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arifesinde miy·z? 
Hedef, Hollanda ve Belçika· 

nın istilasıdır 
, ......... " ... •• •• •• •• •• Almanlar hudut boyunca tahşidat yapıyorlar, Hol. BUYUK MATEM GUNUMUZ landa'da kanalları açacak nöbetçiler emir bekliyo'r 

İnönü, Ebedi ŞefJin muvakkat kah- f 
önünde hü ;"metle eğild . • 

rı 

Memleketin her tarafı, 
Dün Ebedi Şef Atatürkün ölümil-ı 

nün yıldönümü mUnaseb:?tiyl~ ~urdun 
her yerinde olduğu gibi şehrım ız halk 
evinde de büyük bir ihtifal yapılmış, 
cumhuriyet meydanında Atatürkün 
heykeline mütea<l<lid şükran çelenkle
ri konmuştur. Resmi binalar. limanı
mızdaki vapurlar bayraklarını matem 
alameti olarak yarıya kadar çekmiş

makes oldu 

lerdir. 
Halkevi, vali B. Etem Aykut. müs

tahkem mevki komutanı tuğgeneral 
Mahmud Berköz. belediye rei!li Dr. 
Behçet Uz, vali muavini. p:ırti vilay~t 
ve halkevi idare heveti azaları. partı-

Alman ara:ıiaini iatiJl eCl~n Franaı.z ve fngil iz Tanklan · 

-T-E-BL-i-GL_E_R_I Belçika istila edilirse 
liler, münevverler. kalabalık bir halk Paris, lO (A.A.) - Umumi: ka-
ile dolmuş, taşmıştı. Alt ve üst knt rargah Lildiriyor: 
salonlar, halkevinin bahçesi, Atatürk Gece, temas halinde bulunan cüzü-
ihtifalinc koşanlardan omuz omuza tamlar arasında yapılan faaliyetle geç-
bir manzara arzediyordu. Yüzlerde miştir. 
hüzün ve büyük bir teeRsiir seziliyor- Paris, 10 (H.aôyo) - 185 numaralı 
du. Halkevi sahne.<ıincte Atatürkün - resmi telıliğ: 
tabii cesamette vağlı boya bir tablola- - Dünkü merasim den bir intiba... Dün gece, ilk hatlardaki temas ele-
n buhmuyordu:Ren~a.renk r.içekJe~i~ yarattığını anlntnıış, 1 urk milletin ,1, Vali, ihtifnlde bulunanları, Atanın ~anlarında faaliyet müşahede edilmiş
sardığı bu tablonun ıkı tarafına mıllı Atanın öllimünden sonsuz ıstırabını manevi huzurunda tekrar eğilmeğe tır. 
bayrağımızla parti bayrağımız kon- anlatmıştır. -Devl\mı 3 ncü ;c.hifede - - Devamı 3 ncü Sahifede -

~?E'.~~;;~:~i~~:l~~:,~~:::~ Su ika sd H 8 d isesi 
avukat Ekrem Oran, sahnenin onun
de hazırlanan h itabet kilrsr.süne çık-
mış ve şu veciz sözleri söylemiştir: 

-Aziz vatandaşlar. Saat dokuzu 
beş geçiyor. Tam bu saattn, geçen yıl 
TUrk kurtarıcısı, Türkün büyük kah
ramanı bu fani dünvavn veda etmi~
ti. Rizıeri, onun hatır:ısını taziıen 
ayakta be~ dakika ihtiram vakfesine 
davet ederim. 

Bu davet Qzerin ihtifalde bulunan 
lar ayakta be~ dakika sükut etmiş. 
Ebedi Şefe tazim hürmetini yerine ge
tirmiştir. 

Vali B. Etem A vkut bir nutuk irad 
ederek, Eoedi Şefin nasıl bir millet 

Almanyada yüzlerce kişinin tev
kif edildiği bildiriliyor 

Fransız ve lngilı"z gazeteleri, suikastı Gestaponun 
haz,rladığı kanaatinaedirler 

• Limanları mızı o ınşası 

lzmir, Istanbul, Trabzon, Samsoı, 
Antalya ve lskenderun liman .. 

ları yapılacak 
!stanbul. 10 (Telefonla) - Hükü- Trabzon, Samsun, İzmir, Amasra, g. 

ıınet limanlarımızı kısa bir zamanda reğli, Zonguldak, İstanbul , Antalya ve 
in~sına karar vermiş ve bunun için İskenderundur. 
lazım gelen hazırlıkları ikmal etmiş- --ccc**>n---
tir. Bu husustaki kanun projesi hazır- AJ • J · 
lanmaktadır. Bu projeye gö~e, l.iman- manya J e t.Cl• 
larımızın inşası beş senede bıtmış ola- • 

caıı~;;uarı mukarrer olan limanlar, ret mua hedesı 
Tebliğ Teklif tetkik 

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

lngiliz ordusu havadan 
·denizden şiddetle hare

kete geçecektir 
. . 

Alman selinı~ çelik yığı ları fıl· . 
kır tan mıntak ~ durduracaktır 

Londra, 10 (Radyo) - Almanla- lik hat bu istila ordusunu parçahya. 
rın Belçikadan bir taarruz merkezin (.<ktır. Majinonun bu kıı:;mında faa
de bulunmalan ihtimaline karşı Lon- liyet nrtbrılmıştır . Dağların yamaç. 
drada şu mütalea yürüttilmektcdir: ları toplar ve mitralyözlerle doldurul 

Mi.ittefik ordular şuna emindirler muştur. Yeni sperler kazılmaktadır. 
ki, Almanlar Belçikaya taaarruz eder dnha -rhıbeBödevresini zb zb ğg n 
lerse. geçen büyük harbin başlaııgı- Buradaki blok havzlar başlı başına 
cındaki istifadeyi temin edemiyccek. bir knlcdir. 
!erdir. Çünkü müttefik ordular, Al - Hattın daha gerilerinde, raylar Q. 
manları hararetle karşılamağa ha - zerinde müteharik ağır toplar vardır. 
zırdır. Belçikaya taarruz karşısında Görünmede netrafa ateş saçmakta. 
İngiliz ordusunun nıısıl hareket ede - dır. Almanlar birinci hattı yaralar 
ceği hakkında bir knrnr yoksa da; bile ikinci hatta mahvolacaklardır. 
havada, karada ve denizde mu hare- Çünkü burada çelik yığınları fışkır. 
benin birden şiddetleneceği muhak- tan yerler vardır. 
kaktır. Pari , 10 (Radyo) - Fransız as-

Almnn ordu.su, Belçikaya taarru • kerl mütehassı ları, cephe~eki faa
zunda kuvvetli bir müdafaa ile knr- liyetin şiddetlenmec:ini tetkik ederek, 
sılaşacnktır. Fakat Belçikayı istib bunun bir taarruz başlangıcı mı, yok. 
dahi etse, Frnrısı~ hududundaki çe - -Devamı 3 ncü aahifede -

-----=00,=------

T ürk - Romen 
Ticaret anlaşması Tophane köf· 

künde imza edildi 
ı~tanbul, 10 (Telefonla) _ ffilkO-, lıyan müzakereler sona ermiş ,.P. !11.U 

nrntimizle Romanya hiikumctj ara- ahede, bugün Tophane köşkilnde 
sındn bir ticaret anln~ması için baş - merasjmle imzalanmıştır. 

-------==00=-~~~--

T ürk iye - Italya 
'.Ankara, 10 (A.A.) - Başvekalet- edilmektedir H:tler ve arkadatları 

ten tebliğ edilmiştir: • - . Amsterdam, 10 ( A.A.) - Kr~içe '<İ adet olup olmadığım ~oran bir ga- T· t M" k l . b .. d 
Başvekalet matbuat bürosu umumı • Ank.ar~, 10 (Telefonla) - Hu - Vılhelmine, ı:;uikasddan kprtuldugun zeteciye cevaben hariciye nazırı Hul, .1 lCQre Uza ere er l QŞlQ 1 Ve 

~tibi, günün meseleleri üzerinde ken- kum~tı~ızle Ye!1i bir ticaret muka • dan ~ol~yı Bitlere bir tebrik telgrafı Hit!ere bir tebrik mesajı göndermed0 11 " • • fh . 
1
. 

dısiy]e görüşmek istiyen memleket mat veles, ) ~p~ak .. üzere Al~anya tara- çekn;ış~ır. . . \'e bö~·ıe bir hareketin münasip olup ol- mu sa ıt sa ada ıler l"Or 
buat müntesiplerini. pazartesi, çar • fından vakı m~racaat, alakadar ma- \ aşıngton, 1 O (A.A.) - Ecnebı bır mnchgınn dair bir karar vermeden T 
Şanıba ve perşembe günleri saat 15. 17 kamlarca t~t~ık edilmektedir. An • devletin reisi bir suikasddan kurtul- evvel Miin:h ı:ıuikaı:.dı hnkkmdn bir . İst.anbul, 10 (Telefonla) - 1talyn 1 ve müsaid bir hava içinde ilerflemek 
arasında Başvekaletteki dairesinde cak bu tetkıkın ne gibi bir netice ve- duğu zaman Amrrika hüküme inlrı rapor .'telmesine intizar ettiğini ~övle- ıle tıcaret anlaşması yapacağız. Bu tedir. Neticenin yakın olduğu söyle-
kabuı edecektir. recefıi şimdilik malum dei'ild~r. kendisine bir tebrik mesajı ~önderme- -Devamı 3 ncü sahifede - \lusu taki müzakere devam etmekte niyor. 



---· - --- -~- . -- --· - -------·- -

11 Tetl'inie-a.ni 1939 Cuma.rteai 

lı e, aı 

ek 

• .. cumetin kararı Fransız vapurları akdeniz 

P.yasada derhal hareket sefer1 r.ne baş'adı'ar 

c a 
' A:n1anya, lngiltere ile karş.~aşmak üzere Be1ç.kayı bir tarafa bırakacak 

re Ho .. andaya yüklenec 0 ktir 
Par is, 10 (Rad) o) - İngiliz ge- tir. Siyasi mehafilde rivayet ed:ldiği- re ket edecektir. 

ııernllerinclen Ersniker, IIölland:ı ve Sbtı'. alınan bazı haberlere göre, İn- ne nazaran, Belç!ka ile Hollanda - Almanyanın, Belçikayı bir tarafa 
Beıç;l<a huchıdlnrmda yapılan askeri giltere hiikümeti. H llandaya bir muh- nın aracında a.;keri muahede mev - bırakarak, İngiltere ile karşıllişmak 
tahş:~ıattan bı.hscderken, Alnumlann hra "·ermiş ve bir taartuz vukuunda cud değildir. Bununla beraber, Al - üzere doğrudan doğrtlylı. Hollandaya 
~·az bambuları kullanırlars!i bu rnem- ya1"dıın isterse derhal yapılacağını manların bir taarruzu karşısında her yükleneceği söyleniyor. 
lcketlerden geçebileceklerini söylemiş- ildirrtı:şt"r. iki dev et düşmana karşı birlik ha -

Rusya-F tn~f ndiya 
•• erele i m za 

Rusya k ... t'i teklif le· 
rini bi !direcek 

e 
Bir h:ıva muh:ı ebesi o n1u~, b:r Aımarı 

tayyaresi düşürüI111ştür 

J/1tıkarla 

Mücadele 
Kanunu meclise 

veri Uya 
Helsinki, 10 (AA) _ Diln akşam Loridra, lCJ (Radyo) - Bugün şi-ı Şütmti ctr. Tayyare, pilotlariyle be- İstanbul, 10 (Telefonla) _ İhti-

