
.~ Sahibi ve B asmu har riri 
HAYDAR RÜSTÜ ÖKTEM 
Umumi Ne_Jriyat 
H A :\1 D t N U Z H E T 

Müdürü 
Ç A NÇA R ---

Abone { Seneliği 1400 kuru, 
Şartları ~ Altı aylığı 800 kurut 

Yabancı memleketler icin 27 Jiradır 

İDAREHANE: İkinci Beyler sokak. lzınir 
Tlf. 2776 Tlg. (ANADOLU-İzmir) P. kutuau 405 

{ANADOLU) Mat&aaaında baaılnıı,tır. Her g11n ıal>ahlari İzmirde çıkar siyast gaz~tedir 

r 
29 uncu YIL 

1 

No. 8008 
Salı 

21 
Teş. sani 

1939 

Şavval : 8 
EVKAT 

S. D. S. D. 

Sabah: 6,54 Akşam: 16,46 
Öğle :11,59 Yatsı: 18,03 
İkindi :14,32 İmsak: 5,10 

Nüshuı her yerde S kanııtur 
Günü ge~mi~ nushalar 25 kurustur 

Macar Sınırları Talivİye Ediliyor 
BaBkanHarda doğan endişe Hitler Hollanda açıklarında 

Tiirkiye Ve italya 
\:ı, 

ltalyayı haberdar 
etmeden taarruz 

Bitaraf/arın vapurları, biribirini 
takiben torpillere çarparak 

batıyorlar etmiyecek 
Amsterdam, 20 (Radyo) - Ro

madan haber alınıyor: 
Almanyanın, İtalyayı haberdar et

' ·...--.,....-r"":;.-'...,,....-:-::·--._""""'."_.,.-~......,-..,....._.._._.__~~~~ 1 ı meden umumi taarruza geçmiyeceği 

lngil~z gazetelerine göre; her iki devlet, Balkanları 
kat'i snrette müdafaa edeceklerdir 

Millet Meclisinde 

Hatay meb' usla_rının 
mazbataları okundu 

Ankara, 20 (Hususi) - Büyük 
Millet Mecl~inin bugünkü toplantı
sında beş Hatay mebusunun intihap 
mazbataları okunmuş ve kendileri 
tahlif edilmiştir. Bazı encümenlere 
munzam aza seçilmesi tasvip edile -
rek Cuma günü tekrar toplanılmak 
,1 - Den.ım 3 WıcU aahifede -

1 *·----
Alman 
Mütehassıslar 

iş birliği, sarsılmaz ·bir kale ha
l ini almış bulunuyor 

söyleniyor. Bunun için, mareşal Q.ö
rjngin yakında. Romaya gelmesi bek

~ !eniyor. Göring; Rom aya geldiğin
de, Rusyanın Şl!Iktaki emelleri hak
kında da İtalya ricalini tenvir ede
cektir. 
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ASKERE 
DAVET 

Ticaret müzakereleri, gittikçe artan 
müşkülatla karşılaşmaktadır 

Londra, 20 (Radyo) - lngiliz - bir yazı neşreden Ekselsior gazetesi, 
Fransız yüksek harp meclisi tarafın- diyor ki: Stokholm, 20 (A.A.) - Stokholm ham madde noksanı yilzünden bir. 
dan tespit edilen İngiliz • Fraıwz Tidingen gazetesinin Moskovadan çok işlerin tatil edilmiş olması ktJ'-

Müttefikler, sarsılmaz bir kale ha- f' t" ·1 · ·· -ı kted' mali işbirliği, Fransada da cok ivi aldığı malOmata göre iki ay evvel ıye ~. ı erı su.ru ~e ır. 
ve memnuniyetle karşılanmışbr. Bu linde her sahada muvaffakıyetle ça- başlamış bulunan Alman _ Sovyet ti- Mubadele ı§lerınde anlqtılar : 
suretle İngiliz ve Fransız işbirliğinin lışırken Almanya, dahili anarşi yii - A •• • • • •• Moskova, 20 (A.A.) - Tass ajaa-
~arsıl~az kudreti Almany_aya ve bü- zünden mütemadiyen sarsılmakta ve carı muzakerelerı gıttık~e artnn mu~ sı bildiriyor: 
tün cıhana gösterilmi!2tir. Buna dair zayıflamaktadır. küllerle karşılaşmaktadır. Haber Ye- Garbi Ukranya ve Bieloru.syada 

---- --<===oo rildiğine göre Sovyetler madenler bulunan Almanlar ile eski Polonya 

Al T 
gibi Alman harp sanayiinin f ev kala- topraklarından Alman nüfuz mınta-

ma 1 • de muhtaç olduğu bazı iptidai mad- kasına geçen kısımdnki Rusların ve n ayyare erı Mareşal Vorotilof deleri ihraçtan imtina etmektedirler. Ukranyahlann mübadelesi hakkın-
,.,.,. k • J f İzmirin fahri hem.şerisi Sovyet çünkü Sovyetlerin de ayni maddele- da 16 teşrinisanide Sovyetler birliği 
~ U1 ıyeaen ayrı Q • Sosyalist Cumhuriyetleri birliği mü- re ihtiyacı vardır. 4yni gazeteye gö- ile Almanya arasında bir anl&§m& 

caklarmış ou·· n de Iskoçya, Londra ve Lı·yon dafaa komiseri ve Sovret o~duları baş re Sovyetlerin bu seneki i ·tihsalatı imza edilmiştir. Bu tahliye işlerine 
kumandanı Mar~al Voroşılofun. İz- kendi sanayiinin muhtaç olduğu de- ait bütün ameli meseleler Sovyetler 

:Betgrad, 20 (Radyo)' -Türkiyede • d J d mir ~lediyesine hediye edilmek üzere receden az olması dÖlayısiyle çok birliği ile Almanya arasında tesis o-
mutehassıs namı altında veya sair Üzerin e UÇffiUŞ ar Ir Moskovada Stalin fabrikalarında su- miktarda maden ihraç edebilmeleri lunan dostluk münasebet!eri zthnJ. 
suretlerle bulunan Alman tebalıla-

1 
reti mahsusada imal ettirdiği büyük ve pek şüphelidir. Buna delil olarak yeti içinde halledilmiştir. 

rın yakında hepsinin Almanyaya dö- Berlin, 20 {Radyo) - ~ man tay- ve Fransız tayyarelerinin takibi ne- güzel bir otobilsil t:A>slim etmek ve bu- =0oı=-----
necekleri haber alınmıştır. Bu hu - yareleri, bugün de lskoçya. ıle Londra ticesinde kaçmağa mecbur olmuşlar- na <lair olan bir mektubu vermek üze- M ı M • k 
ıusta Nfirlikten ~bli~at yapılmıştır. üzerinde ve Fransanın Liyon Şehrin- d re Ankara büyük elçisi Bay Terentiev, • t * de uçmuşlardır. ır.Alarm yarı t ü .. t" İstanbul ba.şkonsolosu B. Konstantin ongo IS an • ançı 0 
Bı·r Alman vapuru Paris, 20 (Radyo) -:: A!man tay- 1 , m saa _s rmuş ur. . Gueor,glfıevskiyi tzmire göndermiş -

yareleri, bugün Liron uzerınde uç : A man tayyarelerı, ne bomba ve tir. 
• muşlarsa da, dafi topların mukabelesı ne de beyanname atmışlardır. Bay Konstantin Gueorguıevski dün LJ. d t •ht ·ı A r h ll J k k . 

-------==oo Kadeş vapuru ile şehrimize gelerek kar flU U l l QT lnl Q euece OmlS• 
/ngilizler tarafından c h d v şılanmıştır. Sovyet Büyüle el~isinin • b l k H d. 

Yakalandı ep e e azı•yet b~!~diye reisi Dr. Behçet Uza_göndeı:- yon lŞe QŞ ama Uzere zr 
dıgı mektupta :Mareşalın İzmır şehrı-

. Londra, 20 (Radyo) - İngiliz ne karşı daimi surette muhafaza etti- • Ioskova, 20 (A.A) - Tas tebliğ Bu komisyon biri Rus ve diğeri Mo . 
tı.arp gemileri, bugün de 2500 tonluk ği halisane hissiyattan ve bu güzel ediyor: ğol, bir taraftan ve biri japon diterı 
bir Alman vapurunu yakaladıla~. Bu s· k h ft d ·b • d d şehrin refahı ve belediye reisinin mu- Sovyet '\'e Moğolistan Cumhuri- Mançukolu, diğer taraftan dört mu· 
•apur, ıa.rkt '.Afrilcadan Alman lıman- Jr aç a a ar~ erJ evam C CD vaffakıyeti hakkındaki temennilerin_ yeti hükumetleri !lamına mezun Sov- rahhastan mürekkeptir. Komisyon 
lanna doğru gidiyordu. A den bahsedilmektedir. Belediye reisi yet Hariciye kornıseq Molotof ile ja- yakında mesaisine Cjta şehrinde ba§-
~ " yag"' murlar harekatı durdurdu buna v~r~iA'! cevapta mareşal.ın bu ponya ve l\I~nçuko hükumetleri n~- lı!~cak~ı~ .. Komisyon i~inci safhada-

l!f tG ı kıymetlı hıssıyatındnn ve hediyesinden mına m~~un Jnponyanın l\Ioskova bil- kı ışlerı ıçm de Harbınde toplana _ 

TEBL LER Paris, 20 (A.A.) - Bir kaç hafta- nehrinin yüksekliği Almanlar tarafın- dolayı İzmir hnlkı namına teşekkürle- yük elç!sı Togo .arasında dün bir an- caktır. Ayni zamanda Sovyet _ ja -
danberi devaım eden yı~murlar yü- da dahn fazladır. Almanlar bu yüzden rinin iblağını büyük elçiden rica et- laş~a. ımza edılmi~tir. Bu anlaşma pon ticaret anlaşmasına esas olacak 

Berlin 20 (Radyo) _ Alman ka- zünden cephede tam bir sükun hüküm suların ta~masına mani olmak için miştir. 1\Iogolıstan Cumhuriyeti ile Mançu- prensipler hakkında da Molotof ile 
:targilhın~n resmt tebliği: sürmektedir. Rhin nehri ile diğer ır· rnani~lar inşa l!tml'kle beraber ileri İzmir belediyesi Sovyetler başkon- ko arasında son ihtilaf mıntakasındn Togo arasında görüş teatileri yapıl· 

Cephede kayde şayan hiçbir hadi- maklar.~;viyesj tehlikeli bir şekild~ mevzılerinden bazılarını boşaltmışlar- s?losu şerefi!le yarın. ak.şam Şehir ga- hu?udları. tahdid edece~ ~lan mu~- mıştır. ~u. tem!ls!~: her iki t~raf a~a-
ıe olmamıştır yükseldıgınden cephedeki her türıu dır. zınosunda mükellef bır zıyafet verecek- telıt komısyonun teşekk\\lüne, vazı- sında gorüş bırlıgı bulunduıunu ıs . 
-Dnamı 3 ncU :ahif•d• - harp f"liyeti bilfiil durmuetur. Rhin -Devamı 3 ncU aahih de - tir. _ felerine ve çalışaçaiı yerlere aittir. pat eylemiştir. 



