
r Lük~emburg ve ecnebi frç ler' 
Parıs, 5 (Radyo) - Lüksemburp üıikalıi}ı, 

bu.tün ecnebilerin iş ruhsatiyelerüıi 10 Biı in
citeşrinden sonra temdid etmiyecektir. Yuhıtz 
Belçikalılar, iki hükumet arasındaki ?1mkave
leden istifade ile bunun haricinde kalmışlar -
clır. Bu tedbirler, bilhassa f azlaea olan italycm 
ameleyi müteessir etmektedir. 

r Kaçakçılıkla mücadele 
Paris 5 (Radyo) - Bir Fransız denizaltı 

gemisi, 
1
bir Alman ticar;et f!C1~ıisini yakalayıp 

Fransız limanlarına getırmıştır. 
Londra, 5 (Radyo) - lngiliz istihbarat ne-

zareti bildiriyor: 
30 Eylftlde tamamlanan hafta içinde kaçak 

servisi, (38) bin ton kaçak csya y_akalamış ve 
bunlm·la bfr ayltk yekfm (299) bm tonu bul-
nıuştur. 
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Saracoğlu Lenin'in mezarına çelenk koydu Baltıkta, Hind Hududunda 

Moskova müzakereleri ve ln
gilterede uyandırdığı akisler 

·Rus Tahşidatı mı? 

Lordjar Kamarasında bir Liberal meb'usla Hariciye Na. 
zırı Lord Halifaks Türkiye' den bahsettiler 

FrCınsız Başvekili de Türk-Fransız 
münasebetlerini izah etti 

Salda lnsiliz donanması, aolda Fran aız &at vekili Paria civarmda h ava mü daf aaaı hazırlıklarını teftit ederken 

V f 1 Hind hududuna ait haber hiçte 
arşov~~~ za er akla yakın görülemez! 

gırışı 

Hitler 
Telılikede mi? 

Maksat, sulh taarruzunu 
takviye imiş! 

Sulh iıtlyor, fakat de· 
vanalı bir sulh •• 

Amsterdllm, 5 ( 'A..A.) _ Hollanda R l / Al l " LJ. d k ı • 
efkan uın.umiyesi dün B. Daladiyenin US ar Q man Qr CJU Uf,, e f• 1 •ı• d • t 
~b.uaan meclisi hariciye encümenin- • • k ll kt ngı iZ CDIZ Sa VC• 
h ekı ~a.natından fevkalade müte- mesını u anma an t• .. 1 

eyYiç olmuştur. k. . l , ıne gu venen er ,;;e'crar a-azetesi manşet halinde çe ınıyor armış. 
~~or: Amsterdam, 5 (A.A.) - Nieuve l Almanyanın Alman kıtaatının Po- Cezalarını çekecek· 

turıı. Fr~~ arasındıı: mütareke yok- Rotterdamsh Courantin Berlin muha- lonya payitahtına a-irmeler ini tesit et-
, - vamlı bır sulh istiyor. biri yazıyor : - Devamı 3 Uncu aahifede - /ermiş/ 

F P 1 
A • Londra, 5 (Radyo) - Röyter a-

tesi, lngiltere ile ticaret yapan bi • 

Ren, Mozel. arasında Fransız· 
askeri faaliyeti genişliyor 

Pariı:ı, 5 (Radyo) - Bu sabahki Fransız re~mi tebliği: . 
Cephenin muhtelif noktalarında fasılalı şckılde topçu ateşı olmuş~r. 
Havas ajansı da şunu tebliğ ed~yor:. .. . . . 
Ren ile Mozel arasındaki askerı f aahyet son gunlerde ılerı mevzılere ke-

şif kuvvetleri sevkiyle genişleme~t~dir. . . • . . 
Bu faaliyet, düşmanın vaziyetını anlamak ıçın klasık şekılde .hazırlan-

mış hamlelerdir. 1 . . 1 1 k d'. 
Baıan oldukça kuvvetli keşif k_uvvet. erı esır er .. a ara. onmçkte, ~n 

da düşmana baskınlar vermektedır. Düşman da bo~·le bır baskın tertıp et
miş, fakat keşif kolu d_~h~. h~_tla~_ım.~za gelmeden otomatik sillhlanmızın 
altımı düşürülmüş ve puskurtulmuştur. 

lngiltere, Fransa r ansız ar amentosu ıçtı·ma jan~~:çe:l~r;~;:;:~ç:~~~:g gaze-

tarafları te)ıdid ederek Alman hafif 

d • k Jd Jd harp_g~mileri~i~. bit~ra'ı~rın ya.n- Genı·ş mikyasta tedbirler alıyorlar evresi a iri 1 
lış d_üşüncelerını ta~hıh. ı~ın denıze 
çıktıgını, Alman lıstesının İngiliz 

listesine tekabül için uzatıldığını ya- d T • • k• • 
aA .... b . · ı· ııı.k' zarakB~iı0~~~'..eseler, lngiliz bahri lngiltere en ur ıyeye ıh• 
ırıe us u aıf atları kalmam'ş ,,/an Komünist mebus· satvetine inanarak denize çıkmışlar- • t t 1 kt d 

l 
. ~;~·as~n~n~a:~y~~~~;~rdfr~şüncelerinin racat genış u u ma a ır 

arın bir kısmı harp divanına verildiler o*o 

Paris, 5 (R~dyo) -:=-Bugün jntişar Paris, 5 (Radyo) - Hükumet, ko- f kt d"' h l A/ ' •h 1 
~d~n resmt bır teblıgde, pvarlanıento münistlerin tazyiki için şiddetli ted- Hu·· kiimet ısa 1 arp svec, man Y<ı ya ı racatını azaı• 
~~ı~a devresinin kald~!ıldıgı bildiril- birler almıştır. Halk ve amele teşkili- • • -
d"lttı.r. Hükumet, bu munasebetle ken- tı, komünist sabık mebusları tel'in et- Al h ,.,. b J tacak /ngıttere"e fazla/aştıracak 1 erıru:ıe mebusluk hakkı kalma•nış mektedir. lsmarianacak vapur· man me a ı ı ecı• ' , 
~an._ ko~ünist mebuslar hakkınd~ ~a- Paris, 5 (A.A.) _ Dahiliye neza- b • Ö " " Londra, ? . (~adyo) .-:- .~arp zama- reti arasında, Almanyaya i!!l~eç.ten. ih· 
S~nı ~~~at yapılmasını emre~mıştır. retinin bir kararnamesi bu sabah Sei- ların münakasa müd• ın g TUnuyor nı endüstrı~ınm .. teşkılı ıçın hükıl - racatın azaltılması~a. muk~?ıl ıngılte-
tır~le~~ıgıne göre; Heryoya hır muh- n~ Departmanı dahilinde bütün komü- Beri in, 5 (A.A.) _ Selahiyettar met, muhtel!f n:u:ss~se ve teşekkülle- reye artırılması ıçın rnuzakerelere 
ğı gonder~rek: ~l~anyanın. ~apaca- nıs~ belediyeleri ilga etmiştir. ~un~n defini uzattı mehafil iktısadi harbin bitarafların ~in milmessıll~rı.~ı ~ır topl_a~tıya .ça- başlanmıştır. • . . 
la SQJh teklıflerını müzakere ıçıl1: par- Y~rıne hususi bir idare ikame edılmı~- . seyriseferi üzerindeki tesir ve akitle- gırmıştı~. Bu. ış _uz~rındc mılh k~m1 ~~: L?ndr~, 5 (Ra?:ı. ~). - Hındıstan 
la:entonu~ toplanmasını istemış o - tır. . İstanbul, 5 (Telefonla) -. lngılte- ri nazarı itibare alınmaksızın aman- le~ teşkıl. edılmıştır. Harp endustrısı h~ku~etı •. Alman) a ı~ın. hayati ehem-
s' .. kok1Unıst mebuslar, içtima devre- Parıs, 5 (Radvo) _ Komünist me- reye ısmarlanacak olan on bır vapur sızca idame edileceğini ve ingiltere ka- planlar ~aparak ~eferber hale kona- mıyetı haız_m~ddelerın ıhracına kont. 
t:~'!1.. ~ldır~ldığı hakkındaki resmi busları muhakeme edecek olan harp hakkındaki münakasanın m~dd~ti çak telakki ettiği eşya listesini tadil caktır. rol vazetmı~tır. 
ve/ıg üzer~ne hemen harp divanma di~'an~ r.iyasetine miralay Loryo tayin uzatılmıştır. Bu münakasa netıcesın- etmedikçe bunun böyle olacağını be- Londra, ~ _(R~dy?) - ~ir İsveç ti- Londra. 5 (Rncl~:o) .-:- tı:giltere hil· 
· 1 Dıiflerdır. edılmıştır. de vapurların ihalesi yapılacaktır. yan etmektedirler. caret heyetı ıle ıngıltere tıcaret ııaza.. - Devamı 3 uncu aahifede -

' 



f ~AHİFE: 2) (ANADOLU) 

