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Ruzvelt, Sulh Tavassutunda ulunmu 
A rika ularında M hul D nizaltıları 

Amerika sularında görülen ve hüviyeti Amerika hükiime. 
tince gizlenmekte olan tahtelbahir, acaba hangi devlete ait? BALTIKTA RUS HAK il E 

H 1 d Y k f RÜ5y8, EstÔnya, Litvanya • Letonya mifua5ebe~ 
itler'e tima o •. r· ,~ J· J k A ,_ l kı 

r ınuınaıyaaa as erı nazır ı a 
Bir sulh teşebbüsü için, logiltere ve Rusya, Balhkta kimden çekiniy, ...... 
Fransanın muvafakatı alınmalıdır! 

H 



. r ~AHİFE: 2) 

Bir Fransız 1 

şırmış b lu ğ 

Dikilide 
Yeni Zelzeleler 

9 Teşrinievvel 1939 Pazartesi 

Üçok, Doğansporu 
2- O yendi 

Evvelki gece Dikili kaza merkezin- Ateş· yamanlar maçı 1-1 
de iki zelzele vuku bulmuştur. Bn zel-
zeleler üçel' saniye devam etmiş ve or- berabere neticelendi 
ta şiddette hissedilmiştir. 

Dikili felaketzedeleri, Kızılay ku- Dün Alsancak sahasında likin 1 -

Avrupada devamlı bl•r Jh f • d b•J k • • p 1 rumunun çadırlarına yerleşmiş rılduk- kinci hafta lik müsabakaları yapıl-SU emın e e ı me ıçın Oıonya, ları için ~imdi tamamen iş ve g·üçleri- dı. Seyirciler pek azdı. 
le meşgul olmağa başlamışlardır. ikinci takımlar: 

Çekoslovakya ve Avusturyanın kurtulması Jazımdır Fakirlere kızılav tarafından sıcak Geçen hafta olduğu gibi bu hatta 
yemek tevziatına d~vam edilmektedir. da gerek Doğanspor ve gerekse A -

Paris, 8 (Radyo) - Kustav Ercle; dolayı sulh istemek mecburiyetinde ilave etmektedir: lazımdır. Aksi takdirde Avrupada Ş h • ı · · teş, takım çıkarmadıklarından ra-
bugünkü (Viktoı·a) gazetesinde yaz- kalclığını yazmaktadır. Muharrir, «Dünyanın eşaslı l,ıir sulhe kavuı;:- miistakur bir sulhüıı teessüsüne im- e lT mec ısı kipleri Üçok ve Yamanlarspor, sere-
dığı mühim makalede, Hitlerin, İn - hukiki ve devamlı bir sulh istenildi- ması için, Polonya, Çekoslovakya ve kan yoktur. Başta IIitler olduğu hal- Şehir meclisi, ikinci teşrin ayında moni suretiyle oyunları kazandılar. 
giltere ile Fransanın tatbik etmekte ğine göre, evvela Almanyanm yap - Avusturyanm kurtulma ı ve bu dev- d~e bunun Almanyada anlaşılması mutad toplantısını yapacaktır. Mecli- Seremoniden sonra Üçokla Doğan-
oldukları abloka yüzünden şaşırmış tığı haksızlıkların izalesi lazım gcJ- Jetlerin, tekrar istiklale kavuşması lazımdır.» sin bu devresinde bilhassa yol inşaatı !!por ikincileri arasında ceryan edeN 
bir halde bulunduiunu ve bundan diğini kaydettikten sonra şunları için bazı fasıllar arasında münakaleler hususi mö~baka, Doğansporun 2-3 

yapılması çok muhtemeldir. Yol inşası galibiyetfyle neticelendi. 

Macaristan Alman Askerleri Bitaraflar için belediye büdcesinde ayrılmış olan Birinci takımlar: 
yüz binlerce liralık tahsisat tamamen Birinci takımların maçları saat 
sarf edilmiştir. Halbuki süratle inşası 13,30 Ateş - Yamanlar takımının kar 

Ç k l k 
'- AJ 1:\ l d h b" k 11 d şılaşmasiyle bao:ıladı. Müsavi bir kuv e ()S OVQ yanın ORr manyayı pro• ı:ı.zım ge en a a ır ço yo ar varır. :t 

G h 
• f k Karantina - Güzelyalı yolunda de- vet arzeden her iki takım oyunun bi· 

betine mi ugv rayor arp cep esınin zayı no tasını arı- vam etmekte olan tamirat sona erince rinci yarısında sarfettikleri gayrete testO ediyorlar bu hatta belediye otobüslel'i işletilme- rağmen gol çıkaramadılar. Berabere 
Londra, 8 (Radyo) - Röyter ajan- ) J ·ı· t } • • f ı· t• ğe başlanacaktır. biten bu devrede Ateş takımı 4 kor-

~1, ~~ı:ı~nyanın :Vlac.aı;ista~ı yutmak yor ar• ngJ iZ ayyare efl01Il aa tye 1 Brüksel, 8 (Radyo)_ Alman tah- 8 } d. t ff , · nerve ikifirikikden istifade edemedi 
1s~ed1gını. Ye _bunun ıçın bır ta~ı~ Londra, 8 (Radyo) - Röyter ajan şıfler yapmak istemişlerse de püskUr telbahirleri bugün şimal denizinde e e ıye e Jş.erı Yamanlaı- takımı da mukabil akınla. 
planlar.çızmege başlad:fpnı haber •e.ı-

81 
Paristen haber alıyor: tülmüŞierdir. Belçika bandıralı bir vapuru batırmış- Belediye, şehrimizdeki otel, l_okan- rında semere veremiyen 2 korner Ye 

mektedır. B~ haber, alakadar mehafı1- Garp cephesinde .S'.lıı gece sükfi~ Londra, 8 (Radyo) _ Üç İngiliz la.r~ır. V~p~run mürettabatı bir İn- t~ ve ~e~abeı dükkanlarını ~ıkı hı; tef- 2 firikikle ka:uandı. İkinci devrenin 
de derin akısler yapmıştır. .. .. net hüküm sürmüştür. Alman müfre- tayyaresi, bugün Zigfrid hattı üze_ gılız gemısı tarafından kurtarılmış- tışe tabı tutmu.~t~r. Beledıy~ nıza:n- otuzuncu dakikasında Yamanlar o -

t~o~1dra, ~ .. ~Radyoç) k- lRuskhudku- zelerinin mühim bir kısmı, cephenin rinde uçmuş ve saatleı·ce istikşafta tır. . lar~na aykırı gorulen yerlerın sahıp- yukncuları, bir fırsattan istifade ede-
me ı, ~· acarısı.unm e os oya ya an zayıf bir noktasını bulmak için ke ~ bulunmuştur. . İsveç, Holl~nd~, Danımarka ve Bel- lerı cezalandı!ılmıştır. re yegane gollerini kazandılar. 
aldığı karpatları aramağa karar ver- «««***»> çıka devletlerı bıt~raf oldukları hal- Esrarcılık Fakat topun ortaya gelmesiyle be • 
mi~tir. de vapurlarının ugradıkları tecavüz- rabel' Ateş takımı, Yamanlar kale-* ç b ı tk den dolayı Almanyaya müşterek bir Keçecilerde İlyas oğlu Arif Geçer, sini ziyaret etti. Ve İzzetin şahsi 

Amerı.kan vapuru em er ay )}) nu U nota verecekler ve protestoda bulu- ve Kazım oğlu Şükrü esrar satarken gayreti, Ateş takımına bir dakika 
nacaklardır. · zab~aca tutulmuşlardır. Üzerlerinde sonra beraberliği getirdi. Oyun da 

