. 3909 
·. 

lzmir sicilli ticaret memur lu-
'~ 

· ğandan: 
Tescil edilmif olan (Anadolu İnkişaf ticaret şirketi limited İzmir şu

beli) mn ödünç para verme işleriyle uğraşacağına mütedair beyanname
m %279 n~h kanun hükmüne göre sicilin 2585 numarasına kayıt ve 
tescil edildili ilin oiunuı·. 

l : Beyanname • 
" 2: izin Vesikası 

İzmir sicili ticaret memurluğu mühürü 
r esmisi ve F. '!'enik imzası 

lzmir Vilayeti yüksek r11akamırıa 
1 - ~dı ve soyadı veya unva.ıı Anadolu İnkişaf ticaret Ş. Ltd. 
2 - Kanuni ikametgahı Müdür Karşıyaka Rageyan S. No. 
~ 20-1 Muhasip İnönü caddesi No. 320 

8 - ~icar! ikamet;eahı ~ Yeni Manifaturacılar 1352 No. lu so-

4-Tabiyet 

6 - Sermaye · ,.,,....... 

6 - - MÜamelenin nevileri 

7 ._ '.A.Iınaw faiı:in en yüksek 

kak No. 14 
: Türk kanunlarına göre kurulmuştur. 

-Türk-
: Şirketin umum sermayesi 15000.0.

lira olup izmir şube~ine 40000.- lıra 
tefrik edilmiştir. 
İmza üzerine ikrazlar, ticari senetle
rin iskontosu, açıkça hesabı cari üze
rine ikrazlar. 

haddi Senevi % 12 (yüzde on iki) 
a) Açık kredi şeklindeki muamele

lerden % 12 den 

J 

l 

.a - Borçluya tahı;njl edilen şart-
1'.;ıı • Jar ......;..-.. ..ıh; • ~ .. - b) Diğer ikraz muamelelerinden ''c 

8 1/2 den fazla faiz alınmıyacaktır 
3399 numaralı kanunun neşriya
tından evvel yaptığımız mukavele
lerin faize müteallik hükümleri 
mukavelenin devam müddetinde ve 
nihayet iki sene içinde aynen tat
bik olunacaktır. 
% 2 1,2 muamele vergisi 

! - edünç para vericinin tabi ol-
duiu maliye tahsil şubesi İzmir Yeni maliye şube~i. 

9-5-1939 
16 kuruşluk damga pulu 
Anadolu inkişaf ticaret şirketi Ltd. 

Sermayesi T. L. 150.000 
İzmir şubesi 

İmzalar okunamadı 

Ôdünç para verme işlerile meşgul 
olanlara mahsus 
izin vesikası 

:Adi ve soyadı veya unvanı 
Kanuni ikametgahı 

Ticari ikametgahı 

Tabiiyeti 
s.rm.yeai 

Anadolu inkişaf ticaret Ş. Ltd. 
: Müdür, Karşıyaka Rageyan S. No. 

20-1 
: Yeni manifaturacılar 1352 numaralı 

sokak No. 14. 
Türk 
150000 lira zimir için 40000 lira 

1illnacak faizin en yüksek haddi: 
açık k.Ndi % 12, diğer ikraz yüzde 8,5 

İmza üzerine ikrazlar, ticari senetle
rin iskontosu, açıkça hesap cari üze-

Muamelenin nevileri 

.. .,~ rine ikrazlar. 
- Yukanda yazılı '.Anadolu inkişaf ticaret şirketi Ltd. tarafından ödünç 
para verme işlerine dair 11 Haziran 933 tarih ve 2279 numaralı kanun 
hnldlmlerine göre verilen beyannameler tetkik olunarak, muvafık görül
melde zikri geçen kanun hükümleri ve beyannamesindeki şartlar dahilin
de ödQııç para verme işleriyle meşgul olmak üzere kendilerine işbu izin 
Tesikaaı verildi. 

