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Alman Malları Miisadere Edil ecel{ ... 
Avam kamarasonda 

Çemberlaynin beyanatı 
Türkiye - ita/ya arasında 

bir anlaşma mı yapılacak? 
Almanyanın sebebiyet verdiği son müessif hidiselerden Fransız gazeteleri, Türkiye ve Romanyanın Balkanlar· 

ammenin vicdanı müteessirdir da sulhün muhafazasına çalıştıklarını yazıyor 

Bir Alman tüccar gemi
si de korsanlığa başladı 

Fransız radyosuna göre 

ltalya harbe girer
se kısa zamanda 

mahvolur 

R oma ajansı buna 
• cevap verıyor 

Roma, 21 (Radyo) -Fransız rad
yosu, İtalyanın harbe girdiği takdir
de karada, denizde ve havada kısa 
bir zaman içinde mahvolacağıp.ı ileri 
sürmektedir. 

Roma ajan~ı; İtalyanın, mali se
.beplerden aolayı değil, müsaid za -
man hulul etmediğinden dolayı har
be girmediğini ve girdiği zaman da 
herşeyin belli olacağını kaydederek 
cevap veriyor. 
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ASKERE 
DAVET 

''Hitler, bütün bitaraf memleketlerin 
kinlerini üzerine toplıyor. ,, 

sarsılmamasını temin için Jazımgelen bütün tedbirleri 
almış bulunuyor. Gnzeteler, bu hususta Türkire ile Ro· 
manyamn büyük bir rol çevirecek mevkide bulunduk
larını ve bu iki devletin sulhtan başka bir şey dü,iln· 
mediklerini kaydetmektedirler. 

K anada yolu ile Fran
saya getirilecek 

Pnris, 21 (Radyo) - Havas Ajan
·ınn göre, bundan evvel Fransa hükt\
metinin Kaliforniyayn ismarlamış ol
duğu bombardıman tayyareleri, Ame. 
rika fabrika idareleri tarafından Ka· 
narlaya teslim edilmilitir. 

Mezkur tayyareler, Kanada yoliyle 

Japonva Rusya ile 
dostane siyaset ta• 
kip etmek istiyor 

Hollanda ya taarruz p/Q:. 
nı akim kaldı 

Paris, 21 (Rndyo) - Hollandaya 
teca\'üz edildiği takdirde Belçikanın 
da. derhal harekete geleceği hakkın
da Almanyaya Yerilen muhtıra, Hit
!erin Hollanda için tertip etmiş oldu-

ğu tecavüz plitnlanııı aıtü~t etmiştir. 
Alilkadar mahfellerde .:-öylendiğine 
göre, Hollandaya taarruz pla.ı;ıı akim 
kalmıştır. 
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a ~ıcıye 
ey tta 

Maca'l'istan, artık kimseye alet o:acak ve baskalarının nam ve 
' 

lıesabzna fedakarlık vapacalı vaziyette aeğildir 
Budapeşte, 21 (Radyo) - Maca- nun, hariçten gelecek her hangi bir kalarının nam ve hesabına fedakarlık Jeymiştir. 

r' n ıtarliimentosu bugün toplan - tehlikeyi karşılıyacak lmdrette olda- yapacak vaziyette değiliz. Kont Saki, beyanatını şu cümleler-
mi.§_tır. ğunu beyan ettikten sonra şunları söy-ı Kont Saki, bundan sonra, >\facaris- le bitirmi .tir: 

Hariciye nazırı Kont Sa'·i, beyne!- !emiştir: tanla Yugoslavya, İtalya, Bulgaris - - Ne 'taraftan gelirse gelsin, hiç 
milel hadiseler karşısında Macarista- - Tacaristan isti\dal'ni müdafaa t{ın Ye Rueya arasındaki münasebat bir devletin biz· kontrol ve mürakabe 
nın takip etmekte olduğu siya~eti izah için kanının son damlasını akıtıncıya etI"afında da izahat vermiş, Tuna.da altına almasına müsaade edemeyiz. 
etmiş ve :lfacaristanın, istikli\lir.i mi,i- );:adar mt;c2dele etmeğ:e karar yermis - sulhun muhafazasına amil olan Yu - Bunu, bilhassa muharip devletlerin 
dafaa için her t,ürlü tedbirleri aldığını, tir. Artık, kimseye alet olacak ve b;ş- gos!avya ve !talyr.dan sitayişle bahsey- duymf<ş'nı isteriz. . 
oM.u ~JJıı t kviye ettiğini ve bu ordu- 1 

Amerika-Japony 
rnÜn'lesbatı 

ragda v zıye 
ıni.ifreze ı~rinden yirmi 

Dört Alma11 e ·iri 
1 kaçmış 

A merika Çlnde ti .. 
~qFi ~~rlaklaFla 
karşılaşıyor 

VaşinJP:on, 21 (A.A.) - l\Iatbuat 
mümessillerinin aktetmiş oldukları 
konferansta B. Velles, Moskovadaki 
Amerika sefirinin Stokholıııda lıu -
lunmasının kat'iyyen siyasi bir ma
naşı olma dığını, çünkü sefirin mezun 
bulunduğunu söylemiştir. japonlar 
tarafından yapılan kontrol yüziin -
den Amer ika mallarının Tien - Çin 
imtiyazlı mıntakasına girmekte te -
ehhüre uğraması hakkında sorulan 
bir suale cevaben B. Velles, Tiyen -
Çil)ı,ieki Amerika konsolosundan bir 
rapor alınış olduğunu; bu raporda 
askeri j apon makamatı tarafından 
g.österilmekte olan itililfgirizliğin A
merikan mallarının Tiyen - Çiııde 
serbestçe nakledilmesine ve satıl -
masına mani teşkil etmekte oldu -
~una bildirmekte bulunduğunu be -
y :ı.n etmiştir. • 

Amerikan konsolosu bu ayın 13 
Uncü ırünü vukua gelm~ olan bir ba-
4is.eden bahsetmektedir : 

- « Amerikalı bir tacir fıstık çu
vıılları içinde başka bir şey bulun -
mııdığını j apon memurlarına ispat 
etmek için fıstıklarını sokağa döl< -
mek mecburiyetinde kalmıştu·.• 

Alman ö! 0

iır1 
bin işi Prag şehrini ççnber 

içine a~mışlar 
Londr:ı, 21 (Radyo) - Alman ö-j yaka aııa:-ı Ye b ~ün tahliye olunan 

li.i.~ miifrez!>le~;rı.e m('n ~~ yirmi bin1 (,f k_ i~n:~,· .,.. ,:rrl" erin vücutlleı·i L~ı·e
j;ışı Prag şehnnı Çe!ıber .. ne almı~ !er ıç.ııt.edir. Ft'n ar: 
bulunuyorlar. - Bütün kal:ı,,hatimiz, Çek olma-

SJovakya - Çekra \"e Prag - TI<>rliıı m!zdır.~ 
münakalatı tamamen kesilmiştir. Diyorlar. 