Çekya'da baş gösteren hadi eler 
bir mukaddemesidir • 

ısyanın 

Çek gençleri kurşuna dı"zi irken: "Hitler, bundan sonra 
.. d. 1 d .. 

sıra senın ır. ,, ye haykırmıslardır 
Londrn. 20 (A.A.) - Gazeteler B hemyadaki i~yan hareketine uzun sü

tunlar tahs:s etmekte \C ilun olunan örfi idare, yapılan tevkifat \e idc.mla
rın me&kur isyanın ciddi olduğunu gö terdiğini yazmaktadır. 

Dally Mnil bundan şu neticeyi çıkarıyor: 
«Büyük Almanyayı kuranlarda siyasi olgunluk yoktur.> 
Daily Herald başmakalesinde diyor ki: 
cÇekler; Hi lerciliğin daha süratlc yıkılmasına yardım edec~klerdir. Uu-

gün gösterdikleri cesareti takdir ediyoruz. Yarın müşterek zafer kuza
mldıktan sonra onlara şükran borcumuzu ödiyeceğiz.> 

Times diyor ki : 
cBohem)·a ve Moravyadaki bugünkü vaziyd Almanyanın yabancı 

ırklan idare etmek hususundaki kabiliyetsizliğinin ) eni bir delilidir. 
Çekler bugün eskiden olduğu gibi kendi milli hayatlarını yok etmek isti
yen bir ırka karşı mücadele eylemektedir. Çekler söz hiirriyeti ve küçilk 
bir memleketin emniyet ve istiklali içinde yaşaması hakkı için mücadele
dedir. lnriltere, Fransa ve bütün İngiliz commonvealth milletleri bu hak 
\"e bu hürriyetlerin Avrupada yeniden tesisini görmeğe azmetmişt:r. 

Londra, 20 (Radyo) - Bohemya ve Moravyada son hil.di0 eler sebe -
biyle 120 Çek talebesi, Alman silahlı polisleri tarafından kursuna dizil -
miştir. Bunlardan başka binlerce talebe Almanyaya sevk edilmiş, tecrid 
kamplanna yerleştirilmiştir. 

Budapeıteden a-elen haberlere göre, Çekyadaki bu isyan hareketi Al-

Çelik 

man mili ti tarafından hayretle karşılanmıştır. Praga mühim miktarda 
nsker gönderilmiştir. 

İngiliz gazeteleri, Çeklerin maruz kaldığı bu zulüm sebebiyle teessür 
izh .. r eden yazılar yazmaktadırlar. 

Taymis ga1..etesi, selflhiyettnr Alman makamlarının, Çekyada vaziye
tin norma) olduğunu bildirdikleri sırada zulüm altında inliyen Çeklerin 
fstiklfıl \ e hürriyet askını gösterdikler:ni. Çeklerin, konu~rna, kültür hür
ı·iycti, emniyet \C istiklftlden mnhrum yaşadıklarmdan bu harekete te
şebbüs eylediklerini, Fı ansa ve lngilterenin, onların bu arzu ve hakları
nı yerine getireceğini yazmaktadır. 

Paris, 20 (Radyo) - Pragda kurşuna dizilen Çek talebesi son söz o
l.arak: 

- Hitler, bundan sonra sıra senindir.> 
Cümlelerini sarfctrnişlerdir. ç,el<yada baş gösteren son hadiselerin, 

umumi bir isyanın mukaddemesi olduğu söyleniyor. 

Londra, 20 (Radyo) - Berlinden Kopenhagda çıkan Politiken gaze
tesine bildirildiğine göre, Prag şehri ile hala telefon irtibatı tesis edile
mem;ştir. İsyan sahasında ölenler ve yaralananlar hakkında malfimat ve
rilmemekte, makineli tüfek \:e Alman polis sopalan herşey için kafi gö
rülmektedir. Ybancı memleketlerde c50 bin> kişinin Çekyada tevkif edil
diği haberinin mübalegalı olduğu bildirilmektedir. 

ralı • 
Mili Şef 
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ihracatımız artıyor 
Piyasada ferahlı!~, canlılık başladı, 

dün Fransaya iki milyon 
kilo iizüm sa.tıldı 

Evvelce ihracı yasak edilmiş olan mıyan yüzde yüz takasa tabi (enter
zeytinyağı, mercimek, kepek vesair sanjabl) memleketler de bunadn iiiı
mabsullerimizin tekrar ihraçlarına fade edeceklerdir. 
müsaade edilmesi ve bazı mahsulleri- Yalnız Almanya He Türkiye ara -
mizin de ihracının lisansa tfibi tutul - ' sıntlaki ticaret muahedesinin müddeti 
ması hakkında Vekiller Heyetince it- 30 ağusto:> 1!>39 da sona erdiğinuen 
tihaz edilerek yüksek tasdika iktiran bu mahsuUerin Almanyaya ihracına 
eden kararname, dün Ticaret Vekale- mü aade edilemez. Meğerki yeni bir 
tinden mıntaka ticar~t müdürlüğüne anlaşma yapılsın. 
gelmiştir. :. 

Aynca İzmir gümrükler baş mü- Son haftalarda İzmir piyasasında 
dürHiğüne de icap eden tebligatta bu- büyük bir canlılık başlamış, satışlar, 
lunulmuştur. İzmir ihracatıÇıları ve di- normal seyrini almıştır. Dahilden t,,. 
ğer tüccarlar, kararnamenin tebliğini mire nakli kesilmiş olan muhtelif mah
ve tatbik ınevkiine konulmasını sabır- suller, tekrar ve fazlasiyle gelmeğe baş 
sızlıkla bekliyorlardı. lamıştlr. Bilha~sa İngiltere ve Fran-

Ka~arname, piyasada çok müsait saya son hafta içinde yapılan ihracat 
bir tesır husule getirmiş, muhtelif evvelki haftalara nazaran çok fazla 
mahsullerimizin fiyatları yüksel - artmıştır. Fransa ticaret nezaretind.?n 
miştir. Kararnameye göre, bu mah- lisans alan Fransız 't.hnlatç.ıları şeh· 
~uller Mısır, Suriye, Filistin, Malta ve rimizdeki ihracatçı firmalara müraca
Kanadaya, ayrıca Türkiye lehine vilz- at ederek üzüm ve incir üzerine fiyat 
de yirmiden aşRğı olmamak üzere ~üz- istemişlerdir. 
de farkı ile klering ve benzeri anlaş - Fransada büyük bir firma, İzmir de 
mallar dahilinde iş yapan memleket- bir firma ile iki milj on kilo kuru 
lere, İ:ngBtere, Fransa, Belçika. Hol- üzlim için bir anlaşm yapmıştır. Bu 
land2. İrlanda, İsviçre, İsveç ve Yuna- anlaşma dün yapılmıştır. Fiyat cif 
nist.ana ihraç edılebileceklerdir. H:ıttn ~forsilya olmak üzere on kilo için 34 
15-10-938 de itaJya ile akdedilmiş o- Fransız fangıdır. Fransız ticaret ne
hrn anlaşmaya göre 1talyaya da ibra- zareti Türkiye ile yapıl cal• muame
cat yapılabilecektir. Aramızda hiç bir kler için süratle ve tereddüdsüz lis? 
suretle ticaret anlaşması mevcud ol - vermektedir. 

Fransız-Elen 
Ticaret müzakereleri 

baıladı 
Parla, 20 (Radyo) - Yunan tica

ret heyeti ile Fransız ricali arasında 
ticaret müzakerelerine baılanmıştfr. 
Milzakerelerin, yakında sona erece
ii tahmin ediliyor. 

Zo:ıguldal .. lılara te· 
sekkür 'frini bildirdi 

Gazetecilere beyanatında Almaıı Zonguldak, 20 (A.A.) - 16 son- ,.,.,.. .. • 
teşrin günü burada İnönü günU ola- l Uf Un pıyasaSl 

00 

S hh"yede tayinler 

m ı•Jlefı·nı· 1 • f- d • .., • • •• d.. r:ık kut anma ı münasebetiyle Zon- . . . Bingöl vilfıyetinc bağlı Kigi kuzı..-1arp IS .. em.., tg t l SOY e l guldaklılar adına sunulan •aygı ve TCıtiln pını~~sı dün de açılmnı:ıııs- sı hükumet t bibi Dı-. Ferruh Celik-

B k bag· lılık t 1 ,.rafl,"'rınn Cumhurı·eı·s:. - hr. Alakadar rc~mt mnkamlar, pJya. oğlu Seferihi ar .hükum~t t .bip iği. 

-=·*·=- rü sel, 20 (Rad.vo) - Bitlerin bu··tu··,.ı Almani"ra duvurmnlıdır "· k't J ... h ü • • " " . miz ve 1\1 "i Şefimiz su suretle mu- .. anın ne va ~ açı a~n"'ı en z .ma - ne, Bnymdır besı Bn. Ha.nd ye Mu· 

Şimal denizinde 
·Müthiş fırtınalar 

eski dostlnrındaıı ve kar.ıgom ekli- 2 - Müttefikler mühim \'e ezici kab 
1 

b . 
1 

d •. lGm olmadıgını c:öylemekte>clırler. dama bel uİ\' E'bclifinn memleket 
ler teşkihı.tı şefi, son zamnnda Mil- bı·r zafer kazanm"',ıdırl"r. e e U)urmu ar ır. Kuvveti' bir 'ht'mal göre 1>i"asa bıı h t. h · ·h · ı ·' 
nihte iken su ika dla alfıka ı bulun- "' " « Vnli Haı:t Aks Y \'C arkadasları- h ft · ! d ı \ tt 1\l t' k• d !! a aııt' ı. e!11 ıı-e erıı den Bn. 
duğu iliin olunması üzerine kaçarak 3 - Almanya dahilindeki buhran nn muhterem Zonguldaklıların. ka- k~ tÔ~2çın ~ at~hı 8.~t . ır .. ı~. a a b~- ~ıs~et. "Merıç Etıme~ud .~ıhhat mer -

b 
daha artac:ıktır. Biııaenale'-·h ablu- dirslnt s a il t hü ı · d k 1 un mus :ı ~ı erı. pıya,,uıın ı- :11.e.ıı zıyaretci hemşırelıgine kızılav 

uraya gelmiştir. Gazetelere beya - k t d"d t k 
1

A " müt' hı ':e ld ez~ r {{~.n :n pe ran evvel açılmasını temenni etmc.k- hast:ıbakıcı tıemsircler mektebi ·m~-
Londra, 20 (Radyo) - Şimal de

nizinde mildhi§ fırtınalar hükUm 
.sürmektedir. Hollanda sahilleri, ser
seri torpillerle doludur. Rotterdama 
a-iden vapurların seyri bu yüzden 
milıkUlAta uğramıştır. 

natta bulunan bu zat d m'ş ir ki: ayı eş ı e me azımdır. ha'·be talsesıı~ ~ ukm. d'el şe. ur '\belA mğ u- te ve beklemektedirler. zunlarındnn Bn \Hamdfre Eral ve 
- Bitler, muhakkak k.) bed ·cek- Londra 20 (Radyo) Almanya u c ·ımın en ı erıne ı a ını E k'" k , k h · J 

tir. Harbin 1941 senesinde bı'tece- l k , k 1 . - ç l.k- rica ederim.> me .ı ve Ö süz erin 1 o at astnhnnesi hemşiresi Hn. Ha-
c an açara .svıçreye geçe~ ~ ~ __ * __ tice Korur izmir memleket hastaba-

ğini tahmin ediyorum. Bence hedefe kralı ~lman 1:ı~e~, ~iman. lll:ılletının -· ·- rr.aaş 1 arı ne:ıi hemşireliğine, Gördes belediye 
biran evYel varmak için İngiliz ve harp ıstemedığmı soylemışt.ır. . R f ebesi Bn. Tevhide Kutbnv Bayındır 
Fransızlar şu U,. nokta ilzer· d G et 1 J d b H ti UZVe Hu~usi idareden mans almakta o- J v m e e- ,az e er, .s~ne er en .erı _ ı ere · ebeliğine tayin edilmişlerdir. 