Finlandiya murahhasları i e Stalin mal deni 'nde iki İngiliz tayyaresi, raber b mıştır. karla mUcat.Hıle hakkındaki lütniln 
ve l\Iolotof ara~mda cereyan eden Londray~ geçmek iı:ıtiyen bir Alman . Setlan adaların~. görtil~n ~iğ'~r layhası, Layraıntlan sonra Büytik 
görüşme hakkında Helsinkiye pek ~yyaresıyle karşıla~mışla~ ve .derh~I ~ır Alman tay,;are.sı de takıp edılmış .:.\illet ~1eclsne verilecel<tir. 
az tafsilat gelmiştir. Finlandiya mu- hilcum ederek bu tayyareyı denıze du- \ie kaçırılmıştır. M f k .. . . 
rahhaslah hiik11met tarafından ve- LJ tl 15 olln i. ı-nde k. ı·arıtıı aar, ve a .et?T~l?i 
rilıp 4 teşrini~ni tarihli Sovyet tek- fl L er 6 ~ t , b J i ~; 
liflerine cevabı ihtiva eden teklif - l !: -
!erde btıHıfiBukları hatMatılıyor. Veı·ece il n1 İS! Ankara, 10 (A.A) - iıı!aarü Ve-
1'.Iüzakereler esnasında Sovyet hükfi- • kaletiııden tebliğ ed'liyor: 
meti her halde Finlandiya teklifleri Paris, ~O ~R~d~.o) ı -· Danimarkn da h~k~metleri'. Almanyanın .her Son siyasi vaz:yet dolayi.siyle yur. 
hakkındaki mütaleasıhı söyliyecek _ gazetelerı; onUmuzuekı on beş gün hangı bir lecavlızti k~rşıs!_nda müda- da alınan talebe hakkında aşağıdaki 
tir. • içinde Hitlerin karar vereceğini yaz- faada bulunmağa karar vermişler ve karar ittihaz olunmustur: 

1\ıoskova, lO (Radyo) _ FinHindi- mak~a ve Almanyanın, Holl~nda v: bunun için bütun tedbirleri almışlar- 1 _Devlet ve devl'ete mensup mü 
Ft delegasyonu burada kalmaktadır. Belçıka hududlarında ynptıgı tahı:ıı- dır. Bun darı. dolayı; H'tlerin, karar esse!;eler hecıabına Avrupanın muh

Allikadar rnehafile göre iki taraf datla her iki devleti tazyik etmek i9- vermeden ev' el iYi düşünmesi lazım teU yerlerinde teknik ve fen tahcil 
nrasında bir itilaf husule g~lı:hek üze- tediğini ileri sürmektedirler. geldiği ve düşmanlarnın ~oğalmasmı eden talebenin oradaki tahsil müdde. 
redir. Gerek Belçika ve gerekse Hollan- istemiyeceği kaydolunuyor. tine bakılmıyarak umumunun oku _ 

Paris, 10 (Radyo) - Rmıyanın oo- dukları mahallere iadeleri. 
Fitıltlndiyadan Ankon limanını iste- O ı d• R • k 1 b• • 2 - Fen ve teknik ~abalarında!! 
mekren sarfınaznr ettiği söy]eniyor. a a ıye Je Ç! J \a ı esı gayri şubelerde tahsil€den talebenin 

L b D 1 S b h k d • tahsillerinin ikmaline azam~ bir se-e run öminyon ar mümes· a .. a a ... 1r içtıma n" kalanların gene oku<lukCarı ma -

·ıı • • k b / • h /" d k l hallere iadeleri. Bugün,, bir mesaj !Jl erını a u. et. ı a ın e a l 3 - Kendi nam ve hesaplarını!. 
Pari~, 10 (Radyo) - Başvekil B. Brüksel, 10 (Radyo) - Kabine, tahsilde bulunanlar hic bir kayda 

verecek Daladiye, bugün Londradan gelen do- bu gece fevkaliide içtima etmiş ve geç tabi değildirler. Bu kararla alnka -
p 

1 10 
(R d ) Milt k . minyonlar miimessillerini kabul eyle- vakte kadar rnüzakeı·elcrde bulunmuş- dar olun tahiıisatlarını Maarif Veka-

• 
1 

S.: 31 • .• a yo .-. . ~re enın miştir. Mtimessilleri, dominyonlar na- tur. Jeti biit<'e'linclen alanlardan Ankara-
:. ı dlJnüm? munasebetıyle. reısıculll:hur zırı Eden Daladiyeye takdim etmiştir. Dün geceki toplantıun, sabaha ka- ela bulunanların binnt ve tac:rarla 
Lebnın, ~arın radyoda hır nutuk ırad Dala<liye, mümessillerin ıırasıııda lıu- dar sürmliştilr. bultınanların da hhrirrm Maarif Ve-
;d!cek_ ve mtıteakıben meçhul asker lunmakla bahtiyarlık duyduğunu ve J ·ı- killcti y!lkoek tedric:nt umum mfJ<lflr 
abıdesıne ~elenk. koyaCaktır. dost uEdenin <le, dominyonlar mümes- ngı !Z te a3Sl lüğiine mür::ıcıı.at ederek hal'hazmfa 

b Fransız mesajeti vapurları Akde -
o.şladı nizde muntnzam Seferlerine haşlamış 

İhracı memnu veya lisansa tab1 !ardır. Fransız bandıralı Tcofil Got
bazı malı ullerimizin tekrar ihracı - ye vapµru limanımıza gelmiş, dün 
lla müsaade Mildiği hakkındaki Ve - ::abah İstanbul tarikiyle Marsilyaya 
killer heyeti kararının şehrimizdeki gitmiştir. Fratı~ız vapurlarına da 
alakadarlara tebliğine intizar olun - İngiliz ticaret vapurları gibi deniz 
maktadır. İhracı memnu zeytinyağla- altlarından korunmak için toplar yer 
rının ihracına mfüıaade edileceği ha- leştirilmiştir. 
beri, piyasada fevkalade iyi bir tesir --=·*·=-
husule get:rmiş ve bize verilen bir V M 
habere göre zeytinyağı fiatinde s~ıo erem . cem·yetinin 
kuruş yük!::eliş o 1 muştür. 

fılR TEŞEBBÜS: 
İzmir kuru üzüm ve incir ihracat-

crazisi 
Verem mücadele ccmivetinin pre. 

vaneorium yapmak için atın aldığı 
nfazi yüzünden açılan dava nihayı;t 
mahltcmede cettıivet lehine h:ılledilmil\ 
tir. Bu davayı senelcrdenberi, biç b'r 
fnenfaat mukabili olmıyarak takip ve 
intaç eOen nvtıknf; B. Emin Deg~rme
tıe gayretlorinden dolayı cemiyetçe 
memnuniyet ve şükrah <ıı.lnulmakta • 
für. 

çılar birliği rei"liği, Ticaret Vekale
ti ile takas limitet şirketi müdürlüğti
nE! telgrafla miiruca~t etmiş, ahdi 
takas işleri için ba.zı dileklerde bu
lunarak kolnyltk gösterilmesini iste
mişlerdir. Takas limitet şirketinin 
kat'i hesap görmiyerek yilzde 70 a
vans vermek "Uretiyle muamele yap
ması ve mahsu 1ü n bedelinin ihraç 
gilnünün kuru üzerinden bedeHnin -=*=-
Verilmemesi ihracat<!ıların bu yeni Pa 'Tl uk sat ş 1 C' rı 
dilek) tine sebep dlrnaktadır. 

3 - 9/11/939 hafta91 z rfında tzınh 
Fırtına devam ediy r ootsmmıdll l2r:-; balya hazır, 3434 bai-

Eğe deniziyle Akdenizde fırtına va vadeli olnüik üzere 46!)0 balya pa
tlevam etmektelli ·. Evve'.ki gün Ka- '11uk .!ıatılmı tır. Şehrimiz ticrıret ouıı
raburun, M ordoğ-an seferini yap - ,..ttıın te~bit ettiğine güre haJeı1 plya-

1. h k t o;ada 7500 balya pıırrıuk Mtışa hazn-
nrnk Ü7.ere ımanımızdan are e dır. İhracatçı elinde de 4UvD balya pa. 
et.len (Uşuk) vajjuru, fırtınanın şid- muk varc!ıt . .Bu uretle sfok tni'ctan 
detinden Karaburunu tutamamış , 1 F • k l e ilt. ca etmiştir 1 51)0 balyaya yllkselmektedif. 

oça ıs i es.n · Mevsim başlarnncııidf!n bugür.~ · 
Çeş.nenin tütün reko:tes: lrndar piyasada 150.39 balya pamd 

b k 
,. satılmıştır. 

Çe~ıne kaz~sın~n u se:ı~ i .tutun ---noooo-·---
··ekoltesi 400 bm kılo tanının edılrnek-
adir. Tütünler has~al~ksız v; herse- Ha'k-..vi dersl, a eler ~çaca:~ 
ıekinden daha nefıstır. Gel.e Ceime c FI p G 1 k t 1 -~. . . 

b · t h · ·· · · . ene c;e re er ıgının enırı 
:rnzasın'f: yapılan . rh a1~

1~~5 ~~~e üzerine İzmir Ha.lkevi .şehr:qıiz muh-
'1u seAne ı an1 aso~.1ıs 

1 ~~ 60 km·•ıs: telif yerlerindı> halk dershaneleri · 
ur. nason :ır 1 osu ' 0 - : ·. açmağ ı kr-ırar vermi.,tir H lk ·· 
an tamamen satılmıştır. Anason mıls hatk deı·s• "n"1eı·· u ~ ı· k :ı •teH · · k d l . n .. " ı n• ını,.c::.ar omı e-
tahsıllerı, ço memnun ur ar. ı;ıi Arap f1'· T . E f , • ını, epec• · c::rı:> pasa 

Şeh'r m "'el i ;İ semtleri~de ve umumı hapishanede 
• • • .. .v birer haık de>·~hanesi açacaktır. Bun 

D 
SB{'hhır tmeUclısı, d~nı·~·gldeiletn sl~nra larda hiç okuyun yazma bi1mlyen 

r~ ·~ çe . zun reıs. ıgı~ e 0P a~ - vatanda~lata. Maarif Yekliletinin 
:rıı~. büdcenın muhtelıf fasılları aıa- milletler mekteb' v •• , 

~ında münaka.leler kabul ettikten son- .. . , 1
, programına gor!! 

b l l' b b T~ · · · ders gosterıl~ceKtır. Arap fırınmdn 
rall e. et ı~~e kmtt~ hase ecl ı ıgınıtrı ~~ı;~m·~ ilk tahsili tamam!ıyan yurdda~lar 
vı ·ar.ı aa n ı esap urı!1ı e~ ı VE' ·,..· 'lk t h ·ı b'·ti' 1 k ır 
nsdik etmicıtir. Meclis bavrnm ert~~: ıvın ı. a .sı .u ın eme urııu, -ı.a -

' • · ,.atas ve KPcec le d ı T" k b'l toplanarak çalışmalarına devam ede- . "' . ~ 1 r e ( e · ur çe ı • 
• ktit mıyen müseyı vatandaşlara mahsus 

· Ttirk dit öğretme kuri'ıları açılacak -

F e'aketz~delere yardım tn·Fakir yurdda~ların der~ mai,;~mesl /ngilterede silleri ile birlikte Parisi ziyaretinden ki ikametgah adreslerini bildirmele-
mütehassis olduğunu söylemiştir. Arrslerdamı terk ri tebliğ olunur. 

Londra, 10 (Radyo) - Mütareke- Eden de cevap vermiş ve müttefik- • Şehitfadıl okulu öğretmen 
1 ı Bn /rı 0.. , u.. ve öğtencileri 

Lira K masr~fü:ırı Halkevi tarafından te • 
10 15 min olunacaktır. 

50 so Ba1ık vapuru nin yıldönümü münasebetiyle yarın !erin, hürriyet ve adaleti kor11m:ık e<4€CeR. • • 
bütün kiliselerde a"'İnler yapılacak için açtilüarı mücadelede muvaffak ol- eydiköy nahiyesi ve köyleri 

J • Pnris. 10 (Radyo) - İngilterenin Muhtaç ;ıiie ere erzak ~ıılkıhtlan 
ve kraliçe Elizabet, imparatorluk ka- duklarını beyan eylemiştir. Amsterclnm konc:olosu, İngiliz teba- Tramvay ve elektirik Şirketi 1ü 

Akden:zde balık vnziyE!ti Ozetinde 
tetlCikat yapan yllksek clrniz ticaret 
rrtketebi talebesinden 12 kişi, Müna
kalat Vekaletinin (balı) gemisi ile 
dl.in tzmire ge'.mişlerdir. 

dınlarına hitaben radyoda bir söylev 1 • !arın~ tebl:gatta bulnarak, biran ev- tevz · buyu du' ar rıliclllril S. Gormezano 
verecektir. s v ere ~ vel c:ehri terketmelerini bildirmiş ve Ankara, ıo (A.A.) _ Bayan İnö- P.. Biilaenl 5 

1 tafsil at vermemiştir. nünün himayelerinde btılunnn yardırr g, Nı · i Fransız kabinesi 
toplandı 

Askeri hazırlıklara . 5everler cemi~ eti tarafından bugün lzmir belediyesi memurların 
350 muhtaç aileye erzak dağıtılmıştır. J:r kısmı b-şladı Bugünlerde 

Paris, 10 (Radyo) - tsvicre hü- Mühitn hadiseler mi Bi: J,1giliz vap:ıru 
-=+=-=~ 

3 81 
ı' tatürk pu]arı 

Ebedt Şef AtatUtki!n yıldönt\mU 
münasebet!Yle po~ta idaı-eqf tarafın
dan bastın]an pullar satışa çıltarıl .. 
mıştır. 