Birkaç gün evvelki nilmr.yiş erde ı 
001=------

iiı~il1 
Suikasdının f ai!i 

y.ıl:al.:: ndı 
Faris, 21 (Radyo) - Alman z&))ı

tası, bugün neşr,lti·~i re;nıl bir tdı
/iğde, J\Iünih suLk-dının failini yab
Jadığıııı bildirmiştir. Fail, 36 yaşında 
J orj Elser adında bir ı;ahıs olup, ha
diseden bir kaç giin evvel Münihe gel
mişti. Failin tabiiyeti ve hnugi mille
te mensup olduğu bildirilmemiştir. 

Pı:.panın g~ z "tc:;i 
ve Ç"-'k '-a;· 

Bir A ;;ı.:-ın :ar'f'1re.:i 
1-lollc.n la üzerinde 

U.C(U 
• 

Aııısterdam, 21 (Radyo) - Elder 
ralkı, Lir Alman tayyare;ine ateş e
den Hollanda dnfi bataryalarınııı 
giirtillcis'yle um mrntır. Alman tay
yarc!'i, pek yüksekten uçmuştur. 

---*·---
Kristof Kolombun yo~unu 

ta!< p e ryor:ar 
Maclrid, 21 ( A.A.) - İçinde kap

tan l\!orisin idaresindeki bir Amerikaıı 
heye i bulunan Cvlomhus çekdirrneg; 
IJas Palmasn muvnsnlfit etmiştir. Bu 
heyet Kristof Kı,lombun ilk seynha -
tinde tak;p etmiş olduğu yolu takip 

.nrnl:tcdir. 

Bunlardan ikisi bir 
ağ'lc ü.zı;"'inde • 
ya 'la landılar 

T oudrn, '.!l (~adyo) - Evvelki 
goii kaçıp derhal yakalanan üç Al -
man esirinden b'1şka. bugi!n dürt ki
si duha Ü:-K>ra rarnizonundan }{açma
ğ" muvaffak olmuştur . Bunlardan i
ki<i. bir ağac üzerinde saklanmış ol
dukları halde yakalanmıştır. 

--=·*·=-
A~n1a 1t1 •y::ıre er· 
İsviçrz tapr::ı..'llarına 

bomba af·-rrs[r·r , 
Bren, 21 (Rad.vo) - Alrnn sefi

·i; bugün har!ciyeye giderek, Alınan 
taJ.''J.'arelerinin yan1ışhkla İ::ıviçre 
topraklanna bomba attıklarını bc
)·an etmiş ve bundan dolayı tee:;.sür 
duyduğunu bildirmiştir. ___ * __ _ 
Af manlar bir Finlô: ·~ 

1"' • • • cuy .l gemı:ıuu 

ynl.ı ~[ . ..,rlz!?r 
raris, 21 (Radyo) - A~ta adıııcla

ki Fiuliindiya Yaırnru, bugün Alman 
gemileri tarafıııdan yakalanmıştır 
Bu gemi, kereste yüklü olarak ingi! 

'R. Velles bu gibi ahval karşısında 
Amerikanın takip etmekte olduğa 
h attı h areketin malfim buluııduğunıı 
tasrih etmiştir . Mumaileyh, Çinclcki 
Amerikan ticaretinin Amerikanın 
hukukuna muvafık olduğunu hatır -
!atmıştır. 

Roma, 21 (Il,ıdyo) - Papalığın 
naşiri ef}>.arı Op ·e~·v~tora Romanu 
gazete;i, Pragda Çek ta'ebesinin nii
mayişlerinden b~.hscderck yazıdığı 
makalede, lıu tale 1)eniıı, kora bir Çek 
milletin;n sesini yfl··e ttli(ni Ye u -
mum! efk'\ra tercüman olduğunu 
kaydetmektedir. 

-=·*·=-- tereye gidiyordu. 

Amerika konsolosunun raporu, Ti
yen - Çinde iaşe işlerinde müşkülata 
tesadüf edjlmekte olduğunu, kömür 
stoklarının tükenmiş bulunduğunu; 
halbµki imtiyazlı mıntaka haricinde 
külliyetli miktarda kömür mevcud 
o l tkığunu da pildirmektedir. 

-=*=---
Rusya J ap onvay a 
petrol verecekmiş 

Uzah satkta lıarp 
devam ed"yDr 

Tokyo, 21 (Radyo) - j apon a<
kerleri, ileri harekii.ta devara etn1ek
tedir. Kepaneski civa!'ında vukubu -
lan şiddetli b'.r harp neticesinde 
Çinlilerin 19 uncu fırkası imha edil
miştir. 

P aris, 21 (Radyo) - Havas Ajan- ** 
ııı:ıın Mqskovadan öğrendiğine göre, k , ı • d 
s iı--ruıi mehafil Rusya ile japonya ara- Şar ta yer sar"ın ı zrı o l 
sında ticaret milbadelelerinin inkişa- Ankara 21 (Telefonla) - Buraya 
fına ıpaddeten imkan görmemektedir- p-eJen malümata göre, lıugün. saat 10 
!er. Ancak bu görüşmelerin siyasi ma- ile 11 araeında Erzurum, Erzincan 
nası üzerinde israr edilmektedir. ve Giı'esunda yer susıntıları olmuş-

lJı.racatta en ziyade müsaade gören tur. 

~~·r,._nr;_ d:ı. -=*=--
Faş:s: aLy!1t rı bir gaz_te- L~rd: r lJ~ Avanı f:~ 

n·n mü ı ·r;ı 15 ser;eye rnC"rns; rÇl ! 'Oi 

ma:ık.um o'du Londrn, 21 (Radyo) - Lo•clla' 
ve avam krım::ıra.!arı, öuün1üzdeki sa
lı glir.ü kra ın bir nutkiy1e yeni içti 
ına devre•ine başlıyacaktır. 

Pm·;s, 21 (A.A.) - Fra>ısanın 
ınenf , t!erine ınug2~.<r bir makule neş 
retmiş o!an La Solidarile !ııternatio
nale Antifnsc:sta gaz ... Lesinin mesnl 
ınüc~ürü on beş sene ağır hapse mah
kum edilmi.ıtir. ~.raka'eleııin muharriri 
siJ&h nltı~· a alınmıs olmasına rağmen 
dört ay hapse mahkum olmuştur. 

---·** 
Be'çikada neh;r'er ta~tı 
Brüksel, 21 (A.A.) - Son günler

de şi<ldatli yağwurlar neticesinde bir 
·ok ırmaklar ve bilhassa Lys nehri 
taşmrn ve lıir çok geniş sahaları ve mü
teaddid meskenleri istila etmiştir. 

Avam kamarasaıın yarınki içti -
n1aıncln. kısa bir müz'akere cereyar 
edecek ve müteakıben, başvekil Çem 
be!·Ian yarrnki beyanatını gelecek sa
lıya talik etmiştir. 