[ el J Kopenhag, 8 (Radyo) _ Alman- )2 gram esrar bulunmuştur. Kemerde biraz sonra 1-1 berabere bitti. 
yo una evam a laı·. Danimarka vapurlarından birini Hl!lit oğlu sabıkalı Osman da esrar sa- Ateş Yamanlar maçını günün en 

Nevyork, S(Radyo) - Almnn a - s b J ki b kJ • J •ı• B daha yakalıyarak müsadere etmiş _ arken 370 gram esrarla yakalanmış- mühim müsabakası olan Üçok - Do. 
mirallığınca, İngilizler tarafından a lrSJZ ) a e enıyor. ngt iZ 3Ş• lerdir. Bu vapurun harnulesi Muzdan tır. ğanspor maçı takip etti. Daha ilk da-
batınlacağı iddia edilen Amerikan k•ı• H• } . kl•f d d k ibaretti. K , kikalardan netice peşine düşen oyun 
vapuru, dört torpido muhribin~n. mu VC ) ) It erJD te J atJnJ re e ece Londra, 8 (A.A) - Bu sabah fe- Ü türparkta cuların sarfettikl·eri enerji yüzün -
hafazasında olarak atlas denızınde ' cir vakti Hollanda Amerika kumpan- Diin havanın çok güzel olması ha- den oyun alaka uyandırmağa başla -
Amerikaya doğru yoluna devam et- Lonclra, 8 (Radyo) - Başvekil Yi harbe girmeğe icbar eden sebeb - yasının Binnedjik vnpuru Manş de- ~abh·le Kültürpark, fevkalade kala- dı. Üçoklu!ar devrenin 25 inci daki -
mektedir. Nevil Çemberlnynin çarşamba günü leri birer birer dünyaya anlatacağı- nlzinde torpillenerek batırılmıştır. balıktı. On binden fazla halk, mü - kasından sonra oyun üzerinde mües-** aYam kamarasında vereceği söylev , nı, Hitlerin, lfıkırdıdan ibaret olan Vapur Nevyorktan Amsterdama gel zeleri ve hay\'anat bahçesini gezmiş, sir olmağa başladılar ve 37 inci da· 

K I 
.ı:·ı sabırsızlıkla beklenmektedir. AIU - Yai<.llerine itimad edilemiyeceğini mekte idi. l\Iiirettebatından killlseve fuar münasebetiyle vücuda getiril - kikada Namığın çektiği firikikten 

Ta , ana Vatan Ti. O• kadar mehafil, Başvekilin, Hitlerin beyan ect_eceğini söyleyorlaı·. birşey olmamıştır. Vapurun 41 kiŞi- miş olan eğlence vasıtalarından is - Mazhar ilk golü yaptı. Devre 0-1 

Sana. teftl.Ş ettı• teklifleriJ!i reddeceğini ve lngiltere- den ibaret olan tayfası bir sandalla tifade etmiştir. Üçokun galebesiyle bitti. -----ccc***n> karaya çıkmıştır. İkinci devrede Doğansporlular hiç 
Londra, 8 (Radyo) - Kral al - B b Binnenjik 6873 tonluk bir gemi Kaza olmazsa musavatı temin için olduk -

tıncı jorj, anavatan filosunun tefti - eneşı• n eyanatı idi. Menemenin Emiralem nahiyesine ç~ çalıştılar. Fakat elde ettikleri fır -
.ı:ıini bitirmı·11 ve buailn buraya dön _ * d ş . ğl H.. satlardan istifade edemedikleri gibi 
':>' v e bağlı Alaniç.i köyün e erıg o n u- 25 · · d k Ü 
mu~tur. Balkanlar evin, köy civarında çalı keserken ya- ıncı a ikada çokun ikinci go -

o*o J !ine de mani olamadılar. Bu golden 
nına gelen arkadaşı Mustafa Kerim sonra tekrar harekete gelen Doğan-

Aıman Çek mı.ll'etı·nı·n ı·stı.kla"' l ateşı·nı· hı·ç Bir b!ok teskil tabancasını kurcaıamağa başlamış, sporlular oyun üzerinde müessir oıa. 

Ticaret heyeti Mos· 
kovaya vardı 

Mosko,·a, 8 (Radyo) - Alman ti
caret heyeti bugün buraya gelmiştir. 
Heyet, yarın Molotofla konu~acaktır. 

-=*=--
lsveç 

Tayyare ve mühim· 
mat alıyor 

Stokholm, 8 (Radyo) - İsveç hü
kümeti, alınacak 102 bombardıman tay 
yaresi ile mühimmat için 32 milyon 

, ateş alan silahtan çıkan mermi Hüse- bilmek gayretini gösterdilerse de Ü· 

d k • :.rini göğsünden ağır surette yalamış- k 

bı·r kuvvet so~ndu''remı·yecektı·r e ece ter t ço ·un enerjili tabiyesine karşı mu -ır. vaffak olamadılar. Ve bu suretle 0~2 
Paris, 8 (Radyo) - Gazeteler, Partı· kongrelerı· mağlUp olarak sahadan ayrıldılar. 

Faris, 8 (Radyo) - Çekoslovak - cadele edecektir. Çek milletinin is-
ya !'abık cumhurreisi Beneş, bugün tikHll nte!}ini hiç bir kuvvet söndü -
Havas ajansı muh_abirine beynnatta remiyecektir.» 
bulunmuş ve şunları söylemiştir: Paris, 8 (Radyo) - Çekoslovakya 
-Yirmi l:{_eş yıl sonra. ayni gaye için hükumeti teşekkül etmek üzeredir. 
Fransaya geliyorum. Burada tesis e- Başvekalete Beııeş, hariciye nezare
deceğimiz ordu, 1914 de olduğu gibi tine Ueuski, maliye nezaretine Ut -
tekrar Çekoslovakyanın istiklali için rana ve harbiye nezaretine general 
Fransız kuvvetleriyle yan ıyana mil- Ongastel getirilecektir. 

----ece***•>>-----

Hor Belişanın beyanatı 

İtalyanın teşvikiyle Yugoslavya ile *·---
1\Iacaristanın tamamen anlaştığını ve Yalılar nahiyesine bağlı Asansör 
Balkanların da, Rusya ile Almanya- :ıemt ocağının kongresi cumartesi gü- Aziziye tüneli 
n~n :utuhat y~rışına maı:i olmak i - nü akş~mı sa~t. yi:,mi ?iı;de ç~k k~la- Aydın hattında inşa edilmekte olan 
ç~n. ~akında bı; blok teşkıl edecekle- balık b~r :p~rtılı. kutlesının .iştı~akı~l~ Aziziye büyük tüneli işi, çok bati iler-
rmı haber verıyorlar. v~. p~~tı vılayet ıdare heyetı ~uşa~ıdı ]emektedir. Sebebi, tünelin açıldığı * Şukru S~yarın huzuru ve nahıye ıda- yerde dağ içinden suların sızıntı ha-

R k b> • re. hey:tı •v~zasından Kemal Ôzerte - !inde akmasıdır. Bu sızıntı yerlerini om en a ınes\ mm reıslıgınde topla~mıştır. kapamak ve tünelin inşaatına devam 
"enı·den tadı·/ Kon~re azalar:. muzake~~ye. başl~- etmek çok güç şartlar içinde mümkün 
,1. j madan once Eb_edı ~e~ Atat.urkün .~z,:z olmaktadır. Bu sene cumhuriyet bay-

/ 
hatı;asını tebc_~len ıkı dakı~~ sukut ramında işletmiye açılacağı tahmin 

o anuyor etmışler ve muteakıben muzakereye edilen tünel için, daha uzun zaman ça-
Bükreş 8 (Radyo) - Romen k:ı.- baslanmıştır. . . lışmak icap edecektir. 

binesiııin tadil edileceği ve teşekki.il e- İdare heye~ının yıllık ~alışma raporu *·---
F 

decek milli ittihad kabinesinde sabık ok.~nmuş, ıttıfakla tasv.~p ol~nmuştm·. İ * lngiliz OfdUSU, yakında raDSJZ Qr. parti liderlerinin vazife alacakları sö - Mutea~ıben ~esap. encumenı ra.poru hracatta zorluk'ar 
Ingı·ıtere }eniyor. y ve yenı yıl budcesı okunmuş tetkık ve Şehrimiz ihracatçıları, mahsul 

d d • J k • kalbnl olunmuştur. 

kron ayırmıştır. 