Zabıtada 

Be ga nA hayvan sergisi 

Paris, 10 (Raı:J.yo) - Kabine; bn- kftmeti, Alman tahşidatı müna~ehe-
giin Eliza sarayında Cumhurreisi tiyle muhtelif askeri tedbirler al- ofncak? kayboldu wHIRSIZÜK: 
Lebrunun riyasetinde toplanmış ve mıştır. Bu ayın 27 sinde yenı ınıf _ 
b k ·1 D 1 d' · ~ · · Paris, 10 (Radyo) - Berliner Tas Londra, 10 (Rndyo) - Aminıllı- Odun pazarıttda Sadık oitlu İsmet, 
aşve ı a a ıyenın, umumı vazı - lar silaha çagwrılacak, sıhhi vaziyet-
et h kk d d •w · · h t d. 1 Çaytung gazetesi, bugünlerde mii - ğın nesrettiği bir tebliğde. ~,,.don tlıafiyeci B. IIü nünün dükkanından 

Y a • ·ın a ver ıgı 1za a ı n_ı e -. leri dolayisi.vle bundan evvel tecil e- t 
di.kt II 11 d k 1 - him h~diselere intizar etmek Hl.zım adındaki ngiliz vapurunun kaybol- bir kadın fanil"sı çalarken tutulmuı::-

1
. en .sonra, o an a .:a ıçcsı dilmiş olan 20-40 yaşındakiler de ~ 

Bergama ehli ıısvvan ı:~rgisinin 5 
nisan 940 gUnü açılması muvafık kö· 
rülmUşttlr. \ ılhelmına ile Kral Leopoldun p.ulh tek.tar muayeneden geçirilecektir. geld · ği.:ti yazmaktadır. dtlğu ve 17 kişiden ibaret olan mü - tur. 

tekliflerine verilecek cevap tezek_ Havas aj ~nsı, bu gazetenin yazıla- rette batından kimsenin bu 'unmadlğ! KARlSINI YARALAMİŞ: 
Bayt< r müdürü kil ed·ı •at· J ı J rını ist;hfafla karşılum:-ı kta ve Al - bildirilmiştir. Tepecikte Zekeriya ogw lu Ali, an -

r ı mı.., ır. ngı· tere- ..ıp01r~ya :A .. & manların, l\Iajinoya mı, yoksa Hol - B. J • l:ışılamıyan bir meseleden karısı Bn. 

Ç b 1 • • landa ve Belçikaya mı taarruz edile- l f :ıgi ·iz '/:ay J)aresi Gilzini bıçakla sol koltuğu altından em er 3 yn ty :.• m ·· batı ceği ~ualini sormaktadır. R , • '! • d. ağır surette ya ... alamıştır. ş,ı, ıu tu -

VilO.yet veteriner mildütli Bay Nıı .. 
zım Uygur l3ayınd1ra gitıniştit. Ora
da hayv~n hılstalıkları hakkında teı. 
kilder yape.caktti'. • un 1SC ' Ş'dd ,. d' v. 1 e Cl ... ova fr! ' tulmus, adliyeye verilmiştir. 

ıyor t . elıı nota ver g yaıan Londra. 10 (Radvo) - Bir İn""iliz RÜŞVET TEKLİFİ: '? Londra 10 (Radyo) - ngıltere- . · .. · ,., . **=__.... ........... u._ 
. ' .. . . Paris, 10 (Radyo) - Alınanyanın tayyaresı, buguıı yanlışlıkla Belrıka Kemü.rde sabtk:ı.l lardan Emrullah 

İ..oncira, __ ıo (Rad_yo) - Ba~ Çem- nın 'ro1c~o. buyuk elçicıi bu_ s~~ah. Ja - Hollanda ile Belçikaya şiddetli birer topraklarına inmiştir. Tayyare, rler- oğlu Mu~fafa, şltphe üzedne kendisi SPOR 
b~r]~y~ dun geceyı daha sakın ge - pon harı~ıye. nazır muavını.~ı .. zıy:!' - nota verdiği hnkkınd:ıki haberler tek- hal mi.ic:oadere edilmiş ve pilotları ni yakalıyan ara~tırma memuru Bay ----
~ırmıştil". Yatakta yatıyorsa da res- ret edereK bır saat kadar goruşmtış- zip edilmektedir. tec;rid olunmuştur. Saime seroest bırakılması için beş B·" sen~. 8:.'t ~ac [.;..rı 
m1 işlerine devam etmektedir. Sıh - tüı·. Bu mülakatta ihtilaflı mesele - J İk. c •• 'd. lira rüşvet teklif ettiğinden adliyeye u r. .. ı "' • u 
hl ahvali iyidir. lerin tetkik edildiği sanılmaktadır. Kral, S1moe h~o ırı 1 pro.esor ge, ı sevkedilmiştir. 

H · • 1 d B k · k b / · İstanbul, 10 (Telefonla) - An - SARKINTILIK: ye ptl11cak 
atıcıye memurıan arasın a eyaz ıtap 1 lf ettı kara polis enstitüsü kreminoloji pro- KemerdE. İbrahim Dalgıç, 12 ya -
Ankara, ıo (Telefonla) _ Hari _ Londr:ı, 10 (Radyo) - İngiltere- Londra, 10 (R:ıd~ro) - Kral altın- fesörü ile lı:ıviçreden davet edlien bi!" şında Zeki adında bir çocuğa çirkin L·kin i"k devresi yarın 

ciye memurları arasında bazı nakil İtalya tjeari münasebatı hakkında cı jorj, bugün dahWye nazırı Sir Sa- profesör geldi. Ankaraya hareket et şeki'de ~arkıntılık etmiş ve yakalan· . 
ve terfiler yapılmı~tır. bir beyaz kitap çıkacaktır. rhuel Hoarı k bul etmiştir. ti er. mıştır. sona erıyor 

~ISLAM T ARIHI.am·mlımİllill~..._ 

Hz. a e 
··---. YAZAN: M. Ayhan.:;a~~ı.m 

Demişti. 
Diyordu. Halbuki bu iddia asıl -

sızdtr. Çünkü Abdülmutbı.lilıin ha -
fidini çok sevdiği; birçok hadiselerle 
1!!1\bittir. Hazret Hamza bunu sar -
hoşluk ve hiddet saikasiyle söylemiş
tir. Ve hadise lmam Buharinin ver -
di,ti malumatı göre Bedir muhare -
besi sırasında 'fuku bulmuştur. 

Buhari diyor ki; 
O sırada içki Haram değildi.. Haz 

ret Aliye ganimet düşen iki deveden 
biri Hazret Hamza tarafındart sar
ho,lulda kesilmişti. Hazret Hamza; 
devenin ciğerini ve yüreğini kızar -
tarak yemişti. Resulü Ekrem onu 
takbih ve muabaza edince sarhoşluk 
\'e hiddetle bu lakırdl~'\ ent.fett.i.) 

Bu ı-ıfrAl!!rda Iran hUkUtndıth Nuaf-
revan Adil; Habeo Mcl"ktiiht (Hffü .. 

yeri) ordu~una karşı mi.lcadele ıçın 
yardım talebini kabul etmişti.. Fa -
kat Melik.in kendisi ölmüş, yerine 
oğlu Seyfi ibni Zıyazen kalmıştı. 

Bu melik derlınl, lr ııdan gene Ye 
men vadisine geçerek Habeş ordusu 
ile ve Ebreheııin oğlu Me rukla bii
yük bir harbe g'rişmiş, n"ticede ga -
lip gelmişti. Habeşiler Yemen top
raklarını bırakıp kaçmıya mecbur 
kalmışlardı .. 

Seyfi ibni Ziyazen harpten dö -
nüyordu. Yemende zaferin ve kurtu
luşun ilk günleri hararetle tesid edi
liyor, muzni'fer Yemen ordusuna ve 
kumandan•ua istikbal merasimi ha -
zırlanıvordu. UzaktAn. yakından bir 
çolt kabile reisler ve eşı·afı; bu za
feri tebrik .. ve l.\Ic Iki istil•bale gicl'
yorlarth. J<ııı Py~·ı r de; IInbeşl 

den -fEW~I!ir oldukhm, h •ü·· .. ~·""' 

.b• & ' ~ P.M:lill . Yarın Alsancak sahasında yapıla-
larmda kabeye hücuın gı i bir hadise hükümdarın çehresine dikti: . ~~ sozlerde vuz.~h yok~u .. l\!elıkln cak olan maçlardan sonra !ikin birinci 
geçtiği için Himyeriler Melikinin! -Esrarı gayb 'yeden mi Ya Emir? dı~lı~ı~ ~!tında buyilk bır n;aks.ad devresi sona ermiş olacaktır. İkinci 
istikbııline iştirak ediyorlardı. Bun - - Evet; fakat, dikkat et .. mevzu- g zlı ıdı Ve bu maksad · şımdıye 

l t:ırın baaında ·, Hazret Ahtlülmutta -. umuz çok mühimdir. So"yledı'klerimi k ··· ' devre likleri ancak bir ay -ionra baş-" adar görüp duydukları Ue yakın - 1 acağını nazarı itibara alan fud-
ı· ve ikinci derecede de Kureys eş- Zinhar hiç bir kimseye a"mıyacnk- dan mu··nasebattar ı·dı· TTalbukı· ...... ıy s 

• ır lı' . . ·· n ... !Le~ bol ajanı uad Yurdkoru lik heyetini 
rafın dan Ümeyye ibnı Abdülşşems sın!.. k meselesı~ın en ruhlu. noktasını içtimaa davet etmiş ve iki senedenbc-
i!A Abdullnh ibni Cez'an ve Vehap AbdUlmuttalip; hükümdarın bu mektum geçıyordu ... Abdillmuttallp: • yapılmamakta olan şlJd ma<;larının 
ibni Abdimennf vardı. Yemen hU - ihtarı karşı"\ında büsbütün meraka - Ey Melik - dedi- beni ilzüntil ve ~1 müddet f da vapılm::ı.sı karar
k~~datı Seyfi İbni. Zh:azcn Kureyş dü?müştti. Kalbı heyecan içinde çar- endi~e içinde geriye çevirme.:~:. Sen· ı~tırılmıgtı:.a~;1:ak h~r ikt senenin 
?'ıbı .m.ar~ıf .b1r kabı!~ \e .. l\~ekke r~ - pı~ord_u: . . . ~· d;n _Yalvarıyorum, bana_verdıgın se- maçlarını bu kl~a müddet irinde blt:r
ıslerının ıstıkbal gel şleıını çok bu - Melıkın kendısıne tevdı edecegı bu ~ıncı artır. Bana herşeyı açık söyle 1 mek itnkA 1 olmnrlığındırn ~8 _ 39 şi1d 
yük b'1• nıemnuııiyet ve zevkle kar - esrar ne olabilirdi~ Bunun üze~ne Sey_f lbni ~iye.zen rnüsa.bak~~rının vnp1tmn~; ve on ~e-
şılnmı,b. j - Pek Ya Enıırl... artık meseleyı tamamıyle tafsılde te- nelik rk nıil~ı:ıhAkac:ımn itmıntıı iÇln 