Alman,ya - ugos avya 
t!.l •• 

tıcaret muza-
inkıtaa kereleri uğradı 

~-----------------------------------------------------~ 

Yugoslavva hükumeti, Almanyaya gönderilecek eşya bedelinin peşi-

6 Te§rinievvel 1939 CUMA 
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1

_V_i_la .... Y ... e~t l![mllH~a_h_e_r_le_r._i _I 
ihracatçılar birliği 

Toplantı önüm.üzdeki Perşembe 
günü olacaktır 

İzmir kuru üzüm ve incir ihracat- rüşülerek karar alınacakt1r. Nizam
çılar birliği mensupları, dil n ticaret neme mucibince fiatlerin tesbitinden 
ve sanayi odaşı salonunda umumi bir sonra bu miktarlarm heyeti umumi-

nen te dl.ye edı.fmes . • • [ • • k f L " 'd h f f ~ f • toplantı yaparak ihraç edilecek ü - yece de tasdiki ıazım gelmektedir. 
ını ıs emış ve ın ı a vu yuz en usu e ge mıs ır züm ve incirler için birilk idare he- "' 

Belgrad, 5 (A.A.) - Yugoslavya trampa yolu ile ödemek istemesinden İııgilterenin fikri sadece Yugoslav- mektedirler. Almanlar Sovy:tlerin ne yetince .te_~bit. olu1lan .. asgari fiyat Mıntaka ticar .. et müdürlüğü ihra-
ile Almanya arasında yapılmakta olan inbias etmiştir. Bu eşya için Alman- yayı Almanyaya karışı mü~ait bir hat- gibi şerait altında kendilerine mal ve meselesı uz;rınde muzakerede bu~ cat kontrolörlük dairesi, yeni sene 
ticari müzakerelerin temel taşını pe- ya kendhdııin münasip göreceği yakın tı hHreket ittihazından menetmek de- iptidai maddeler vermeği taahhüt e _ lunaca~tı. Fak~~ usultn. ~u topla:ı_: üzüm mahsulünün standardlarını tes
şin ödeme ve malın mü~t~ri tara_fın- bir z~~manda Yugo:slavyaya esliha ve ğil ayni zamanda Almanyayı Yugo~. deceklerini öğrenmeği tercih ve bu şe- !ıı:ıın. bı.r haf~a .. on?.eden .ılanı geldıgı bit etmiş ve hazırlamıştır. İhracatçı
dan kaldırılması madclesının teşkıl e- sanayıde kullanılacak malzeme vere - lavya ile yapmakta olduğu müzakere- raitin Yugoşlavların şeraitinden da- ıçın ıçtı~a'.. onumuzdekı haft~. per - lar, bu tiplere göre mahsul sevke -
deceği tahmin edilmektedir. Filvaki cektir. !erde mutedil dananmağa mecbur et- ha iyi olacağını ümid etmektedirler. şen~be gunu yapılacaktır. O gun ek- decekleri için bu tipleri kontrolörlük 
itilaf metninin tanzim etmeğe memur Trampa için ileri sürülen bu şart mektir. O suretle ki, şayet Alman.va Bununla beraber naziler müzakere- serıyet hasıl olsu;ı olmasın'. müza- dairesinden temin etmeğe başlamıı -
komitelerde bir takım müşkülat zuhur Yugoslavyanın işine gelmemektedir. çok acele hareket edecek olursa Bel - cileri Alman müzakerecilerinin yerine kere açılacak ve fıatlar üzermde gö- lardır 
etmiştir. O derecede ki, heyeti umumi- İngiliz ticaret ateşes: inin ticaret grad hükumetinin Almanya ile müza- kaim olmağa amade bulunan İngiltere- ** -------
ye içtimaını bila müddet tatil etmek nazırı B. tvan An<lrese ingilterenin kereleri inkitaa uğratarak tamamiy- nin Yugoslavya ile müzakerede bulun- Fuar ı·çı•n /' 
mecburiyeti hasıl olmuştur. Yugoslavya.dan iaşe maddeleri ile ipti- le ingiltereye teveccüh etmesi tabii o- masına mani olmak için Belgrad hü -

Birinci müşkül Almanyanın Yugos dai maddeler satın almağa amade bu- lacaktır. kiimeti ile yapmakta oldukları müza- Ramazan 
Ayın 14 ünde 

lavyanın kendisine derhal teslim etme- luncluğunu bildirmiş olduğu rivayet c- Diğer taraftan Almanlar Yugoslav- kereleri mümkün olduğu kadar uzat-
sini istemekte olduğu eşyanın bedelini dilmektedir. ya ile itilaf akdi için istical gösterme- maktadırlar. 

~ı 'icaret Vekilimiz 
iyileşti 

Ankara, 5 (Telefon) - Ticaret ve 
kili Bay C€z:ııni iyileşmiştir. Bir haf
taya kadar vazifeo:>ine başlıyacaktır. 

Türk -In~iliz- Fransız 
Ticaret anlaşması 

Daladiye Amerika se· lngiltere on Fransa sekiz milyon li-
f irini kabul etti I ' 

Paris, 5 (Radyo) - Başvekil Dala- ra ık mal alacaklar t bedeli o in yüzde 
d iye bugün Amerika sefirini kabul e- • 
derek konuşmuştur. otuzunu peşın vereceklerdir 
Adis-Ababadcı valiler 1 lanbul, 5 (Telefonla) - İngiltc-
konreransı f J re ve Fransa ile htikOmetirniz ara _ 

ı-ı top an ı sında akdolunan ticaret anlaşması 

sonunda olacaktır. IIe~·et aza~ından 
B. Hilmi Ziya, bu i~ için Londrada 
kalmıştır. 

lbnissiıudun 
Mümessilinin yaptı· 

ğı b~yanat 
Paris, 5 (Radyo) - İbnissuudun 

bir mümessili, gazetecilere yaptığı be
yanatta Fransızların araplarla müş
t€rek hayatı menfaatleri olduğunu 
söylemiştir. 

Ita lvan ordusu 
Roma, 5 (Radyo) - İtalyan ordu

su iki gruba ayrılmıştır. Birisinin ida
resi veliahda, diğerinin kumandası da 
mareşal Graçyaniye verilmiştir. 

1 Adis _ Ababa, 5 (A.A.) _ Her iki ~~~akerele~ini T yap~n here.timizin 
ayda bir aktedilmekte olan imparator- 1 eı:-.~ B. I~alıd N~zrnı, refakat~_nde B. 
luk arazisi valileri konferansı dün va- Celal Raıf olclugu halde bugun şeh
lii umuminin riyasetinde toplanmıştır. rimize döndü. Hükümetimizle İngil-

İngiltere ve Frun:'la ile yapılan 
muahedeye göre, İngilizler on ve Bir genç 
Fransızlar i'ekiz milyon liralık mal 

B ı I P 
. , tere arasında akdolunan muahede 

U gar ar, arıs ten muvakkathr Vat'i anlaşma bu ayın 

alacaklar ve bedelinin yüzde otuzu- S ht oh d l 
1
·/c 

nu peşin vereceklerdir. ~ e ş .... 3 e n 'lme ~ 

ayrılacaklar ** 
Askeri hey' etimiz Sofya, 5 (A.A) - Prastenicni ga· 

zetesi Fransada mukim olan bütün 
Bulgarlann Bulgaristana dönecekle
rini yazmaktadır. 

Universiteye girmek 
istedi 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Üniversi
teye sahte şehadetname ile giren Ap
tu llah adında bir genç, ağırcezaya \ e-

' Bir Çek generali Jngı•}tere H .·.: rbı·ye Nezaretı• ve dı•gv er rilmiştir. Aptullah, bugün yapılan du-
, " ruşrnadn suçunu itiraf etmiş ve: 

' Bükreş, 5 (Radyo) _ Polonyada d • •• ·ıı ·ı - Okumağa çok hevesim olduğu i-
Leh ve Çek lejyonları teşkilatını iıda- e vaır mu messı erı e t'! masta çin bu işi yaptım.> 
:re eden Çek generali Tuhala Framıaya Londra

1
5 (Radyo) - Burada bulu- etmiştir. İngiltere hükumeti, Türk he- Demiştir. 

gitmek üzere Romanyadan ayrılmış· nan TUrk askeri heyeti azası bugün yeti azası şerefine Vestendin otelinde 
tır. harbiye nezareti ve diğer dairelerin büyük bir ziyafet vermiştir. 

\ Leh Cumhurreisi mümessilleri ile temaslarına devam 

Bükreş, 5 (Radyo) - Amerika 
l'.umhurreisi Bay Ruzvelt, sabık Lehis
tan Cumhurreisi Mosiskiyi Amerika
da ikamete davet etmiştir. Fakat :Mo
siski sıhhi vaziyeti dolayısiyle bir müd 
det İsviçrede oturacaktır. 

BALKAN 
Atletizm müsabakala

) 

----ece***>>>-----

Bu ne vahşet! 
Alman tenkil siyaseti, kadınları 

bile kurşuna dizdirmektedir 

ISLAM T ARIHI.-.---•ı 
Hz. Muhammed 

YAZAN: M.Ayhan~ • • 
-13-

bizim de hissemiz olmak lilzımdır. Bu 
eşyayı kabile efradı arasında taksim 
et! 

Abdülmuttalip, kendisine hitap e
denleri süzdü. Bunlar, i1k hafriyatta 
karşısına çıkıp ta kan akmasına sebe
biyet verenlerdi. Onlara şu cevabı ver
di : 

Siz ki bu kadar kan dökülmesine 
sebebiyet verdiniz. Siz ki, Bi'ri 1s -
mailin bulunmasına mani olmuş ve 
üzerime saldırmıştınız. Nasıl olu. 
yor da ve hangi hakla şimdi hisse is
tiyorsunuz? 

Kafileden biri cevap verdi: 
- Ne zararı var? Bizim miras hak 

kımız zail olamaz 
- Fakat bu ku.yuyu ben kazdım. 