1 
usu erecesıne ge ece tır . -=·*·=-- Çok hararetli geçen müzakereler ihracında görülen bazı zorluklar 

sveçin bütün demir· At 1 I esnasında . emtin dilekleri de tesbit münasebetiyle tekrar ticaret veka-

' 

• 
1
. • Paris, 8 (Radyo) - İngiltere har- ğını söylemiştir. Il\afi • ta yan edilmiş ve nahiye kongresine arzı ka- Jetine müracat etmişlerdir. Tüccar-

erzne ta ıptır biye nazırı Hor Belişa, bugün P~r.i _ H.?r Be.lişa, şi~d.iye kadar ~ı:ansa- ı·arlaştırılmıştır. ~ar,hezcüm.le k{edi. m
1 
es.eldesin~e~ bbaş 

Berlin, 8 (Radyo) - Yakında top- Suvar gazetesinin Londrn m~?abırıne ya gonderılen ,İngılız askerle~ı:ıın ta- tİCa~et rekabeti Bundan sonra yeni idare heyeti se- ~ arp sıgor ası ış erın e .. :yenı aş 
}anacak olan Oslo konferansında ts _ beyanatta bulunmuş ve lngılız ordu- mamen cepheye vardıklarını ılave ey- çimi yapılmış BB. Esad Bartan, Ham- ~osteren Aba7:ı zorlu_klar munaseb7 -
kandinavya hükilmetlerinin iktısacli sunun, yakın zamnnda Fransız ordusu lemiştir. Zurih, 8 - İtalyanın, bitaraflık _ za Halıcı, Süleyman Demirkaya, Tah- tıyle vek~letın tedbırler almasını ıs-
meseleleri ve !sveçin bütün demir ma- kadar mükemmel bir halde bulı.maca- tan iRtifade ederok, cenubi Amerika- Rin Ulucenk ve İbrahim Keserman ida- temektedırlel'. 
de__nlerin~ talip_ olan İngilterenin yap- S 1 k• ş·mal denizinde bir hadise da ticaretini artırması, bura ·ı ile iş re heyetine, Şemsi Adak ve Abdurrah- n 
tıgı teklü tetkık oluncakatır. i Kor s 1 ı gören Alman tacirlerini endişeye dil man Alıç da nahiye kongresi delege- o·· " .. d ı --,--* Londrn, 8 (A.A) - İki İngiliz ma- şürmüş ve Alman tacirleri, harbin de !iklerine ittifakla seçilmişlerdir. ugun e yara anmış 

D l k h l 
Londraya gidecek vn tı:n•ama gemisinin dün öğleden yamı takdirinde.' bu plya.sadan uza~- _Asansör ocağının her yıl olduğu Torbalıda Dağkızılca nahiyesine 

OSt U me tup arı ~onra şimal denizinde Alman deniz !aşmak zaruretınde kalacaklarını ı~ gfbı bu defa da ilk toplantı gilnUnde bağlı Boz köyünden Ahmed oğlu Ha. 
Paris, 8 (Radyo) _Polonya cum- Paris, 8 (Radyo) - Polonya baş tııyarelerinin hücumuna uğradığı a- leri sürmüşlerdir. Bu itibarladır ki, büyük bir ek!'\eriyetle kongresini yap- san, seyyar çingemılerden Hasan oğ-

hurreisi Rakeviçle Fransız cumhur vekili Sikorskinin, bugünlerde Lon - mirallık makamı tarafından bildiril- Alman ticaret odası, vaziyeti tetkik mıı:ı olması iyi bir tesir bırakmıştır. lu Abbasın düğüniindt! Çakırbeyli kö. 
reisi Lebrun arasında dostluk mektup- drayn giderek ba!I vekil Çemberlaynla mektedir. Her iki taı-afta da zayiat için mahalline bir heyet göndere • Yeni ocak heyetine muvaffakıyetler yünden Mehmed oğlu Ali tarafından 
ları teati edilmiştir. konuşacağı söyleniyor. olmamıştır. cektir. dileriz. tabanca kurşunu ile yaralırnmıştır. 

·--ISLAM T ARIHJ~a.~---•ı 
Hz. Muhammed 

• ~ YAZAN: M. Ayhan~ • 
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Dediler ve bir fırsatını bularak 
Ebrehenin elçisini okla geberttiler .. 

Yeni kilise; halkın rnğbetinden 
mahrum kalmakta berdevamdı. 

Bir geceydi.. Beytülküleysin avi -
zeleri; parıl parıl yanıyordu. Beyaz 
ve mermer bina, yüksek göğdesi ile 
gecenin karanlığıncla bir buz yığını
na benziyordu. Ortalıkta kimse yok
tu .. Kandiller; kilisenin lo§ salonuna 
ince ışıklar dökilyorlardı .. 

Tam bu sırada sırtlarında boy göm 
lekleri bulunan iki gölge gözüktü. 
Çıplak ayaklariyle sessizce kiliseye 
giriyorlaı:__dı. 

Bu iki gölge, salonun orta yerine 
çömeldiler .. Biraz sonra. kalktılar .. 
Ellerindeki birer tahta parçasını ev
vela çömeldikleri yere uzattılar. Son-

ra duvarlara sürdüler .. 
Gene geldikleri yerden sessizce 

ve kimse görmeden uzaklaştılar ... 
Şehrin sokaklarında hızlı hızlı 

yürürken içlerinden biri, diğerine; 
- Nüfeyl! 
Diye hitap ediyordu: 
-Artık kaçmalıyız! 1.. 
Bunlar, Kenane kabilesinden iki 

arkadaştı .. Bir müddet sonra şehrin 
haricinde idiler. Arkalarına bakma

dan geniş badiyelere dalıp gittiler. 
Sabah oldu .. Muazzam kilisenin 

kapısı, bekçiler tarafından açıldı .. 
Fakat; 

içeriden pis, müteaffin bir hava 
geliyordu. Kilisenin içini ağır bir ko-

ku sarmıştı. - Kimin haddine düşmüş bunu dusunun mübarek ve uğurlu telakki 
Kapıcılar: yapmak?. Benim inşa ettirdiğim bir edilen yaşlı ve ağarmış r~nkli çok 
- Bu da ne? kiliseye gece vakti kim ayak basabi~ büyük bir fili idi. 
Diye şaşırdılar ve salonda ilerle- lir? Habeş ordusu her nereye doğru 

diler. Kar§ılaıtıkları manzata şu ol- Diye bar bar bağırıyordu. bir yürüyüş yapsa ve harbe kalksa 
du: Neticede her şey anlaşılmı§tı. bu Hl, en önde yürürdü. Arkasından 

Salonun bir yerine pislenmişti. Memurlar geldiler ve; da diğer fil kıtaları gelirdi. Bu hay-
Ve bu pislik iki tahta parçasiyle mü- .- Bunu yapsa, yap.sa Mek_k~ Ar~~- vanların bilhassa Fili Mahmudun sır-

ları yaparlar. Bu suretle hızım kılı- d k b' 
cella duvarlara sürülmüştü. . . k dti .. k . d' tın a ıymettar, murassa ır takım 

. . semızı ıymetten şurme ıste ı- ~ 1 M h H b 
- Aman, bu ne haldır, bu ne ış- l K d' k"b l . d l . l k eger er vardı. eş ur a eş cen-

tir 1. Hangi cüretkar bunu işledi? . ker. e,? ~ ~ J rı 0 ayısıy e ıs - gaverleri, bu eğerlere biner ve harbe 
- Bilmem.. aDnmda'gla aJba ıhar. istirak ederlerdi. Her fil için mütead-

e ı er. r:.; re e, d~'d f"lb 1 · "hd l d 
Hadise çarçabuk duyuldu. Ö l . d" h k d b d ı ı an ar ıstı am o unur u. 
Nihayet Ebreheye de haber veril- -1- yke"bıse ~ ~ye kay kır .