---*·---
fırtınadan TorpiL'e 

p....,t/ıyor 
Faris, 21 (Radyo) _ Hollanda 

sahillerinde hüküm sürmekte olan 
fırtınadan lıiribirini takiben birçok 
torpiller patlamaktadır. 

coooo 
millet olarak Rusyanın japonyaya pet- --00000-

rol vareceği, buna mukabil eıektirik s· t d·· t·· Bir rnayı·n sahi'de patladı Polonya başvekili Londra-
maızemesi ve gemi alacağı söylenmek- r ayyare UŞ U • 
tedil'. Ancak Rusya şimdi Almaııyaya Londra, 21 (A.A.) - Bir ingiliz si- Brüksel, 21 (A.A.) - Coksyde pla- dan d ö ndü 
d~ petrol verme)<:tedir. Ve artık ltal- vil müdafaa tayyaresi Gosport yaki - jında karaya vurmuş olan bir mayin Paris, 21 (A.A.) _ Polonya baş-
yaya Rus petrolleri gönderilmez ol- ninde yere düşerek parçalanmıştır. infilak edere\c civardaki b;naları ha- vekili general Skorski tayyaı-e ile in -
muştur. İçindeki iki tayyareci telef olm:.ıstur. sara uJ;:ratnııştır. giltereden Parise avdet etmiştir. 
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--• -ISLAM T ARIHI~=~ımı:mı:ım=ı:n 

Hz, Muhamme 
YAZAN: M. A yhan ıı .'•oıt·ll 

- .ll l -
Neticede sulh aktedilmesi muva

fık görüldü. 

diyet vereceklerini söylemişti. 
- Sen kimsin?. 
- Ben Utbeyim .. 

yük misaldi. Zübeyr halkı sulhper
ver yapmak, terbiye altıı:ıa sokmak; 
hakkı daima herşeyden üstün yap -
mak emelinde idi. 

Kureyşin ileri gelenlerinden Ap
tullah ibni Ced'an <la ke11disine ta
raftar oldu. Ve bu fikir derhal diğer 
kabile ve ailelere de yayıldı!. . 

mişti. Çünkü bir gece sarhoşluk ale
minde, ay ışığını tutmağa kalk~mış 
ve herkese gülünç olmuştu. 

Ced'anın ve ZUbeyrin teşebbüsü 
üzerine Mekkede Ced'anın evinde 
bir içtima aktedildi. 

Bu içtimada; Haşim, Zühre, Ti
yem ve Esad aileleri erlcanı kamilen 
hazır bulunuyorlardı. Beni Haşim 
erk~nı arasında Hazret Muhammed 
de vardı. 

l~üstahsiller Ticaret 
Vekaleti nez dinde te· 
şebbüste bulundular 

Otobüs dtin tesellüm 
edildi 

Mareşal Voroşilofun lzmil'e hediye 
ettiği otobüsü dcin İstanbul Sovyet baş 

Tütün piyasasının eıan açılmamış konsolosu B. Kosntantin Gueorguevs
olnıası bazı şikayetlere sebebiyet kiden Izmir belediyesi garaj santral
vernrnktedir. Muhtelif mıntakalar - da merasimle teslim alınmış ve levha
daki müstahsiller, ticaret vekilletiyle sı asılmıştır. Tesellüm muamelesinden 
bazı makamlara telgrafla müracaat sonra Voroşilof bulvarından başlıya -
ederek tütün piyasasının açılışı ge- rak ~hı·in muhtelif semtlerinde ve 
çiktiğini ve bunun müstahsil aleyhi- Kültürparkta davetli hulu:ı;ıan zevatı 
ne olduğunu bildirerek tedbir alın- hamilen dolaşılmıştır. 
masını rica etmişlerdir. Umumi mer- Konsolos şerefine şehir gazinosun
kezlerinden bala emir almadıklarını d,a belediye reisi Dr. Behçet Uzun ver
ileri süren Amerikan tütün kumpan- diği ziyafette valimiz Bay Etem Aykut 
yaları ve tüccarlar piyasadan müba- Parti müfettişi ve İstanbul mebusu 
yaat yapmamaktadırlar. Bir ~ivayete Bşy Gş.lip Bahtiyar .. Tunceli mebusu 
göre piyasa, ay başından evvel açıl- Bay Haydar Rüşdü Öktem, parti ba~
mıyacaktır. kanı Bay Atıf İnan ile belediye encü-

'fütün piyasasının daha fazla ge- meni azaları ve reis muavini bulunmuş 
çikme'i için ortada hiçbir muhik se tur. 
h"P mevc.u.d değildir. Fakat /';Y- - =·*·=-
r~ıpa harbinin, bazı mütalealar seb~- Adliye tebligatı postl 
bıy)e pıyasanın geç açılmasında hır • 
amil old~ğu söy)enmektediı·. Bazı ıle yapı' acak 
tütün tüccarları, mevzii kalan har
bin genişlemesi ihtimalini düşünerek 
mübayaat hususunda böyle ])ir vazi
yet karşısında alınacak tedbirleı·i 
merkPr,lerindPn sormuşlarcj.u·. 

Ticaret vekilimi;:; B. Kazmi Topçu
oğ]uııun, tütün piya,a.ı ile ~ok ajaka
clar olduğu öğrenlimiştir . 

Bir rivayete göre de tütün piyasa
sı. pazar gününden sonra açılacak -
tır. 

Adliye tebligat dairelerinin 1 ikin
cikinundan -940 dan itibaren liiğve
dilerek ad!iyı>ye ait tebligat işlerinin 
posta idarelerince g-örüleceği ma!Om 
dur. Bu mühim işin tam bir rouv:ıf
fakıyetle ba~arılma,ını temin bıısu
suna büyük eh.emmiyet atfolunuyor. 
Posta vasıta"iyle yapılacak adli teb
ligat içiıı posta idarnlerinde tevzi ıne 
murlarının sayısı arttıı-ılacak, bir ln
sım mübaşirler de bu jşte ça!ıştırı-

y , f A • lacaktır. 
ll a v e 'p:ı. g;ıtış a~ı Teşkilatı düzene koymak mak<a-

Euğday mahsulüne olduğu gibi aı·- diyl• ~Phrimize ıre'mis olan Posta ve 
pn ve yul:ıfın da alım, satını ve irlare-. telıı:raf müfettisleri. tzm:r vosta ye 
si bir kararname ile toprak ofisin'n telır1·af merkez müdü].·lüğüııde çıılı• 
vazife ve saHihiyetleri arasına gird'.- mağa başlamışlardır. · 
ği malumdur. 

Bu cümleden olmak üzere ellerin
de arpa ve yulaf olan tüccaı·larm 
mallarının bulunduğu depoların ma
haller' ile cins, evsaf ve miktal'!arı
nı ve fiatlerini acele olarak topr~k 
nıah"uileri ofi'i umum müdürlüğüne 
bild'rmelcri lı1zım geldiği şehrimiz 
tiraret odasına gelen bir yazıdan an
laşılmıştır. 