Bunları bulan benim. Siz ise nüfus 
telefatına sebebiyet verdiniz. 

11.IUnakaşa uzuyordu.Biribirinin ü
zerine saldırmak vaziyetine kadar 
gelmişlerdi. 

- Ya Aptülmuttalip, hiç olmazsa 
yarısını sen al, yarısını bizim ara -
mızda taksim et; 

- Hayır, çünkü buradaki eşya -
nın mühim J:>ir kısmı, şahı5ların malı 
olamaz. 

Bu mükaleme ve münakaşa epeyce 
uzadı. Nihayet Arabisfanın şimal ta. 
raflarında oturan Beni Sadiye ka -
bilesinden Hezim namındaki kahini 
hakem olarak kabul ettiler. 

Sıcak bir gündü. Yanlarına ihti • 
yaten biraz su aldılar. Ve yola çık
tılar. Az zaman sonra su tükendi. Ci
ğerleri yanmağa başladı ... Giineş te 
ortalığı yakıp kavırıyordu. 

Bir kabileye ra ·tgeldiler; 
- Allah aşkına biraz su vel'in ! 

Anason idhali 
Serbest bırakıldı 

tstanlıul, 5 (Telefonla) - Hükfl -
met, hariçten anason idhaline müsaade 
etmiştir. Bunun icin gümrük resmi 54 
kuruştan 10 kuruşa inclirilmiştir. 

nerede olsak bizi arayıp bulur. Biz 
kurtulmak için h er ne lazımsa onu 
yapmalıyız .. 

Binaenaleyh .. 
Kafile, Aptülmuttalibin son sözü

nü bekliyordu: 
Aptülmuttalip haykırdı: 
- İleri ... Durmak yok, ileri!.. Ö ~ 

lilmü bekliyemeyiz. 
Haydi arkadaşlar, o bizi arayıp 

bulsun! 
Kafile hep beraber haykırdılar; 
- Evet, evet, ileri! 
Yağız Arap atları henüz az bir 

mesafe ilerlemişlerdi ki, 1\ptülmut
talibin atının ayak bastığı bir yerde; 
bir su birikintisi gözüktü. 

Müthiş bir ferya.d koptu: 
- Su var, su! 
Gözler hayretle açıldı. atlardan i

nen inene oldu. Doyuncaya, kanın. 
caya kadar içtiler. Artık ölüm teh
likesi kalmamıştı. 

- Ya Aptülmuttalip -dediler- biz 
nrtık hakem olarak hakim ve saircyi 
istemiyoruz. Sen ne istersen onu yap! 

- Öyleyse geri! 
Şima!l Arabi~tı:ın istikametinde i -

lerlemekte olan atların başları ge -
riye döndüler. Ve az zaman sonra 

M uhtelif vasıtalarla 
kaç kişi geldi? 

Ramazan ayın 14 üncü gilnildür. 
Camilerde hazırlıklara, temizlikle
re başlanmıştır. 

Parti kongreleri · 
Cumhuriyet Halk Partisi Asansör 

ocağı senelik kongresi, yarın akşam 
saat 20,30 da ocağın Asansördeki bi
nasında yapılacaktır. Kongreye bil -
tün Asansörlü Partililer iştirak ede
ceklerdir. Senelik iş raporları okun -
duktan sonra yeni idare heyeti se • 
çimi yapılacaktır. 

Evl~nenler 
Eylül ayında İzmir belediye~i ev

lenme meurluğuna 130 çift müraca
at etmiş, geçen aydan muameleri 
devreclileı~lerle evlenme muamele -
!eri tamamlanan 148 çiftin akidleri 
yapılmıştır. Karşıyaka belediye ev
lenme dairesinde de 18 çiftin e\·len
me muamelesi yapılmışbr. 

Yanlış haber! 

Sinemasında bugün 
Senenin en kuvvetli kahra

manlık filmi 

DENiZALTI 
Avcı aErvtlsi 

Fransızca sözlü 
Baş rollerde: 
Richard Green ~ Naucy Kelly 

Dünya haberleri filminde 

POLONYA HARBi 
Seanslar: 3-5-7-9 da 

Uykudan uyandığı vakit, saçları di • 
kilmiş gibi idi. Dü~nüyor ve mttte • 
madiyen düşünüyordu. 

Onun da kehanete itikadı vardı ... 
Bir çok büyük rüya tabircileri tanı
yordu . Hemen yola çıktı. i\leşhur bir 
kabilli (rüya tabir eden, yıldızlara \ 
bakarak gaipten haber veren insan) 
buldu. Ve rüyasını şöylece anlattı: 

- Uykumda belimden beyaz bir 
zencirin çıkmakta olduğunu gördüm. 
Bu zencir, bildiğimiz gibi, iki ucu o
lan bir zencir değildi. 

Tam dört kolu vardı. Bu uçlardan 
biri gök :yüzüne, diğeri toprağın i - . 
çine, üçüncüsü gilndoğduya, dördün
cüsü de günbatlya doğru gidiyordu. 

Ansızın bu zencirin teşkil ettiği 
şekil, bir ağaç haline inkilap etti. t .. 
yice farkediyordum. Bu cı.ğnçta çi. 
~ekler nçmışlı. Temiz temiz kolrnyor 
du. Ayni zamanda bol ve mis gibi . 
meyveler vardı. Ağacın dibinde iki 
nurani ihtiyar duruyordu. 

Gorcliıgüm rüyı-Hlan derin bir zevk 1 
duymakla beraber hnyret içind"Y • 
dim .. Sordum: 

- Bu nurani pirler kimdir? 
Dedim. 

-Devam edecek -
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1\1' 1 R Me tekim Akbny ile Lutfü; Sela-
- l V l heddin Enver Bürhaneddin ve Feri-y ' .. N J J h b • k hanın ·şayinn mutasarrıf oldukları eni zelzele yoktur. Tetkik hey etı e o ursa o sun ar e gırmeme ve 1259 Üzüm tnnm 6 10 İzmirde ikiçeşmelik natır zade mn-

657 jiro ve şü, 5 50 ıı halJesinin müftü sokağında kain 52 
~ za ... '"Jndan bazıları geldi• fenalıg"" 10 bu•• yu·· ınemeSl•De çalışmaktır 611 P. l\!ihalef 6 50 11 No. lu ve sekiz odalı ev ile altındaki 
ç _.... 580 K. Taner 6 50 12 50 beş dilkknn iznlei ,.uyu suretiyle !':a -

Dikili zelzelesinin sebeblerini fen- kamlığının posta ile irsali 92 Brüksel, 5 (Radyo) - Belga ajan- ltaiya, ne olursa ol~un harbe gi.rmiy~- 446 A. R. üzümcü 6 10 50 tıhğa çıkarılmıştır .. 
ni şekilde tc bit için Anknrndan je- Cumaovası halkının teberrüü sının Roma muhabiri yazı~·or: cek ve yalnız kendı menfaatlerı tehlı- 384 Ş. Remzi H. 5 10 Tamamına G500 lira kıym~t Jak -
oloğlardan mi.irekkep bir heyetin olup mahnlli kızılay ıubeıi İtalya, harbin uzun sürmeme~i Ye keye di.işerse, o zaman ne vaziyet al - 600 F. Solari s 13 50 dir edilen bu yerin birinci arttırılma 
şehrimize geleceğini ve Dikili havali tarafından 54 35 l.ıüyümemesi için elinden gelen herşe- mak Jazım geleceğini düşünecektir. 291 inhisarlar ida. 5 5 625 sı 14/11/939 salı günü saat 15 ~e 
sinde tetkikler yapacağını yazmış - Emrazı sariye ve iatili:.:·• Yİ yapmaktadır. Söylendiğine göre; 256 Öztilrk şir. 6 7ö 10 yapılacak tahmin edilen ~~ . ye.tmış 
tık. Bu tetkike memur edilen yüks.!k hastaneai memur ve nıüı - F G •ı • 222 N. üzümcü 6 10 50 besini bulmadığı takdirde ıkmcı ar-
ziraat en titü ti doçentlerinden B. tahdemini 17 02 ransız azetecı erı 159 S. I~rkin 6 60 6 50 tır~lması 29 11 939 çarşamba günii 
Şevket Ahmed, Ankııradan şehrimize Sokoni Vakom İzmir 138 Akşehir t. evi 6 25 7 25 saat 15 te İzmir sulh hukuk mahkc-
gelmiş ve dün ])ikili kazasına gitmiş- şübesi işçileri 60 65 124 M. j. Taranto 18 76 15 mesinde yapıla~nktır. 
tir. Haber aldığımıza gbre bugün de rı" RSoakyotni Vakomdan Han. 10 Cpphe y~ gı.ttı.ler, lngı·ıı·z tayyare is· 107 Hilmi uyar 9 2;; 13 75 6 Ağu tos 939 tarihinde çıkan ~nn 
maden araştırma en titüsil direktö- ~ 120 j. taranto 7 25 13 60 dolu gazete inde ~9 ncı . s~yfesın~e 
rü jeoloğ B. Snlamon Kalyi ve ar - Sokoni Vakomdan Kadrı / h f ·ı 88 Albayrak 7 625 14 arthrmn ve kanunı vecnhıp ılan ~d.ıl-
kada !arı Ankaradan gelecek1 Dikili Çelikoğlu 10 fQSVOn arını ayrar;l'ık a seyreffl er 66 1. H Vera! 6 50 6 75 mi~ti. Şartnamesi y~pılmış~r. B~rın-
ye gider~ tetkikata ba lıyacaklar _ Sokoni Vakomdan Frenk 66 :\f. A: Haydarlar 6 7 60 ci artırma r, yetmış beş nısbetınde 
dır. Heyet, tetkikatını yaptıktan Drekopoli 5 Paris, 5 (A.A.) - Fransız gazete mıntakasına gitmelerine müsaade edil- 42 S. Tnrnnto 7 50 8 25 bedel verildiği "surette tn~ib.in~ ihale-
.sonra raporunu başvekülete verecek_ Sokoni Vakomdan A. muhabirlerinden mürekkep ilk bir mistir. 38 Cemnl Alişan 7 7 si yapılacak aksi halde ıkınc~ arlır-
tir. _Dikili .knzn merkezinin şimdiki Arkas 5 grup yarın cepheye hareket edecektir. Brüksel. 5 (Radyo) - Fransız ga- 10 l\f. Zenciri 5 6 50 mağa bırakılacak ihale bedelı defa-
yermdc ~ı, yok a başka bir yerde mi Sokoni Vakomdan Bunların arasında Paris Soirin mu - zetecileri garp cephe:ıine varmışlar ve 8 j. Kohen 5 6 ten ve peşinen ödenmediği t~kdir~e 
kurulacagı da bu tetkiknttan sonra s. Kırhan 3 50 hab~r! jean Kessel, Gringoirein mu- kendilerine gösterile_n mıntakaları ---- geyri menkul tekrar on beş gün mud 
k~:arlaştı~ı!acaktır. Zelzeleler, Di _ Sokoni Vakomdan lhıan habırı B. Roland Dorkeles de bulun - gezmişlcrrlir. Gnzetecıler, cephede hu- 6267 detle arttırmağa konulacak ve en çok 
kılı havalısın de sona erince Kızılay Nikaarlı 5 maktadır. luı;an ingiliz tayyarelerinin büyük is- 130858 1-2 para verene ihalesi yapılacak .. nra~n 
kurumuna yapılan yardımlardan ha- Sokoni Vakomdan S. İngil.~zlerle Amı;rikalılar müstesna tasyonlannı görmüşler ve hayran kal- ---- tahakkuk edecek ihale farkı odettı -
sıl olan para ile kış mevsiminde ba - Erentürk 3 olmak uzere ecnebı gatetecilerin harp mışlnrdır. 137120 1-2 rilecektir. -
rınmala.rı için felaketzedelere pavi- Sokoni Vakomdan Namık R Al ~o F' Daha fazla malUmat almak iste· 
)l'Onlarl ınşa ettirilerek çatı altına a - Aymara 2 us • man 7 • 6 5Ô