İn&'iliz sahillerinde de şiddetli fır
tmalu vardır. 

hemmiyetle çalışmalıdırlar: cesaret · l hl k- l lnn emekli ve öksilzlcrin 939 mali l 
1 - .Müttefikler. harbin ne ma.k- b \:C d 

81 
a ~~~1~ı 1:0 un ar~~ı T e.'/ır ,. reisicumlıur vıh ikinci altı aylık yoklama'arma * zmir aı:ıliye mahkemesi zabıt 

----*·---
veren u a ama fi e e cum e ı- ~aşlanmak ilzerecıı·r. J).·ıhı'Jı' "·c Yek·~- katiplcr·ncıen B. Said Tamatalvan 

sad ve emelle yapılmakta olduğunu yorlar J k ? " ~ l{ k v • oo- . o .ac '1 . mı. !etinden aHikadarlara gelen bir e- aı· ıya n agır. dil iz ve körler mü . .. 

Ka')lzer 
Bir kaza atlattı lngiltere Vaşington, 20 (Radyo) - Ruı

''eltin tekrar namzedliğini koyma~ı 
için geniş bir cereyan başlamıştır. 
BUyilk amele kütleleri, müşkül me
seleleri h!'ll için Ruzveltin en kuci
ı·etli bir şahsiyet olduğunu i!eri sür· 
mektedirler. 

"Amsterdam, 20 (Radyo) - Sabık 
Kayzer, malikinasinde mühim bir 
kaza ~eçirmi.ştir. Müdhiş fırtınaya 
rafmen köşkünün bahçesinde sabah 
leyin mutad rezintisini yaparken Uç 
ağaç, kökleriryle beraber yerden çı
lcarak devrilmiş ve bunlar, e ki Kay
zerin 2,5 metre yakinine dUşmUş0e 
de kendiaine b~ zarar gelmemiştir. 
Fakat eski Kayzer, büyük bir heye
can a-eçirmiştir. 

Memleketimizden alacağı toprak 
mahsu_lerinin ı,-stesini verdi Ncvyork, 20 (A.A.) - 250.000 n

zası olan endü~tri sendikaları Bav 
Ruzvellin yeniden Reisicumhur iı;. 
tihabı lehinde bulunmu~lardır. Roma, 20 (Rr.dyo) - Stcfani Ajan~ı bildiriyor: 

lngiltcrenin Ankara s firi Sunye-ten, bugün Türkiye Ticaret Vekili 
B. Nazmi Topçuoğlunu ziyaret etm:ş ve uzun mtiddet konuşmuştur. Sefir; 
lngiltereniıı, Türkiredcn ithal etmek istediği toprak mahsulleri hakkında 

---00000--

Vekile uzun bir liste vermiştir. · General D.ıvila 
--* 00 Bir otomobil kaza· 

Çemberlayn Kral Boris Bir Alman sında varalan ı 
Yarın beyanatta Roma Ünİversitesi tayyares·ı Madrid, 20 (Radyo) - General 

Dnvila, bugün bir otomobil kazasına 
bulunacak fahri profesörü oldu T · d uğramış ve nğır surette yaralanmış-·ona üzerıne üştu" t G ı t ct · • h l Londra, 20 (Radyo) _ Baş\•ekil . Sof.f~· 20 Radyo) - B 1 ayın yir- ır. enera, e nvj ıçm asta ıaneye 

Çemberlayn; önünmüzdeki Çarşam- mı yedı.~ı~de Rom~dan buıarn gel ce, B lgrad, 20 (Rndyo) - Dün ak - nnkolunmuştur. 
ba günü avam kamarasında Levannt- Roma unn·er~it ı rektöru, kral Ro- ş · oman) a - Yugosl \ya budu - *·---
ta bulunacak ve hafta zarfında ce- risin. Roma ünhersite i fahri profe- dun ve Tunn nehri üzerine ateşler Almanyada müth'ş b:r 
reyan etmiş olan siyasi ve askeri ve- sörlük cliplomas~m verecektir. Bu :mu- içinde bir tayyare düşmüştür. Pilot~ 
kayi etrafında izahat verecektir. nasebctle merasım yapılacaktır. telef olmuştur. Bu tayyare cenuba gı- tren kazası 

---*--- B d d.h. t • den bir filodan ayrılmış ve düşmüştür. B ilk 1 20 ( O ~um u zey tn r se • A.A.) - D. N B. · J d ajan mm haber verdiğine göre dün Amer:kan vapuru yanıyor 
Pariı, 20 (Radyo) - l\Ionagan a

dındaki Amerikan petrol gemisinde 
bir infilak vukua gelmiş ve geminin 
milrettebutından altı kişj parçalan
mıttır. Vapur yanıyor. 

mahsulü iyidir "'pon onanması Spandau civarında biiyük bir şimen~ 
Tokyo, 20 (A.A.) - Çin suların· dif er kazası olmuştur. Derlin - Ham

daki japon donanmasının yakında burg ekspresi banliyo treniyle çar
Kuangsi ve Kuantung mıntakalarında pışmış, bir vagon devrilmi~, bir diğe
yeni harekatta bulunacağı haber ve - ri de ateş almıştır. 9 ölü ve 20 ·yaralı 

Bodrum, 20 (Husu i) - Bu .·ıl 
Bodrumda zeytin mahsulü fevkala
de iyidir. Rekoltenin bfr milyon ki
loya baliğ olacağı anla ılmaktadır. 

mnm'W' "'?'W U 
rilr ıektedir. vnrclır. 

nzru s = 

ISLAM TARiHi •••••-••• ralarda vaki olmuştur. Bundan bihaber olan kadın ayağa __ .._ .._. il Bedrlbni Maşerillgifari; Gene Su- kalkınca ehram kısman sıyrılmış ve 

1 
ku ukaz denilen bu mahalde bir mü- kadının bazı yerleri gözükmüştilr. 

H M h nasebetle; Tarihin, ismini tespit etmediği bu z. U amme - Ben Arap ehlinin güzidesiyim, genç kadın; yabancı erkeklerin bu 

l 
kahramanım. Arap içinde benden hale kahkaha ile güldiiklerini görUn-

• --. YAZAN..• M.. Ayha~ ___, d ha aziz kimse yoktur. Her kimki, ce müteessir olmuş; 
•-.. •••u_m.. -Iımlmımı~Qi benim karşıma çıkarak; - Eyy Ali Amir; 

- Ben seneuen daha ileriyim ! Gelin de .karılarınıza nasıl haka-
_ 50 - nından birisi; Kureyşin Beni Heva-

(Miladi tarih 586). Harbin patlak zin şubesi ileri gelenlerinden Arave
verdiği aylar rtrapların, haram aylar tUbni Atebeyi öldürmüştü. Kureyşi
tabir ettikleri, Muharrem, Recep, lerin kumandanı Ebu Süfyanın bnba
Zilkade ve Zilhicce aylarına müsa - sı ve Muaviyenin dedesi olan beni 
düti. Bu sebeple muharebenin ismi- Ümmiye idi. 
.ne (Fücar) hlrbi deniliyordu. Bu Kureyş kuvvetlerinin bayraktarlı
harp birkaç senedenberi başlıya1ı ğını Resulü Ekrem'n amcası Zubeyr 
mQeadelenin ikinci safhasını teşkil yapıyordu. Muharebe bUyük ve kan-
tdiyordu. lı bir manznrn arzediyordu. 

Araplar; Adetleri olduğu veç· Maamafih: Fücar muharebeleri et 
hile, bu aylarda harp etmek istemez- rafında Arap tarihlerinin tam bir it
lerdi. Hatta babalarının, kardeşleri- tifakı yoktur. Bazılarına göre; bu 
nln katiline te!!adilf etseler ona do - harpler; dört defa vuku bulmuştur. 
kunmazlardı. Bu adetlere riayet et- Bir kısım müverrihler: Re ulü Ekre
meyen ancak birkaç kabile vardı. min iştirak ettiği harbin ikinci fücar 
Fakat Kurey~ kabileqi: hadisenin harbi, bazıları ise dördüncü filcar 
~ureti cereyamna göre tamamlyle muharebesi olduğunu knydetrnekte
haklı olduğu ic:;in; ilk defa olarak dirler. 
bu teamü hlltıfına harbe girmişti. Birinci fücnr harbi; Hnzret Pey -
r.ankü: mukabil taraf kabile erkA - ~amberin ıo yaeında bulunduA'u ı-

Dcrac canına kıyarım. ret edildiğini görün! 
Demişti... Kendisini dinleyenler - Diye bağırmıştır .. Ve biraz .sonra 

den diger bir Arap: bu mağrur ve iki gencin mensup olduğu kabileler 
bilapen az adamın sözlerini hazın e- harbe girişmişlerdir .. 
dememiş; hamil bulunduğu bUyük Tarihlerin mühim bir kısmı; Re
bir hnnçerle üzerine aldırarllk bir sulii Ekremin iştirak ettiği harbin bu 
darbede diz kapağını parçalamı~. a- ikinci harp olmadığını zikrediyor -
yağım koparmıştır. Birinci harp işte lar .. Diğer bir kısmı ise; 
bu suretle çıkını ür. - Evet, bu harptir. Mevzuubahis 

İkinci !Uc2r harbi iı.;e, Beni Kena- genç de, Kıya kabilesinin lıayraktaı·ı 
nedPn Berrad namında bir gencin, Ebu Berra idi: 
Ukba gelen genç bir kadına •yaptlğı Diyorlar .. Yukarıda tespit ettiği. 
sarkıntılıktan doğmuştur. Bu genç, miz ve bir cinayetten doğduğunu 
kadına yaklaşarak; yazdığımız fücar harbine ait tafsi-

- Yüzünü aç ta seni göreylrn. ıat şudur : 
Demiştir. Kadın bu teklife cevap Suku Ukaza Her taraftan pnzar-

vermemiş ve yUzUnil açmamıştır. Fn- cılar geliyordu. Bunların içinde Uuy
kat genç biraz sonra gelerek, gizlice re l\Ieliki Numan ilmi Münzirin de 
kadının üzerindeki ehramın ucunu bir karrnnı vardı. Bn kiirvanın ismi
tutmuş, yerde bir dikene bağlamış- ne Lntime dcnil!yordu. Melikin kafi
tır. 1 lesi bez vesaire satacak. Bilmukabe· 

mirde Yoklamaların usulü daire~indc essesesi muallimliğine, n. UUsamed· 
yapılm.ası, isti,hkak sahiplerine ban- cl!n sıhhat müdürlüğü kiitipliğine ta. 
kadan maaşlarını almak için vec:ik:ı yırı olunmuşlardır. 
verilirken yokıama muhteviyatına D kilide gene ze'ze1e oldu 
nazaran ilişikleri ?lup .olma?ığ!nı~ Evvelki giln saat 7,30 da Dikili 
e~as~ı ~ure,tte tahkık edılmesı bı'~ı- kazasında üç ~anive devam eden ha. 
r~lmıştır: Üç aylıklar.ını. kırdır~ak ıs- fif bir zelzele olmu tur. 
tıyenlerın muamelerı bıraz gerı bıra- z· ş ıı· . 
kılmıştır. ıraat mua ımı 

' ğ çtan düşerek ö müş Merkez ziraat muallimi B. l>iesud 
Özuygur Ankara merkez mUcndel"' 
enstitüsüne tayin olunmu~tur. Dlin Değirmendere nahiyesinin 

Gümüldür köyllnde Ahmed adında 
bir ad:ım, bindiği zeytin ağacından ----·**=---
yer? düşerek ölmüştür. Tahkikata Zabıtada 
adlıyece el konmuştur. 