ıı 

Y eni s ~ri posta pu '.arı 
gelecek 

Eu:;;ün kul 1 anılm2kta olan rıo~t~ 
')Ullarının mevcudu tükermek üze
"ediı·. Posta, telgraf ve telefon mü
dürlüğü. yeni serl posta pulu shıari~ 
etm' ·u,·. Yeni 22 muhtelif kıymettP 
,ı:ıc;;ktır. Bir serinin kıymeti 367,5 
kuruş tutacaktır . 

Bu seride l\1illi Şefimiz İsmet !nö
, iiııün. fılıidelerin ve bazı ihracat 
'Y!ahsullerimizin resimleri buluna· 
cak, pullar, !ngi!terede bastırılacak
tır. 

-=~==-

D n::ım"t'e ba1ık ııv'ıyormuş 
Çeşme kazaoının Alaçatı ı:ıahiye -

sinde inhisar bayiliği yapan bakkal 
B. Rıza Artan, t:ırla•ındaki ta~ları 
parçalamak maksudiyle ruhsatna
me ile inhisarlar idaresinden aldığı 
beş kilo dinamitle 100 kapsol ve yir
mi men·e fitili, Hıı.yri adında birine 
satmış ve bir kısmını dıİ dinamitle 
balık avlamakta kullanmıştır. Bu su
çundan dolayı hakkında tahkikata 
başlanmıştır . 

o 

Muşka yazıyormuş 
Bucada Sarıgöllü Hasanın bahçe

sinde oturan Osman oğlu Recebin, 
bazı hastalara muska yazdığı ye üfü
rükçülük yaptığı zabıtaya şikayet 
edilmiş, suçlu yakalanmıştır . Evinde 
yapılan araştırmada üfürükçülüğe 
ait lıirçok kitaplar bulunmuştur. 

Bina verg.si itira2. 

kom "syon1
:: rı 

Yeni kanuna göre )·eniden tJ?~k,., 
olun~n bina vergisi itiraz komiwon
l:.ırı 1 ikincikaııun 940 dan itib~ren 
faaliyete geçeceklerdir. Bu komj.' -
yonlar, maliye v>0kaletince tayin olu
nacak iki muvıı.zz~f a;ı;a ve bir ra
portörden teşekkül edecekti~. Komis 
yonlar Ankara, İzmir, İstanbul vila
vetlniyle diğer başlıca vilayetlerde 
faaliyete geçecektir. 

---<>000<0-0 ---

l v me
0

vs'.m; baş' adı 
Av m ev•im i bnlamıstır. Çe~me 

k1zası dahilinde mühim miktarda 
keklik ve !avsan vardır. Gecen yıl A
lasehir dağlarında ı;ıvlanmağa giden 
avcılar. bu yıl Çeşme dağlarını ter
cih etmektedirler. 

----<>oon--~-

M r torsik' et kazası 
Gümrüköniinde Said oğlu Kamil, 

idaresindeki motosikleti Mehmed kı
zı 6 ya.şmda Sevime çarptırarak diz 
kapaklarından yaralanmasına se)ıe
biyet vermiştir. 

- --*·---
Hırsızlık 

Kuşadasında Selçuk nahiyesinde 
geceleyin Bn. Fatnıanın evine giren 
Mehmed İnancın şehrimiz Ağırceza 
mahkemesince bir ay hapsine knrar 
verilmiştir . 

---<ıo*oo---

P arti müfettişi geldi 

!stanbulda bulunan parti müfet
tişimiz t.tanbul mebusu B . Galip 
Bahtiyar Göker, şehrimize gelmiştir. 

o*o 

Lima nda ihracat 

Dün limanımızdan Üragvaya mü
him miktarda kapuklu kabuksuz ce
viz ve badem ·sevkolunmu~tur. 

naza~ı dikkati celbediyordu. ı sü, ahenktar ve dinç bir vücucl man-
D:ı.ıma ve daima doğrulukla iş gö- zarası arzediyordu. 

rürdü. Kendisini tanıyanlar üzerin- lri siyah gözleri uzun kirpikler
de büyük bir itimad ve emniyet tel- le çevl"ilmişti.. Bakışları çok tatlı ve 
kin etmişti. Bu suretle halk arasında çok cazipti .. O devrin adeti üzere 
Resulü Ekı'e.min ismi .Muhamme- saçları uzun ve biraz da hafif kıvır-
dül'emin• olmuştıı. cıktı . 

Gençlik çağının da en parlak ve H emen heıı:ıen her zaman sak in ve 
en revnaklı bir devresine girmiş- mutedildi. Görüşürken ekseriya gil
ti.. )ümser ve sesinin tatlılığı çok dUz 

gün olan şivesi ile muhatabını t eshir 
ederdi. Tevazuha meftundu. Mükem
mel bir demo\rrattı. Halk sevgisi, 
arkadaş, işçi muhabbeti;ni bilirdi. 

Yüzü çok güzel olan Hazret Mu -
hammed, endamı ve heyeti umumiye
siyle de çok zengindi.. 

Boy uzunca, omuzları gen iş ; göğ- - Devam edecek -

Sulhü teklif eden Rebiatübni Ab
dilşşemsin oğlu Utbedir. Bu zat bir 
deveye binerek iki kuvvetin arasın
daki nı.eydanlığa çıkmış : 

- Ey :Mudarin oğulları, sulh, 
~ulh 1. 

Halbuki bu konuşmadan sonra ta
lih Kureyşe yardım edince neticede 
muk.abil bir anlaşma hasıl olmuştur. 
Bu suertle fücar muharebeleri bit
miştir. 

Ced'an servet ve zenginliğiyle ma
ruftu. Halk üzerinde nüfuzu vardı. 
Gençliğinde tamamen zalim, hay -
dud ve şerir bir adam iken sonralan 
kendisini düzeltmişti. Hatta, babası 
ve kabilesi bile, her gün işlediği de
naet ve cinayetlerden dolayı ondan 
nefret etmişler, onu koğmuşlardı. 
Ced'an başını alarak Mekkeye doğ
ru gelirken bir dağda bir mağaraya 
girmiş ve orada (Hud) peygamberin 
ahfadından kalma altın bir heykelle 
bazı kıymetli eşya ve servet bulmuş
tu: Bu sayede zengin olmuş, ailesiy
le münasebetini tazelemiş, halinde 
j'lah eylemişti. Şinı,di, fakirlerin va
ziyetiyle alakadar olmağa ve onla
ra yardıma ba•lanırntı. 