0 

yenler 939/824 sayılı dosyasına mil· 
ınma arı. düşünühnektedir. Fakat 8 7 25 ı·acaatları ilan olunur. 3689 h~k~metımiz de aynca çok geniş Sokoni Vakomdan Halim 9 8 6~ . 

mk ık3asta ~·ardım esaslarını yakından Arıkıoy 2 Protokol bugu·· n Molotofla Alman 10 10 60 
~r~~laştıracaktır. Fen heyetinin Sokoni Vakomdan Celil 11 14 Gayri menkul ıatıı ilanı 

pıkıl.ı hav alisinde yapacağı tetkika- Sargut 1 { • • d . } k incir ) İzmir ikinci icra memurlu • 
.. a bü)•ük ehemmiset verilmektedir. Sokoni Vakomdan Murat Se Jrl arasın a tmza anaca 717 Esnaf ban. 6 50 8 50 ğundan: D. No. 939/11430 

·" Görgeç 
5 

.Jfoskova, 5 (Radyo) _ Alma n _ at sahalarında hudud hattı bu proto- 686 M. H. Nazlı 7 12 Bir borcun temini istifası için pa-
Dikili kaza m·erkezindeki zeleze1e Sokoni Vakomdan Muıtafa S t h kolle sarı'h surette tesbit edilmekte - 371 Şerif Riza Ha. 7 50 7 75 raya çevrilmesine karar verilen İz -vukuuuna clair yeni malCimat alına- Uğuzhan 2 50 ovye ududu mesele:.ıinde ismi ge- k · d 253 fzzi ve Ali F. 6 75 7 75 

~a~ıştır: K~ymnkamlıktan da şeh _ Sokoni Vakomdan Ki- çen. protokol bugün imzalanmıştır. dir. 9 teşrinievvelde bi~ omıs!on a 89 l\L j. Taranto 9 l2 mir lsmetpaşa mah{lllesinin tapunun 
rımızdekı alakadarlara yeni bir ha- mil Acent 5 Eskı Polonya arazisinin yeni menfa- hududu mahallinde gorecektır. .

83 
H. Şeşbeş 8 s 297. ada 20. parsel 193. 195 kapı 

ber gelmemiştir. Sokoni Vakomdan H. s k • t 75 M. Sipahi 6 50 8 50 numaralı ve altmdn 198 numaralı 
Dikili zelzelesinde fc>ci şekilde ve İnce Doian 2 5o arı ı a p 53 Şerif Remzi 9 11 50 dükkan olan ve 5000. lira kıymeti 

!at eden polis }<omiseri B. Avni Su- Sokoni Vakomdan M. muhammeneli bulunan işbu gayri 
başının ailesine İzmir polisleri 150 Liman 2 50 B d 2327 kun k 
lira ~·ardıma karar vermişlerdir. Bu Sokoni Vakomdan l. Süzan 2 50 U~U·• nku·· harbe Sebebı•yet veren a a ye k" menkulün iki hissede bir hissesi açı 

90766 eski ~·e un artırma suretivJe ve peşin para ile maksadla araliirındn para tÖplamn- Sokoni Vakomdan A. " 

ğa bn!<lam1ıılardır. Gene zelzelede ~ydın 2 50 mın H:tle"" oldugv unu tesbı•t edecek 93083 U. yekun satılığa çıkarılmıştır. 9/11/89 tari-
Dikilide evleri yıkılmış olan iki polis Sokoni Vakomdan Durmuı 2 50 • J Zahire hinde perşembe günü saat 14 de iz -
memuriyle lzmirde evinin bir dıvarı Sokoni Vakomdan Abdul • Paris, 5 (Radro) _Fransa ha- si hadiselerini tebarüz ettirecek ve 56 ton buğday 5 60 mir 2 ci icra deiresinde satılacaktır. 
yıkılan bir polise de nakdi yardım- lah Nurdalı 2 riciye nazırı, yakında bir sarı kitapl şimdiki harbe sebebiyet ve~en ad.a- 32 Ç. sus.anı 11 artırmada kıymeti muhamminesinin 
la~ yapmağı kararlaştırmışlardır. lz. Sokoni Vakomdan Rama. neşredecektir. Bu kitapta, harpten 1 mın Hı'tler oldug~ u isbat edılecektır. 25 B. Pam'N.k 40 yüzde yetmiş beş nisbetini bulmadı-
mır polisleri, Dikili zelzele f eliiket- znn Demir 1 QRSASJ ~ t kd' d 'k' · rt 24/11/39 evvel ceryaıı etmiş olan bütün siva- PARA B gı a · ır e ı ıncı a ırma ze?eleri için de hamiyet listesi açıl- Sokoni Vakomdan Haydar 3 50 " tarihinde cuma günü ayni saatte ve 
dıgı esnada olgun bir şekilde yardı- Sokoni Vakomdan Mus- M •• t k d v •ı ayni yerde satılacaktır. 
ma şitap etmişlerdir. tafa 2 u are e egı ANKARA İşbu gayri menkul hissesinin satı• 

Dikil ifeliketzedeleri iane liıteai- Sokoni Vakomdan Sabri 2 Sterlin 5.21 şına dair olan arttırma şartna~esl 
Jir: Sokoni Vakomdan Ali G k Dolar 129.28 0 'h' d 't'b ıcrr 

1 erçekten b!·r barış ı·çı·n çalışma - 2.9526 20/ l /39 tarı ın en ı ı aren Lira Kr. Çavuş _ F. Frangı dairesinin muayyen numarasındt 
Kimil ve Fikri Eren 20 Hakimiyeti l\lilliye okulu İsviçre F. 29.115 herkesin görebileceği için açıktır. 1

4 Azinı demir tirketi 10 sınıf 4 öğretmen ve öğrenci- 1" Z ı• r Florin 69.0975 Jfında yazılı olanlardan fazla mnlfı-
Burdur • Yeıilova kayma ]erinden 10 65 a Jm ge 1 yo Belga 21.7762 mat almak istiycnler işbu şartnameye ** Londra, 5 (A.A.) _ İşçi lideri Jord dolduğu zaman sulhün tekrar ~s.isine İsveç Kr. 31.0125 ve 939/l 1430. dosya numarası ile 

İngilterev F S ... . Len·! n~l ı· Sr.ell Lordlar kamarasında müzakere- matuf her türlü teklifi n~zarı -~tı~:ı.~e 1933 ikramiyeli Ergani memuriyetimize müracaat etmelidir-ransa aracog.u yi açarak ezcümle demiştir ki: almakta nsla imtina etmıyecegını ıl- 19.40 ]er. 
Barış yapıldığı zaman bunun bazı- mid ediyoruz. . Sivas - Erzurum hattı istikrazı 1. Artırmaya iştirnk için yukarıda ya 