Umumi katip 
'Turgut Türkoğlu 

Aslı gibidir. 
20 B. Teşrin 1939 

Vali 
Etem Aykut 

21-10-939 
30 kuruşluk damga pulu 

Dosyadaki nüsha gibidir 
İzmir sicili ticaret memurluğu mü

hürü resmisi ve F. Tenik imzası 

• • **+&Mtaae-e· w•şw NlllE!l-

Hif se y in Hüsnü Uzis , 

Pek bti) i1k fadakt;.rlıklarla ve y:ıh11z 930 senesi İzmir enternasyonal 
fu~rına ait olmuk üzere getirtmeğe muvaffak olduğum 

Amerikanın 
S:mmons fabrikasının 

Karyola ve somyalarını ve portat.i f demir renkli sand:ılya ile ma:ınla
rııu saygılı müşteril•·rimin ırnz.ırı dikkatine arz eyledim. Arııı edilen meta
net, zarafet ve rahatlıgı ancak mezkur karyola ve somyalarda bulunacağı 
ve fiyatlarda hir blr zam olmadığını saygılı müşterilerime bildiririm. 

Her müşteriyi tatmin edecek şekilde yerli ksryola çeşitleri ve gayet lüks 
Avrupa çocuk arabaları dahi bulunur. 
tz.mir Yenikavaflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yeri 

Hüsevin Hüsnü U'<:is • 

Devlet Demiryolları unıum 
müdürlüğündeıı: 

23 metre uzunluğunda Ye 9 metre genişliı}inde ve 2.70 metre yüksek
liğinde a!ı~~ıp bir çift yeni dubanın inşa:;ı Ye dubaların biribirine bağlan
mr.sı Ye 150 günde rh~vlet demir yo!lan Ilaytlarpaga limanında teslimi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmu5tur. ~Iuhammen bedeli 35602 li
radır. 

Eksiltm" Ua:nlaı·pa~ada gar binası dahilinde birinci işletme komis
yonu tarafından 27 / 10/ 939 tarihine müsadif cuma günü saat 11 de ic
ra edilecektir. Bu gibi deniz vesaitini evvelce hüsnü suretle yaptıklarına 
dair bir ehliyet vesikası ile birlikte teklif mektuplarını mazrufen ayni 
ısün saat 0na kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Poslu ile gönderilecek tekli:Cler için postada vaki olabilecek taaMr
ler kabul edilmez. 

::.\fovakkat teminat 2670 lira 15 kuruştur. Fenni ve eksiltme şartna
meleriyle mukavelename esasları ve planları frlaremizin Haydarpaşa, An· 
kara ve İ.mı!r veznelerinde!l 179 kuruş mukabilinde alınır. 

8 12 17 22 7048/ 3678 

lstanbuı ı~afia müdiir1üğünden 
7 / 11/!l ;rn ~:alı günü saaL on beşte İstanbul da Nafıa müdürlüğü ek

siltme komis?nııu odasında 218C7.14 lira keşif bedelli İstanbul Gureba 
hastanesi arazisirıde yapılacak dahiliye anfisi polikilnik kısmı inşaatı ka
palı zarf usuliiy:e cksi:tmeye konulmuştur. 

Mukarele, eksillme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri proje keşif hulilsasiyle buna müteferri diğer evrak 110 kuruş mu
kabilinde daıresinde verilecektir. 

Muvltkkat teminat 1640 lira 05 kuruştur. 
1stekli1erin foklif mektupları ve en az bir taahhüdde 20 bin liralık 

bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara is
tinaden İstanbul vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden 8 gün evvel 
alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kapalı 

zarflarını 7 / 11/ 939 salı günü saat on dörde kadar İstanbul nafıa müdür-
lüğüne vermeleri. 17 22 27 2 8341/ 3796 

Türkive iş bankasından: 
Ölü Kesreli Ali Rızanm tahtı tasarrufunda iken icraen bankamıza in

tikal eden ve halen ba tapu bankamızın mülkiyet ve tasarrufu altında 
bulunan izmirin Karacadağ mevkiinde Çapar Gölü nam mahalde kain ta
pu kaydına göre altı yüz dönüm karşılığı elli beş hektar ve bin dört yüz 
metre murabbaı mesahasında tarla ve göl yatağı müzayede ile satılığa ~ı~ 
karılmıştır. 