Cümlesi; verilen kararı müdafaa 
edeceklerine yemin ettiler. Bu kara
ra göre, zalimlerin zayıfları ezınele
ri;ne mümanaat eclilecek haklı olan
ların ihkakına çalışılacak ve bu yq!
da kabile vesaire farkı gözetilmiye- 1111mımm•mm1111 .. 1111111111-ıım_.• .. •••••••••••••
rek zulüm yapal)laı-, hakkı çiğne
yıınler Mekkeden çıkarılacaktı. Diye bağırmıştır . Kıya taraftarla-

nıı.ın ıu ali şu olmuştur: 
- Sen ne ;stiyorsun? 
- Sulh .• Sulh .. 
Utbe bir aralık mukabil tarafa : 
- Size ölenlerinizin diyetini ve -

receğiz .. Biribirimizin kanına g:irmi
yelim. 

lW teklifi y~pan zat; Kureyş ta
raftım idi. Harbin ilk safhalarında 
l<~rJıı tarpfın galip gelmesi üzerine 
h ıı açık sulh teklifinde bulunmue ve 

Kureyş kabilesinin harpten l\Iek
keye dönüşünde Arabistanda kavim
leri arasında sık sık vukubulan bu 
gibi ihtilaflar; zulümler ve hak.sız
lıklar içiu şiddeti; bir aleyhtarlık u
yandı . Kuvvetli olan zayıfı eziyor, 
zulüm ediyordu. Halk, daima gadre 
kurban gidiyordu . Buna bir nihayet 
vermek lii.zımdı. 

Bu düşilnceyi taşıyanların başın
da : Peygamberin amcası Zübeyr bu
lunuyordu. Fücar harbi: Bu zulme 
ve bu fena aid;şe en yakın ve en lıü-

Evinde koyu~lar kestirir ve halka 
et, sırası ~eldikre hurma, hurma hel
vası da dayıtıı·dı. 

İçki kııllıınmamalııı da yemin et-

Bütün kabile rüesa ve erkanının 
iştirakiyle aktolunan bu misaka 
(Ihlfülfuzul - Fazılların yemini) 
denilmişti. 

Hez1'vat 

KIT'A 
- Yi RMi NCi ASRA 

C1navarlar bile parmak ısırırken besere 
Ku~abn cürmü nedir kim ona insan' gücenir 
H:~.ıııma:ılar yıkılır baş kesilir leş yenilir 
Somıı bı aı-ü haya medenilik bu denir. 

iTHAF -Resulü Ekrem; bu misaka iştirak 
etl)1ekle artık kabile ve şehrin içti
mai, ahlaki terbiyesi işlerine de ka- · 
rışmış bulunuyordu. Onun iyi dü.sün
celeri, temiz ve dürüst hareketleri, 
alicenaplıih "~ bütün :diksek meıi-· BAL TA 
yeti eri mu bitin d.e .bar iz bir şekilde ~;.., cıw:tı;,~. :l""limi:BSWl§llıö!;ı+ı=1ıı:•oıa11•ıcı 'i*l!'Jl-ı:ııı::p:ııı:ııım:ııııı;ırı:ımmmıaıwıt:••:z•mm..-iaiiıaımmmı::sı» 



22 Te,rİnİ•ani 939 Çarşamba (ANADOLU) 

Manisada Şark sahil.erinde DQTfl• P rubutıda Güzel bir tedbir 1 ı< A D y O 1 
Su ve .e'!ektr.k derdi ile hava muharebesi Rı u Taleb.!·Ve trz.'lleri11 Bugünkü program 

Akh:sar iütün:eri ld haı·eket scıatleri 12 30 Program ve memleket sntt 
Manisa (Hususi) Şehrimiz a o u B k"I Eb d"' ş r·· k b . h kk :ıyarı. 

' · ' ' d. B ~z· · G"kal - aşve J e J e 10 a fi a JO• Ankara, 21 (A.A.) - Aldığımız 12 35 Ajans Ye mcteorolo;i h gııceza azasın an a) ıya o ' p, _ Ba~taraf ı nci SahifeJe - t · ı· t· .. . M'" 
1
. !at . k'll"' ·. açıkta bulunan vilii\·etimiz müddei - y 1 ' b d k" j k • . d• ~a uma a ~foı e • un.a '.~. \C ı ıgı ]eri. 

umumiliğine tayin edilmiştir. Bay Zi- ııgos a'?°a yolcu ,·apm·Iarını~ un- a l SUa ta rJfJOe cevap ver J ıle :\!aarı . \ e.kıl~ııp ara~ın - 12 50 Türk müziği (Pl.) 
va G"k 1 d - 1. dl'. .1 . . d _ dan sonıa şımal denozıne sefeı etme- da yapılan ış bırlıgi netıcesınde 13 30 14 00 :Müzik (kü o ~k 

0
. _ • o a P eger ı a ırncı erımız en !eri yasak d'I . t' .,.. k ı·t k'll·-· kt 1 .. d ' 

d.ir. Yeni vazifesinde ·ae mu\·affakı - . e 
1 mış ır . . a Ankara, 21 (A.A.) - C. H. Partisi duğunu ve sahaya dahil olup ta nerede .uun.a. a a ve ı ıgı me .' ep erımı~ e kestr::ı - Şef: Necıp A~kııı) 

Yetler dileriz . ~on~ı.a, 21 (Ra~yo) - Veymoı v - meclis grubu umumi heyeti .~ugüıı. old.ukları malum olm~yan ara~i sahip- ta.t~ıkıne b~ş~anılan vakıt cedvelıne 18 00 Program 
Afanisa bol su ı•e elektirikten pmu kuybolmııştuı. .. . 21 / 111939 saat 15 te reis vekılı Ha- !erme de mevzuat daıresınde ıcabeden goıe uza~ )eılerden mek.teplere ~elen 18 05 Memleket saat ayarı, a;ı. q 

mahnmı . Londra, 21 <R.nclyo) -B.u~un •. m~- san Sakanın reidiğinde toplandı. Ruz- te!;>lig:ıtın yapılmış olduğunu uı:puı;ni t~lebele~ı": ders.ler? .rnktınde yetıo;e - ve meteoroloji haberkr:. 
11, · , (H ·ı _ Şehrimizin yın arayıcı gemılennden bırı şımal ııamedc M·ıııi"" mebusu Refik İnce ta-. heyete bildirdi . bılmelerını temın ıçın yurdun muhic- 18 25 Türk müzil'i (fasıl he•·eti) ianıs~, ususı denı' iı•, b t l f 1 ından bır ' ' ~ l'f 1 • d k' t 1 · h k t • , ~u ve elektirik işi hilla halledilememiş- .. ~. "'~ .". mış, ay a ar rnfından. ı.sı ~ı Hl39 ta_:.ih.inde veril- Bu .. nıe~e.lelerin ikmalinden sonı;a ı ı:er erın e 1 ren.erın . are ·e .. ,;2- 19 25 Konuşma (dış politik:! l·iJ.d;-