- Baıtarafı 1 
inci aahifede - l 1 yarının silahlanmasına taarruz hare- Müteakıben söz alan lord Cecıl 19.56 zıh kıymetin yilzde :redibuçuk nisbe 

kameti, başka yerlere yapılacak ihra- ffifl.!Zarına çe en.{ ketlerine hazırlanmnsı;1a yarayacak Türk - Sovyet müzakerelerinin in~H- Cumhuriyet merkez bankası tinde pey ,·eya milli bir bankanın te-
catı yeniden tespit etmiştir. Bu me - k d bir miltareke değil, gerçekten bir ba- terede iyi karşılanmış olmasına bıl - 95. lira peşin minat mektubu tevdi edilecektir. 
yanda Amerika, Türkiye, Mıınr ve OY U rış olmasını temin için elimizden ge- hassa işaret ettikten sonra Polonya - Türk ticaret bankası A. tertibi 1. t. K. 124 
Fransaya olan ihracata kolaylıklar leni yapmak mecburiyetindeyiz. Na - nın Almanya ve Rusya tarafından ta- nama 55. kuruş Alacak sahibi alacaklılarla 
ve d~ğişiklikler verilmiştir. Bitaraf- -Baıtarafı linci aahifede- zist Almanyn evvelce ne ise şimdi de lep edilen taksiminden bahsetmiş ve * diğer alacaklıların .ve irtifa~ h~k-
lara ıhracat, normal miktarı geçnıiye- sı olduğu için bu alfıkanın, Türkiye- odur. Modern zamanların afeti bir ba- ezcClmle demiştir ki: kı sahiplerinin gayrı menkul iızerın-
cektfr. yi, İngiltere ve Frasanın icabmd:> rış imkfınları hakkınrlaki yoklamalarn Bunıın böyle devam etmiyeceğinden A • ka deki hnklarını husu.siyle fa~z ve ~:ıs 

~aris: ~ (Radyo) - HükOmet, zira- yapacakları yardımları takdire sev- gelince bu kabil tekliflerini merha- emin olabiliriz. Bu mesele bu devbt- merl rafa dabil olan iddıalarmı ış bu ılan 
at ı~lerını kolaylaştırmak için aldığı kettiğini söylemiş; metsizce usullerle miiterafik olarak ler tarafından "e imdi değil harpten tarihinden itibaren 20 gün içinde ey 
tedbırler meyanında, muharipler mc - - Bu iki gerçek alaka ve menfa - vapmak Almanyanın mümeyyiz vasfı- onrn toplanacak konferans tarafın- Ordusu icin 329 tank rakı mü bitelcriyle birlikte m ı nurı-
fa~ına dahil olmamak şartiy]e asker- atlar arasında bir ~arpışmağa man dır. Almanya harbi yn arzu ediyor y:ı- dan halledilebilir. ' yetimize bildirmeleri icab eder. Ak-
~rın ~ususı müsaadelerle memleket- olmak için Tiirkiyenin gösterdiğ hud da arzu etmiyor. Fakat teklifle- Lord Cecil sözlerini bitirirken ııiç ısmarlandı si halde hakları tapu sicili ile sabit 
~ın7 gıtmelerini, ziraat mıntakaların- ga)Tette kendisine yardım etmek lii rini bir elde kadife eldiven diğer elde bir barış teklifinin tetkiksiz reddedil· Nevyork olmadıkça satış bedelinin paylaşma-

a ıcabına göre ve imkan dahilinde as- zımdır. rüvelver olduğu halde ileri sürmeklr memesi icap edeceğini söylemiş ve ::ı- Lon.dra, 5 (~adyo.~ - . sından hariç kalırlar. 
ke.rl~rin de çalıştırılmalarını kabul et- Demiş ve Tilrkiyeden sitayişle her halde fena bir prikQloji yapıror. ailtel'e hükumetinin. ha.rı;ı hedeflerini Taymıs. g:ızetes!ne gore, Amerık~n Gösterilen günde artırmağa i!ltirak 
nııştır. bahsetmiştir. Bu son senelerin vasfı olan gerginlik bir kerre d~ha. tn.s~ıh ıçın b_? fır~atı ordusu ıçın 6 mılyon dolar kıymetı!l- edenler artırma şartname ini oku -
d . Paris, 5 (Radyo) - Yeni teşkil c- Hariciye nazırı lort Halifaks da ve tehditler içinde yaşamak i;:;temivo- kaçırmıyacagı ümıdınde oldugunu ıla- de 329 tank ısmarlanmıştır. Iıh! sı - k ve lüzumlu malumat almış ve 

!len abluka nezareti, dahilde ve ha- bu münasebetle söz alarak. Rusya i ruz. İngiltere hükumetinin ancak ger- ve eylemiştir. pariş Almanların Polonya toprakla- ~~nlnrı tamamen kabul etmiş nd \ e 
rıçt~ düşmanın iaşe işlerini bozmak le Türkiye arasında mevcud dostlu· çek ve devamlı bir barış me,•zuu bah- rındaki seri yürüşünden sonra yapıl- itibar olunurlar. . 
işi ıle uğraşacak, ingiltere iktısadi ğun bugün de inkişaf ettiğini, lngil- oo= mıştır. . . . Tayin edilen znmandn gayrı me.n-
harp nezaretinin faaliyeti ile hema- terenin, bu iki büyük komşu arasında kJ d Amerıka kara kuvvetlerı makıne· k 

1 
üç defa bağırıldıktan sonra en 

~enk ve ona müvazi olarak çalışacak- ki münasebetleri daima iyj görmekle Varşovaya zafer lrlanda açı arın a leştirilecektir. Tanklar 12 ton ağırlı- ç~k arttırana ihale edilir. Ancak nr-
ır. hiç şüphe iz bahtiyar olacağını, bir ğındadır. Bugün Almanların 6000 tırma beledi muhammen kıymetin 

Baltık - Hı· ~d taraftan Türkiye - Fransa ve İngil- • • • Bir Yunan vapuru tankla mücehhez 10 fırkası vardır. ·Uzde yetmiş beşi bulmaz ve satış is-
"' tere, diğer taraftan da Türk - Rus gırJŞl Bunlar hakiki hücum arabaları veya ~iyenin alacağına rüchanı olan diğer 

hududunda milnasebetlerinin tearuz ve temas batırıldı zırhlı otomobillerdir. alacaklılar bulunup da bedel bunla-
etmiyeceğini zanneylediğini söyle - - Ba,tarafı 1 lnci aahil~dft - * rın 

0 
gayri menkı.ıl ile temin edilmiş 

·şı· Londra. 5 (Radyo) - Sekiz bin 1 d f ı ' mı ır. lisi cuma günü toplanacak1ır. y d l d alacaklı arının mecmuun an az a,·a .evk -:_Baıtarafı 1 inci aahifede- Ankara, 5 (Radyo) - Tas ajan- Berıı·n, 5 (Rad"O) - Hı'tler, btı - tonluk Dimandisi adındaki unan Ana O U an çıkmazsa en çok artırnnın taahhUdU 
e~uıf t• B d b'J r · " vapuru, bugün Jrlanda açıklarında 1 k .. • 1 r.: .. 

ya k" § .ır. un an başkn Finlanrli- sı ı c ırıyor: gün Yarşovaya gitmiş ve şehri işgal Alman tahtelbahirleri tarafından ha- H•k A } baki kama U? , "illa u gun 
don orfezınde, Kronştad limanındaki Türkiye Hariciye Vekili B. Şük - eden Alman kıtaatını tefti~ ettikten } a ye er daha temdid ve lı.> h;j gün ayni a -
edil~~rna da hava filoları ile takviye rii Saracoğlu 3 birinci teşrinde yaman sonra gece geç \"akit tekrar buraya tırılmıştır. Vapurun milrettebatı kur nttn yapılacak artn mada bedc>li ntış 

Par!tlr. da Türkiy~ büyük elçisi B. Haydar dönmüştür. . tanlmı~tır. _ Anadolu siitunlarında da hikayele- isti.renin nlacağıT' rüçhanı olan di-
d istan ı~ 5 (Radyo) - Şimali Hin- Aktay olduğu halde mareşal Voro - Roma, 5 (Radyo) - Bitlerin, ya- Berhnden ~elen haberlere ~o~e • rini zevkle ve alaka ile okuduğunuz ğcr alncnklılarınm o gayri menkul ile 
takasınd Udutıarında Tin Çiyan mm- şilofu ziyaret etmiştir. Ayni zaman- rın Rayiştağ meclisinde beklenen v~purun torpıle çarparak battıgı ıd - arkndasımız muallim Kemal Bilbaşnr, temin edilmiş al:ıC' kları mecmu un· 
eilik bir ak&ovyet Rusyanın 800 bin ki- da gene Türkiye b~yük elçisi ile be- nutkunu irad edeceği ve Avrupanın dıa olunuyor. bu naı:ı altında çok nefis ve zengin dan fazlaya cıkmak şartiyle en çok 
mekte ve b uvvet tahşid ettiği söylen- raber Sovyet dış tıcaret komiseri B. garbında hiç bir emeli olmadığını S } d bir hikaye kitabı neşretmiştir. Fiati arttırana ihale ecl'"..-. Böyle bir be. 
arruzunu t!t;u.n Rus - Alman sulh ta- Mikoyanı ziyaret eylemiş ve bu zi - söyliyeceği tahmin olunuyor. OrU an ŞU Ur 30 kuruştur. Kıymetli hikayeci, bu il.k del elde edilmez ale yapılamaz, 
olduğu ileri v~yeye matuf bir hareket yaretlerde Ru~yanın Ankara büyük _ Baıtaraf 1 nci Sahifede _ eseri ile kendi branşında yüksek b r \"e satış talebi dilşer. Gayrl menkul 