1
-t.ken e Habe§ hüki.imdarı da hadiseden 

on arın a esını yı ara ın ı amı- . . l d" Eb h 
di Putperest kumandan bunu du- l v smır en ı. re eye: · • mı a acagım. 
yunc~ ~ırt·ın·a ku~şun saplanmı~ ~ir Ebrehe artık kararını vermişti.. ........ Arzunuz muvafıktır. Fili Mah-
ma~luk gıbı >:e~ınden sı~radı. Hıd- Hükümdarına haber yolladı: mud ile filleri gönderiyorum. 
detmd.en. k.endını kaybettı. _ Kilisemiz hakarete uğradı. Bu~ Diye haber yolladı. Artık I-Iabe-

Delı gıbı olmuştu.. nun intikamını almak ierektir. Mek- şiler, San'a havalisinde mühim tah-
- Çabuk -dedi- tahkikat yapıl ~ kedeki Beytülmuazzamı yıkmağa ka şidata başlamışlardı. Mekke ve Bey-

sın 1. rar verdim. Bana Fili Mahmudu da tullah üzerine hücuma kalkıyorlar-
Ebrehenin zabitleri, memurlan, gönderiniz ki, Mekke ve Beytullah dı. 

uşakları, çil yavrusu gibi her tarafa üzerine açtığımız bu mücahede de Habeş cengaverleri de ateş püs-
yayıldılar .. zaferle neticelensin. kürüyorlardı. 

Ebrehe küplere biniyordu. Dedi ve Fili Mahmud; Habeş or- Bu büyük ve askeri harekat, der-

hal Arabistanın her tarafına akset
ti. Hazret İbrahim ile İsmaile iman 
ile hak dini kabul etmiş bulunan ka
bileler merak içinde idiler. 

Acaba ne olacaktı~ 
Ebrehe filhakika Beytüllahı yıka

cak mı idi? 
Habeş ordusu hakikaten muaz -

zamdı. 

Bir rivayete göre orduda dört bin 
kadar iri cüsseli fil vardı. Fili Mah
mud bu büyük hayvan sürüsi\ni.ın ö. 
nünde sallana sallana ilerliyordu. 

Ordu efradı da 60 bin tahmin e
diliyordu. Ve tehlikeye muhakkak 
nazcuiyle b;ık , .,·nrdu. 

Cenabıhak füıbl>nni kudret.ve em
rini esirgese, bu ordunun önünde 
kimse duramıyacaktı. 

Ebrehe, neticeden emindi: 
- Muhakkak intikamı alacağım. 

- Devam edecek -



!:I Teşrinievvel 1939 Pazartesi (ANADOLU) { SAHİFE: S)) ' 

.BALTIKTA RUS HAKİ Pariste Izmir Defterdarlığından: 

39 komünist mebus satışNo. 
)lub~mmen B 

Lira K. 

• • • 311 Kadriye 1\:1. Harnzbaşı Sinekli Cad. 11717 ).L M. e~-
tevkıf edıldı çarı müsmire'i havi tarın cıaa harap kule 96 00 

312 Kadriye :\L H< • zbaşı me\ kii Sinekli Cacl. 10464 l\I. 
Paris, 8 (Radyo) - Şimdiye kadar M. eşçarı müsmire.ri havi tarla S 1 00 

Rusya, Estony a, Litvanya - Letonya münasebetle.ri 
tevkif olunan komünist mebuslar otuz 313 Kadriye M. Havuzbaşı mevkii Sinekli caddesi 5416 l\L 

J::',. l A d • J k .A h ı kl dokuz kişiye baliğ olmuştur. Bunlar, M. eşçnn müsmireyi havi tarla . 4 00 r l n an ıyau~a QS erı azır f ar var hatp div~nı tarafından istintak ~dile- 314 Karşıyaka Bahariye M. 1866 No. Afitap sokak 14 eskı rıo 
cek ve muteakıben muhakeme edilecek 4 taj No. lu 179 ada 15 parsel sayılı hane 150 

R B 
tir. Bugün Rekozan ile Jiyon, evlerin- 315 Karşıyaka Turan şimendifer Cad. 29 A. taj No. lu 2568 

U lt kt k • J k • • ? de yakalanmışlnr ve mahfuzen harp di M. M. arsa halinde bahçe 898 O sya' Q l Q ımaen çe ınıyor • \'ant~~ ~=~~rae~~~~1~:1~~~~~ sendikala- 316 ~~~ş~-~a;:s~~jt~~~ı~~;l~ ~:11~813 No. lu toprak sokak SO OO 

rının, gelecek ayın birinci gününe ka- 317 Karşıyaka Alaybey .l\I. :Mitat paşa Cad. 13 ada 8 par'"-. l 

R Al 
. dar Rus - Alman anlaşmasını takbih sayılı 114 tajlı, 326 M. M. arsa 200 o@ 

us ya, man ya ya karc-ı Litvanyada bır nevi Maı·ino ettik!erin_i bildi_~n~elerini emı~7tmişti:. 318 Kahramanlar ~r. 1543 Xo. Dere ~okak 9,11 taj No. lu 13 41 
•• ~ l\Ieclıslerı komunıstlerden muteşekkıl 97,65 :M. l\I. arsa 

hazır/ıycr LJ d / f .. • k d • ~ k R bazı ka;.;abaların belediye kasalarında 319 Kahramanlar M. Nusret sokak 50 yeni 14 taj No. lu 
• Ç ev e QT(l2,lSlne SeV e l ,eCe US QS• Mosko\'ndan gönderilmiş külliyetli pa- hane 150 OO 

ralrr bulunmus+ı· ··. 320 1kincj Karnntin" ... ,._ Köm·ii ; ı •,, ,. l. 1730 ada 9 par-

keri bu devletlerin müsellô:h kuv-
Pari;;;, 8 (.A.A.) - Tevkif edilen sel 78 eski 9C ~ c: .. ı, t- nımaralı hane. 100 00 

komünist mebusların adedi 26 dır. 321 İkinci Karantina M. Bülbül sokak 1747 ada 1 parsel 
Bunlardan dokuzu Pariste diğerleri liııde kayıtlı 58 l\I2 7 taj No. lu hane 25 00 miktarı, 

vetlerini kat 
eyaletlerde tevkif edilmişlerdir. 322 i • "! Karantina M. İkinci Sami sokak 10 eski 30 taj 

kat !(eC. ecektir - =·*·=- ·"'· -2 ıvı:2 hane 65 oo 
~23 İkinci Karantina l\Iısır1ı Cad. 1750 ada 11 parsel sa-