tir. Bugün çeşmelerdeki su balkın _:h- kışı olmu~;Lıı · ... .. . . " _ ım~ tak~ırın ıhtıva ettıgı uç madde At<ı~urk ıçın ,rapı!~cak :ınıt kabrın atlaıında der~ sen.esı baş.n~aı: .ıtı.ba- seleri.) 
t'.iyacını karşılıyamamal;<tadır. Yag - Tu~a ll?~e.n k~muı ~emı~~rd:u~:i mevcud ıdi. şeklıne \'e mımarısıne aıt hususları ren talebe lehıne luzumlu degışıklıkler 19 40 Türk müziği: Karışık pro.;-. 
llıur yağmasına rağmen çeşmelerin ba- mış'. doıt k:ş ı olmuş, 4 kışı ag - 1 - B. l\I. lfeclisi azasından mua- beynelmilel bir musabak_a ilanı ile yapmıştır. ram. 
şında biriken hnlkın hali cidden tees- te yaralanmıştır. G t l venete muhtaç olanlara yapılacak yar- hal letmek mukarrer oldugunu ve bu Bu cümleden olarak Tavşancıldan 20 50 Konuşma (haftalık ııostı. 
Siiıii muciptir. Yüz binlerce lira sar- . Rolt'.a, 21 (Radyo) - '.az~ e ~r, dım nıesele~i. mü•abakanın milli san'atkiir ve mi- İzmite k. ... r olan istasyonlardan İz- kutusu) 
fedildiği halde halkın su.suz .kalması .ve hır mayıne ,ç~rparak_ bat~~i G~~6~~l;~- 2 -. Atatürk i~i~ yaptırılacak anıt- ~uırl~ı:_ımız11 ?a açık bulundurulaca- ~ite, l'.Iersinden Adnnaya ka~ar. olan 21 10 ::IIüzik (Riyaseticumhur ban 
Luıuı elt'$tiı'ik mahrumıy0tının de ın-ı furu~un z.ıaı_.h'.1kk~ndt" ·d - t ·f • kabrın muamelesının ne safhada oldu- gını liave cttı. ıstasyunlardan Adan:ıya, Yeşılkoyden dosu_ Şef: thrnn Künçer) 
zimam etmesi, l\!anisada umumi sika- nı;ılız l!emı'eı mır. .. ur~~ ~gı. ay ~- ğu, Yaptırılacak anıt kabrin sırf Ebedi İstanbula giden trenlerin tarifelerinde 22 00 Memleket saat ayarı, ajans 
ı ·~tierin ba~ıuda gelmektec~ir. Valimi- !arla ~~ ulaııla~ın u~:::~~~ı ) 0a{~\: 3 .-. B. ~f. ~eclisi d.ahili !1izamn~- Şef At~türke. ma~sus bir abide v~ya- icabeden d~ğisiklikler yapılmış, l\Ia~.i- Jı:ı.lıerleri; zir&at, esham _ 
zın bu i~lerle yakından alakadar ola- tadırlaı. Cenovada Y ç a mesının 35 ıncı maddesı mucıbınce la- hud Turk mılletı uluslarına dahı E- sa - SaJıhlı ve Haydarpaşa - Erenkoy tahvillt, kambiyo _ nukut 
cajmı bildiğimiz icin i•in tafsilativle ladır. (R d ) B .. )< yiha ve tekliflerinin ait oldukları en- bedi istirahatguh olabilecek bir milli arasıııdaki istaoyonlardan ve duraklaı·- bor,;ası (fiat) 
llıeşgu! olmağa lüzum !'Örmüyoruz. Be- ~ndra, 21. a yo -h u.g!; ~ar cümenlerce müzakere tarzlarına dair panteon olması mı lazım geleceğinin dan Ankarara gelen talebeyi mektep- 22 20 Serbest saat 
ı, ıliyeniıı f<ıaliyete geçmesini dileriz. sahıllerınde bır hava mu are sı ol- vaktiyle verilmiş bir takrire müsteni- ayrıca partiye müracaatla karar al- Ieriııe reti~tirmek üzere münhasırnn 22 3(} Müzik (opera aryaları_ Pl.I 
A kh' a d . muştur. den açılan müzakerenin bugün intaç tına aldırılacağını beyan ettiler. bu iş için yeni bir tren sefere konul - 22 55 l\Iüzik (cazband _ )"!.) 

S r a • edilme.şinden ibaret idi. Bu iki mevzu üzerine söz alan bir mu~tur. !Ju suretle b~ mıntak~lardaki 23 25 23 30 Yarınk· program n TiiWnciil(Jriıı tememıileı·i Par:s, 21 (Radvo) - Havas Ajan- Birinci ve ikinci meseleler hakkında ç?k .hatipler fikir ve .. mütalealarını t~lebeleı:ıı; de_ dersleı:ıne ':ak~ınde ,·e- kapanış . ı 
Aklıisar, (Husus!) - Şehrimiz ile- sı, Alman ordusunun bugünkü dur~- izahat vermek üzere ilk defa söz alan bıldırdikten sonra bırınci B. :r.r. M. tışmelerı ımkanı temın edılmış bulun- A t d d 'f k 

ri f'~ıılerimlen J:ıir heyet bundan biı' mu hakkında r~k~amlara da:l'.~nan bır ba k'l D R f'k S d b azasından muavenete muhtaç olan_ maktadır. ms er anı a pası orun• 
llıilddet evvel An karaya gitmişti. He- tebliğ neşretmıştır. Bu tebhgde, bu- ş>·e 1 r. e 1 • ay aın u. me- !ara münasip şekilde yardım edilme- ,, ı 
Yet ticaret vekiliyle tütün piyasası ve ü- günkü Alnı.an ?rdusunun, kadro ve seleler hakkında şu ızabatı verdı: s· h kk d k' t klif esa 't'b . ·'- Prı·mo De Rı·veranın !Jlq man_ vra arı 

't b 1 1914 d k 1 B' . . B M l\I ı· . dan ı a ın a ı e s ı ı arıyu: zum vaziyeti hakkında görüşmüş, Ak- malzeme ı ı nrıy e e i Aman - ırınc.ı :. . •. ec ısı. azasın umumi heyetçe tasvip olunarak icap AmeterıJam.: 
1

21 (A.A.) - T yya-
hi•arda bilhassa tütün sauşları üze- ordusuna nazaran tnhmin edildiğin - olup t:ı. bugünku vazıyetlerı muavene- eden hazırlığın yapılması hükumete cenazes ı l'elere ~arşı mu~afa:ı tertı~atının teı:-
r'ıı.de kun:ıpanyalardan hariç kimsele- den çok daha za.v1f olduğu gösterilmek te muhtaç olan ze,·at için mevzuata tevd; olundu. . . riilıe)en rapılılı2'ından .ş~hıı· dUıı #J;-
riı;ı O''lllyal;ıilecek]eri roller hakkında tedir. Alı.nan Or'lusunda bupün 15 bin 1 •nıt kab'tı• hakkında başvekı']'ın . i\fadrtd. 21 .<Rrıd. yo) .- Prıııı.o n ~~m tam hır .\rnranlıı. ıçınde .. k 'mış b , b " " istinaden bir şey yapılmak imkanı o - .,. ı . 