Sal§.hiyett:rl~~~me~tedir. . elçisi B. Trentıyef de hazır bulun - 1 • lt 1 
mevkie doğru gitmektedir. kendisine ihale n1u .an kimse derhal 

dista tecavüz i . göre, bura:n, Hın- muştur. n g ~ ere mekte olduğu bu sıralarda halk Polon- Kemal Bilbaşarı tebrik1 okurlarımı- veya verilen mühlet içinde para •ı 
mad ~a gibi bun çı~h~üsaid bir yer ol- Türkiye Hariciye Vekili buaün ... (/ • ... yanın fethi meselesi ile pek o kadar za da bu eseri fovsiye ederiz. vermezse hakında tcra 'flfı kanunu-
nıek~!~ır. a. tımaı de verilme- Lt eninin mezarına bir çelenk koymu~- Bıtara ığa rıayetkar :fazla alakadar olmamaktadır. Herkes 

1 
nun 138. cü madde!?.i tatbik olunacağı 

ur • . sulh taarruzunun muvaffak olup ol - ı R A O y Q ilan olunur Paris, 6 {Radyo) - Bir habere na- . * Londra, 6 (A.A.) -1orkshıre Post mıyacağmı öğrenmek istemektedir. . 
ıaran Sovyet Rusya hUkOmeti Estoıı- ı . . s-azetesinin askeri muhabiri Almanl<ır Bu gazete ilave ediyor: 
Yadaki hareket Oslerinde 50 tayy(lre ngılterede ımpara· tarafından Hollanda hududunda b!1Ş- Manidar bir hadise Ruslarla Alman 12.30 Program ve memleket saat - Operatör-,---·· 11
; Yüzlerce tank. ?inlerce otomatik !anan müdafaa hazırlıklarına işaret lar Polonyndaki tahdidi hudut hattın- ayarı .. C d 

sılah yerlqtirecektır.. . . t l k k b·nesi mi? ederek alman başkumandanhğmın bey dan bahsetmemekte mutabık kalmış- 12.85 Ajans ve meteorolOJl haber- ev et Mustafa 
GKne Moskovadanb~ıltrıldiğine gö- OT U a l • hude telaş etmesini bildiriyor ve di- Jardır. Ruslar ve Almanlar hudut ke- Ieri GÖNENDEN 

rtae, ronştadda altı ın YYareci, 600 L d 5 (R d ) Harici~·e na yor ki: limesini kullanmaktan içtinap ediyor- 12.50 Türk mOziği (Pl.) 
YYare toplanmıstır. on ra, a yo - " 1 1 ıar 

8 30114 
OOMUzik (Modern müzik -

1\Ioskova 6 {A.A) - Havas a _ zın lort Halifaks, bua-ün beyanatta . A~ many~. tarafınadn ku~lanı m~sı · l . · 
Jansı d .' b 1 ş ve harp uzun müddet de- ımkan dahılınde olan us~ller~n ~e.rsıne * Pi.) 

S n an· . . u unmu 1 b' . t 1 k olarak bitaraf bir topragm ıngılız kı- F } d lS.00 Proa-ram 
?"Yet Rusyanın Hındıstanın şi. vam_ ed~cek o u~.sa, ır ımp~ra ~r b~ taları tarafından ihlali tasavvur da- in an iya 18.05 Memleket saat ayarı , a • 

n~alınde kain Sing Kini kalesi J'aki- kabınesı teşekkul ederek. u a ı - hi edilemez Biz vuracağımız zaman jans ve meteoroloji haber~ 
nı~de 800,000 asker tahşid etmiş ol- ney eb~tiln ~omln~·o!1lardan nazır Fransa hud~dunrla v~racağız. Ye Al- M k hh leri 
duguna dair bir §nyla deveran et_mi~- ahnacagını söylemıştır. manlar bunu çabuk anhyacaklardır. OS OVaya mura as 18.25 Tilrk milziği (Fasıl heyeti) 
~~ge bunu teyid eden her hangı pır Mo k radyosu Batı cephesindeki vaziyet 914 tekinin gönder mi var 19.10 Konuşma {Spor servisi) 

t ~.r alınamamıştır. S 0 V3 tersinedir. ~Iüttefikler ordularının . 19.25 Türk müziği 

Memleket hastane.si baştat.ibl 
2 inci Beyler ıokak furun kar,ıı 

No. 25 

rncfe
1 

tnalumat almaktn. olan meha- B r·· k" Q f' faikiyeti 8aycsincle Alman toprakbrı ~erlın, ~ (Ra~yo) -. Son ~.elen :1~- 20.10 Temsil 
k·t 1.ıu ınmtaknda karların hare_ - U gec ~ ur ıye ş _re me üzerinde bulunuyorlar. Ve Alman şe - beı lere gore, Fınland~ya hukumetı, 21.l O Müzik (radyo orkestrası 
1 ad Yapmak i tiyecek kıtaatm dag- b · k k birlerinin tahliyesi devam ediyor. nl- Rusyanın davetine ragmen Moskovtt- 22.00 Ajans, ziraat, esham - t4h - Her ~ün aaat 3 ten sonra Şam-
a~ an mu_ruruna mani olduğu ve ır onser verece manyanın lıir sOrprizine maruz kal - ya m.ur~hhas göndermemeğe karar vilit, kambiyo - nukut bor - lı t0kak (Üçüncü beyler) No. 19 

Asabiye Mütahassısı 

Dr. Cahit Tuner 

t~ed tahş~d . harekatı yapılmış i ·r Ankara, 5. (Radyo) - 1ılo7ko~·a mak ihtimali is.a ehemmiyetli su~·ett: vermıştır. . sası (fiat) da IJaıta kabul ve tedavi eder .• 
nun gaJ e ınin İngilteı·e ve Fran- radyosu bugün Türkiye sa atı ılc azalmaktadır. Almanyanın tatbıkim Rusya, Elnnd adalarını tahkım et - 22.20 Müzik (cazband Pi.) Elektrik tedavileri t~tbik eder. 

~~yı sulh.a icbar etmek için yapılmı~ 21,16 de Türkiye şerefine bir konser tasavvur ettiği muharebe tarzını pık mekten vı;zgeçmesin} Finlandiyadan 23.25/23.SOYarınki proiTam ve ka - Tel: 3559 
ır tehdıd olacağı söylenmektedir. yerecektir. yakında öğrenmiş bulunacağız. musırran ıstemektedır. Panlt , ______________ , 



i. M•e:,111111HtllUlllHIHlllllllllllllllllH•1111•11111111e1111111111111111111111111111111HtlMllllİlllM!l"I t ~lzmir Levazım Amirliği Satın Alma ~ 1 

· ~ Komisyona ilanları ~ 
lzmir levazım amirliği satin alına komisyonundan: 

,, 1 - Selimiy€ k· . serait ve keşif ceclver mucibince tamiri yap 
tırılac< Uır. 

2 - İhale~i kap· lı znrfla 11 ilk teşrin 9'.39 çarşamba günü saat on 
beşte J npılacaktır. 

3 - :\hıhamm .. n keşif b deli 40 bin liradır. 
4 - İli. eminatı 3000 lin dır. 
5 - s~rtnamcsi ve keşif L t\·eli inşaat ı:ıube~ince bedeli mukabilinde 

'' .:!rilebilir. 
6 - İ:-teklilerin ilk teminat makbuzu Yeya mektuplariyle kanuni 

~·e;;aik~yle ihale günün • ıı sekiz riin evvel vilayet nafıa mü -
düdüklerinden alacaklfü vcsikalarıyle beraber belli gün ve sa
uttan bir saat evveline I\' 'aı· teklif mektuplarını Fındıklıda 
komutanlık satın alma kı mi:.:yonuna vermeleri. 

20 26 1 8 3480 
Buı ııova askui satın alma komistıo111ı11dffn: 

liir adeu hangaı· ile elektirik tesisatı 
Bedel keşfi Muvakkat T. 
Lira Kuru~ Lira Kuruş 

76627 R8 5031 39 
Afyon dem:ryol tamirat deposu için yukarıda keşif ve muvakkat 

teminatı y.ızılı bir hangnr ile buna ait su, elektirik tesisatıkapalı zarfta 
ihaleleri 6 10 939 cuma günü saat onda yapılacaktır. Yapılac~k hangaı 
ve tesisatın proje ve keşfini görmek istiyenler her gün ve talip olanla
rın ihaleden birsaat evvel teminatlı mektuplarını 2490 sayılı kanunun 
32 ... 33 üncü macl<lesinin tarifatı dahilinde Afyon kor satın alma komis-
yonuna vermeleri ilar.olunur. 22 27 3 6 3510 

İzmir levzım amirliği stın alma komisyonundan: 
On bin adet kumaştan mamul kilim almacaktır. Ek~;iltmesi 7-10~939 

cumartesi günü saat 11 de istanbulda Tophanede Lv. amirliği satın al
:ma komi!'\·onunda aypılacaktır. Tahmin bedeli 22500 liradır. Kat'i te -
minatı 3375 liradır. Nümuneleri komisyonda görülür. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 5 6 

ft ~ lzınfr leva.zını amirliği satın cılmrı l~omisyonım~<tn: . . 
......... !zmir )fst Mevki merkez birliklerinin 47250 kılo bulgur ıhtıyac1 

~.,~.,~... O-Eylfıl-939 tarihinde pazarlıkla yapılan cksiltme:-ıinde talip 
'J..f'çıkrnadığından pazarlık 9-10-939 pazartesi !?ünü saat 15 de kış

,:...._..... lada izmir levazım amirliği satın alma komısyonnnda yapılacak-
);r-' Q.Ül'. 