Türkbahçesi kanalizasyonu 
Belediye rcigi Dr. Behçet Uz, dün 

yukarı mahallelerde ve J(arşıyaka
da belediye inşaatını teftiş etmiştir. 
Belediye daimi encümeni, dUn ak -
şamki toplantısında Karataşta Türk 
(eski ad ıingiliz) bahçe~inde iizeri 
açık Hlğımların kapatılması ve i~Iahı 
inşaatını müteahhide ihale etmiştir. 
inşaat 12000 küsur liraya çıkacak -
tır. 

Parti kongr .:-:leri 
C. H. P. Cumaovası kamun kong

resinde idare heyetine BB. 1lıra1•m 
Baykoç, Halil Özgüler, Ali Kurt, 
Mustafa Ak ve Mehmed Öz Asil ~e
seçiJmişlerdir. İdare heyeti azası; 
reisliğe ll. İbrahim Baykoçu geçir
mişlerdir. 

le Taü havalisinin meyva ve erza
kından alacaktı. Fakat bu karvanda 
ileri giden iki şahıs arasında bir ihti
laf çıkmış ve karvan eşyasının kime 
devredileceği etrafında iki kişi biri
biriııe girmişti. 

İhtilafı çıkaranlar, Beni Kenane
den Berrad ibni Kıys ile Ürvetübni 
Utetiirrehal namındaki iki şahıstı. 

Berrad o kadar kızmıştı ki; Urve· 
Yi öldürmek için fırsat bekliyordu. 
Nihayet Urve bir gece sazlı, sözlü, 
kadınlı bir eğlencede adam akıllı 
sarhoş olmuş ve kendinden geçmiş
ti. Berrad bunu fırsat ittihaz ederek. 
kendisinin :ralvarma~ına rağmen, o
nu öldürdü. Harp te lıu suretle ta
zelendi.. 
Kureyş kabilesi bittabi Beni Kena. 

neye yardım ediyordu. Urve Kenane 
kabile~ine mensuptu. Bu ~nrp dört 
yahud altı gün silrdll. İkı taraf da 
mühim zayiat vermiş erdi. Neticede 
bir nevi mütnreke nktedildi. :F'nknt 
intikam alrnak arzusu, tamamen si
linmemişti. 

Beni Kenane muhasım tarafa; 
- Gelecek sene gene burada görü

şeceğiz ... 
Dedi. Harp: Ukba yakın Nihle 

Haknret 
Bahribaba parkında Hakkı kızı 

Hikmete hakaret eden Rifat kızı Ha~ 
fize tutulmuŞ_tur. 

Kumar 
Çorakkıpada Fikret sokağında 

Hasanın fırınında Hamza oğlu Cev
clet, Mehmecl. Vahid, Ahmed ve Bay 
ram kumar oynarken suç üstü tutul
muşlardır. 

Esrar aatarken 
Keçeciler caddesinde sabıkalı To

sun oğlu Mustafa lkiçeşmelikte ha• 
ta sokağında Recep oğlu Ali esraı 
satarken yakalanmışlardır. 

Bıçakla yaralama 
Evvelki gece Gazfbulvannda ear· 

ho!! olan Afyonlu M med Kilis, Jia. 
sarı HUseyin Çiviyi bıçakla yarala -
mış ve zabıtaca tu ulmuştur. 

mevkiinde cereyan etmişti. Filhaki. 
k:ı ertesi sene gene harp oldu. Bu 
harp, görilnflşe nazaran, dördilncU 
fücar harbidir. Ve hazret Peygam. 
ber de, bu har~e iştirak etmit~ir. 

Kumandanlıga Harb ibni Umey. 
yenin, yani meşhur Muaviyenin de
(lesinin seçilmiş olması; onun Kuren 
içinde en ihtiyar ve yaşlı olmasındar. 
ileri gelmişti. lmam Süheylj; ResulG 
Ekremin bilfiil harbe iştirak etme
diğini, çfinkü harbin haram ayların
da vukubulduğunu; İbni Hişam ise; 
Resulü Ekremın bu harpte kimseye 
karşı silah kullanmadığını Y.azmak
tadır!ar. 

Halbuki diğer tarihlere göre; Fah· 
r; kainat o sırada harp ve darba ka
dir bir yaşta i<li. Muknb:l taraftan 
atılan oklaıı loplırarak amcalarına 
Yermek surotiylo yardım ediyordu .• 
Hatta bu harbe Kureyş kad;nlarm
dan birçoğu ve ezcümle, Resulü Ek· 
remin hala ı da istirak etmiştir. 

Harp talihi evvela mukabil tarafa 
yardım ediyor ve Kurey~ taraftarla· 
rı mağlubiyete doğ-ru sürükleniyor· 
du. Fakat az zaman sonra vazi\•et 
deği11ti ve karşı taraf rnağ!Qp o!du. 

- Devam edecek -
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HoJanda 
Top rakla~ına düşen 
Afm~n tayyaresi 

p:ırçalandı 

Graçyanın .. • • 
suvarısı 

Vapurunu terhetmek 
istemedi 

<ANADOLU) 

A an Prensi 
beyanatta bulund~, 

'(SAHİFE: Sl 

IR _D Y~QJ 
Saat 

Bugünkü program 

12 30 Pı·ov-. m \ e meml ke• aat 
:rnırı. 

12 3;; haber-
Londra, 20 (Radyo) - Alman hu

duduna yakın Hollanda arazisinde 
hir Alman tayyare:;- vere dücmüıı, Londra, 20 (Radyo) - Hollanda 
Parçalanmıştı!'. Tay~·:;reci telef ol - açıklarında sahih bir mayinc çarparak LJ ·ı '! / K 12 5Q 

~ jaıı <: 'c meteoro!oJ 
leri. 
Türk müziği. 

muştur. Alman tayyareleri, son haf- ~atun .. 1talyan bnndır~lı ~raçya vapu- n l .. er e Q V zer 
ta içinde iki defa Hollandayı taraf- 1 ~ .mur~ttebatından ş:mclıye kadar ~6 , 

arasında bir ihtilaf yoktur. Halen 
Prensi cephede bulunuyor 

-.._.---
Çalanlar: \'ecih~ . •hire 

lığını ihlal ettiklerinden Hollanda hü- kışı 1:-gılterc sahill~rine çıkmıştır. Bır J 3 AJman 
kiimeti, Almanyayı protesto etmiş- ces~dı dalgalar ı::nhıle atmıştır. Buıı~ıı~ 

Fersan, Rcf ik Fer:m · . 
Okuyanlar: Mefhaı ~..,nğ-

tir Graçya vapuru mUrettelıatuıdan lıırı 
· ooooo~-- olduğu anlnşılmıştır. Anısterclnm, 20 (Radyo) - Kay- de maktul dGşen kardeşim prens O.s- dığmı haber alır almaz, derhal Alman- 13 30 

zer \'ilhelmin dördüncü oğlu Ogüst kardan başka halen ailemiz efradın- yanın HoJlanda sefirine telefon etmiş 
Vilhelm. lıugüıı ecnebi matbuat mü- dan on üç kişi cephede bulunmaktadır. ve kurtulduğundan dolayı derin bir 18 00 
messillcrini kabul etmiş ,.e bnbası sa- Babamla Hitler arasmda bir ih- sevinç duyduğunu Hitlere bildirme~ini 18 05 

nak, Muzaffer llkar. 
14 00 Müzik (K .ıışlk ha. 
fif müzik - Y'" ) 

Hor Belişa 
Ceplı~de gördüklerin· 

den memnun 
t .ondra, 20 (A.A.) - İngiliz har

biye nazırı llore BeJisha; Maginot 
hattında İngiliz mıntnka ;ın1 gezdik
t"n onrn tanklara .karşı te!!is edilen 
seyyar maniaları <la tefti~ etmiştir. 
Fransız ve Amerilfan gazetecilerine 
beyanatta bulunan Belisha; ordunun 
tııükemmel teşkiliitından ve havaln
ıın çok f enn olmasına rağmen büyük 
bir canlılıkla harekette bulunmasın
dan dolayı memnuniyetini bildirmiş
t.r. 

o*o 

Romen· Alman 
1'.c:ıre! müzakereleii 

inkıtaa uğradı 
. Londra. 20 (Radyo) - Havns a
lan ının Bükreş muhabiri bildiriyor: 

.Almanya ile Romanyn aras!nda 
Bükreşte cereyan etmekte olan t!ca
ret anlaı:ıması miizakereleri inkıtaa 
llfrramışt~r. Almanlar, petrol teslima: 
tının tezyidi için Romanya hükümetı 
nezdinde mütemadiyen tazyik yap -
m:lktadırlar. 

- =·*·=-
Alkapona 

Hapishaneden çıktı 
:Nevyork, 20 (Radyo) - Dün ha

llishaneden çıkan meşhur gangster 
~lkapona, yor6unluğunu gide.rm~k 

. 1.izere bugUn bir senatoryoma gJtmış-
tir. 

-=*=.--..... 
Şibinkarahisarda havalar 

bozuldu 
Şebinkarahisar, 20 (Husu~i) -

liavalar bozuk geçmektedir. Eğri
belde şiddetli fırtına vardır. Dün ge
ce üç santimetre kalınlığında. kar 
<lUşmUştür. 

o*o · 

Gr~ıçya vapuru knptnnı . yapuru 
terketmek istememiş ve boğulmuştur. 

·---0000----

Sikorski, Beneş 
ile konuştıı 

Londra. 20 (Radyo) - Polonya 
RaşYekili r.enC'rnl Sikorski, dlin Çe
koslovakya CumhuıTei•·i Dı-. Dene~i 
ziraret etmistir. ~onrn Bencs, Lon
dradaki Polonyn sefaretine gitmiş 
ve orada RnşvekillP. uznn bir görüş
me yapmıştır. Bu ~örüşmelcrde Çe -
kosloYakya. Polonya ~ıkı işbirliği 
görilşülmüş, Polonya Başnkili, ga -
zetelere yaptığı beyanatta bu işbir-
liğini t,ebarüz ettirmiştir. -

11 

S'ovakiar 
Almanlar la vanyan 
harp etmek istenıiyor 

Londra, 20 (Radvo) - Ekslaşa
peldeki Slovak aıa,;ları Almanlarla 
yanyana harp etm~k istemediklerin
den, Alman kumandanlığınca dağı
tılmıştır. Alayı teşkfl eden Slovaklar. 
derhal memleketlerine sevkedilmi~
lerdir. 