. B~nun ~ r .~ade.si ol~nk .~zere k~n Seyf ibni Ziyazen; biraz daha yak- reddüd ~t~edi: . . maçla:ın M-4.0 clevrn~irırl.ı:ıı itih'1t'<>n 
dıler.n bilyuk bır mısaftıperverlık laştı: - İyı dınle Ya Abdiılmuttalıp~ .. devamı milttasip r:öriiltntiı:ı i'r. Kultip 
gö~t:rıniş .on ara. ıh~'tcna .. yerı;r - ~a Abdülmultalipı b.e~ anhyo- Büyük ve dindar peygamber senın mu;nhh~cıları ar::ı•@<hı ce'K·ıen kur'n 
t s etnı ş ve em rlerıne muteaddıtl rum kı, sen bu sırrın metnını, cevhe- neslinden gelecek olsa gerek .... Onıın 1 t"ce~'nd~ 3<1 _ zıo r?ev <>sinin f"ki~tll· 
köleler vermi~ti. B'r 1rii11; Scvf ibııi rini teşkil ediyorsun ... Herşey senden adı Muhammed ve Ahmed olacak. ~ ~ö,,:1~ tanzim ecli1miştir . - · 
Ziyırnen; Hazret Abdillmuttalibi hu- çıkacak! Valide ve pederi vefat edecek. Yetim r }çııitlfl39 "'z r: · 
susi şckıldc auvet etli. Ilimycl'l :\!eli- Abdqlmultalip daynnamaôı; ka acak ... Dede i ve nmea~ı kendisi- S~at 13 6~ n f!'~nı::nnr _ Demir por, 
k~; t~htınd:ı oturmuştu. Ya~~n.aa ~iç . - Anlat Ya ~llılrl.. Merak ıçinde- n-:- nezaret ve kefalet e~e~ekler. Ona S::ınt l"i ne üç k _Yamanlar, 
b:r.kım"e yoktu_.. Kureyş reıs! ıçerıye yım ... R~ sır ne~.ır? . herkes desf mt!zaheretını uzatacak.. ZG/11 '"1"9 aznr: 
gırınc" beşuş bır tavırla ayaga kalk,. Ilukümd:ır soze bas~adı, Abdülrnuttulıp; Sa. t ıs ııe Albw _ nte!J 
tı, onu kol1arından tutnrak kendisi- - E•ki mukadcle~ kıtaplarda kör- Saat 15 el" b'rinn· h· r+~ mtlsabakıi-
ne yakın b_ir se~· ·e o~nrtt~. Ve s?nra eltim ki; Asenin .. kav.ınin için d\ınyev~ - D0vnı:ı .et Ya ~I.elfk -diye hny- la'.ı'ıtHtt t"rıı!pleri ~'l'n.stnua. · • 
elraftan dın!enılmedıklerme emın o- ve uhrevı bUyuk bır Pa_Ye VP .~etef kırdı- kadr,n n payesı ve faıiletinih 31 2 !l3fl M?.ar: 
laı·ak; vnrdır .. Öyle b ·r 'leref kı hiç bir kim- mertebes· yUksck, ömrUnlın ağacı FJt1n]e k !atı Jıbt-1lar c:t\at 15 de 
,_._y \'.yir! -d"di-ı:ı~ninle~ .buglin es SP hiçbir kavın bunun mertebesine va ntey,·eriar oHmh... lrnrşılaşac!lk \i' oyıırınnh ıraıfp çllrnt"nlt 

g"ybı:v d n gört !lecegım!J . sıı olmamıştır ve olamaz ... İşte bu I Seyf ibıli Z -ı\ .... er. sordu: 1- Kıhı ayni gıin şildi merasimle ala ~ 
A.A:l'&ı.wuu.141,talip; gözlerini merakla kncLn... - D varn edecek - caktır. 
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v & I && - Baştarafı 1 cncj sahifede - • f . d . . Yarın yetmiş yaşına .. - - . 
- Ba~tarafı 1 inci sahifede - 1 kaydeylemektcdir. Bülün Türk mille rniştir. arı esın emı yız . . Hügünkll program 

dnvet <!derck sözlerine nihayet \'ermiş- t: bir7~ı önet!JH srmi. hllyllk hasın ha- !iul tarnfınd~n ':e~·ilen b~ c_evabı~ - Ba~hırat1 1 nci Sahife ... -ıe - gır ıyor ı3.SO Pfo~am Ye memleket saat 
tir. Müteakıben Halkevi idare heyeti Yası ı~ındc pattı bınnlnrıhda, füıl : suı.kasd_ın mesulıy-0.~ını ecnebı hır de'i- sa Belçika ''e İsviçre hududlarında Roma, 10 (Radyo) - 1talya krn- ny~rı 
a7.asından ııuzaffer Urns, Milli ::;;c~ kevlermde, mekfepl~t~e tonfa?~ra~ r:tın nJanlarına. yu~leten Alman ~~· mukabil hazırlıga mani oım:ık te . lı Viktor Emanoel, yarın ~·etmiş ya. 18.35 Ajans ve meteoroloji haber-
lnöniıntin beyannamesini, B. Hamdı A.tasıtıın hatırasını f~zız eylecİıgı ~ı- kan;ı~rının bu ~d?ıa!arımı ~mer~a şebbilsü mü olauğunu sorrtlaktad1r - şına giriyor. Bu münasebetle bütün leri 
Günay da (Atam} şiirit1i okumu$, ~ı Ankara halkevmas Yeni~eHı.r, hlırı~!~·e !1ezaret!ııın ınam,nadıgı~ı. ~os lar. Umumi kananta göre Belçikayıı Italyadn şenlikler olacaktır. 18.50 Türk müziği 
hustı 1 v~ resmi te~ekküllctfn haitr • Çankaya parti ocaklarında yapılfıfı ıh terdıgı .dıplo::n~t.k n_ıahfelıerde s;>:v~ ~: taarruz hazırlanmaktadır. Almanlar Viktor Emanoel, bunfütn otuz do- Okuyan : Semahat Özden~e~ 
ladıkl.:ırı çel~nkler önde oHhiğu Mide f~fallerle de .Ankara halkı Ebedi Şc - ınektc.<lır. Munıh st~ıkucıdı h~.ıber~ t.ıb:ı artık hu<.lu dtahşidatını sakl::ı.mıya hi kuz yıl evvel otuz bir vaşında kral 14.30 Muzik (Riyaseticumhur ban 
Curnhtıri~~et m~Nnmıuı gild:ltniş, <;C· fıni anmıştır. Her yerde l.ıu ~.o~lant.1· ~m~r!ktt rnahfellerınde bUyu~ ~~r ~!~- le lüzum gürmüyorinr. Thyynrcler olmuştur. Kral ailesi, \rncıor Emn. dosu) (Şef: İhsan Künçer) 
lenkler Atatürk heykeliı1e bırakılmış- lata ~.aat 9 <la başlanmış bu~~~ hır ka ıl.e ~arşılanı:nış~ır .. ~u hu::.u. ~a ;)Jr Hamer mıntakasıntHın ~avalanıyor. noelin doğumunun yıldönümü müna- lö.15/15.30 Müzik (dans müziği 
tır. Halke\•i .ihtifa1indc b zı konsolos. ~illetın MflSuz bir yasıı dtiştügü _?n· çok ıhtımaller ıle~ı s~rülmektedır: d Zırhlı kıtaat tanklarla nududda yer sebetiyle San Rosore sarayında top.. Pl.) 
l~r ve ecnebıfor de bultmmuı;tut. kıkada tam saat 9/5 tc beş. dak1~a . Alman muhacırlerı mııhfell~rın c almıştır. 1st:hkam kıtaları Ren üze - lanacakJnr ve te~rikalfa bulunacak- 18.00 Proıram 
l-ı.011$olosla1· Atatü1·k Jwylcelı liııiinde aytıkta slikut edHmek suretı~·le hu· s:ıı~asdın her halele_ ?estaı!o pol~~. t~Ş· rinde iki köprü kurmuştur. !ardır. Kralın kızı Bulgaristan km. 18.05 Memleket S'1at ayarı, :ıjnııs 

.. İzmir<.leki konsoloslar heyeti bu-1 yük ölünün 1rntırac:1 taziz oı:ırım.u~ • k~l~tı ta:afınclan. degıl, nnzı par:ı~ı a. Pari , 10 (Raı.lyo) - Alman baş Jiçası Budanrı, merasimde bulunmak ve meteoroloji haberelerl 
t\'un saat ıı,30 dn beraber n Atatürk tur. Ba andn bütün Türk mılletı~ın hılındek~ mu~a!~~ unsı.ırhır.1 taı:t ı~.: kumandanlığının şüpheli niyeti göZ'- üzere bugün Sofradan gelmi~ ve Snn 18.25 Müzik (radyo caz orkestrn-
~erkeline gitmilc:lcr, burada H lke,·i en büyügü Milli Şef f nönü ve.~~ · elan ~e:·tıp edı}dıgı bcyfın ödı rtıe 

1 
e .11

: den kaçmamaktadır. L<>rcn mmtrıka • Rosoro sarayına ·inmiştir. " sı) 
ıdare h~) etihc~ ~arş1lanmı~I:ırdır. He- kum et erkanı Ebedi Şefin kahrı o · Ilı~. ışın Rayıştag. y~ngmı mese ~'3ını sında çarpışmal:ır daha çetin olmakta- • • • , 1 !>.00 Türk müziği Geçit konseri 
Yet, heykele büyiik ,bir ç ~enk. koymu~- nfind~ derin bir huşu Jçin~e .. iht!~am degıl. 30ıG:93·1 .tarıhındc/apılan.kanlı dır. Tayyareler de fnallyeH artırmış. /svıcredeyen;. tedbırıer (14 okuyucu sıraile) 
tul'. Btı ındnilMbcLe İzm.r sıyası mu- \'nkfesl gecirmekte idı. Bu tun Tılrk trnJ<ıl füıı cketmden CV\ el me~ dn.mı. tır Alman baskın kuvvetleri daha , tdnteeden: Mesut Cemil. 
llleı::silJcri namına İngiliz gene .. al kon- milletin 'n Bliyilk Atu~rna te~eccüh çı~rnrı~?n Rohm komplosunu hatırlat- bü~·fik Ye şiddetlidir. Alman tayyare. . Der~, 10 \Radyo) -:- Federal t:1ec- 20.00 Könuşma 

~~ı~e~eftJ~f;u;~~~ ~~ırr1ct~~li~ıön~~;~~ğ~ e;~~~k~ub:~~:kr:;n~~u~~.:ui~udi~N~·~~, tı~ıB!';;iı~~~oek<~~~::o) - m.mler. bu- f:~·~e k~~{ i~~u~!:r~~l~a~~~i\~~u~~~~ ~~·ş u,~;übnu f~!ı~l!~~a~ıts~!~~!n~~·~!!~ ~0.15 Türk mUziği: Karışık prog, 
l·edere lzm ·r koncı losl:ır heyetinin ~a- hnlk ve nakil \'a"-ıtnları be!? dakika g~tt r~cır.nt ~i~ teblıg .ne!-\retmış ve AM~· tanımamJ<ta, daima buralardan uç - baş: k~maudan.ı general Gızen ışlı_rak 21.00 ~~~·k (kOçUk orkestra • şef 
nı· men ve kalpten iştirak evlNlilfni buknduk1nrı yerele k'llmnk ~uretivli.' tııh hadısecıın:n t-sıhlcıkatını hususı bır kt d 

1 
etm.ştır. :Mecl~s, Almanyanın 1svıçre Necip Aşkın) 

'e Atatürl:e saygılannııı bir. ifades: bu ihtıı ar:ı resmine i~tii·fı k cyleml;lflr kctn;~yonıı verdi-,in~ bildi~.miştir; . m~ a ;r .~r. 10 (Radvo) - Hollan- hududlarındakı tuh matı etrafında Memleket saat ayarı, ajans 
ohm çelengi kemali hürmetle heykele dir. lfo ihtirtım vakfesinden sottı·al .. Alal·n~lar m~hnfJlde soy!endığ~ne d hr::'~üeı :.m~farn ve ı\ıervere nehir- ~zu~ mUz~kerelerde bulunmu~ ve mu- 22.00 haberleri, ziraat hazerleri 
\'n7.ettik!erini bild:rmiş buna mukabe- halk Atatüklln Jrnbrini ziyaret e me- ı;rore; Hıtler. bıratıancde on daJ.-~ıka l:rinr· v~;i '·~u baskınına hazırlamak knbıl ted~ırler _!tl~ak Uz~re b~ş~utnnn ( b a·ıı d ) 
~e etfon llafkcvi idare heyetinden B. ğ başta Milli Şef olmak üzere Mi - d~h~ kalm:ş ol..,:ıydı, ıırkadaşlarıyle üzere' blitün ~tedbirleri almış bulun . dana gcnış s:lahıyetlcr \:ermıştır. • ~~:~~ ~~~f:nc~a:~::a i . ~ı.Y e 
~:Iuzaff~r .l~ras hı «gösterilen nezaket lcflfnet ~:kanı. pnr!i, ha'kevi'... beledi. bır~ktf P~~ç~ıfaJ~n) ol::1kt~ t 1 maktadır. Hududda Alman motörlü :çi~~~~rJ/li~~~~?;a;~ı~~ıdığ~~~r:;~~ 23.25/23.SO Yarınki progra m ve ka· 