Arttırma muamelesi 20 teşrinisani 1939 tarihine rastlıyan pazarte~L 
günü saat 15 de bankamızın izmirde birincikordondaki binsında ve şube 
müdürlüğünde olbaphıki müzayede şartnamesinde yazılı esaslar dairesin 
de yapılacak ve en çok artırana ihale edilecektir. 

Müzayedeye girmek istiyenlerin arthracakları bedelin yüzde onu nisbe
tinde teminat akçesi yatırmaları lazımdır. 

Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve satış şartları hakkında malfi
mat almak istiyenlerin her gün bankamıza müracaatları ve arttırmaya 
girmek istiyenlerin yukarıda gösterilen gün ve saatte bankaya gelmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

Ste. Commerciale Bul,are de Na
vigation a vapeur 

Haifa lskenderiye ve Port Sait için 
«BALKAN» vap. halen limanımız 

dadır. , . 
İlindakj hareket tarihleri ile naf

Annemet Tewık Mabro 
Beyrut ı k d 

. • . lunlardaki değişikliklerden acentf" 
ve s en erıye ıçın . hf 

cLESBOS» Vap. 18 ilkteşrine doğ miz rnesulıyet kabul etmez. Da 
ru bekleniyor. fazla i.afsilat için İkinci kotdond• 

Vapurların isim ve tarihleri hak- FRATELLI SPERCO vapur acentf' 
kında hiç lıir taahhf.id almamaz. sine müracaat edilmesi rica olunı:r.:,. 

TELEFON: 2007 - 2008 TELEFON - 2004 • 20U'!' 

Olivier ve sürekası 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
Atatürk caddes~ Rees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Livcrpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurları
mız sefer yapacaklardır. 

Alsancak 
İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

Eksir Şahap. · 
Bnsıır memelerini gi" 

i erir. Kuvveti, erkek· 
/iği, iştihayı arttırır_. 

., 

l
":ff E G lE . 
Hususi H~stahanesi 

SAHİBİ 

1 
Doktor Operatör I 

-ADiLBiR-
İzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek üzere 

hazırlanan ve her türlü fenni tekamülat, konförü ve kalorifer, ront 
ken ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan Ege huauai hastanesi 
Alsancak istasyon kartıaında açılmıttır. 

Her şubeye aid hastalar kabul ve mütehassısları tarafından te • 
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün sabahları muhtelif 
şubelere ait po!ik1inik de yapılacaktır. 

TELEFON: 2918 

Uo1ttor 
Bakteryolog 

A. Ke.mal T onay 
BulAtlc.ı. aaısm hutahklat ...... 

(Verem ve saire ) 
Bumahane poU. ~ :ra

llDlda .,,, 

Telefon: 4115 

--------mi!!~~----------..... Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir inci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 3286 

Hastalarını sabahtan itibaren 

ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. 

Asabiye Mütahas!ısı 

.Dr. Cahit Tuner 
Her gün aaat 3 ten sonra Şadi 

lı sokak (Üçüncü beyler) No. ıl 
da hasta kabul ve tedavi eder. • 
Elektrik tedavileri tatbik eder. 

Tel: 3559 

... ----Operatör- . 
Cevdet Mustala 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi })a§tablbl 

2 inci Beyler sokak fuıım lcaJ11" 

No. 26 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

Memleket hastahanesi operat&;..U 
Hastalarını her gün S ten sopt' 

Bir incikordonda 312 numaralı J•' 
kinyon apartmanında kabul ede!· 

T elefon: 3537 

Makine Tamir hanesi 
işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bo" 

nunia iftihar eden bir müessesed;r 
1 Kestane pnzaı·ı demirciler 67 . 6!> Tc lef on: 3993 

,~-.-;m«-- ;: ·--,1 -· 