-----=+:..: -

Bu:gar hükurneti 
Askeri is .'ere veni .. 
p ·-:ralar avırıyor 

Sof~·a, 20 (R:ıclyo) - Bulgar hü
kCimcti, askeri işler için 672 milyon 
:evalık tahslıat daha kabul edecek
tir. 

o 

lzmit fidan 'ığmda yetişti-
rilen f ~anlar 

İzmit, 20 (Hususi) - Bu sene İz
mit fidanlığında nşılı meyvalı ve 
mcyvasız on binlerce fidan yetişti
rilmiştir. 100 bin dut. 100 bin asma 
çubu(:u halka dağıtılacaktır. 

Tores 

bık imparatorla Hitler ara:;ındaki mü- tilfıf Ye soğukluk mcvcud bulunduğu rica etmiştir. Bu hadise babamla Hit
nasebat etrafıııda beyanatta buluna- hakkındaki neşriyata gelince, böyle bir !er arasında hiç bir soğukluk mevcud 
rak şunları ~öylemi~tir: şey yoJ·t· r. Babam, Miinihte Hit!ere olmadığını ispat etmez mi?> 

- Geçen cylı11de Polonya cephc:;i!1- karşı , rt"p oluıı:ı·1 .ı ._ .. dın akim kal-

Londra Elçimiz T bliğler 
- Baıtaraı ı l !ncj Sdnifede -

.. • • Pnrfa, 20 (Radyo) - Fransız ka-

" Yaşa sın TUl?.K ... J1VGJLİZ dost· rik~~:ihının 155 numaralı resmi teb-

l d . .. . Cephede kayde şayan bir hadise 
uğ·u " ıye servısı açmıştır \'UkUbulmamıştır. 

Paris, 20 (Radyo) - Fransız ka-
Londra, 20 (Radyo) - Türkiye giliz - Türk dostluğu> diyerek servis1 rargahının 156 numaralı resmi teb-

büyi.ik elçisi doktor Tevfik Rüştü A- .ıçmıştır. liği: 
ras, bu akşnmdaıı itibaren Türkçe Londra radyosu, diln akşamdan Cephede ııisbi bir hareket ve top-
neşriyata başlıyan Londra radyo is- itib-aren Tilrkçe neşriyatına başlan- çu faaliyeti müşahede edilmiştir. 
tnsyonuna gitmiş, Türk - ingiliz dost- mıştır. Bu neşriyat saat 18,55 rle 
luğunu kuv\'etlendirccek olan but~- ~ı. 32 ve 19ı60 kısa dnlga üzerinden Po onya esirleri 
şebbOsteıı dolnyı rndyo idaresine te- yapılmış, çok vazıh duyulmuştur. 
şekkür ettikten sonra, cYa~asın lu- .Neşriyat, her nkşnm ayni saatte Serbest bırakı'ır bırakılmaz 

Tahtelbahirler 
B:r İngiliz gemis" n'i daha 

batırdı'ar 

<le\·anı edecektir. 

Isviçre hükumeti 
askere çağırıidı!ar 

Paris, ~O (Radyo) - Almanya er
kanı harbh·esi. Lehli esirleri serbest 
bır::ıkmış Y

0

e evlerine döner dönmez, 
buıılnrı tekrar silaha çağırarak ordu
ya sevk eylemiştir. 

18 25 
18 55 
, a 1 o 

1 !) 50 

20 05 

Program. 
l\Icm1eket saat ayarı. ajall( 

ve meteoroloji haberleri. 
l\Hizik (cazband - Pl.) 
Konu~ma (iktı.sad saatiJ 
Türk müziği: Klasik prog • 
ram. 
Anknra radyosu küme ses 
\'e saz heyeti. 
ldarc e<len: Me5ut Cemil. 
Konuşma (ormanlarımızı ta 
myalım ve koruyalım) 
Ttirk müziği: Karışık prog -
ram. 

~l 00 KonQı>r trıkdimi : Halil Be· 
dii Yönetken. 

21 15 Müzik (radyo orkestrası -şef 
Hasan Ferit Alnar) 

22 00 Memleket saat ayarı, ajanL 

22 20 
22 30 
23 00 
23 25 

haberleri, ziraat, esham -
tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (fiat) 
Serbest saat. 
~üzik (oda müziği - Pi.) 
MUzik (cazband - Pi.) 
23 30 Yarınki program ve 
kapanış. 

---*---
BORSASALAR 

1322 Üzilm tarım. 
632 inhisariar ida. 

10 Almanya nezcl:nde protes
to .:la bu'u1du 

-------- 376 S. Paterson Lon.clra, ~~ (Radyo) - ~.ensi~\'U a- nern, 20 (Rndyo) - İsviçre hiikO- 22!? Albayrak 

7 25 
10 

13 50 
9 60 

11 

dındakı tngılız vaımru. bugun bır Al- netf B >rlin S{''"r i va~ıtasiyle Almrn- • T ren!Pr 62 j Kohen 
man trıhtelbahiri tnrafından b~tırıl 

1
- ya ~ezdinde prot s~oda bulunmuş ve p 198 K. Taner 

mıştır. \'::ıpurun ınUrettclJatı kurları - iki gün zarflı ela Alman tayyarelerinin ençerelcr: siyah perde' er 19 Akseki bank. 
mıştır. dört defa İsviçre toprakları üzerinde 1 29 Ş. Remzi 

-=*=-·- uçtuklarını bildlrmiştir. İ e Örlü'ü o~arak iş.iyecek 15 M. p. Taranto 

C-=ph~de Vaziyet 
- Ba~taraf1 1 nci Sahife .. fo -

I..ondra. 20 (Radyo) - Geceleyin 
hareket haliııcle bulunan trenlerin cliiş- 289~ 
man tayyarelel'inden farkedilmemesi 302i>D 

Lonclra. 20 (Radyo) - Son hafta için, pençereleri siy<th ve kesif perde- -----

Batan vapur'ar 

içinde mayinlerden l>ataıı vapurla- lcrle örtülü kalması emredilmişti. 3H 154 
Pııris, 20 (A.A.) - Havas Aj.ınsı rın sf'kiz olduğu \"C bunlardan üc;:ü- No . 

nskcri vaziyeti nşnğıdaki şekilde izah nün İngiliz, diterlcrinin bitaraf mem 7 
etmektedir : leketlere ait bulunduğu anlaşılmış - Rusya • Fin 1..cr~dı·ya 8 

Cephedeki muharipler iki günden- tır. u '' 9 
beri yeni bir düı:ımana karşı koymak Kopenlıag, 20 (A.A.) - Sovyet 10 
mecburiyetindedirler. Evvelsi gün 50 matbuatının Finlandiya hak km da l 1 
~antimPtre yükselen Ren nehrinin ir- Şimendifer konferansı kullandığı şiddetli lisana rağmen Po- 1 N C t R: 

8 7> 
!) 75 

10 50 
rn &o 
14 50 

tifaı gitt"k~e artm kt.ndır. Bunun ne- .. Ö .. .. litikt'n gazetesinin Mo<.ıkorndnki mu 233 Ş. R. Ha. 
tieec:i Fransa tarafındr.n daha az his- nukres, 20 (Radyo) - numuz- habirine nazaran Finlfmdiyanın iş- 91 j. Tar:ınto mah. 
·edi.lmelrtedir. Zira nehrin sahili F;~m <leki ~uma gfüıü Çirkndov1ı·çte bikr şi- gali Sovyct dahili ve harici siyao:.ıeti- 42 H. j. F. 
"a tarnfındnn Alm:rnva tarnfındakin- mendıfer ~onf:ra~ ~. ~. 0 un.aca ve ne muhalif olacaktır. 19 Tarım S. Koo. 
dl'n daha yüksektir. Buna binaen Al- mu va ;ıln ışlerı goruşulecektır. Kon- 12 Ahmed Arpnc.ı. 
manlar süratle yeni tedbirler almak feran:;a, nu~, _Alman ve R~men mu - Al 10 A. Muhtar A. 
mecburiyctinrlc kRlmışlıırdır. Diğer hı- rahhasları ıştırak edecektır. manya 

8 25 
8 50 

12 50 
16 75 
13 7J 
14 

3 25 
6 
6 

10 50 
7 ')~ .. .., 
7 

11 75 
12 25 
ıs 50 
1.7 50 
15 
14 

ıs 50 
7 75 

11 
11 

7 25 
7 

Çankırıda şehircilik iş' eri 
Çankırı, 20 (Hususi) - Şehirci

lik faaliyeti, memnuniyete değer va-
2iyettedir. Parke döşemeli büyük bir 
Cadde açılmış, birçok evlerin dıvar
ları )'ıkbrılmış, beton veya demir par 
trıaklık yapılmıştır. Hastahane yaki
llindeki ahı:ıap köprU yerine beton 
bir köprü inşa olunmuştur. Halkevi 
binası yakında tamam olacak, şehir 
hali binasının da inşasına başlana -
Caktır. 

raftan dn hn7.ı noktalarda sedlcr insa 

Lül<senburga mı etmekterlil'!cr. Fabt buı•a ra.~en en 1\,7ı·ıı M ı· . d Be~çih y a taarruz 
ziynrle ic~likcre maruz istihk:bılnrını ıv.ı et ec ısın e 

kar.,. mış? boş!!ltmngn mecbur knlmışlnrdır. Kc- ef miyecekmiş 

397 
152!)34 

521 kental 
P11LAMUT 

230 42ö 
•rn Als~s ve Lor{!ncleki biivük ve kiiçilk -Baştarafı linci sahifede-

- Faris, 20 (Radyo) - Fransız ko- biltün ı_rmnklnrda. Arla çok sıı var.:l!r. üzere celseye son verilmistir. Berlin, 20 (Radyo) - Almanya 
mün!s~ partj~i g~nel .sekreteri olup, Buııa bınnen ac;kerı harekat geY~ektı:·. Ankara 

20 
(AA ) B l\I l\Iec- propnr:andn nezareti erkanından sa

paı1:ısının lag-vı ilzeııne harp diva- Nadir ve hafif olan mut ad devri\·e fn- . . b .. • • ·. · -. - · ~ · l~hiyettar bir zat, AJmanyanın, hiç
nına verilen Teresin halen tüksem r t' ·ı s b k b ı ı ı k lısı ugun Şemsettın Günaltayın baş. hır zaman Delçiknyn taarruz etmeği 
burgda buıulıdu;;ru s'o·· vıeııı·yor - a.d!Vle tıl.ı Ae 1 nr rtu cemtı tlın< nho c .u çla kanhğındn toplanmış Ye celsenin a- d" .. d" F 

Net:c~siz kalan 
bir teşebbüc 

o c c e m"n op"u n l" arı a uşunme ıgi'ini, in o-iliz ve ransız 
• • · ~ 1 . 

1 ·~ • ' ·A ; '' ~ıc 0 - çılma ını miltcakıp intihap mazbata- 0 

•assasausa m~k. üzere hıçlnr hadıo:.ıe kavrl"dılme - la"l·ı kabul olunan Hatav mebusları kaynaklarından verilen haberlerin, 
Londrn, 20 (Radyo) - Bir Alman 

deniz tayyarc~i, bugiln şimal deni
zinde bir ingiliz destroyerini bom -
bardıman etmek istemişse de bir ne
tice elde edememiştir. 

Hollanda Kralicasi m~ştır. Fransız topqust~ ~mkabele et- Abdullah ?lhırsal oğlu: Abdülgan· baştan başa uydurma olduğunu söy-
ı mı.!i ve Alman mevzılerı~· h.ırpalamış- 'l'ilrkmen, Be.kir Sıtkı Kunt, Hamdi !emiştir. 