ıı: saır.ımıJ et. eserine t(l~ı'!kkiln eyle- ye ve rlıger umu mı ve hususı mit es - .. r:r s, . a./ 0 .. aze eöer. kıtalarının yığılması, halk arasında evlemi tir panıı 
ln.ş Ve rnetn•ıttıe sön vcrUmi,Stir. :seselP.r Ye eşhas tarafından Ata.tür . l\tunıh ~uıka!=!dt. ı.e rne~guld.urler. vr endişe uyandırmıştır. Nehirlerde ge- • ş • • · 

Atıkare, 10 (A.A) - IBu?"Un kütı kabrine çelenkler konulfüığu gi- g~zetesı ;nanşet nele. cbu suıkasd, hnn- m· f 1 · vassk edilmi~tir. Halk. Be/cıkada =o*o-
Türk vatanının ve TürJC nıil!etmin bi şt!hrin i~~rislrldcki Atattır1' anıt· PJ nevı:ı.ıdane hareketin başlangıcı - Alım~~ e;a~~~klnden end!şe ile bahset • .. ' . . BOR SA SAL AR 
l':~.aziz av'fıdını, Atatükünil kaybet· lnrına ~·iltlt!ree celenk konulrnu~tur. dır.• clı~e ı::öruvor. . , .... mektefür. ·Maamafih. sonuna kadar Bruksel, ıo (Radyo} -. Rarı~ıy~ 
t g nin ı·ıldörlilmUdür. Bu ncı "'ilndc ş h J'n bir çok btiv"k m"·~n1.alnrll1ın Gnzetıiler ekcıer ve,Je, hu e~as u t'- k a· . ·ıa f· hazırdır Nehirleı- nazırı Spah, bugOn lngilız sefırinı 
A. e. e r u ".!:\ zi de ·ıt l .. "t·ı ı V h en ını mt a M\Va • · k b l etmı'ıı •·e "dd t k . nndolu Ajansı biiyUk ve Ebedi Şe· ve miies~c·clerini;1 vitrinleri biiyiik t 1' 1"''. 11 ca yuru 1 wır 11,r- <> .mıı - önünde, 

17
ece gün°düz silfihlı nöbetçiler a u " y uzun mu e onuş • 

fın hatıraPını hürmetle yadeder. bir mntem glinünü ifadelendiren tarz c !f tefsırl~r~te. h•.ılılnuyor.ar. Fı~ı?nro, bcklemek~"dir. Bunlar ilk harekette muştur. 
0 Z 0 M: 

12 60 
10 İSTANBULDA: larda tanzim edilmiş bulunuyordu. suıknsdda ıkı ıhtımııl bttlunduı.:ıınu: kan:ıll:ırı ~çncaklardır. c·ty Of ~ı· t 

lstnnbul, 10 (A.A) - Ebedi Şef Halkın bu vitrinlerin ön Uhde dura-,? t nu~ ya
1 
~ı;fapot veyah!~~ da Hıtlerı Bazı ~E'hirlerin tnhlivesi hazırlık - l • ID 

Atntültihi Hayata gözler:ni ytımrtıası- rak AtM1na aid hlttınılatla, resinı • ~ emıyenı er.n ~r ip ~:til•f!:"lhl Y~kzıv~r. ları başİamıştır. Tahli~e edilecek şc- • , .! .. 

1047 ilzUm tarım 
523 jlro ve şü. 
475 inhisar lar ida. 
1G6 H. Alyoti 

8 
10 

6 
10 25 

9 üO 
12 25 

nın birinci yıldönilmü olan bugün sa- lerle ve eserlerle uzun dukikalnr kar- , .~k~ne 011ıırsako Pıınk.1\~ "
1 hsuı ::ıs t. hirler s3k:nıeri arasında sabık Ka~. AmerıRaya c. Önuvo~ 

2209 et tnm dokuzu b h · ·zde k 1 . 1 kt ·a· •11' um SL rerı arıc:;ı · ı...- ve ıızursuz- · · 
ki . eş feçe ~e ./ımı ·. - şı ar~ıya kaldık arı görıl me e ı. ı. '·ıfrıın bariz bfr n':-meficlir.» ıli\·or. zer de \'tırd1r. • . . ~ Londrn, 10 (Ila<lyo) - (Ctiy Of 296439,5 

bu tan Halkev1erınde ıh.ifa! ~ a · Anknrn. 10 ( A.A) - CumhU!'rt!ıSi v·kt kl 1 :h t ' , . Londra. 10 <Radyo) - 1--tıhhtn Flint) vapurunun hamulesi alınmış . ---~--------~ 
~;mı~ ve Atntilrklih hatırnsı nml • İnönü bugiln ~.tnttirk~in kabrini z! • knsdın °~~c:~~n~ t~~~~:~~a~ :.~~; 1J1~; nezareti Holl~nda hudud~ ~·akmı.~c~; tır. Vapur, yarın Amerikaya hareket 298648,5 

· ~ır. • , . . . .. . ynr.et eylemek u;:ere Etno~afya mil· oldu(! ınu sö\•lü\·or. . ın an . ~ih·arı kı .aları $!OrüldUğ-U.:1• edecek ve hamule .. i, müzayede su . No. 
1 \ nli ve beledı) c r~ı:ı Lutfı Kı~da~, zesıne gel<lıklerı. zaman burada baş-ı Jurnnl el!' husuc:t muhal,irinden nl· o::ı_mP~d:ferle na~lıyatm devam ettıv: - retiyle Ea.tılığa çıkarılacaktır. 7 8 2-
~ta?ibul komutanı "Vılayet ve beıedı- vekil doktor Refık S"ydom bulı.ındn- d w b' h b 1 'k d 

11 
~ nı hıldırınektedır. • • 8 9 60 

\•o k:" h . . d .. h . f 't,'1 ır ~l ı>rue. suı ns l!1 v:ıp ı ( ll{l d 1 h r . ı" t ·c retı mız · u ,,,er .~nı, şe rıı;ıız. e resmı. ve u- fru halde btltün vekfller ta ta ından birahıw<>ve Hitler<ien 02ska · hir bir Paris. 10 (Radyo) - Hollan ac :> Q lC ~ a • 9 10 50 
lab~h:t~;eh~lk k~{ı~!t~~~~~n~e ~:j karşı~nrt?1ış ve bir. lt~ta n°.krşihflran: vnb3.ncının ıriremh·ece~lni tebarOz et· <;eniş askeri terbibat alınmış Ye bnz· Ankara, 10 (A.A) - Dış ticareti- 10 12 ?g 
kevi salonunu erkenden doldurmuş resm9ını.ıfda eAytlemt··'şktıü~· Mk ılbı . e snl, tiriyor ve Rayi~hıg ynngınını hatır- köprülerin altına dinamit konmuş • miz etrnfında verllen resmi raktmı- t N elli R 14 ° 
t · - tnm • /o e !l ur n a rıne mu 1• ıatn·or K tl b. di •t dı>r• lara göre eylül ayı içinde memlekc- : u. Tafü ı1oktızu beş gece ev reisi B. tc em bir çelenk koı; afak tazimle e- P"t: . . . . tur. nzceh pa ı~·an ır namı . 

1 
k fF 

Agah Sırrının bir hitalıc!i ı:w.londa :-;.ı·şımı'ştı'r C'unıl•uı·rc·ı·s;miz mlized(ln ..:ı .ut: .. Pa, rızıv_;n •. sı llI{~tc:,cldan ıe~ ~:ıyn- askerin olilnıüne sebebiyet vermiştir timıze yapılan 5,393687 lira ı 3r - nu nu nu nu uu nu mı nuu 
L 1 ,., · ' · ·ıe ıs ıT· < 13 P"eııın ı er o ··ı•ı'tınt• ithalfita mukabil 11 ,219,085 Jirıı ki\·- 155 M. H. Nazlı 

u unanları tnzlm sukutuna davet et. ayrılıı·kcn de oskcrj ihtiram yapılmıcı .. !' lr s· A ı t b .1 • • Amstcrdam. 10 (r.ndyo) - Hol· metinde ihracatta bulunmtıstur. t. 115 H. Levi 
ti, Salondakiler tek bir in an halin· vH vekı·ııcr t..e.,,~elı' tarnfıııtlnn sclfım: -;ın'r\:nı:-~~·;11 ·hc J\"1"aı::ı }~ H 11

1
· ·ı· u v;~iH ;ı:ı b k t ~ 

G 50 6 50 
12 12 

d b k• k ' 1 "' 0 
.; · " ,,.,.., : zır rı.ııgnıı ıı ır.> l• vt•r. 1nnda ycn~dcn azı amyon ve 0 omo· kinci kfinundan eylül ayı sonuna lrn- 93 M. j. Taranto 

e eş da ·ı~a aya ta s~nki ncfe~ n - lanmıştır. .. .. . ln~Tz: ı:mzet<'IPri de ayni şeld' l< billere el koymuştur. Şimendifer mü dar olan 1939 yılının 9 ayı zarfında 68 Tntım s. Ko. 
6 50 G :>O 

11 ~aktan çekınerek scssız, atnlaı ının .A~kar~,. l o. (A.~.> :-- ~ııgun ~l~l - 'll:ıkı:ılelcı.,. neşrediyorlar. nakahitı l.ıir krıç mmtakncla durmuş ve 99,432,263 liralık ithal:ltn kal'şı 5~ .i Taranto Mah. 
ntıralarını andı. mtinun pırıncı yıldontlmü dolayısıy- Tavmis· tur. Almnııvn ı'le telefon muhnbert>t· 0 4 80:1 r:32 1' alık ·ı n nt y"pılm•ş 81 Şerif R izn ha. 

9 
8 
3 25 

7 625 

11 
Bunu müteakip ev reisi Aiatürkün le Ankara hnlkevinde Y!Lf.Jılnn me . J .., ' oo,O ır 1 ır c .. . s 

hayabfiı, hizmetlerini. eserlerini , ra"imden sonra C. iT. Partisi umum• c-füwicıtrur \"'•nn-ınını !111t11·ln-sın1'ır kesilmemiştir. Poli,; ve askerlere mc ır. l!J38 yılının ayni ayları içinde 26 Alp karada. 
·~ .,azi rE>ih·..,inin bu homlıa },: ı:H~esinrl'?- · t k ld ı t lış ticaretimiz ise şu idi: tnezi)•etlerini tebarüz ettiren heye • idare heveti azaları, P. rti genel ek- zunıyc ·a ırı nuş ır. t 

541 canlı bir konferans verdi. Bundan rcterı' d~ktor Fikri Tuzerin reicı1i • .,asıl ·~Hfpr1o ed<'"P~i,..i Mlirler.» diyıw Paris, 10 (Radyo) - Son geler 70,0th3n4l,n7t9:7. 112,219,787, ihracat : 
ı Amcıterfüım. 10 rn c1\•o) _ Jfapılnr b I d 149648 so. ııra fakli te tnlebcsinden Bn. Se - g· ı'nde Partinin lıan~si ve Ebedi Şer h:ıberlere göre. Alman.ranm aş a ı 

~ f 1 P,;JLhat P'"?:Ct"Sİ. ;\filnih hfrah:ın&ıcı;ı;r , 1 
)·un, smet nönünün 11-11-938 tarih Bu'"\•u"k Atatükün muvakkat kahrln. g~,~ askeri tahşidnttnn <l01nyı, gere 
ı b k •·nbıınrı "irmesini., imvfh1~1z oldnf..ı' 11 d d ı eyananfneruni .o udu. Ve hn.zır bu- zı·_,:aretln mfıııe\'i huzutlnrmda tıı. -