1 ~zı temennilerde bulunmuştur. Ve- ;alıjk, ır ~ .. "a."ar ihtiy~t zabitine, ve matlığına, fakat lıunlara her hangi bir vermiş olduğu izahat ve bilhassa bu Hıveranın k.~nııklt>rı. Alıkantad~n E:•- ve uU ha 2 s t a.e~uı1 etm~-tı;r. Y.a.
tıı, heyetin bütüı: dileklerini yerinde pekf c~k ta ~:;çukkzabıte ıhtıyaç. rnrd.ır. şekilde vardım edilmesi partice karar abidenin bütün ınamulii.tmı ikmal il e kı:r,,·ale _nak.erl.Jnıek.te.dır. K~ı;:ık!erııı , " cr~bcl.ere •ı~·:l.ahalı de ıştır.ık 
ulmuştuy. ~endılerine pfrasalıırın Se er er e 

1 
en ın·vetler, talını gor- it 1 ,, k h"k. t 'n•aata "eçebı'lnl"k 'ıçı·n bir bııouk ı.,, ulunduır. .. 11 .tabut, ı..utun. geçtıgı. Yel' - . ın.. .ıf.·ı hug.und.cn ıt:baren a kcr 2 e ı ,,. . . . . •. • ıs erlerle 1 1 d a ına a.ıııırsa uu ·ararın u ume çe · ,. ~ < , d 

1 
t 

1 
<l ki k lı ğ '--'·' 1

u,Un se,·ır!crını bızzat takıp edeee- mem., ~ <o ıı ı:r. t tlı'k d'J . t lı" b 1 d - senelik l.ıir müdılet lüzum olacağına ,er e e ıı .> .ı ıı e.n:ı edılme ·ted.r. ı. n v •·ı:t me l.l .n ca ı mu . .<.l' \'& 
k:n; ve :iürraın hukukunun heyetin P.ı•ma, 21 (Radyo) - Sima! deni- ba .. ı e .ıkmcs~ .~ 11 

.. t'. u~ .ug~ınu dair lıe•·aıır.tı umumi hevetçe mem- . llpru.~solıDııı, Rbı.r çelenk gön.de1 rm.iş - rılmtkledır. 
l'österdigı"' lüzum dahilinde vikaye olu- zinde 16 bin tonluk bir ı' apon gemisi e.1an et. · ten •Oııı.ı ~tatuık ıçın .1.ap· ,. ' t ke k H A • d 
ııon .. - de L • t' torpillere carp•ı· "'· batmıştır \ ' u- tınlacak ıınıt - kaLrın mu:ımelesınııı nuniyetle tasvip olundu. 1.r. rı~o e ıve,ra;-ı.n . mı . . ~rı. on ~:ypt l manya .Q 

...... gıııı va Y emış ır. " "' . ap .. k" 1 ... ti 'k , 1 1 t - Bundan sonra hariciye vekilimiz gun~e r,skurya.ıe g~turulecektır. Cena-
• Heyetin teşe):ıbüşl,eri ve almış oldu- run mürettebatı, İngiltere sahille r ine mu~ u!l 

0 
an su~\ e 

1 
t!1'1a e ?aa· '.ş ~ı- Şükrü Saracog-lu geçen haftadan be- ze torenı~e. ellı vılayette~ murahhas / ' 

gu va'dl Aklı' ·! ı · d' · çıkarılmıştır nı e vece umum eye ın veı ıgı a- hevetle tırak etmekt d -çp ·ar :ı 
t . 

1 
er ısaı 1 arı sevın ırmış- · rar veçhile anıt - k"brin "apılacağı ri cereyan ~den siya>i ahval hakkın- , r ış e ır. H R ' ,., Al 

ır J ş d r k ayfa, 21 ( ı:dyo, - r.ı:vun . i h' 1 'd . ~ . 1 t k'J R 2 mahaldeki bir çok eşhasa ait 287,212 da izahat verdi. Umumi heyetçe Jmen irer onfer"nsı maııy,.dpn e-e' lf ~o yahııdi. A'man--;' nlü 
1

0saBr ar 1
1
! akrkesıB 11~nısa .mı.sa 1 

oma, 1 (Radyo) - Son üç ıriin metrelik arıızinin i timliikine dair mu- memnuniyete şayan görülen bu be - d h , ' 'd - ·· 
"'•C r ay a ı e ı şehrımıze ge- içinde şimal denizinde 40 bin tonlvk ı·t 1 0 • ! . 1.1 . _ . Berlin, 21 (Radyo) _ Almanya, ya a aya ' < 1 ara o. u 'Unu soy-
l•"'k t"t" · 1 . U . d t tk'k tt "t dd' ame a ııı ~" r!S ıntru; ec ı mı• oldugıı- ı·anattan •onra dahili nızamname- lüyorlar b~J u ~n ış erı zerın e e ı a a mu ea ıd vapurlar torpillere çarpa- nu, henüz isUml:ik muamelesi bitmi - nin 35 inci m:ıddesine ait müzakerıı P.ıısya ve Baltık de\'leller:nin i~t'rnki , ' . ) • . . 

unmuş ur. rak J:ıatmıştır. Bunlar arasında bir yen bazı arazi sahiplerinin bedeli is- usulünün gelecek celseye tehiri ka - ıle bt;gün burada bir şimendifer kon- Po 01yanı l ven: I a:·ıs sefırı Fransız vapuru da vardır. Bu vapurtın ı· ı-k h kk d k · · f t 1 t j J ım a a · ııı a ·j ıtırazları ait oldu- bul olunarak saat 17-15 de içtimaa ernnsı op.anmış ır. . • . 
35 kişiden mürekkep mürettebatından ğu mahkemece tetkik edilme~te bulun- nihayet verildi. Parıs, 21 (A.A.) - Bası<a hır VJt-Hollanda vapurları 

Paris, 21 (Radyo) - Hind sefer
lerini yapan Hollanda vapurları, şimal 
deııizinde vukubulan hadiselerden do
layı bundan sonra Cenovaya kadar 
ltiıj.ecekler ve seferlerini Hollandaya 
kadar temdid ettiremiyeceklerdir. 