---oo*oo---- S efiri kabul etti tıı · Cephede hava fanlıyetı de 7.ayıf Selçuk ve .Mehnıed Tecirli and iç -
olmuı:ıtur. Bununla ber"her Alman unr- · le,.clir 

Prens Otta Lord Loid Romanya kra'ı 
tarafından kabul edildi 

Londra, 20 (Radyo) - İngiltere 
l<ultür işleri üzerinde çalışan lord 
toid, BUkreşten Sofyaya gelmiştir. 
l.ord_. BUkreşte kral Karo] tarafından 
lcabul olunmuştur. Sofyadan sonra 
..\tinayı da ziyaret edecektir. 

----* . 
Balkanlarda doğan 

endişe 

Lahey, 20 (Radyo). - Kraliçe 
Vilhelmina, bugün Hollandanın Ber
lin sefirini kabul etmiş ve uzun müd
det konuşmuştur. 

Hariciye veka!etinde 
tayinler 

Ankara, 20 (Husu:ıi) _ Harici
ye V~k~~7ti umumi kiHjpl!ği ikinci 
muavınlıgme B. Tahir Sevmen ikin
ci -daire umum müdür m·uavi~liğine 
de Vekalette bulunan B. Faik Hüse
yin ToclJ r tayin edilmişlerdir. 

---* . 
-Baıtarafı linci aahifcd~ Musso~inin!n nutku 

ltaıyan gazetleri, Almanların }faca- 1, ) ı . . 
l'istan huducllarında mühim askeri Roma, 20 (R~c ·' ~ - ngılız ga-
~hştdat vaptıkları hakkındaki hab2r- zeteleri, Mussolınının son nutku et
lerin asıisız olduğunu yazmaktadır - rafında uzun m~kalele; .Yazmakta 
lar ve nutkun bazı ctimlelerını aynen ik-