"! 2~!I'ahmin edilen tutarı 5433 lira 75 kuruştur. 
-1 3 -. ~eminati tnuvakkate akçesi 407 lira 54 kuruştur. 

4 -__: Şartnamesi komisyonda görülebilir. . . .. ~ 
5 İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır vesıka go:ster-

mek mecburiyetindedirler. . . .. .. .. 
;pazarlığa iı-ıtirak edecekler 2490 sayılı kanunun ıkı ve. uçuncu 
ınaddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları v~ temınah ~u
vakkalalariyle birlikte ihale :saatinden evvel komısyona mura-
caatları. 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyvnundan: 
1 :_ !zmir tayyare birliklerinin kapalı zarf usuliyle eksiltmede bulunan 

24000 kilo kesilmiş sığır etine talip çıkmadığından pazarlıkla ea-
tın alınacaktır. . 

2 - İhalesi 9-Birinciteşrin-939 pazartesi günü saat 15 de kışlada ız-
mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacakhr 

3 - Tahmin edilen tutarı 6480 liradır. 
4 - Tem~natı muvakkate akçesi ·186 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster-

mek mecburiyetindedirler. 
7 _ Pazarlığa iştirak· edecekler 2490 ~ayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yar,ılı ve,:ikaları ve teminatı mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müraca-

atları. __ w ---------

Jzml~ levazım «mirliği satın almo 'ko11ıisyonıından: 
1- 1zmir müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanatının 516000 

kilo yulaf ihtivacı 27-EylCıl-939 tarihinde pazarlıkla yapılan ek
siltmesinde taÜp çıkmadığından pazarlık 7-Birinciteşrin-939 cu
martesi günü saat 10 da kı'}lada izmir leYazım amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tufan 27090 liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçe~i 2031 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün kombyoncla görülebilir. . . .. 
5 - !stekliler ticaı·et odasında kayıtlı olduklarına claır vesıka gogter

ırtek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2190 sayılı k~mınun iki ve. üçüncü 

maddelerinde ve t::ıırtnanıcsincle yazılı vesıkaları Ye temınatı mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden e\'Yel komisyona müraca
atları. 

Bornova tümen satın alma komisyomından: 
1 - İzmir Bornova askeri satın alma komisyonunca kapalı zarfla rnii 

nakasaya konan ve 16-1. inci teşrin-939 pazartesi günü saat 11 de ihalesi 
yapılacak olan Kuşadasındaki inşaatın hututu umumiyesinde vaki b~zı 
ilaveler dolayısiyle münakasadan kaldırılmış olduğu ilan olunur. 3603 

lzmir Ziraat müdürlüğünden: 
Ziraat vekaleti için satın alınacak on ton göztaşının gazetelerle ilan e

dilen 28-Eylül-939 tarihinde ziraat müdürlüğünde toplanan alım komis
vonunca münaka:;;a ve ihale kanununun 47 inci maddesi hükmüne tevfikan 
İhale müddetinin on gün uzatılma:sı ve 9-Te.~rinievvel-939 günü ayni ko-
misyonda ihale edilme:'li kararlaştırılmı~ olduğtı iJan olnur. 3687 

Izmir telefon müdürlüğün-
den: 

(ANADOİ.U) 

M. M. V. Deniz Levazım satın 
alma komisyonundan: 

- .; 

T 

1 - Tahmin edilen bedeli 37.575 lira olan 75.000 kilo zeytinyağı 17-1 
inci teşrin-939 tarihine rastlıyan salı günü saat 14,30 da kapaıl zarfla a
lınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 2818 lira 13 kuruş olup şartnamesi her gün komis
Jyonda J 88 lrnruş bedel mukabilinde alınabilir. 

1 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek-
1eı·i kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

'~--~--~~~~-----1~6~1_1 ___ 16------~~---7_12_0_4_5_s_o_ 

M. M. V. Deniz Levazım 
ma komisyonundan: 

satına). 

l - Tahmin edilen bedeli 16.275 lira olan 150.000 kilo nohut 17-1 inci 
teşrin-939 tarihine rastlıyan salı günü saat 11 de kapalı zarfla alınacak~ 
tır. 

2 - İlk teminatı 1220 lira 63 kuruş olup şartnamesi he>r gün komisyon
dan pa~·--~ ı,. :ılarak alınabilir. 

3 - İstekliler> ''1!)0 ~ayılı kanunun tarifatı dahP ·z:r>ı c-<J •cı..k-
Ieri kapalı teklif m ' nlaı tt11 en geç belli gün ve !-l·ı ... m biı tal evveline 
kadar kasımpaşada bulli!ı~:ı k misy"" 1 ·!?'<anlığına vermel~ri. 

1 11 16 7719-3579 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünden 

Memur alınacak 
\ Merkez işletmeler ve atelyeler teşkilatında istihdam edilmek üzere mü
, sabıtlrn ile memul' alınacaktır. i\Ilisabakaya iştirak edeceklerin aşağıdaki 
'evsafı haiz olmaları ~~ rttır . 
1 A - Türk olmk ve Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz bulunmak. 

B - Orta mektep veya Ji:e tah~ilini bitirmiş olmak. 
1 C - Azami 35 yaşında bulunmak 35 yaş dahil. 
1 D - Hiisnühal eshabmdan bulunduğuna dair polif'ıten musaddak ve

sika ibraz etmek. 
E - İdare hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenede devlet 

demiryollarmda istihdama mani bir hastalığı bulunmamak. 
1 - Müsabakada kazanHn orta mektep mezunlarına 60, lisan bilenle

re G7 lise mezunlarına 74 lira lisan bilenlere 83 lira ücret verile
cektir. 

2 - l\Ilisabaka 1G 1 inci teı:ıl'in 939 pazartesi gi.inü saat 10 da Anka
rada cer claireı:;intle istanbulda Sirkeci Haydarpaşa ve izmirde iş

letme müdürlüklerinde yapılacaktır. 
3 - )Iüsabakaya gireceklerin aranılan vesikalarla 14 birinciteşı::in 

939 cumartesi gününe kadar 2 inci maddede yazılı işletme mü
dürlüklerine müracaatları lazımdır . 6 8 10 12 5045-3654 

i LAN 
Kuru meyve nhracatçıları 

birliğinden: 
Birliğimizin 12 birinciteşrin 939 perşembe günü suat 17 de aktedilecek 

umumi heyetine birliğim:ze mensup azaların gelmelerini rica ederiz. 
Henüz duhuliyesini nrip birliğe kaydolunmıyan üzüm ve incir ihracat-. 

çılarının da o Yakte kadar duhuliyelerini verip birliğe kaydedllmeleri la-
zımdır. 1 

Duhuliyeyi veı·ip birliğe .rnzılmıyan üzüm ve incir ihracatçılarının 15 
Birinciteşrinden itibaren ihracal yapamıyacakları da ayrıca. ililn olunur. 

Umumi katip N. Reis 
Kazım Taner Saldhettin Sanver 

3692 
-=====~~--..... ---::::-----~-----:--------:: ------------

1 z mir Cumhuriyet Müddei-
umumiliğinden: 
İzmir icra dafre:';inde katiplikle calıştırılmak üzere 40 lira ücretli bir 

süvari mübaşirliği açılmıştır. :\Iernuriıı lrnnunumııı 4 üncü maddesinde 
sayılan evsaf ve şeraiti haiz taliplerinin 10-10-939 Ralı günü saat 16 da 
imtihan icra kılınacağından şimdiden adliye encümeni kalemine müraca-
at etmeleri lüzumu ilan olnur. 3677 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

Memleket hastahanesi operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı Ja
k'nyon apartmanında kabul eder. 

Telefon: 3537 

LJoJ<cor 
Bakteryolog 

-
ANAüOLU 

GÜNLÜK SİYASI GAZETE 

Sahip ve Baımuharriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı itleri 
müdürü 

HAMDİNÜZHETÇANÇAR 
iDAREHANESi 

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

ı _ 27-9-939 tarihinde ihalesi yapılamıyan -7500- lira muhammen A. Kemal Tona'v 
bedelli iic kalemden ibaret ceman 1100 metre çift kurşun kılıflı J 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1400. Altı ylığı 800 

kuruştur. 
telefo~ kablo;:,u bir ay zarfında pazarlıkla satın alınacaktır. Bulafıeı. aalgın luı,atabklu 

2 - Muvakkat teminat 262 lira 50 kuruş olup ihalesi 27-10-939 ta- atltehasıa 
rihli cuma günü saat 11 de yapılacaktır. ( V -

3 - Şartnameler her gün izmir ve istanbul telefon müdürlüklerinde erem Ve saire ) 
Yerilecektir. Boarne.hane polia karakolu ya-

Yabancı memleketler için sene
lik abone ücreti 27 liradır. 
Günü geçmiı nüshalar 25 

kuruıtur. 