- Baıtaraf1 1 inci aahif@dft - başka bu gün kullanılmakta olan Li- ya!lar fevkalade bir talim devı·esine Kunt tahliye e<lildi ·~24 yılı 242,25 metre murabbaı arsa 24 25 
Moskovaya gelmesi için ısrar etmek epaja - ij.omiski demiryolu üzerinde- çagırılmışlardır. Kışlalarda kalaba- ~ Üçüncü Karataş Salhane :\1. Şetaret sokak 29 kapı 
t~_dir. S~yasi müşahidlerin kanaatine serbest transit imkanını ve ayni za - lığa mani olmak için ihtiyatların bir Berlin, 8 (Radyo) - Amerikada 21 taj No. lu 688 ada 3 parsel sayılı 188 M2 hane. 200 00 
gore, Fınlandiya, vaziyeti tetkik et- manda Niyemen nehri yolu ile tran- kısmı köylerde tahkimat işlerinde ki Alman nasyonal sosyalistleri şefi Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 7 / 10 939 tarihinden itibareı 
mektedir. sit olarak kere~te nakliyatı hakkını kullanılacaktır. Kunt 60 bin dolarlık kefalet muka- 17 gün müddetle açık artırma usuliyle müzavedeye konulınu!';tur. İhalele-

Rusya, Finlandiyadan Aland ada- d~ talep e_d~cek~ir. Buna mukabil . l\.~~~k.ova, 8 (A.A.) _ Sovyetler bilintle bugün- tahliye edilmiştir. ri 23/ 10/ 939 tarihinde perşembe günü saat Ön dÖrtte milli e~1lak müdilr-
larının tahkim edilmiyeceği hak - Vılno şehrının şımal mıntakasında bırlıgının Litvanyaya Vilno civarında - = + ==- lüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 
kınd~ teminat istemekte, yeni bazı bulunan yir~!Ye yakın kö_yün Lit - ba~ı arazi parçaları terk edeceğine Vor ofsk·ı yedi buçuk depozito akçası yatırarak milli emlak müdürlüğüne müraca· 
arazı taleplerinde bulunmaktadır. vanyalı ahalısı anavatana gıtmek hu- daır ecnebi membalardan verilen ha- a~ljn olunur. t 7 15 3i06 
Finlandiya ve Gotland adası arasında susunda serbe~t bırakılacaktır. herler tekzip edilmemekte fakat Lit- J t b J D ft d l v d 
bazı haklar ileri sürmektedir. Be~·n •. 8 (A.A) .- Helsin~ki_d~ı;ı Al- va~yanın bu hususta yapılacak teklif- Roma sefiri oldu s an u e er ar ıgın an. 

Kaunas, 8 (A.A) - Tasrih edildi - man ıstıhbarat bürosuna bıldırılıyor: lerı reddetmesi mümkün görülmekte 26 10 939 tn "h" ·· d"f p b .. .. 1 .... b 1 d ft d 1 .ı:... g- in ö S t h k II b" • t· t bl' - · d" M · - R 8 (R d, ) R . - - arı ıne mu sa ı erşem e gunu stan u e er ar ı~ ı e g re ovye ü ı1meti Litvan - ar 1) e nezare ı şu e ıgı neş - ır. evzuu bahıs olan arazi pek fakir oma, a ) o - US) anın ·ır mlak .. dü .1 .. - .. k · ıt k . d .. . 49 k 
ya arazisinde biri sahil boyunda ol- retmiştir: olduğundan Litvanya için bir yük teş bura sefirliğine Vorofski tayin edil - mı ıke ·r b ~~!' ~ ur1 b ~ me omısy.?~u 0. 1 !tsındda 1919o lıra t 
rnak üzere iki tayyare üssü tesis hak- Bitaraflığın mi.idafaasını takvire kil edecektir. · - miştir. ruş eşı . e .e 1 ~ I?a a çe sa~ayı _mu~ emı a. ın an snr~yın .s?nun a 
kını istiyecektir. So\·vetler bundan t k 1 .1 h 1 ld - dan ihti 0 0*00 ve hayrettın ıskelesının yanındakı dnırenın tam ırat ve t.'.ıclılatı ışı kapa. 

J e me L zumu ası o ugun Iı znrf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

24 t • J ·) • Kralı· çes·ı Mukavele eksiltme bayındırlık genel hususi ve fenni şartnameleriyle saa sonr us ngı ız proje keşif hulfisası ve buna müte ferriğ evrak milli emlak müdürliJ • ya B 1.r t Ji:ı· t ğünnc görillebilir. 
UgÜn V eS YllS er Muvakkat teminat 1440 liradır. 

Gene ayni intiba 

Hitler yeni birşey 
söylemedi 

Ancak, Hitler, Moskova'nın bir 
ibaresini 

1 

E_ s t o. n va da~ ~en ,· Pari,,s, ı8" l(iRsaeds}'Oi )ne K~ailıt"çetıE· liza- İsteklilerin teklif mektupları ve en az bir taahhüde on beş bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış oldukları ve.saike 

l istinaden İstanbul vilayetine müracaatla eksiltmeden . ekiz giin e\'vel 
• "nlflYQZ ar lSf lyOr bet, bu sabah Vestmister kilisesinde alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ticaret oda!o;ı vesikalarını havi .kapalı 

Berlin, 8 (Radyo) _ Tallinden yapılan ayinde hazır bulunmuştur. zarflarını 26-10-939 tar!hine mü~adif perşembe günü saat 14 e kadar 
haber veriliuor· .. * kombyona tevdii ile saat 15 te zarflar açılırken komisyonda hazır bu-

J J b Jd lunmaları. 5 10 15 20 7848-3616 
Rusya, Estoııyadan aldığı üsleri Stan U a 

b? hafta zarfında filen işgal edecek J t b l D f t d } " d 
tır. üsıer, yirmi beş bin kişilik bir Oteller işsizlikten s an u e er ar ıgı~ a u : 
Rus kuvveti tarafından teslim alına- 26/ 10/939 tarihine ınilsadif perşembe giinü İstanbul Defter~arhğı 
cak ve bu kuvvetlerin barınması için kapanıyor milli emlak müdürlüğündeki eksiltme komisyonu odasında 42096 Jıra 44 
derhaı kışlalar inşa oluncaaktır. t t b 1 8 

(T 1 f 1 ) t ol kuruş keşif bedelli Beşiktaşta Hayreddin iskelesindeki mevcud binada ~·a-
P_arıs, 8 (Radyo) - Havas ajan - ds ~n du ' p e e 

1
°nta b- kş • pılacak kırtasiye anbarı tamirat ve tadiHltı işi kapalı zarf usuliyle eksıJ t-

sının verdiği son bir habere göre ma ıgın an, arapa as an aş a ye- k 1 t 
R ·ı ' 'd k k t il ·d . meye ·onu muş ur. ~ usya ı e Estonya arasında husule nı en apanaca 0 e er vaı 11 · Mukavele eksiltme bayındırlık işleri .?enel, ~ususi ve. f_en;nı şartn~-
ge1en itilafa rağmen Rusya, Eston - meleriyle proje kesif hulasası ve buna m_utefer:ıg evrak ıkı lıra on bır 
raqan reni imtiyazlar istemiştir. Vapurun kuruş mukabilinde emlak daire<::inden verılecektır. . . . 