. Peşter Loid Macnr gazetesi de tibas eylemektedirler. 
~.al' Hitlerin Macar hududlarının de- -·-ece**»> 

~~~~zliğini teyit ettiğini kaydetmek- M<lçek Sırp· Hırvat anlaş-

Feci ölüm 
ması hakkında beyanatta 

bu~undu 
Selçuk. (Hususi) - Nahiyemizde Belgrad, 20 (Radyo) - Yugoslav-

~Ukfm Akşehirli he1vacı Sadık kızı ya başvekil mua\·ini B. Maçek, Peşti 
b 4 ~·aşlarında Nigar rahats~~ olmu~. Hırvat adlı bir Macar gazetesinin 
~.ahçıvan Kadri namında bırı kend ı- hususi muhabirine, Sırp - Hırvat an
ltıne omuzundan ve ayağından iki iğ- laşmasının Bnlkanlarda sulh ve kom
t e Yapmıştır. Kız, beş saat sonra ve- şular la müs~leme~ i9in mühim rol 
<l~t etmiştir. Hadiseden haberdar ~- oynadığını söyJemıştır. 

vareleri Fran~anın doiTuQıında ve hat- mıl\şle.clı·s·b d . kA k u 
t 0 - b d 1 1 un an sonra ıs an an -a ogu cenıı ın :ı ııza,, ara kadar muvakk t .. · b ""t da- D , 
istihnf !aalivetine <levanı <'tmiş1er - ~l~ı.' h .· n .. en~umenıne, ;ı çe . raris e mi gitti? 

Fabrikalar 
Mancikoya nakle· <lir. Framm: askE>ri mahfi!lrri Almnn ·:ılı) ~da;ı ıcıy e, ıktısad, . m.alıyAe, mıl-

t:ı~-yarelcrinin bermut:ıd llelçik:ı ve İs- 1ı mu • a~, sıhh~t ve ı~tımaı mua- Brükc:el, 20 (A.A.) - D. N. B. bil-
viçrf' tonr:ıkları iizerinden geldiklerini v_enet encümenlerındcn uç er~. meı:ıu- diriyor: 

' dilivor 
kaydedivorlnr. rm kanunu muvakkat encumenıne Dağ ismindeki Alman Flaman ga-

. vekaletlerle mütenazır encümenler· zetesi. IIabsburg aile:.inin Belçika- Hsingking, 20 (A.A.) - D. N. B 
den ikişer, orman kanunu muvakkat daki Steenok Kergeel şatosunu ta_ bildiriyor: 

Kız kaçırma encümenine de adliye, bUtçe, dahili- marnen terkederek Avusturyada tek Japonyada tnmamen işgal edilmi· 
Küçük tuhafiyecilerde B. Cemal ye, iktısad:. maliye, milli müdafaa, rar iktidar mcvkiine sreçmek için da- yen küçük ve orta ehemmiyette bazı 

Oztüter. 15 yaşında Fntma adında ziraat encümenlerinden üçer aza se- ha iy.i çalışabilmek üzere Parise git- fabrikaların Mançuriye nakli hak -
bir kızı rızasivle yanında ahkovarak cilırıesini tasvip ederek Cuma günfi tiğini yazmaktadır. kında japonyn ile Mançuko arasında 
kirletmiıtir. ŞikAyet (jz~rine ·su lu toplanmak üzere içtimaa nihayet ve- bir anlaşma imzn edilmiştir. 28 mü-
tutulmus. ariliyeye verilmiştir. rilmiştir. .--~~---~-~----• esse e makineleri ve bir kısım ame-
u = •w:mu:ıwm: , • ..,. t:lUl&i m• 1 Eksı· r Şahap lesiyle birlikte Mukden ve Ansanı 

KÜLTÜRPARKIN payımı.ıız gıizellikleri rırnsında SERGi SARAYININ ııakledileceklerd.ir. 

.Muhteşem paviyonundıı kurulan Basur memefe·rini gi· ·Hakiki kurbanların 
Kültürpark derir. Kuvveti, erkek·~ adedi 
Sinemasında Amsterdam, 20 (A.A.)-Sontah-li ğt, İşti havı arfftrtr . minlere göre Siman Bolvar felaketin 

de ölenlerin miktarı 100 kadardır. Bugün 2 buyuk film 
görü. ecektir 

1-BRODVAY 
YILDIZI 

ŞİRLEY sev:m'i ŞİRLEY 
Tarafından müstesna bir güzellikte 
temsil edilmiş son derecede zevkli 

eğlenceli, müzikli komedi 

1# ' ELHAMRA 
1DARES1NDE M/Ll_,l KtJTtJPTJANE Sl.r-..1EMASINDA 

MUHTEŞEM ve MUAZZAM: BİR PROGRAM 
-1 

Günahkar Melek 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Daşrollerde: Margeret SUL/.,EV ANT - James STEV.(RT 
-2 

Dinlerce israrlı müracaat üzerine iU'i\·e olarak 
\ı len Kuşadası Cumhuriyet müddeı-
t~l'llunıisi hüktlmet doktoru ile birlik- Rusyanın yeni Tokyo setri 1 
'i ~elerek defnedilmiş olan cenaze-
f!e111. çıkartmış ve yapılan otopsj neti- Tokyo, 20 (Radyo) - Japonya 
l"ıı~ 1nde 60 yaşlarında bir insana ya- imparatoru, Hariciye Nazırı amiral 

2 - HAYAT Mücadeleleri 
Rejisör KING VJDOR büyük sanatkar TO:M !{EN 

Tarafından temsil edilmis savil gayretin ve sebatın srınsı üzerinde 
gösterdiği neticeyi müessir bir surette canlandıran m~htecıcm film 

Ayrıca: METRO JURNAL ,.e RE. ·Ktt l\1İK1 

TOSUN PA ŞA 
Senenin ikinci bilyük Türk filmi, eşi ve emsali görülmemiş 

kahknha tufam 

''ıı tnası Iazımgelen iğnelerin 14 ya- Amoranın huzuriyle yeni Rus sefiri 
tliJ d:ı bulunan biçare kı~a tatbik e- Zmenitanin ile sefaret erkanını ka • 
,11 dıti ve za\•allıyı zehirlediği anla- bul etmiştir. Sefir, itimadnameshi 
k!~ııtır. Kadri hakkında kanuni ta- takdim etmi, ve mutad merasimdt"l'l 

at yapılmaktadır, ıoura aef arethaneye dönmüıttlr. 

Seanslar hn gün: .ffoyat mücadelesi 2.45 - 6 - 9,15 .. Broch·ay yıldızı 
4,45 ve 8 de .. Cumarte~i Ye paınr 1,30 da Brodvay yıldızı ile başiar 

BilPtlc>r ROLTt RPARK l:::ını 1 :~rnıt'ln ~rı .. ıılrrınkhı<lır. 

FOX Jurnalde: Dünyanın en son Ye en milhİl)! hadiseleri 
SEANSLAR: 
GCl\'Alll\AR MELgK: 1 - 4,30 - 8.15 de 
TOSUı\'PAŞA: 2,15 - 6 - 9,30 da başl:ır. 

l!!m'1N'.•&i#*._Jfgün Ye vnrın,!lcuz hnlk mrıtıpesi 11Jj. ., = 



Salii!e 4 (ANADOLU) 
lzınir aıliye ikinci h k k hak• Hl•:.•Hllllıte•llUlllllUllHllHllllll•Haa•11"1uH11ttllHUllllllllllUIHHllelltlU•••llHllUlllM~IMtC::-

Taze, temiz, UCUZ 1 
Hiinden: u u ım· !lzmir levazım Amirliği .Satın Alma ! • 

E.skimahkeme önünde Alipaşa c~.d- ~ Konıisyonu ilanları i 
il A desınde 475 .No. lu kahvehane mus- • • aç teciri Giritli Hasan Ermiş tarafından lznıir levazım cım~rliği sat:n .alma Tcomfayonımda.:n: 

karısı Eşrefpaşa Ali ef. C. 615 No. da Kılo Crnsı 
ueT fu .. r fu .. fu••afef oturan Giritli Adile aleyhine açılan ----
CJI "' talakın subutu davasının icl"a kılınan 26000 Ispanak 

• l • muhakeme"'i ~onunda: Hasan Ermi- 26000 Prasa 
çeşıt erı şin Adileyi 340 senesinde ahkamı sa- 26000 Lahana 

H d • N •• h bık aya tevfikan boşamış olduğu i'l-a m 1 uz et tim:.ı kılınan şahitlerinin şehadetiyle 
sabit olduğundan vaki talakın 340 

Çançar olarak nüfusa tesciline ve masarifi 
muhakeme olan 12·12 kuruşun dahi 

S hh 
müddeialeyhe tahmiline davacının 

ı at eczanesi vicahında ve müddeialeyhanın gıya -
hında karar verildiği \'e usulen tan

Başdurak Büyük Salepçioğlu ha- zim kılınan hüküm gıyap ihbarname-
nı karşısında sinin müddeialeyhin ikametgahının 

'-•~------------·•r meçhuli.retine mebni mahkeme ko
rzmir ikinci ıicra memurluğun- ridoruna talik kılındığı tebliğ maka-

dan: mına kaim olmak üzere ilan olunur. 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 

gayrimenkulün ne olduğu: 
ı - Dükkan, 
2-Ev. 
Gayrimenkulün bulunduğu mevki, 

mahallesi, sokağı numarası: 
1 - İklçeşmelik caddesinde 278 

.sayılı ahşap ve tamil'e muhtaç cep
he kısmının üstünde dükkanın yüzü 
ile müvazi tahminen 2, 5 metre de
rinlikte bir odalı 600 lira muhammen 
kıymetlidir. 

-------111111!~----------·· Doktor 

M. Şevl<i Uğur 
Bir ~nci sınıf dahili has
talıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 3~86 

Hastalarını sabahtan itibaren 

ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. 

D0/\.10R 
BEHÇET UZ 

Cocu.k Hastalıkları 
~ 

1 - İzmir miistahkem mevki merkez birliklerinin yukarıda cins ve 
miktarlan yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle 
mi.inakasaya konmustur. 

2 - İhalesi 23~ikincileşr1n-939 perşembe günü saat 15 de kışlada 
izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 4160 liradır. 
4 - Teminatı mııvakkate akcası 312 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster .. 

mek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve sartnamesinde vazıh vesikaları ve teminatı mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona nı.üra-
<'aatları. 8 12 17 21 4117 

lwıfr levazım amii'liği ,.;.;atın alma koınif.:yonmıdan: 
htanbul komutanlığına bağlı birlikler için 96000 kilo kırmızı merci

meğin kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. Zarflar komisyona 23-11-
fl39 per~embe günü saat 10,30 da verilmiş olacaktır. Beher kilosunun mu
hammen fi ati. J 3 ktmıştur. İlk teminatı 936 liradır. İhalesi ayni günde 
yaptlacakt.ıı·. I:-ıteklilerin belli gün ve ı:1aatte Fındıklıda istanbul komu-
tanhğ'ı !latın alma komif>\·onnna g·eJmeleri. 5 10 15 21 

Komutanlığa bağlı birlikler için 240000 kilo kuru fasulyenin kapalı 
zarfla münakasası yapılacaktır. Zarflar konfr~yona 29-11-939 çarşamba 
gü11ü saat 10.30 ela ver:lmiı::; olacaktır. Beher kilosunun muhammen fiati 
15 kuru.~tur. İlk temin:~ı 2700 liradır ihalesi ayni günde yapılacaktır. 
htekli!erin belli giin Ye saatte Fındıkhda komutanlık satın alma komis-
rnnuna ı;relıneleri 10 ] 5 21 26 

. hmfr levazım dınirlif/İ S(lft11 almrt krmıisyonmıdan: 
ı~1anbul komut:ınlıgına b~ğlı bil'liklerin ihtivacı icin 144000 kilo pi· 

!avlık pirincin kapalı zal'fla münakı.sası vanıla~aktır.' Zarflar komisyona 

1
23-11-939 per~embe l"'i.inü saat 11,30 da ·,,eİ·iJmiş olacaktır. Beher ·kilo
sunun rııuhammen fiati 26 kuruştur. İlk teminatı 2808 liradır. İhalesi 
ayni günde yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve Rı:tatte Fındıklıda İf;tan-
bul l,omutanlığı satın alma komisyonumı g-elmelt>ri. 5 10 15 21 
~ .. ,......., 

!::mir lPvazım rı Pı irlir'ii srıtm al /il(( kom i.cıumnındarı: 

2 - Karantina selçuk sokağında 
26 No. da iki katlı bodrum katı ayrı 
k§rgir zemini plakalı 1 salon 3olda 1 
oda ittisalinde üst kat merdiveni ve 
aralık yukarıda yanyana 2 oda orta
da sofa cephede biri balkonlu 2 oda 
aı·kada ayni şekilde iki oda bodrum 
katta kömürlük ve kiler arkada mut 
bak ve yemek odası, avlu ve binaya 
muttasıl hala demir çardak ve asma 
ve turunç ve bir erik ağacı elektrik 
tesisatlı kumpanya :>ulu 600 liraya 
emlflk ve eytam baııka1-nna ipotekli 
ve ipotek fazlasına hacizli 3000 lira 
muhammen kıymetlidir. 

Arttırmanın yapılacağı yer gün 
saat: İzmir 2 inci icra dairesi birinci 
arttırma 4-1-940 Perşembe saat 11, 
ikinci arttırma 19-1-940 cuma günü 

140 ton ı1ohnt alınacaktır. Kapalı zarfla Pbiltnıe..::i 22/ 11 / 939 çarşam
Ilastalarını 11.30 dan bire kadar ba p:iitıii ::-:ıata Hi ele ToPhcmedP. Lv. amirlifri Ratın alma komif>,VOntmda ya

BPyler sokağınd<.. Ahenk matbaası nılacaktır. Tahmin bedeli 15ıü0 liradır. tik teminatı 1155 liradır. Sart
namP Ye numune!'li komi:;yon<la görülür. İsteklilerin kanuni veRikalariYle 

.'·.:.ı.nı•n•rl•a-k•a•l)•u•l .e.d.Pr··------: berabeı· teklif mektuplannı ihale "' atınd:m bir saat evvel komisyona 

Mü· ehı.ıssısı 

saat 11 de. 

Ü . ' vermel~ri. 5 ı n 15 21 
---- peratör----· -ı::rnfr lenaznrı amil'lifii 8afm alma luımi.sııoınıruları: 

1 - !~bu gayrimenkullerin arttır
ma şartnamesi 16-12-939 tarihinden 
itibaren 39-10570 No. ile izmir ikin
ci icra daire:sinin muayyen numara
sında herkesin görebilmesi için a
çıktır. İlanda yazılı olanlardan faz
la malümat almak istiyenler işbu 
şartnameye ~ 939-10570 dosya nu
marasiyle m~muriyetimize milracat 

Cevdet A1ustaf a İstanbul komutanlığına bağ!ı birlikler içiıl 58000 kilo zeytinyağının 
kapalı zarfla münakasaqı yapılacaktır. Zarflar komisyona 22-11-939 
~ar-ıamba günü saat J0,20 ela komisyona verilm!s olacaktır. Beher kilo -
-iun;ın muhammen fiati 42 kurııstur.' İlk teminat{ 1827 hradır. İhalesi 
ayni günde yapılacaktır. İsteklilerin bell! gün ve saatte fındıklıda ko-

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştatibl 

2 inci Beyler sokak furun kar,131 mutanlık f>atın alnın komisyonuna velmcleri. 5 10 lG 21 

No. 25 lzmir leraznn amfrlir/ı' satın alına komfayomındnrı: 

etmelidir. 
2 - Arttırmaya iştirak için yuka

rıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbe
tinde pey veya milli bir bankanın te
minat mektubu tevdi edilecektir. 

Otuz iki ton sadPyağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24./11/939 
alacaklarftıın mecmuundan fazlaya cuma günü saat on dörtte istanbul Tophanede levazım amirliği satın al
çıkmazsa en çok arttır anın taahh ü - ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen beher kilosu yüz kuı uştur. 
dil baki kalmak üzere arttırma 15 tik teminab 2400 liradır. Şartne.mes! komh~yonda görülür. İsteklilerin ka
gün daha tem<lid \'e 15 incj günü ay- nuni vesikalariyle beraber belli saatta komisyona gelmeleri. 