6 Teşrinievvel 1939 CUMA 

V. F. Henri Van Derze Sperco vapur acentesi 
Nevyork için <eADRİATİCA» SOC. AN. Dl 
«EXERMONT» vap. 6 ilkteşrine NAVİGAZIONE 

doğru bekleniyor. «Cilicia» motörü 7-10-39 tarihinde 
cEXECUTİVE» Vap, 11 ilkteşrine beklenmekte olup Cenova ve Marsilya 

doğru bekleniyor. limanları için yük alarak hareket ede-
cEXPORTER» Vap. 27 ilk teşrine cektir. 

doğru bekleniyor. Guirinale vapuru bu ayın 12 • 15 

Armament Deppe, Anvers 
Anvers için 
«GİRONDE» Vap. ilkteşrin ooşlan 

gıcına doğru bekleniyor. 

D. T. R. T. 
Tuna limanları için 
cT!SZAc Vap. 10 ilkteşr.lne doğru 

bekleniyor. 
cDUNA> Vap. 10 ilkteşrine dogru 

bekleniyor. 

S •. : ~e Maritime Roumain 
Köstf.nc::: Kalas ve Tuna limanları 

için. 
c:BUCUREŞTİ» Vap. 4 ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 
«ARDEAL» Vap. 12 ilkteşrine doğ 

ru bekleniyor. 
cDUROSTOR» Vap. 28 ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 

de beklenmektedir. Adriyatik liman
ları için yük alacaktır. 

«İTALİA» SOC. AN. Dl 
NAVİGAZIONE 

«Conte Grande» motörü 17-10-39 
tarihinde Cenovadan orta Amerika 
limanları için hareket edecektir. 

İlandaki hareket tarihleri ıle-nav
lunlardaki değişikliklerden acente
miz mesuliyet kabul etmez. Daha 
fazla ~af sil at için İkinci kordonda 
FRA TELLi SPERCO vapur acente
sine müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON - 2004. 2005 

Olivier ve şürekası 
Limited 

vAPUR ACEN'l"ASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Ste. Cornmerciale Bulgare de Na- Londra ve Liverpol hatları için 
vigation a vapeur piyasanın ihtiyacına göre vapurJarı-

Haifa lskenderiye ve Port Sait için _m_ı_z_s_e_f_e_r _y_a_p_a_c_a_k_la_r_d_ır_. ___ _ 
cBOURGAS» Vap. 13 ilkteşrine /. • B 

. doğru bekleniyor. zmır • uca 
Curgas ve V arna için Kültür Lisesi 
Chipku Vap. 8/ 10 ilkteşrine doğ 

bekleniyor. 

Vapurların is:m ve tar.ihleri hak
kında hiç bir taahhüd a.1,namaz. 

Resmi liselere muadildir. Ortaokul 
sınıfları ile lise sınıfları vardır. Leylt
nehar1 kız ve erkek talebe alınır. 

Telefon: 2080 16 

......... ~~------1111!1!111 .................. ... 
Hüse vin Hüs -ıü Uzis 

1 

Pek büyük fedakarlıklarla ve yalnız 939 senesi İzmir 
fuarına ai" olmak üzere getirtmeğe muvaffak olduğum 

Amerikanın 
Simmons fabrikasının 

enternasyonal 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sandalya ile masala
rını saygılı müşt&rilerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arıu edilen meta
net, zarafet Ye rahatlığı ancak mezkur karyola ve :-ıoınyalarda buluna:cağı 
ve fiyatlarda hir bir ıam olmadığını ::ıayg·ılı miiştet"ilerinıe bildiririm . . 

Her mü~trriyi tntmin edecek .<ıekilde yerli karyola çeşitleri ve gaye1. lüks 
Avrupa çocuk arabaları dahi bulunur. 
tzmir Yenikavaflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yeri 

Hüseyin Hüsnü U~is 
• 

Lise ve Ortaokı;ıllar mübayaa 
komisyonu başkanlığından: 

Cinsi Miktarı 

Muhammen bedeli 
beher metresi 

Teminatı 

Yünlü kurşuni kumaş 300 metre 375 Kr. 84.37 Kr. 
Pamuklu kır renkte bez 1000 metre 65 Kr. 48.75 Kr. 
Pamuklu haki bez 1000 metre 58 Kr. 43.50 Kr. 

Cinsi, miktarı ve muhammen bedelleri yukarıda yazılı üç kalem ku
maş açık eksiltmeğe konulmuştur. İsteklilerin 1 teşrini evvel 1939 tari
hinden itibaren komisyondaki numune ve şartnamelerini görmeleri ve 
ihale günü olan 17 teşrini evvel 1939 salı günü saat on beşte İzmir Kültür 
direktörlüğündeki komisyona baş vurmaları ilan olunur. 

2 6 10 15 3608 

ilan -
veya banka mektubu ile ve diğer kanuni vesaikle izmir telefon nmda 74' ANADOLU MATBAASINDA inhisa ) r tütün fabrı•kaSl 4 _ İsteklilerin mezkur gün ve saatte muvakkat teminat makbuzu l 
müdürlüğü binasında müteşekkil satın alma komisyonuna müra- T ı f . 4115 Basılmıştır. r a 
caatları ilan oulnur. 3625 e e nn. • " Müdürlüğünden: 

Izmir Lise ve Ortaokullar satınalma komısyonu başkanlıgından Fabrikamızda mevcud tahminen 3900 kilo yanık makine yağı, 80 kilo 

Beher kl.lostı 1\Iuhammen tutarı İlk teminatı muhtelif cinste eski kayış, 20 metre eski hortum, 53 adet eski zımpara ta-Cinsi Azı 
Kilo 

çoğu 
Kilo 

.ı.t K Ait olduğu okullar şı, 150-200 kilo eski çinko, bir miktar eski şerit, 1200 kilo eski çenber 
Lr. Kr. Lr. r. Lr. K. çullar açık artırma ile satılacaktır. ' 

80 İstekliler; şartnamesini görmek için tatil günlerinden başka her gün 
Pirinç (Tosya) 17400 22800 28 6384 OO 478 Bütün yatılı okullar !-laat dokuzdan 17 ye kadar fabrikamız levazım şubesine müracaat edebi-
Toz şekeri J 7 497 22521 27 6080 67 456 05 Bütün yatılı okullar lirler. 

Bütün yatılı okulların 1939 mali yılı yukarıda yazılı iki kalem pirinç Ye toz şeker ihtiyacı 3-10-1939 tarihinde yapılan kapalı zarf eksiltmesi!ıde Muvakkat teminatı (On lira) dır. 
talip zuhur etmediğinden bir ay içincle pazarlıkla alınacaktır. İstek1i olanlar her hafta salı günleri saat 14,30 da kültür direktörlüğünde toplanacak İhale 12_10_939 perşembe günü sat on dörttedir. 
komisyonumuza yukarıda yazılı teminatları ile birlikte müracaat edebili.ı: ler. Bu işe ait şartnameler her gün kültür direktörlüğünde görülebilir. 3681 İsteklilerin ihale saatinden önce depozitolarını vezneye yatırmaları 

lzmir Lise ve Ortaokallar satınalma komisyonu başkanlığından şa~~~-geçen gün ve saatte komisyonumuza müracaat edilmesi nan olu-
nur. 24 1 6 3559 

Cinsi Azı 
Kilo 

Çoğu 
Kilo 

Beher kilosu 
Lr. Kr. 

Muhammen tutarı 
Lr. Kr. 

İlk teminatı 
Lr. K. 

Ait olduğu okullar 

Kuru fasulye horoz 8415 11906 18 2143 08 160 74 Bütün yatılı okulların 
Beyaz teneke peyniri 5500 7100 ı 35 2485 00 186 00 Bütün yatılı okulların 
Kaşar peyniri 1540 1950 60 1170 00 87 75 Bütün yatılı okulların 
Un (Ayvansaray) 5150 6700 16 1072 00 80 40 Bütün yatılı okulların 
Zeytin tanesi Tirilya 3650 4580 26 1190 80 89 31 Bütün yatılı okulların 
Patates 15450 20300 6 1218 00 91 35 Bütün yatılı okulların 
Kuru soğan 10600 13960 4 558 40 41 88 Bütün yatılı okulların 
Yatılı okulların nıkarıcla yazılı ihtiyaçlarının yapılan açık ek:;;Jtmegindeistekli ç1kmadığından açık eksiltmeleri uzatılmıştır. Şartnameleri her gün 

Kültür direktörlüğünde görlilebilir. Eksiltmeleri anı ayrı 17-10-939 tarihine tesadüf eden salı günü saat 14,:rn da hükumette kültür direktörlüğün-
de ppılacaktır. İsteklilerin belli gün ve l::iatte teminat makbuzları He birlikte komisyona Laşvurmaları ilan olunur. 3682 

Izmir Emrazı sariye hastaha-
nesi Başhekimliğinden: 

Hastahanemize 2053 lira i.ahmini fiatle 25 karyola 25 demir sandalye 
25 madeni etajer ve 25 şezlong açık eksıltme ile Hlınacaktır. 

Eksiltme 23 birinciteşrin ~rnn pazarte~i Q"İirıü -ıırnt ı ı de olacaktır. 
İstekliler şeraiti anlamak ilzere her gün \"ı:> artırma eksiltme kanunu· 

a göre teınintı.t makbuzu veya baııka mektupları \'f' icap eden \·esikalar
la birlikte ek~iltme saati nelen bir sat C\ ,·el i;r,mır Teı ecikte emrazi sariye 
hastahane;:;intle loplaııan kumisyona müracaatları. G 11 16 21 3667 