Londra, 8 (Radyo) - Rigadan ha l\Iuvakkat teminatı 3157 lira 23 kuruştur. _!steklılerın. teklıf r:ıek-

k il d ber veriliyor: K d tupları '\'e en az bir taahhüdde 40 bin liralık bu ışe benzer ış yapt_ıgına 
U an 1 Rus ordusu ile tayyareleri, önü - amar asın a lair idarelerinden almış oldukları \esikalara i tinaden _İstanbul vıHt)'e• 

_ Baıtarafı 1 nci Sahifede _ müzdeki !'ah gUnil Letonyadan a lı - tine müracaatla eksiltmeden sekiz gün evvel alınmış ehlıyet ve 939. y;Iı-
E yerleşmiştir. Romanya, her türlü te- nan ilsler i işgal edecekt ir . Öpüşenler on beş ~r gu"n na 01.t tı"caı·et o·'ası \·e:sı"lrnlarını ha\"i kapalı zarflar. ını 26 '10 9_ 3_9 tarıhıne 

kselsiyör ya;;ıyor: ca\·üzi hareketlere karşı tedbir almak- •· u. - t d ı t 
Hitıerin nutkundaki \'enilik sura- tadir. Yugoslavya ile ~facaristan, biri Z ooooo hapse mahkum oldu' ar müsadif per~emlıe günü saat on dörde kadar komısyona ev ı ı e saa o11 

d~~ır : Hitler, Moskovanin bir ibare- biriyle daha fazla anlaşıp kaynaşmak- ava I lı ka dl n beşte zarflar açılırken kon31i3y~nd;3 ha~~· bulunmaları. 3582/7759 
sını kullanmıştır. Güya Fransa ve tn- tadırlar. Yani Hitlerin verdiği temi- İstanbul. 8 (Telefonla ) - Büyük 
iilterenin, yeni bir kapitalist harbi nat, bitnrafların teyakkuzunu artır - Ansızın çıldırmış ve yavru• Adadan gelen vapurun kamarasında ---------------:---------~--
açtı.klarım söylemiştir . Doğrusuya, bu mıştır. öpüşen iki kızla iki genç, mahkemeve 17 D . l f 
iddıa, her haddi aşmıştır. Almanya, ôvr gazetesi diyor ki: sunu pencereden atm· ştır verilmişler ve on beşer gün hapse m~h M. M. y. enız evazım sa ın 
Çekoslovakya ve Lehistanı yuttuktan Hitler, bizi sözlerle ve vaitlerle mi l stanbul 8 (Telef 1 ) ~ M .. 1 kum olm~şlar~ır .. Mah~O.mlar tevkif- d 
onla~ın alt~n servetlerini aldıktan aldatma~ istiyor? Vaktiyle ?aşkal~m- denizbank' memurlaı~~d~n Cem~afi~ haneye gönderıJmışJerdır. alma komisyon Un an: 
sonra ve bıtarafların mallarını para- na da vaıtlerde bulunan, ternınat veren karısı çıldırmış ve 4 va~ınd k" cu- . . . . ğ 17 1 sız, zorl~ .zaptederken bu iddiada nasıl Hitler, şimdi Fr~nsa~ı da toprakl_ar~- ğumı pencereden atmıŞtır. a y~;~la _ H,.. ] • t 1 _ Tahmin edilen bedeli 37 .575 lir~ ~lan 7\~0~0 k~lo ~e:. tıı? a 

1
fla ~-

Lulun.~~ılır? .. na dokunmı;·acagına mandırmak ıstı- nan çocuk, derhal hastnneve kaldı- a. r p e Va Z) ffi a l inci teşrin-939 tarihine rastlıyan sah gunu saat • n apaı zar 
Putı Junıale gore: yor, hayret.. rılmış ve annesi de mil ·ahe.d altına Gü "k . d r lınmak üzare ek iltmeye konulmuştur. ·tn . h U komis-

Rusya katı olarak Baltık denizine a lınmıştır ıı e mru resmın en mua . br 2 - tik teminatı 2818 lira 18 kuruş ol~~ şaı amesı er g 11 

, ««***•» . * İstanbul, 8 (Telefonla) - Harp le- ronda 188 ku~·uş. bedel mukabilinde ahn~lııl!:~tı dahilinde tanzim edecek· 

N • h R M y • vazımatı ile techizatı gümrük resmin- ~ - lstekhl~rın 2.490 s~)'llı kanunu~llinrıUn ve saatten bir saat evveli· 

ı ayet Omanya a Uflanıstan d~n muaf tutulmaktadır. Bu hususta- lerı kapalı tcklıf nıektupla ıını enkgeç_ b·on ~a>ıkanlığma vermeler i. 
• • • • k_ı kararname gümrüklere bildirilmiş- ne kadar kasımpaşnda bulunnf ımı:i 16 " 7720-4580 

• ) } lhtıyatları terhis ;·-~-------------.;...---------·• 
carıstan an aştı ar Atina, 8 (~~:~o~ Yunanistan , - -.... y-. ş B k s ı 'n 1 n 1 

____________ ,. harbiye nezareti, bundan evye) silah 1 a n a 
Şimdi, Romanya ile Bulgaristanın ~l!ı~~m~ğ~ı~~~im~~~:~. ihtiyatları t er- • 

~::.!~.!~~.~~ı.cf.~ "!~"~!~':'ııo~!y~.~~~!~ariyle Hitlere i;imat yok 1939 K. Tasarruf İkramiye Plô:nı 
dınatik _temas sıkı bir surette devam e- muvafakat etmiştir. -Baıtarafı linci aahifede- -
ecektır 

Res · ~ . . .. . . . • daha fazla tehlikelidir. Ayan azasın 32 OO • M U.. K A F A T 
'\·atla htnı tnahfıllerde büyuk bır ıhtı- M • • dan ekserisi, devamlı bir sulh zaru- , O L J R A 
rin me~~eke_t. edilmekte ':e ha~isele- aJIDO retine kail olmakla beraber, Hitle ~ 
kip ettiği bn~~ete ~ayan bı~ seyır ta- rin nutkunun, İngiltere ve Fransada -----:===============• 

. e~ an edıhnektedır. M k hiç bir tesir yapamıyacağını, sulh te- E / f J J•k • · 
. Bükreş, 8 (A.A.) - Siyasai mah- Geniş i yasta şebbils ve müdahalesi için bu iki de- Ku ' 1 1 Şubat 1 Mart 26 Ağusto5, 1 y ıi , ıncı 

fıll~ı·deM Yu~oslavyanın teşebbüsü ü- mokrasinin muvafakatinin zaruri ol~ r 8 ar: ' ı' . d k ·ı ektir 
zerın.e . a~~rl~~nla Romany1 arasın- uzatılıyor duğunu ileri sürmektedirler. Yalnız teşrin tarih ertn e çe l ec 
da bır ış ır ıgı ~eınin edileceği ümit Torna~ mudahale taraftarıdır. . iKRAMiYELER 
olunma~ta v~. bu ış birliğinin Roman- Paris 8 (Radyo) - Fransa. erkanı Parı.:ı , 8 (Radyo ) - Balttk denı - -~~111111'" "llllll 'Ullllllll HllllllllllllllllllUllJllllUIUllllllUllllllllllllllllllllll ~~ 
yanın .sıy~se ı~~e ~ir değişiklik husu- harbiyei umumiye riyaseti, Majino zindeki Rusya muvaffakiyetini Al- ~ ~ 
le getıı:_mıyecegı ilave edilmektedir. hattının, şimalden Manş denizine ve man ma~b~a~ının :rerdiği haber~erin ====== I A-'-et 2000 lı·ralık - 2000 /r·ra == Şarkı Av:.up~n~n .Alınan tehdidine cenupdan Akdenize kadar uzatılma karışıklıgı ıçınde bır Alman endışesi- uı 
ve ~ov):et m~c~f ~~sın_e ınaruz kalma- ~ı lüzumunu hissetmiş ve derhal fa _ nin uyandığını göstermektedir. 5000 • 
sı uzerıne bo~ e ır }aklaşınanın bir aliyete geçilmesini emreylemi§.tir . D N - _ 5 • 1000 " - ~---
a~ evvel temıni lilzumu hissedildiği r. urı" Şemsi 
soylenmektedir. ooooa ~- 8 • 500 • - 4000 • 5==_ 