1 
Bl:'lçlknda ,.e gerekse Ho nn. a a um 

U -' "' .,ll yııımal-b \'<' ~ıı;knfırlı n,,.iliı entt• kt d. nan lar t.oplu bır halde Gil lhnae zı'mle eğı·ırnf,!;ler "e Parti adına bil - mi bir he~·ccmı hüküm sUrmc c ır 
... k ~ 1 İCP'1~ r;pn·i .. E> a.tf icin J1:c hir dı>lfl me l t ü ilh ,,ar ına gıderek Saray burun undaki vük bı"r çelenk ko.\·muşlardır. .\la~ rdnr!ar, bir A mnn echv z · 
At rncl ohn t1ıP'ını kwd1•-ıektedir. 1 ~ attırk. aLidesine derin teessürler i· . --==·*·=- 11uhakknk görüyor !lr. 
Çın de hır çelenk vazettiler. . f . b'·t .. , ,, Bcl'lin, 1 O (A.A.) - Milnih birn Kopenhng. 10 ( A.A.) - Ilerlings 

Şehrimizdeki bütün Halkevlcrin - Amerıka se rı U• u·1 e çı eı lrn.ııcsincle \'Uktıbulun suikıısclın ti!v!i ~e Tirler.de ~nzetesi Almanlann srı~r 
<le ayni merasını yapılmış, Tak~im ı k k d "tllği infial matbuat yaıılarırım hf~ rriecl hattını Belçika ,.e Hollanda hu "e Harbiye Y~dek subay mektebi ö- na:nma ÇCı{'O oy U '.im mevznunu U!~kil etmektedir. nn ludları uzunlunğunca temd:d ettikleı 
llUndeki iiüldelere çelenkler kon - Ankara. 10 (A.A.) - Bugün A ".eteler eaat!i bomba Hitlerin azimetiı rıi yazmaktadır. 
llıuştur. marikn LU\•l\1 elçiı;i Mac 'Murrny Tilr· i\?n sonr<> patl::ıdı~ındun dolan cenab ----------~-·--
~ Beş bini aşan yüksek tahsil gençli- kiye nezrli.ndeki bütün ecnebi siYa5~ 11 nkk:ı şi'kretm"lde ve Almn; milleti ~an başa araştırıldığını .razmnkt· 
li sabahın çok erken saatlerinde miltnessi!lerinin en kıdemlisi olma' •in şefinin etrafında ı:ııkı bir kiltle hn ve bu sene d e ayni şekilde hareke' 
Ünh·ersite konferans s::ılonunda top- dolny1siyle mezkfir mümc:sqiller namı •:nde toplanarak d';smanlarivJe enr "dildii{i tabii oldui'rundan, verleştirila' 
hınmış ve ihtifale hnzırlanmıştır. na Atrıtürkün muvak1rnt kabrine bi1 •ısmağa kırar ,·crd:ii"ini kayde.rlemek hombnnın nasıl p:örülmediğini sual 
Mektep lerde de heyecanlı toplnntı- çelenk koymuştur. Büyük elçinin mıı cdil'ler. Tnhkikat l\lilnih nhalisinin d lcfrer bir meYrn telakki etmektedir 
ar yapılmı§ ve konferanslar verll - vasaliit ve avdetinde askeri merasi. · irakiylc de\•am etm<'li:4cdir. l'l)fi•: Roterdams Kuriyer srıızetesi de, sııi 
niştir. yapılmıştır. ' alkı mi.icriınlerin bulunımıcıına. y::ır . • r~d·n, na.,ilcr tarnfıncln!I tertip cd:ı 

Bütün şehir tf!K bir kalb halinde hm erlPbilecPk h 0 r tiirlfi nıalıim'ltı ver ı·w,;ni knn1e'mekte \'C Hitlerin, um• 
Atntnrkii"ıı kavıbından dU'-·duö-u te - R ı -y eğe dtı\'et eylemektedir. İnfilak <;ı• -.ı1 ü•sırruza ba:t1amadnn ev\·el Alma• 

J «> u~ ' .., a ı ad· essura izhar etmiştir. "Sın a yapı an mOı=ıııhec!elcrden sui . fkfırını tethiş etmek istediğini i ı· 
nugun şehrimizdeki butün eğlC'nce Al m,... n yaya Yar d ırn : asaın uz·ın 7.umandanbc··i ihtimamı: ~v1emektedir. 

Yerleri kapılarını kapamak suretiyle 'fl?'rlnndıfrı a"lnı:ılmrıktac1 ır. Tııhkikn l\1o3kova, 10 (füulyo) - Gazetele• 
bu teessüre i tirak etmektedirler. ed '> ,.-.i vec k •etice~in<l(' ~Uİk•ıgd fajJ'ıı·•inin bıı gjh' Tlftlcre karşı ;\•npılall SUfkagddan ba 

P aris, 10 (Radyo) - Fransız gn- ı•tlıis hareket!ninin güclükTcrine a'ı- hisle uzun makaleler vazmakta ve bu 
ıeteleri, AtaHlrkün öldüğü gOnUn P ar i!'!, l O (Radyo) '-- Stokholmden ·ı.k ~lclu~lnrı, '·ak~a r;rn a !ini lvlcp mın. yabancı eller tarafınrlan tert:r 
tıldt>nUmU miln,..c:;ebet'yle makaleler haber veriliyor: "ııldıklerı ve tc>krıık bıJgileri olduğ-..: cdildiw•ini kaw'letmektedirler. 
~azmakta ve Türk milletinin, her giltı Rtıcıyı\; .japunya ile olan ihtilafları ..,eydana çıkmı~tı... Pnris. 10 (R:ıdyo) - Bombam• 
~iraz daya tt>rakkiye doğru yol aldı· rtı halletmeuen hiç bir Yeçhile yar - Londra. 10 (Radyo) - Devli ne. natlndığı h·.,.nhaned~ zabıtanın tesi 
lnnı ve Atatürk reFminin. Türkiyeyi dıtndn öulunamıyacağmı, Almany:ı • ald srazeesi. :Münih bil'aha~e inde e•ti~i mııbaf::ıza kord"mt hala dev:ırr 
~'Uk e1ttiğ'ni kn) detmektedirler. ya re~men blld;rmiştir. 'lntlıyart bornhaıtıfl "nlelicens serviQe tmek'<'dir. Polislel'ln bir çoğu, dik 
·.Ankara, 10 (A.A) - Ebedi Şef Tohyoda nalınan malOmnta gö - 'llcn:-:up ne bir İnır.iliz. ııe hir Çek ne k:ıt~izlikle itham edaerek tevkif edil 

!\tatUrkün ilJUmilnün yıldönümU o - re de, Çinde serbe•tisi tanınmadık - t.fr Fransız \'C' net bir Lehli tara'fm- miş1erdir. 
.an bug iln bUtun ıyurt içi nde m illt tan sonra, Rusya ile olan i htilaflı:ırını 'an yP.1·lestirilciiğini ve bunun Alman- Beılin. 10 (R:>clvo) - Hitler, bu 
bir rnatem gllnU olarak geçmişt ir. Bn halledilmiş nazar iyle bakmamakta· ·nyı IIitlerin elinden kurtarmak isti- Q"Ür bir cok ıieviet teic:Jerinden tel.!! 
~abah çıkan b UtUn gazeteler siyah dır. ·en Almnnların hövle bir şe\• vnn:l'l'I raflar alm1 ve miitealolwn, Himle1 
terçeveler içine alınmış slltunlıırını Te bJ~g".., f>T olmabrı iht:malinin mantıka - daha ile nnzi Aefler inden bazılarını kabul <' 
(!,betlt Şefin hnyatına. onun Türk - •ıygıın "eldiEt'llif :-'11zmaktodır. • ılerek knn•ıcımtı~tıır. 
?rıil!ctini e n yUksek bir m edenh•et sa. -Ba,ta rafı linci sahif ede- Rrük~el. lO ( A.A.) - i\Ifinih sui- Arı1~tı>rrbm, ı O (Radyo) - KrnFr 
\'i\'esine ulaİtırmak için tahakkuk Berlln, 10 {Radyo) _ Resmt teb· 1 asdını. Ravi~tng dıırhesinin tekPrrii \'ilhenııina, bugün ordu bns kumandn 
ettirdiği ink laplara ayırmış b ulun - liğ: rrıli istifhı:ım 1 ı iic cıüttınJı k, b;r bac:lık1:ı 111111 kab 11 eylemig ve kendisiyle uzuı 
llıakta ve olümün karşısında bütün Mo2el ile Ralatınat arnsındaıtı mev. "4>Sreden P~1m1e f!P71"tpc:min :ık!tanı müddet konuşmuştur. 
:'tırk: tnilletinin duyduğu sonsuz acl- ziler de topçu ateşi ve ileri ka rakollar .,ilshası ashye tarafından foplattırıl- Amste,.dam, 10 (Radyo) - Hol 
la ınakes olmaktadırlar. Bu meyanda müsadernelcti olmuştur. mıştır. ınndn kabtnesi, tltın gece toplanmış \"(l 

lıtuı AtatürkeAtah~i.s ettiği fevkaldd e P aris, 10 (Radyo) - 186 numa. P aris. l ll <R:ıdyo) - Amsterdam- "abaha kadar içtima h~J~nd~ ~almı~ 
8.aYı•ında Milh Şefın Ata tür kün b i\- ralı reı::mi tebliğ : "1 ıı cıJ.-~ıı T~l-r:raf. v:ı?:et<'si suikac;dın tır. &rı; ve Z;yt. havalısı, sı~ı~ halk 
Hik tahsiyetini tebarüz ettiren ve ım Düşman, mevzii iki hücum yapmı:-ı :arı.ldıLrt :!\f~ln.ıh .hırahnne~inin, ve hat- tan ta~lıye edılmı ve en bü}Uk sı 
hUyUk evl,dınakaqı bütUn Türkml l ve ilerlemek ~hmiş!e de. top~mtlzun a lİlcRı,•·~.~1:;1q~k~ıiJ~,,~~iR•ln~~j·"~~~o• .. ~c~A~~~o~l~w~~~-j~~o•~*~g10•~•' •n•r•1l~m·1~~~1r~.~~~~~~~ !~~inin duyduğu sonsuz ~evgi ve şiddetli ateşi karşısında geri dönmeğe • 11• 2 W 
~t'Wetf ffllde e den tahassüslerini mecbur k!\lmııtır. 

.... - • Yıırınki pazar O"iiııü ı:ıant 5 den itibaren Sergi Sarayına naklolunan 

1 Telefon 3646 I Tayyare sineması Kültürpark Sineması 
Bayram rnüna .. beUyle mulı • 
terem tnüdaviml81"İtıe batı • 
rası daima dillerde •e g8nül -

lerde ya41yacak t>lan 
TÜRKÇE SÖZLO •e 

ŞARKILI 

Gülnaz Sultan 
AYRICA: 

MALEK BAHR!YELI ve 
EKLtR, JURNAL 

BUGÜN : SEANSLAR 
ı.ıo 4 6,30 Ye 9 da 

2 rr.uhtPşenı fi 'm fe hapı f r rı ~ı açıyor 
llfüıyayı çıldırtan ı:ansız dilberler .. Kalpleri doldnrnn misil. iz danslar ... 
Gönüllere su gibi :ık;n şarkılarlyle bütün dünyayı kendisine meftun edctı 

T I N O R O S S 1 yı 
EN SON ve EN GÜZEL TEMSIIJJ 

PAR 1 S 1$/KLARI 
F llminde görenler son~uz bir zevk Ye heyecan duyacaklardır. 

Ayrıca: T ÜRKÇE SÖZLÜ ~-.... <:- ı\ RKILI 
A R 7. TJ 1 LE K A N ii 1!. ~. 
İlaveten : Metr o Jurna l ve Renkli Miki 

FİYATLAR: D uhuliye dahil h ususi 30, birinci 20 kuruştur. 

150189 PARA BORSASI ZevtinutriJı 
34 75 5.21 10 bin kilo Qıra Y::ıdeli 

okunamadı z A H l R E: 
6.7662 

'. Frangı 
tS\'içre F. 