ni i'aatte yapılacak a_rtırma.?a bedeli ~-ı;;-:;;-z;;.~;-;;;-;;;;;;;,/jji srılın alma komi . .:ı11mnında·ı: 

(124) 
3 - İpotek sahibi alacaklılarla 

diier alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayrimenkul üzerin
deki haklarını hususiyle fııiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
t arihinden itibaren 20 gün içinde ev
rakı müsbiteleriyle birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder. Ak
si halde haklan tapu siciliyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin pay

satış i. tiyenin alacagına ruçh~nı 0 - 125000 adecl ,;emf'r urganı alınacaktır. Pazarlıkla ek!".iltmesi 23 '11/939 
lan diğer alacaklıların o gayrımen - nerşembe R"Ünü ~aat 14 :10 da İstanbul Jp.vazım amirliği satın alma ko
kulle temin edilmiş alacaklaı:ı mec- misyonunda yapılacaktır. Faurika n1 nlının ilk teminatı 5000 Jirn Kasta
muundaıı fazl~ çıkma~. şar~ıyle e.n mnni malının ilk temi natı 4:175 liradır. Şartname ve numuneleri komis
cok arttırana ıhale edılır. Boyle bıı yonda görülür. İsteklilerin kanuni v ~ilrnlariyle belli saatta komisyona 
bedel elde edilınez..::e ihale yapılmaz !;etmeleri. 
ve satış talebi di.i~er · --J:-;;-n-ıi-,.-l-cv_(_ı'?'"'ı_m_rı_ııı_i_ı l~iy--i-.-S!-It_n_ı _ıı""'l .. ın-a""1.-.o-t-ıı-is ... ·11-0""'11•u-n-da-n·.-. ------

6 - Gavl'imenkul kendisine ihale 1 ~ İzmir müstahke!l1 mevki Çe~me mıntaka::ıınrlaki birliklerin 
olunan ki~se derhal \'Ya verile'• 48600 kilo kesilmiş sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usulü ile ek-
mi.ihlet iı'inde parayı vermez..;e ihale s·ıtme)il konrııu::-1 LJr. 
kararı bozularak kendiı-;inden eYvel 2 - ~halesi 6 birinci k:rnun 939 r,:-ır:mmba günü saat on beşte kışlada 
en ~·ühek teklifte buluııan kimse ar Tzmit levazım amirliği gatııı alma komisyonunda yapılacaktır. 
zetmiş olduğu bedelle almağa razı 3 - Tahmiıı ~<l:Jeıı tutarı J 1178 liı·nc.lır. laşmasından haı-iç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 
iştirak edenler arttırma şartname;:;i
ni okumuş ve lüzumlu malfimatı al
mış ve bunları tamamen kabul etmiş 

oluı·sa ona razı olımız ve~ a bulun - 4 - Teminatı muv.ıkkuta akc:ası 838 liı-n otuz hes ktırustur . 
nrnzsa hemen 15 $.!;Üll mü<l<letle artır- f) - ?:.ırtn: nıesi lwr g-üıı knmi:>yonrla görülebilir'. • 
maya cıkarılıp en cok arttıı·ana iha- G - Isteklilr.r ticaret oıla~rncıa kayıtlı olduklarına dair \"esika gös-
le edilir. İki ihale ara ·ındaki fark term!'k ınPclıur;yetindeclirler. 

ad ve itibar olunurlar. ve ge\en glinler icin yüzde 5 den he- 7 - Eksiltmeye iştirak e<leeeklPr 21!10 sayılı kanıınun iki ve üçüncü 
~ap olunacak faiz ve diğer zararlar maddelerinde \'P. şartnamesinrle yazılı Yesikalariyle temin:ı.t 5 - Tayin edilen zamanda gayri

menkul Uç defa bağırıldıktan sonra 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak 
arttırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 ini bulmaz veya f;atlş isti
yenin alacağına rüçhanı olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bunla
rın o gayrimenkulle temin edilmiş 

avrıca hükme haect J,almaksızın me- \'€ t€klif mektııplarım ihale ::ıaatından en az bir saat evvel ko-
~uriyetimizce alıcıcluıı alımı·. müıyona vermiş bulunacaklardır. 21 24 29 3 

inhisarlar 

Mezkur gayrimenkuller yukarıda 
gö;;terilen 4-İ-940 tarihinde izmir 
ikinci icı·a memurluğu odasında işbu 
ilan ve gö:>teri!en arttırma ~artname
si daire-:inde !-!atılacağı ilan olunur. -

umum müdürlü· 
ğünden: . 

I - Şartname, plan ve keşifnamesi mucibince Ankara bir:ı fabrıka
sm<la ilaveten yaptırılacak inşaat işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko

nulmuştur. 
II-Keşif bedeli 143,490 lira 34 kuruş muvakkat teminatı 8489 ,04. lira-

dır. 
III - Eksiltme 1/12/939 cuma gilnti saat on altıda Kabataşta leva

zım ve rnübayaat şube:;indeki alım komisyonunda ;rnpılacaktır. 
IV - Keşif ve şartnameler her gün «720> kuruş mukabilinde sözü 

geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları, olmadıkla

rı takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar iş ba
~11nda bulunduracaklnrını noterlikten muf;addak bir luahhild kağıdı ile ' . 
temin etmeleri ve «75.000> liralık bu gibi inşaatı muvaffakıyetle yaprn1ş 
oldnklarına aid vesika vermeleri lazımdır. «Münakasaya iştirak edecekler 
yukarıda yazılı \'esikayı eksiltme gününden «3> gün evveline kadar in
hisarlar umum müdürlüğü inşaat şubesine ibraz etmeleri lazımdır. 

Vl - Mühür.lü teklif mektubunun beşinci maddede yazılı kanuni 
yesaik ve teminat parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü ihale saatından bir saat evveline 
kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
\'ermeleri lazımdır. 16 18 21 24 9441/4201 

M. M. V. Deniz Levazım sabn al. 
ma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 120.768 lirn olan ı~o.ono ı\ :ıo sacleyağının 

28-ikiııdteşrin-939 tarihine rastlıynn f;:\h günü ::ın.ı t J 4.::ıo d:.. ' 'ı .· ıı ıarf
la ek!'liltmesi yapılnca1üır. 

2 - İlk teminrıtı 72b8 lira 40 kuruş olup "~ •' ~; her ,.,.U.., ka~ım-
paşada bulunan k m yonda 604 kuruş beföl muk<ı )ilinde :ılı,,.,h··· ... 

8 - steklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahiPnde tanzi l 0<~"'~aı,_ 
!eri kapalı teklif mektupJ, rını en geç helli gün ve -:;aatten bir s~ .. t cv\'eli-
ne kadar komisyon ba~kanlığın:ı makbuz r•·ıııkabilinde verme1Pri. . 

1?. :l 7 22 27 ~247-4150 -
-... _. --·----

l zm İl' leı•cı::ım "nı iri ifji scı.tın rrlma komi.<ıyonıından: 
1 - İzmir tayyare alayı hirliklerinin 2:50 ton !"Ömükok maden kö

mürü iht!nH'ı bı)alı zarf usulü ile ekf>iltmeye konmuştur. 
2 - ihale~i 6. birinci kanun 939 çar~nmba g-ünü saat on beş buçukta 

kışlada Izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - 'T'ahmin ecl ilen tutan 6625 liradır. 
4 - Teminatı muvakkat a akçası 4!)7 liradır. 
5 - Sartname~i her gün komisyonda görüleb:lir. 
6 - 1:-ıtekliler tic:uret odasında kavıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mccbıı riyetindedirler. · 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamede yazılı vesikalarile teminat ve tek
lif m, ktuplarını ih~·Ie sadrndan en az bir ~~tat evvel komisyo-
na verrı' İ.i bulunacaklardır. 21 25 29 3 -----lzmir Ziraat miidürlüQ-ünden: • 

7,iraat vekaleti için on ton göztaşı şartnamesine uygun olarak 23 
teşrinisani 939 çarşanıba günü saat onda ziraat müdürlüğünde teşekkül 
edecek komisyonda pazarlıkla satın alınacaktır. . 

1 - Göztaşının beher kilosunun muhammen fiyatı 17 kuruştur. 
2 ~ Yüzde on beş tem\natı katiyesi 255 liradır. 
3 - İhale tarihinden itibaren malların bir hafta zarfında teslimi 

meşruttur. 
4 - Malların teslim edildiği gün teminatı katiye sahibine iade edi-

lecektir. 4253 

iz mir Defterdarlığından: 
Başturak şubesine emlak satış bedelinden 6245 lira 06 kuruş borçlu 

kunduracı Kazım mezkur borcunu kanuni müddet zarfında ödemidiğin
den mutassa1·1f olduğu Ahmedağa mahallesinin Kemeralt caddesinde beş 
sayılı ve 5000 lira luymeti~deki dükkanı tahsili emval kanunu hükümleri 
dairesinde haciz edilerek yırmi bir gün müddetle müzayedeye çıkarılmış
tır. Taliplerin 11/12/939 salı günü sa:-t on beşte vilayet idare beytine mü-
racaatları ilan olunur. 21 28 5 4255 , 1 

EH 
Makine T anıir l1anesi 

Iş: gününde teslim etmeği prens!p edinen ve bu-
l nunla ıft har ed :ı 'Jir müessesedir 

il Kestane pıız~ı rl e:nirciler 67 - 69 Telefon: 3993 
~..., ERn*l?sS'f41# '};r;. """ • 

-· - .. - - ~ 

21 Te~rinisani 949 $ALI 

Sperco vapur acentesi 1 V. F. Henri Van Derze 
«ADRIATİCA» SOC. AN. Dl VAPURLARIN HAREKET LİSTESi 

NA VİGAZİONE 

Ouirinale vapuru 21-11-939 tari ~ 
hinde Venedik, Triyesleye hareket e
decektir. 

Amerikan Eks.pert lines, lnic, NeT • 
york. 

Nevyork için 

Cilicia vapuru 20-11-939 tarihinde 
Napoli, Cenova ve Marailya limanlaı·ı
na hareket edecektir. 

cEXPORTER» vap. 10 sonteşrin • 
de bekleniyor. 

Bo1sena vapuru 30-11-939 tarihinde 
Selanik, Burgaz, Varna ve Köstence 
litr<>n1arma hareket edecektir. 

<ı:EXCHESTER~ vap. 11 son tef• 
rinde bekleniyor. 
«EXMİNSTER:. vap. Sonteşrin iki~ 

Ci nısfında bekleniyor. 
Cı:.Jdea vapuru 30-11-939 tarihinde 

Napo!i, Cenova ve Marsilya limanla- D. T. R. T. Budapeşt 
nna hareket edecektir. Tuna limanları için 

Brioni motörü 1-12-939 tarihimle «DUNA» Mot. 18 son tefriııe dof• 
saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de ru bekleniyor. 
Pire, Venedik, v; Triyeste limanlarına <KASSA> mot. İlk k§.nun başlanıı-
hareket edecektır. cında bekleni~or. 

Not: cT!SZA> mot. İlk k&n\Ul liaflan • 
Bütün bu vapurlar Triyeste veya gıcınd abekleniyor. 

Cenovada şimali ve cenubi Amerika Service Maritime Roumain Bu.cared 

li?1anlanna hareket eden !talia ano-j Köatence Kalaı n Tmta limual-" 
nırn seyri sefain şirketinin ve Afrika için. · · 
ve Hindistana hareket eden LLOYD Bukureşti vapuru 24-11-93~ ~ 
TRİYESTİNO anonim seyri sefain bekleniyor. 
şirketi vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLANDAİSE RUAYAL Sodete Comme1·ciale Bıtlgcıre D• ' 
Navigation A Vapeur - Vanuı 

. KUMPANYASI « Varna» vapuru 27 sonteşrinde bek· 
Orıon vapuru 25-11-939 tarihinde !eniyor. 

beklenmekte olup Anvers, Rotterclam Haifa, 1s1<enderiye ve ~ort Salt 
ve Amsterdam limanlarına hareket e- için mal alacaktır. 
decektir. 

SVENSKA OR!ENT J,/'NJEN Haifa lskenderiye ve Port Sait içba 
Aasne vapuru ~0-11-939 tarihinde « ? » vap. 15/20 sonteşrin ara-

beklenmekte olup Goteborg, Kopenhag sında bekleniyor 
\'e Jielsingfors limanlarına hareket e-ı · 
decektir · · · ı · · k 

SERViCE MAR!TlılfE ROUJfAlN Vapu:ıarı.n ısım ~~ tarıh en ha • 
Ardeal vapuru 27-11 9~9 t "h" d 1 kında hıç hır taahhud alınmaz. 

- · arı ın e
1 

TELEFON: 2007 - 2008 
beklenmekte olup Malta, C'enova ve 

tir~ot: Ahvali hazıra dolayisiyle nav D Ü K T O R 
Marsilya limanlarına hareket edecek-ı 

l ,ın ve hareket tarihlerinin kaei ol - • k 
madığını ve bunların hiç bir ihbara Fuat Naım Bayra tar 
lüzum olmaksızın değişebilir olduğu-ıı Eşrefpaşa haataneai Cildiye ve 
nu ve bu hus...ıstan dolayı acenteye efrenciye mütehasaıaı 
bir meaul'.yet terettüp etmiyeceğini Hs.sta larını her gün muayene-

d hanesinde öğleden sonra saat 15 
muhterem yükleyicilerin kayıt ve i- ı de kabul eder. 
ıaret etmeleri rica olunur. (3 neü Beyler) Şamlı sokak 

Daha fazla tafsilat için Cumhuri- No. 8 
yet caddesinde Fratelli Sperco va -
pur acentesine müracaat edilmesi. •-----·Q-ı-ne-rafÖr 

TELEFON: 2004-2005 ,.., 

· Dr.Asil Mukbil 
Olivier ve şürekası 

Limited At akam 
VAPUR ACENTASI 

Atatürk caddesi Rees binası 
'.reı. 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanm ihtiyacına göre vapurl.arı
mız sefer yapacakia;dır. 

Memleket haıtahaneai operatörU 
Hastalarını her gün 8 ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı Ja
k inyon apartmanında kabul eder. 

Telefon: 3537 

• Dikkat 
Mantoluk, Rop· 

" luk erkek, kadın 
muşammal:ırt 

BAY!:AR . 
için palto, par· 

desü ve eyi ~ 
elbise ve ağır l 
hazır mantoları j 
Ibrahim ~ 
Karakaşta 
Bu!ursunuz 

LOdunpazaro No. 12 
.\ •· ,."::.... ı~ . ' • ~ \. ' 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve aan'at icaplarına 
göre yapılır· 

Bankalara mahsus şiritli ve vidah defter ve dosyalan 
anccak mücellit ALI RIZA müessesesinde yapılmaktadır 

Siparİ! üzerine lüks albümler yapılır. 
Müessesenin şiarı sağlamlık, güzellik ve sürattır. 

·--- Ankarapalas 
Lokanta ve Pastahanesi 

En müşkülpes.end}eri. tatmin edec~k derecede mükemmel olan tokan· 
ta ve paı::tahane:11ız bır aıle yuvası samimiyetini he.iz, temizliği ve nefase
ti ile beraber. fıatlerı tahminin çok fe\·kinde ehvendir. Mevsim münase
betiyle en t~ınız .>"e.n:ıodern bir salon haline ifrağ edilmi~lerdir. Teşrif ede-

tcek zev.'lt sozlerımızı.ı doğruluğuna şahit ohıı!ıı.kl11rriır. 
I lRR.4 Trf H -:F\'.\'('R • .... e•ea•dW ı ;s•s'f z ı 
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