.. s~n h~ftalar zar~ı~_da .Budapeşte Ukranyada seçim Gu·· neren 16 • 250 .. 4000 • 
h~k~metı Bükreş hukume~_ıne karşı s - E_ 
buruk bir hüsnü niyet gosternıiştir. yapılacak Emrazı intaniye hastanesi li- = 60 • 100 • 6000 • _ 
1~tişterek tehlikenin Avrupanın ınerke b 
zı d k uratuvar ıefi 

n e ve şarkında. bulunan bir kaç Moskova, 8 (Radyo) - U r anya- H 1 S =-= 95 • 50 
11 

- 4750 .... =:::::::. 
ıneınleketin daha grup halinde toplan- da yakında seçim yapılacaktır . Se - astalarını Tilkilik Menzi o- ,, 
?nahını intaç edebileceği söylenmekte çim, Sovyet Rusya.da cari olan usulle- kak 15 No. da kabul eder. = 250 25 6250 -
~e . u. suretle vücude gelecek sulh cep- re .uygun bir şekilde ve hususi heyet- TEL: 4057 § J> N - "' =: 
esı~ın ınüştıerek hareketi sayesinde lerın nezaretinde yapılacaktır. - -

f:c~zğı·~~~tı.ıkosunun muhafaza edilebi- S talebemı"z Zayi ~- 435 32000 --
1 ı ave olunmaktadır. on 

M a~:r~is, 8 (Radyo) - Yugoslavya, A ! manyad an d ö:ı dil okurt~Ja!~nes~~~1~s 1~~~ğ~~.r~!~~i~~;~ ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıllDllllb.;;;; 
iki ta/:;~nnl~u~oumdlanyda atrahsı:ıdda,tht.:~ meyi zayi ettim. Yenisini alacağımdan T. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
askeri . ar a a şı e ıg. 1.stanbul, 8 (Telefonla) - Bugün eskisinin hükmü yoktur. 
leri hafler~l çekere~ _i~tilaflı mesele- Almanyada bulunan son üç talebe- Karataş Mecidiye. sokağı 52 numarada zamanda talihinizi de denem iş olursunuz 

eJ eınelerı ıçın teşebpüste miz de döndü, Aziz Sami oa-lu Mahmud Polat •••-----.. ---------------------------------



~ahife 4 

Af evsimin en yenilik· 
/erini bayan kumaş· 
farının erkek kuma~-
larının en eyisini 

Ibralıim Kara aş 
tan alınız. 

Odun pazan No. 12 

·----------------------Kiralı Ev 

(ANADOT.lll 
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A U Q L U §lzmir Levazım Amirliği Satın A tma ~ 
GÜ~LÜK S1YASt GAZETE 

Sahip ve Başmuharriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

Umumi neşriyat ve yazı işleri 
müdürü 

HAl\IDİ NÜZHET ÇANÇAR 
İDAREHAI,ESİ 

İzmir lk:nci Beyler Sokak 
C. Halk Partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776. P. kutusu 405 
ABO~E ŞERAİTİ 

Yıllığı 1400. Altı ylığı 800 
kuruştur. 

~ Komisyon-ı llanlarr 5 
İzmir levazım amirliği satın alına komisyonundan: 

1 - 42 ton sadeyağı alınacaktı!'. 
2 - Pazarlıkla ek:ıiltmesi U / 10 939 çarşamba giini.i saat 14/30 d~ı 

Tophanede İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 39900 lira ilk teminatı 2292.5 liradır. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin kanuni vesikalariyle belli saatte komisyona gelme-

leri. 3709 

İzmir levazım amirliği ~atın alma komisyonundan: 
1 - Diyarbakır ve Elazığ birlikleri için pazarlık suretiyle 28250 kilo 

9-10 numara cekirdeksiz üzüm satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin 9- :Birinciteşrin - 939 pazartesi günü saat 10 da kışla

da izmir levazım amirliği satın alma komisyonuna müracaat
ları . 

lstanbul belediyesind~n: 
Cerrahpaşa hn~tanesi mutfak, çamaşır yıkama ve soğuk hava tesisa

"ı kapalı zarf nsuliyle eksiltmeye konulmuştur. İhale 24 10 , 939 salı gü
·-------::-:::-:-:=--:---:--:::::-::::::--:-1 ııii :saat on beste İstanbul belcdivesi daimi encümeninde yapılacaktır. Mu-

ANADOLU l\IATBAASINDA lıaınmeıı bedeli 56529 lira ve ilk teminat miktarı 4076 lira 45 kuruştur. 

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

kuruştur. 

Basılmıştır. )artname 283 kuruş mukabilinde fen işleri müdrülüğünden alınabilir. 
l\Tüteahhitler her üç tesisat için ayrı ayrı fiyat teklifinde bulunabilirler. •--------------s T:ıliplerin !)39 yılına uit ticaret odası ve ihaleden sekiz gün evvel İstanbul 

T • belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatları alacakları fenni ehliyet ve
az~, temız, ucuz .;ikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna 

q'Öre hazırlıya~akları kapalı zarflarını ihale günü saat on dörde kadar İs-

i aA Ç tanbul belediyesi daimi encümenine vermeleri. 

Her türlü tuvalet 
cesitleri 

Ha~di Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanesi 

9 13 17 21 8072/3713 

Gümrük muhafaza genel ko· 
mutanlığı Istanbul levazım 
amirliği satınalma komisyo
nundan: 
1 - Gümrük muhafaza tşkilatı eratı için satın alınacak 4000 takım 

erat yazlık elbisenin 19-9-939 salı günü saat 15 teki kapalı zarf
la eks~ltmesir.e tal:p çıkmadığından 17-10-939 salı günü saat 15 Başdurak Büyük Salepçioğlu ha

nı karşısında Güzelyalı -Nuri bey sokağı- 51 CÜ r.;.._....; ___________ • tc kapaı1 z:•l'fia yenicien eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - T:ıhmini tut:ı, ı 21.000 liradır. Ve ilk teminatı 1575 liradır. 
3 - Ev:-;af ye şartname komisyonclaclır. Görülebilir. sokak 6 numarada, bliiün a<.>ri konfo

ru haiz, havadar. ve güzel manz4ralı 
5 odalı ev kiralıktır. Her giin öğleden 
evvel ayni eve müracant. 

A~abiye Mütahassısı 

Dr. Cah;t Taner 
Her gün Mtat 3 ten sonra Şam

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

Tel: :,559 

!!f811------~~--~ .... =----__... 
Doktor 

M·. Şevki Uğur 
Bir :nci sınıf dahili has· 
talıklar ınütehassısı 

İzmir Beylenokak Ko. 82 

Telefon Ko. 3286 

Hastalarını sabahtan itibaren 

ve gece vakti kabul ve muayene 
eder. 

T. C. Ziraat bankası 
KURULUŞ TA R1H1 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şu!H 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

4 - İsteklilerin eks~ltme saatinclen bir saat ev\·eline kadar 2490 sayılı 
kanuıııın tarife veçhile hazırhy:.ıcakları teklif mektuplarını Gala
ta rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci katta komisyona ver
meleri.. 27 2 9 11 3541 

Tornacı aranıyor 
Devlet Demiryolları umum 
müdürlüğünden: 

Sivas demiryolu atölyesinde çalıştırılmak üzere birinci ve ikinci 
-;ınıf tornacı işe alınacaktır. 