!orin 
~nyşmnrk 
qe)g-a 
)rahmi 
reva 

ekoslovak kr. 
0 eçeta 
7 loti 
:ıengü 

T le}' 

linar 
Yen 
t'3vec; kr 
Ruble 

ESHAM ve T AHVILA T 

fil) euvnl susam 
2·9:i2 i'i 267 Balya Pamuk 

29.1415 

l!'i 
40 50 42 

G9.09i5 

21.5725 
0.965 
ı .692u 

13.107~ 

23.41ö 
0.95 
2.4Q 

30.98 
31.0125 

Japon.ya, Polon
.>·ayı tanıyor 

E ski elçi halen Tok· 
vo' da bulurr.ıvor 

Tokyo, 10 (A.A) - Hariciye ne -
znreti nnmınn söz sö~·lemeğ scllihi· 
vettar bir zat, gazeteciler e be)•afifittn 
bulunarak jaı>on hUkQmetin\n Tok • 
vadnki Po'onya elçisini tanımağ:ı. 

•933 ikrnmh·eli Eruani 
1vas • Erz~rum hattı 

'ı:;tfkrnzı II. 

H>.63 devam etti~ini söylemiştir. 
20.27 

iiVa!\ . F.rzurum hattı ~ k 
·~t!krazı IV. Kahire, 10 (Radyo) - ua,ve il 

Yatandır 
20.27 

... ivas - E zurum battı 20.27 Ali Mahir pn a, Poll\o~radmuhear~~rş\~-
:sttkruzı v. rinden lıir kısmının ıısır a Y -
'ark cleğirmenlı>ri 34.75 rilmeleri hakkında Mısır bükOmetf 
İ\OT: Hizalarında rakkam b,ılun- nezdinde teş(!bbilsatta bulunuldu

ınıyan dövizle r için fiyat tescil edil - ğuna dııir olan ş!yialan t ekzip et· 
....,"tııiştir. miştir . 
~miııl•• ....... .-iiıiıflii ...... ılıillıı.-.İllİİİİllliiı9lllİIİliliiimm 

• 

ELHAMRA 
·aaı·esinde '.;\fili rrntunhane Sinemasındu bugün matinelerinden itibaren 

ŞRKER Bkl:'RAM! hnftnsı c:prefine sekerden tatlı bir $1\he er 
s E N E N 1 N 11( I ı.; c / ll a y a K T il n K F I IJ Jf J 

Bugilne kadar esi ve emsali görülmemiş bir 
KAHKHA TUFAN I 

TOSUN PAŞA 
BAŞROI.LERDE 

HAZ!~ - VASFİ - FERlHA TEVFİK - HALİDE - MAHMU'.I' 
ŞEVKlYE - SUA Vl - NECLA ve küçilk TOSUN 

v~ bOvilk N A T A ş A n E l' v s tJ 
SEAXSLAR : bugün ve yarın ve bayramda her gUn 

10.lil - 12.30 - 14,45 - 17 - 19,15 \'e akşamları 2 1,8~ da 
Bugün \'e yarın sabah 10,15 seansları ucuz HALK rnatineleridır. Bugiln 

TALRBEYE 12,30 \•e 14.45 de 15 kuruş 

•• 
2 a QSS:J&ee gMt ••yıpff8R§ it' fiil W 

1 • 

BAY 

YENi 

z rn • • n • 

R APrlDA 

SİNEMA 
Bütün İzmirlilerin bayramlaşma yeri olduğun~an rnudUr iyettmiz 

aşağıdaki ~siz m uazzam programı t:ıkdım ediyor 
H EPSl 1ZMİRDE İLK DEFA Türkçe söz1tı bir lıarika 

TÜCCAR HORN 
Fransızca sözHl Oynıyanlar 

CHARLES VANb'L - ER!C von STROHE!M 

Trerı ':· .ı~u~cuiarı 
- 11 - 12.30 - 6 ve gece 9,30 da 

c 
~eanlar h' 

ı ..... Dml.!lm1ıııiıllıılliıiliııiiılm ........... İiillliilllllİİillB!•~--.... aı wı•- ........ -....._ 



Sahffe" 
.... :a•u• ..... •••••••H••••••••H•••••H•H• .. ••••UH•H••••••11ııtııı••••\11111•1M••1111•1uttı_tıuııMllM• 
, fl~mi1 Leı1a:zım Amirliği Satın Aıma ! 
· ~ Komisyonu l lanları .... · i 

lzmir levazım amirliği qatın alma komisyonundan: "' •1 

· ·tstanbul kornııfr~ lığına Lağlı birlikler için 240000 kilo makarnanın 
kapalı zarfla ınlinaka~a~ı yapılacaktır. Zarflar komisyona 25-11-939 cu
ıoartesi gifnü .')aut 10 da >erilmiş olacaktır. Echer kilosunun muhmmen fi
.ti ·17 kuru~tur. İlk teminatı 3060 liradır. İha1esi ayni günde yapılacak
tır. İsteklilerin belli. gün ve satte Fındıklıda istanbul komutanlığı satın 
alm~ı komisyonuna gelmeleri. 5 11 17 22 

• / ;.}. [r leva?ım, a11ıidirji sa.fıtı altıw l.:onıisyunwnaan: 
lstanhnl komutanlığına bağlı birlikler h:in 96000 kilo arpa ~ehriyesinin 

kapitlı zarfla münakasası yapılacaktır. ~, rfhr komisyona 23-11-939 cu
mattesi günü snat 11 de verilmiş olacaktır. Beher kilosunun muhernmen 
fiati 15 kuruştur. İlk teminatı 1080 liraclır. İhalesi ayni günde yapıln
cakt •r. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındı:dıda istanbul komutanlığı sa-
tı!!,_alma komisyonunda hazır bulunmaları. 5 11 17 22 

,. )zmfr levazım amirliği satın alma komis1ıort1nıdnn: 
İstanbul komutanlığına bağlı birlikler ihtiyacı için 105000 kilo ı::::ıbn

nuı~ kapalı zarfla münakasası y:ıpılacal~tır. Zarflar komisyona 24-ll-9!~' i 
c.:•ıma günü· saat 11 de verilmiş olacaktır. Beher kilosunun muhammen fı
~ .i 28 ~uruştur. İlk teminatı 2205 liradır. İhalesi ayni günde yapılacak-
1 r. isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda istanbul komutanlığı satın 
: lma komisyonuna gelmeleri. 5 11 17 22 
~ lz·mir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri hayvanatının ihtiyacı için pa
zarlık suretiyle 200 aded tevhit semeri yaptırılacaktır. 

'·• 

2 - · İhalesi 16/11/939 perşembe günü saat on beşte Kışlada İzmir 
· levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır 

3 ' - Tahmin edilen tutarı 4000 lfradır. 
4 - Teminatı kat:ye akçası GOO liradır. 
5 - Nümunesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göe

termPk mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki Ye üı:;üncU 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve"ikaları ve teminatı 
katiyeleri ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mt\raca-
ntları. 4183 

/zmir l(.,"!Jaztm amirli!!; scLtu. alma komis11ommdan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri için bütün malzemesi ciheti 

· ·· askeriyeden verilmek üzere 20 bin takım yazlık elbise diktiri
lecektir • 

• 2 - İhalesi 16 ikinci teşrin 939 perşembe gf.lnil saat on beşte kışla
da İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
eaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 12 bin liradır. 
4 - Teminatı katiye akçası 1800 liradır. 
o - Şartnamesi her gün komissyonda görülebilir. 

·6 - lstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesilca gös
termek mecburiyetinderiler. 

7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
m.'.lddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
katiyeleri ile birlikte ihale saı:ıtından evvel komi::ıyona müra -
caatları. 4182 

l zmir leııazını amirUği satın alma komisyomındmı: 
1 - !zmir müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanatının 297 bin 

kilo saman ihtiyacı 6 2. Teş. 939 tarihinde pazarlıkla yapılan 
eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 16 ikinci teşrin 939 
perşembe günü saat 15/30 da Kışlada İzmir levazım amirliği 
satı• alma komisyonum.la yapılacaktır. 

2 ~ Tahmin edilen tutarı 5197 lira 50 kurnştur. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 389 lira 82 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün kornisytında görülebilir. 
5 - ıstekJiler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona rni.l-
racaatları. 418-1 

Bornova a8keri satın alma komif{yonundan: 
1 - Kor merkez birliklerinin ihtiyacı olan 14000 kilo kuru soğana 

ihale günü istekli çıkmadığından on gün uzatılarak 17/ 11/939 
cuma günü saat onda !halesi yapılacaktır. 

2 - 14 bin kilo kuru soğanın muhammen tutarı 560 lira olup mu
vakkat teminatı 42 liradır. 

S - Evsd ve şeraitini görmek istiyenler her gün ve isteklilerin de 
teminat mektup veya makhuzlariyle ihale günü muayyen fla-
atta kor satın alma komisyonuna müracaatları. 4177 

Türkiye Cumhuriyet merkez ban
kasından: 

YÜnanistanda bloke matlubatı bulunanlar, bu paraların: 
1 - Ne suretle tekevvün ettiğini, 
2 - Blokajın vuku tarihini, 
3 - Miktarlarını, 
4 - Hangi müessese nezdinde bulunduğunu ve ~~ir müfit malilmatı, 

10/ 12/1939 tarihine kadar Türkiye cumhuriyet merkez bankası 
umum müdürlüğüne isim ve aclresleriyle bildirmeleri ilan olu-
nur. 7 9 11 

Izmir Emrazı sariye hastanesi 
başhekimliğinden: 26 30 6 11 3938 

Hastanenin yevmi ihtiyacından 1939 m:ı!i yılı nihayetine kadar ihti
yacı olan aşağıda miktarı yazılı korun eti eksilt~_eye kon~nuştur. s~~na: 
meı:l! hastane baş hekimliğinde her giln görülebılır .. Eksıltme ?-1 ıkıncı 
teşrin 939 günü saat on birde Tepecikte emrazı sarıyt: hastanesınde top
lanan komisyon huzurunda yapılacaktır. l\~uvakkat teminat ol~rak pa:·a 
veya para mahiyetinde kıymetli evrak korrusyonca alınamıyac~gından ıs
teklilerin ihale gününde evvel teminatlarını İzmir mal sandıgına yatır
malan lazımdır. 

Cinsi Muvakkat teminatı 
Kuruş 

l\Iiktarı 
Kilo 

Tutarı 
Kuruş 

Koyun •eti 12915 4100 172200 

lzmir Gümrük mu haf aza alay 
komutanlığından: 

Güınrilk muhafaza teşkHatına ait 59 sayılı motör için 45 lira ücret
le bir yağcı alınacağından taliplerin bir dilekçe ve yetlerinde bulunan 
vesaikle müracaatları ilan olunur. 

lzmir· inhisarlar baş müdü;Lü
ğünden: 

Alsancaktaki depomuzda mevcud cins, miktar, muhammen fiyat ve 
teminatları aşağıda yazılı eşya açık artırma süretiyle satılacaktır. 
. Şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. İsteklilerin 24/11/939 
~ünü ~aat on beşte baş müdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilan olu-
llUJ'. 

M~an 
Kilo 

5725 
215 

2041 
9818 

, . 

Muhammen fiyat 
Kuruş S. 

3 
8 

13 
G 

Muvakkat teminatı 
Lira Kr. 

Eşyanın nevi 

12 88 İskarta çul parçaları 
1 29 İskarta ip 

19 90 Iskarta ince kınnap 
41 93 eski kalın çul 

----
'l~ {\(\ 

(ANADOLOj 11 Teıriniıani 1939 Cumartui 

.~:r;aına uliye h_ukuk ma.hJteme - ·ı D o K T o R 1 Sperco vapur acentesi 
Bergamanın demirciler mahallesin \ «ADRIATICAıt SOC. AN. Dl 

den ölü filorinah Mahmud verese - Fuat Naim Bayraktar ı NAVIGAZIONE 
sinden oğlu Bedri tarafından ikame 1 ADRİATICA S. A . N. 