İmtihanda matlup evsafta görülenler tavzif edilecektir. 
İmtihanlar lzmirde lstanbulda E!-<ldşehirde ve Ankarada yapıla -

caktır. Talip olanların İzmir ve Sirkecide işletme müdürlüklerine Eski
~ehirde atelye müdürlüğüne ve Ankarada cer dairesine müracaat etmeleri 
lazımdır . 7 9 11 3697 / 5081 

mmln:2111::!1111m ....................... ~ ........... ~ 

Umumi mağazalar T. A. Ş. 
lzmir subesinden: • 
Şirketimizin izmir şubesi İkincikordonda 84 numaralı binada açıl-

mı!"tır. 

Her nevi ticari ve ziraı: eşyayı şimdilik serbest depo cı.1 1retiyle ve fm 
müsait şeraitle arziyclerimize kabul edeceğimizi sayın t üccara bildiri
riz. 

9 Teşrinievvel 1939 Pazartesi 

V. F. Henri Van Derze Sperco vapur acentesi 
Nevyork için «ADRİA TİCA» SOC. AN. Dl 
«EXERl\IONT» vap. 6 ilkteşrine NAVİGAZİONE 

doğru bekleniyor. j «Cilicia» motörü 7-10-39 tarihinde 
«EXECUT!VE» Vap. 11 ilkteşrine lıeklenmekte olup Cenova ve Marsily• 

doğru bekleniyor. limanları için yük alarak hareket ede. 
«EXPORTER~ Vap. 27 ilk teşrine cektiı-. 

doğru bekleniyor. Guirinale vapurıı bu ayın 12 - 15 

Armament Deppe, Anvera 
Anvers için 
«GİlWNDE» Vap. ilkteşrin başlan 

gıcma doğru bekleniyor. 

D. T. R. T . 
Tuna limanları için 
«TİSZA« Vap. 10 ilkteşrine doğru 

bekleniyor. 
«DUNA» Vap. 10 ilkteşrine dogru 

bekleniyor. 

de beklenmektedir. Adriyatik liman. 
ları için yük alacaktır. 

«İT ALlA» SOC. AN. Dl 
NA VIGAZİONE 

«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 i:afsilat için !kinci kordonda 
FRA TELLi SPERCO vapur acente-

Service Maritime Rownain sine müracaat edilmesi rica olunur. 
Köstence Kalas ve Tuna limanları TELEFON _ 2004 • 2005 

için. 
«BUCUREŞTh Vap . .t ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 
<ı:ARDEAL» Vap. 12 ilkteşrine doğ 

ru bekleniyor. 
<ı:DUROSTOR» Vap. 28 ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 

Olivier ve sürekası .. 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Ste. Commerciale Bulgare de Na
vigation a vapeur 

Haifa İskenderiye ve Port Sait için 
«BOURGAS» Vap. 13 ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurları· 
mız sefer yapacaklardır. 

- Operatör---·· 

Curgas ve Varna için 
Chipka» Vap. 8/ 10 ilkteşrine doğ 

bekleniyor. 

Vapurların isim ve tar.ihleri hak
kında hiç bir taahhüd al.namaz. 

Cevdet Mustafa 
GÖNENDEN 

Memleket hastanesi ba~abibl 

2 inci Beyler sokak furun Jcarşw 

No. 25 

Hüseyin Hüsnü Uzis --

1 

Pek büyük fedakarlıklarla ve yalnız 939 senesi İzmir enternasyonal 
fuarına ait olmak üzere getirtmeğe muvaffak olduğum 

Amerikanın 
Simmons fabrikasının 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sandalya ile masala
rını saygılı müşterilerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edilen meta
net, zarafet ve rahatlığı ancak mezkur karyola ve somyalarda bulunacağı 
ve fiyatlarda bir bir zam olmadığını saygılı müşLerilerime bildiririm. 

Her müşteriyi tatmin edecek şekilde yerli karyola çeşitleri ve gayet ~ilks 
Avrupa çocuk arabaları dahi bulunur. r 

!zmir Yenikavaflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yeri 

1 

Alakadar müessesatın bu hususta her türlü taf-;iJatı mesai saatleri da 
hilinde şubemiz muamelat Qervisinden alabileceklerini arzederiz. •·-----•5 .9 ... 1•2•1•6 -19~2·3-2rı.:) .a.o--:.6ı•s-·• Hüseyin Hüsnü Uz iş 

ı·----------------------------1 

Para biriktirenlere 28800 l '.ra ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihlıarsız tasarruf hesaplarında eıı 

az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana. göre ikramiye dağıtılacaktıı·: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
4 < 500 c 2,000 c 
4 c 250 c 1,000 c 

'40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 < 40 c ,4,800 c 
160 c 20 c S,200 c 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir se!'.le içinde elli liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde So 20 f.azlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylul, 1 birincıkanun, 1 mart ve 1 !ı&· 

ziran tarihleriı1de çekilecektir. 
----:znlliiii:l:Z:::::miDlt!3_.., 15 ild 21 BlRlı\'Cl TESR!N 1999 

VoRtor 
Eakteryolog 

A. Kemal Tanay 
BulAoflcı. aalgın bıı,stahklaı 

mtıte~asm 

(Verem ve saire ) 
Baamahane polis hrakohı ya-

1UJ1da 74ıT 

TelPfon: 4115 

Operatör 

Dr.AsiI Mukbil 
Atakam 

Memleket hastahanesi operatörü 
Hastalarını her gQn 3 ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı Ja
kinyon apartmanında kabul eder. 

Telefon : 3537 

IZMİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: İzmirde Halkapınardaır. 

Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba,, Deiirmen, Geyik 
ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 

olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir. 

Telefon No~ 2211 ve 3079 
Telgraf adresi: Bayrak 1zmir - ~ . ~ . ~ ... --........._ __ ... .................... 

VİYANA SON BAHAR SERGİSİ Baktroyolog 

Avruoanın er. <.1uh·m iktısatlt Ye sanayi sergilerindendir. Her türli.1 izahat için haz'ir bulunan 
Tilrkiyc L'mumi mümessili 

Zühtü Ergin 
Her türlü, idrar, balgam, 

ve saire tahlilleri yapılır. 
kan ... 

I(. A. PtÜ~Lt.R v~ ŞERİKİ Müracaat yeri: 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve san'at icaplarına 
~öre yapılır. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ve dosyaları 
anccak mücellit ALİ RfZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sipariş ü:ı:erine lüks albümler yapılır. 
Müessesenin siarı sağlamlık, ~üzellik ve sürattır. 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Sirketinin halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayisiyle yeni çıkardığı kumaılar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiteler için bu mamulatı tercih edin 

•;S A T 1 Ş Y E R L E R ı:• 
B:t-inci kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
''::;:;:=:c---===~==---1 1 

M<•.kine Tamirhanesi 
1 İlCnci beyler sokak No. 25 1 

1 a b I Gal" :lir-.rva Han Po!lta l\ııt ı: 1 :)9() Telefor- 40090 ~ T [ r 3869 1 

srz DE i!..YAHAT TENı• \TIND .• L· iSTlFAD~ Fi)T~RI~K GER! KAL:\IAYr:xız. IJ e eron: 
IBP .. l:n ~..,0abı i ir. "İ, '-'il rı:utena'" en nef:s venı k'er, en 1e-n:z Jteller sayın sargi ziyaretçilerinin ~ .. .- · ~dnr. ------------------

işi gününde tes'im etmeği prens"p ed inen ve bu
nunla ift har eden bir müessesed r 

Kestane pazarı demircileı· G7 - H!i T C'f''rı: .~!ı!ı;~ 

• · o- n 'RP*i:t95W?W' ı ı z ... tah i.J edilmiştir _ ,.- ;yı "" 1 