V. F. he:ııi \lan Derz• 
v APURLARIN HAREKET LlsrES! 

Ameı·ikan Ekspert lines, İnic, Nev. 
york. Eşrefpaşa haataneai Cildiye ve DİANA 10 ·k· · t · olunan gaiplik davasının icra kilın- , h .. vapuru ı ıncı eşrlll t efrenciye müte aıam 939 t h d b kl k 1 B · Nevyork için 

makta olan muhakemesinde: 1 Hastalarını her gün muayene- .. arı ın. e e en.me te ~ up rın 
Müddeinin kardeşi Mehmed kızı { hanesinde öğleden sonra saat 15 ::ıh:r:~:~ı~dve ~!yeste lımanları-

cEXPORTER:. vap. 10 sonteşrin • 

K · +· k' 1 · l d kabul eder ece ır. ı~me~ı. n se ız. sene evve g~ıp o - e · GALİLEA. 161111939 taı·ihinde 
d del d 1 kt ıd - d (3 ncü Beyler) Şamlı sokak 

de bekleniyor. · 
cEXCHESTER» vap. 11 son teş. 

rinde bekleniyor. ugu ı · .ıa e ı me e o ugun an ı d gr-u Trı'yest h k t d kt' . No. 8 o eye are e e ece ır. 

mezbur~nın hayat ve meı:natı hakkın ASSİRİA. 16/ll/939 tarihinde ge- «EXMlNSTER» vap. Sonteşrin ikin 
Cj nısfında bekleniyor. da malumatı olanların bır sene zar- 1 k s laAnı·k K·· t y 

ı ere e · os ence, arna ve 
fında mahkemeye h,1 her vermeleri Operatör Burga a harek t d kt· 
kanunu meden· ı"ıı ''" · addesı· l z e e ece ır. D. T. R. T. Budapeşt 

. . . _ ın "'~ ııcı m A M kb J ECİTTO. 17/11/939 saat 8 de ge-mucıbınce ılan olunur. Dr. s"'ıl u ı· Tuna limanları için 
lerek ayni gün saat 17 de Pire; Brin- cDUNA:. Mot. 18 son teşrine dof-

1 
E ksı·r Ş3hap At akam eddizeic,ekVteır· n.edi~ ve Triyesteye ha\-eket ru bekleniyor. 

~ «KASSA> mot. İlk kanun başlangı-
~, / • • Memleket hastahanesi operatörü QUIRNALE. 18/ 19 tarihlerinde cında bekleniyor. 
u':"'s 11r meme erİnı gı- Hastalarını her gün 3 ten sonra • ' ı 1·1,,nmekte olup doğru Venedik ve cTlSZA> mot. İlk kanun başlan -

'

dr.w: . K VV t • k k· 1 Birincikordonda 312 numara 11 
T_, 

1 
L, . ye hareket edecektir. gıcınd abekleniyor. 

-' • U el, er e k :nyon aparı .aa kı'ıt•. ~ der. Not: Service Maritime Roumain Bucareıt 
/iği, işti/~:::." .. -ır"°hr"r 1 Telefon:· ··::._ Bütün bu v:ıı.ıurlar Triyeste veya Köatence Kalaa ve Tuna limanlan 

-::::;;:;;;;;;;:;:::.;: .... :;· ;:.~:;.,.,.,:._...,.......,._ Cenovada şimali ve cenubi Amerika için. 
• . f" ı,;"n . v.,">'\"'ll~ limanlarına hareket eden İtalia ano- .:PELEŞ» vap. 18 son teşrine doğru 

• -:...ı( • .: =51 ·~ bekleniyor. 

A 
nim seyri sefain şirketinin ve Afrika 

k ve Hindistana hareket eden LDOYD sanca TRİYESTİNO anonim seyri sefain 
Ste. Cornmerciale Bulgare de Na• 

vigation a vapeur - Varna 

İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

• =-E G Ee+·• 
Hususi H '"'stahanes~· 

SAHİBİ 

L1ADilpBiR~ 
lzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek üzere 

hazırlanan ve her türlü fenni teki.ınülat, konförü ve kalorifer, rant 
ken ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan Ere huıuıi hastanesi 
Alsa!lcak iataayon karşısında açılmıştır. 

Her ,ubeye aid hastalar kabul ve mütehaıssıaları tarafından te -
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün sabah~arı muhte!if 
sube~ere ait po1 k ·rı~k de yap11

acaktır. 

TELEFON : 2918 
Lım,mz!~~~~-~~l'JIE!f! 

f\1<·1.kine Tamirhanesi 
işi gününde tes 'im etmeği prens~p ed;nen ve bu

nunla ift.har eden bir müessesed·r 

şirketi vapurlarına tesadüf ederler. 
NEERLANDAİSE ROY ALE 

KUMPANYASI 
BERENİCE vapuru 11 / 11 /939 ta

,,. rihinde Anvers, Rotterdam. ve Ams
terdam limanlarına hareket edecek
tir. 
ORİON - Vapuru 25/11/939 tari

hinde Anvers, Rotterdam, ve Ams -
terdam limanlarına harek~t edecek
tir. 

SVENSKA ORlENT LINIEN. 
AA3NE vapuru 15/ ll / 939 tari -

hinde beklenmekte olup Malta, Ce -
Coen hag, ve Helsingfors limanları 
için yük alarak hareket edecektir. 
SERVIÇE MARITlME ROUMA1N 

Haifa İalıenderiye ve Port Sait için 
« ? » vap. 15/ 20 sonteşrin ara-

sında bekleniyor. 

Vapurların isim ve tarihleri ·ııak· 
kında hiç bir taahhüd alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Olivier ve şıirekaıı 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
Atr: türk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
p.yasanın ihtiyacına göre vapurlan· 
mız sefer yapacaklardır. 

ARDEAL vapuru 27 / 11/ 939 tari- n u ve bu husaatan dolayı acenteye 
hinde beklenmekt eolup Malta, Ce - bir meaul'yet terettüp etmiyecetini 
,10va ve Marsilya limanlarına hare- muhterem yükleyicilerin kayıt ve 1-
ket edecektir. . . ı şaret etmeleri rica• ~lu~~r. • 

Not: Ahw•li hazıra dolayıaıyle nav Daha fazla tafaılat ıçın Cumhurı· 
lun ve ha,eket tarihlerinin kat'i ol - yet caddesinde Fratelli Sperco va• 
madığını ve bunların hiç bir ihbal"a pur acentesine müracaat edilmeai. 
lüzum olmaksızın değişebilir olduğu- 1 TELEFON: 2004-2005 

- İzmi;-;;J.iye mahkemesi ikinci hu· 
kuk ha~im~=ğinden: 

İkinci kordon mesudiye mahaJlegi 
eski Selanik bankası karşı;:ıında yuva 
ni oğlu hanının 16 numaralı oda'9ında 
Sigirtli Hamdi kızı Nafiye Almaz 
tarafından kocası Süleyman oğlu 

.. Kadri Alk:ın aleyhine açılan zevciyet 

- Operatö.-.r ----• 
Cevdet ll'lustafa· 

GÖNENDEN 

Meml"'ket hastanesi baştabibi 

2 inci Reyler sokak furun kar'1'1 

No. 25 
davasının icra kılınan muhakeme~i 
~onunda medeni kanunun sureti me-

' Kestane pazarı demirciler 67 - 69 Telefon: 3993 l'iyett ve şekli tatbiki hakkındaki 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .kanunun 1 ve 9 uncu maddeleri hli· 

ve masarifi muhakeme olan 2400 ku
ı·uşun dahi müddeialeyh Kadriye 

zmir eırı:razı sariye hastaha; 
nesi Başhek;mliğinden: 

Anadolu gazete:;inin 28/ 10/!)39 tarih ve 798·1 ve cumhuriyet gazete-
3İnin 28/ l O /~~9 tnrih ve 5555 snyılnrında açık eksiltme ile alınaeaklurı 
ilan edi~en muhammen bed"'li 205:~ liı a ve muv<1kkat teminatı 153Y7 ktı
nış olan 25 demir karyola. 25 demir şezlong, 25 demir etajer Ye 25 demir 
mndulye eksiltme::ıir.in bitiş tarihi olan 3111/939 tarihinden itibaren bir 
:ıy içinde ı.ıuzarlık ile alınacaktır. İsteklilerin her pazartesi _'{ünleri em1·a
zı sariye hastı,tıE>3intle f:nat on birde toplanan komfoyona muvakkat temi-
nat maklmzlan ila Lirlikte müracaatları. 4124 

iz mir inhisarlar tütün fabrikası 
müdürlüğünden: 

12110/9~9 perşembe günii yapılan açık artırmada fabrikamızda 
mcvcud y:ınıl: nıakint' yağı ve fıçılam vtrilen fiyatlar haddi Jayık görül
mediğinden ihaleleri 21 11/939 salı gününe talik edilmiştir. 

i\:lezkur yuğı \'e fıçıbr 21/11/939 salı günü saat onda isteklisine 
ihale edilecektir. 

tst<?klfü:l'in yüzde yedi buçuk depozito akçası olarak on dört lirayı 
vezneye yatırmış bulunmaları şarttır. Taliplerin bu gün ve saatta fabri
rilrndaki koınisyona gelıreleri ve tatil günlerinden maada her gün şart
namesini görmek üzere fabrika levazım şubesine müracaatları ilan olu
nur. 

Memur aranıyor 
Takas Limited şirketi lzmir şu· 
besinden: 

Takas limitet şirketi İzmir şubesi için imtihanla ve barem kanununa 
'!Öre 60 ila 100 lira maaşla bir memur alınacaktır. İmtihana girebilmek 
fç!n Türk olmak, askerliğini ve Jaakal orfa tahsilini bitirmiş olmak şart
tir. İmtihan mevzuunu hesap ve muha~ebe meseleleri teşkil edecektir. 

İmtihan l 7 / 11/939 cuma günü saat onda yapılacaktır. Taliplerin 
mezkur tarih ve saatta bir kıta fotoğraf ve tercümeihal verakalan ile 
birlikte emlak bankasının üstündeki şubemiz bürosuna müracaatları. 

11 1?. 4178 

M. M. \1• Deniz levazım satın 
alma komisyonundan: 
ı - Tahmin edilen bedeli 27.120 lira olan 80 bin kilo sabuna 28 

ikinci teşrin 939 tarihine raslıyan salı günü saat on birde ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - llk teminatı 2034 lira olup şartnamesi her gün komisyondan 
136 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saattan bir 
s~:at evveline kadar Rmnnıpaşada bulunan komisyon başkan-
lığına makbuz mukabilinde vermeleri. · 

11 16 21 26 9246/4149 

kürnlerine göre davacı Nafiye Al -
maz ile müddeiale}1h Kadri Alkanın 
:i36 senesinde medeni kanunun ne~ -
rinden evvel o vakitki meri kanun 
hükümlerine göre karı koca olduk -

tarının ::mbutuna ve bu suretle beş 
çocağu ile beraber evlilik kayıtları -
nın nüfus ki.ltüğüne kayt ve tesciline 

Dikkat 
A1antoluk, Rop .. 
luk erkek, ka<lın 
muşammalart 

BAY!~AR .. . ., 
ı çın palto, par· 

desü ve eyi 
elbise ve ağır 
hazır mantoları 

lbrahim 
Karakaşta 
Bulursunuz 

Odunpazan No. 12 

yükletilmesine temyizi kabil olmak 
üzere 9/10/939 tarihinde karar ve

rildiği ve usu len tanzim kılınan bil -
küm gıyap ihbarnamesinin müddei -
aleyh Kadrinin ikametgahının meç -
huliyetine mebni mahkeme koridoru. 
na talik kılındığı tebliğ makamına 

"kaim olmak üzere ilan olunur. 

• • yr • 
' " . 1 

1 ' , .• • ( • ~ f -' 
Türkive Is bankasından: .. 

Ölü Kesreli Ali Rızanın tahtı tasarrUfunda iken icra.en bankamıza itL

tikal eden ve halen ba tapu bank~mızın mülkiyet ve tasarrufu a~tında 
bulunan izmirin Karacadağ mevkıınde Çapar Gölü nam mahalde kim ta
pu kaydına göre altı yilz dönüm karşılığı elli beş hektar ve bin dört yüı 
metre murabbaı mesahasında tarla ve göl yatağı müzayede ile satılığ:ı çı
karılmıştır. 

Arttırma muamelesi 20 teşrinisani 1939 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de bankamızın izmirde bir!ncikordondaki bin.unda ve şube 
müdürlüğünde olbaptaki müzayede şartnamesinde yazılı esaslar dairesin 
de yapılacak ve en çok artırana ihale edilecektir. 

Müzayedeye girmek istiyenlerin arttıracakları bedelin yüzde onu nisbe
tinde teminat akçesi yatmnaları lazımdır. 

Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve satış şartlan hakkında malil
mat almak istiyenlerin h . .r gün bankamıza müracaatları ve arttırmaya 
girmek istiyenlerin yukar1da gösterilen gün ve saatte bankaya gelmeleri 
lüzumu !lan -0lunur. - • . . . . 
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