---*---
BORSASALAR 

on üç gemici kaybolmuştur. 00 Yeni Litv..,ny .... kab ·n ·~il ~if·ye Lı.yi.n eüilmes.i .takarı·üı: e?~n 
Londra, 21 (Radyo) - Mastel va- • - • ' , PoJonı anın Par;s sdırı Lukacıeneın 

purunun batmasiyle iki gün içinde Ava n1 Polo >y ada A lmanca· Konnas, 21 (Radyo) - On beş gün yerine muvakkat.1n Polonya •efare•i-
~imal denizindi! torpillere çarparak deYam etlen bir buhrandan sonra Lit- ni İll are edecek olan orta elçi \'e fev-
batan bitnraflara ait vapurların ade- Kamaı·asınd_~ da ., f-aş'z.-:ı Jj_' yascı ! ranr:ı kabinesi. bugün Smergis t~ra-[kal:iclc murahhas Felik.ş Frankovl>i 
di sekize baliğ olmu•tur. Bu vazivet -~ fınd:ın lct:;!J edilmiştir. gotirilcccktir. 
bitaraf memleketlerde Almanya aİey- Paris, 21 (Radyo) - Almanyanın T. c. zı·raat b hine derin aki~ler ynpm1Rtır. - Baıtarafı 1 inci '"hif~d" - Poloııyadan alarak ilhak ettiği yer-

Paris, 21 (Radyo) - Bugün ş;mal• ne olursa olsun onları müsadere ede- lerde Almanlık günden güne kök-
Fransada saat 10,45 de alarm verilmi• ceğiz.> leşmektedir. Lehliler ve yahudiler, 
ve tam iki saat •ilrmüstür. Başvekil Çemberlayndan sonra, bu yer~erden tehcir edilmektedir. KURULUŞ TA Rllil 1888 

a 1 
p Z 0 M: 
Çuval 

Londra, 21 (Rarlvo) _Bir Alman ticaret nazırı Lord Stanley; tngilte- Yukarı Silezyada Almancadan baş- Sermayesi: 
tayyare•i, şimali İngiltere üzerinde re ile Fransa arasında husule gelen ka dil yasaktır. 
ve Orkoii adalarında ucmııştur. birlikten ve Fransa maliye nazırı Pol Siliih altına alınmakta olan Leh-

100,000,000 Türk liraaı Şab. 
1426 Üzii'Yl tarım 

5119 İnhi•arlar i. 
247 F. Solari 
63 M. i. Taranto 
32 Ôztürk şir, 
32 S. Paterson 
20 A 1 bayrak 

6 Ak"eki ban. 

23!)5 
311154 

313549 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

1 N C 1 R: 
Çuval 

293 F Solari 
288 ( Taranto M. 
~79 ::iL H. Nazlı 
196 Ş. Remzi 

90 B. S. Alazraki 
81 Albayrak 
79 S. Erkin 7• Ş. Rıza H. 
46 Hi!nl; Uyar 
26 M. Ataman ......._.,_ __ _ 

YekQn. 

9 75 
7 

10 50 
13 
10 75 
10 50 

8 25 
17 

13 75 
8 75 

12 50 
13 
11 25 
10 50 
8 25 

17 

Fi at 
8 75 
9 75 

10 50 
12 50 
14 60 

6 
5 
5 50 
5 25 
5 75 
9 
7 
5 75 
7 75 

7 

9 50 
11 
12 
7 50 

13 
11 75 
11 75 
11 
5 50 
7 

1'60 
153931 Eski yekun. ..._ ___ _ 
ls47 ı U. yeldin. -
ı AH 1 RE: 

a 97 ~· Fasulya 
24 ç. susam 
30 ton bakla 

13 
14 

ı3 ŞO 
15 

80 ton p. çekird,ek i 50 
643 B. pamuk 44 50 

8 375 
4 

PARA BORS>.SI 
~terjin 

0!11r t J>rangı 
ır~t 

hv;ç,e F. 
l:'ıorin 
: aYfmark 
~ita 

lır~hmi 
~ekoşl9yak kr. 
~·ceta 
l> lou 
lengü 
bey 
\'ınu· 

l en 
S\·e k • 
lı.ub~e r. 

50 

5 2575 
180 36 

2 978-0 
6 825 

29 4211 
69 S475 

21 51 
Q 97 

13 675 

23 3075 
o 9187 
2 495 

31 625 
81 3625 

ESHAM ve TAJ-JVILA.T 
.ı\nado)~ c!~l1)iryolları 1. ve 2. 

40 - Lira 80 kr. peş!n 
--temessil 38 - Lira pe~in 

Altı İngiliz tayyaresi, b'.r Alman tay Reynonun Londra seyahatinden bah- liler, dO';\'rurlan doğruya garp cephe
rnre•inl takip ederek denize düşür _ <Ptmiş ve uzun uzadıya izahat ver- sine sevkedilmektedirler. 
müslerdir. dikten sonra, Almanyanın, bütün 

Loııdra. 21 (Rarlvn) - Dedi F.!cs. petrollerin; kendieine ha<retmek ü- Hor 
nres gaze(('si. •imoJ denizine clökiiler zere Romanyayı tazyik ettiğini ale -
Alman torpilJerind·~ bahisle yazdı/!• ni celeede huna dair izahat veremi
'flakalcde, bıı torpillerin manvatik ol- yece!l'iııi söylemiştir. 

Belis-:ı Londroyo 
döıdü 

~11ihın11 ve H'tlerin. mühim dediili i- Bundan sonra, maliye nazırı Sir 
~adın hundan ibaret hulundııilunu kay. Con Simon, yarından itibaren iki nu
dettikten Mnra. bu mavinlerin, on iki- maralı bono ~ık;ırılacağını ve impa
'er aded olmak iizere Alman tahtelba- ratorluk halkının, bu suretle harp 
hir!eri tarafını:lnn muhtelif noktalara masraflarına jstir<ık edebilmek im -
dökl'i(liii'iinü, bunlardan birine çarpan kanının verileceğini söylemiştir. 
her hen!!'i bi r vapıırun, ne kadar 'ı'i-
vük olur•a olsun iki dakika zarfında 
b::ıltı.Pwı ileri siirmektedir. 

G~zete. ingilterenin bıı vazivet kar
şısında a!ilka•ız ve har~ketsiz kalmı
vacailını ilave etmekterlir. 

~nndra, 21 IP,ad,·n) - Hava neza
retrnin. ~srett~<Ti re•m1 bir tebli.i!e gö
re, bırınrı te~rınin on :ılt1c:nndan btı'""Ü
ne kadu İnll'ilU.•·0 rle ,·irmi Alman tay-
yarP~i <lii~iirfilmji~tii r. · 

Stükholm. '!1 !Ra<l,.o) - Alman. 
Tarın yeni s;•t<'m mavinleri, burarln 
rnk fena akisler ur;ındırmı•hr. ı~nsb 
Taınhlat .P'azetP<İ, Almanların. b;tar~f 

Çelcy-:.d[l Alman taz· 
yiki dev~m ediyor 
Paris, 21 (Radyo) - Gerek Prag

da ve gerekse Bohemyrıda başlıyan 
Alman tazı·iki devam ediyor. Gestapo, 
buj!'ün Prağ milli müzesine bir baskır 
;·apmış ve bu vesile ile Habsburglar
darı kalmış ne kadar kıymetli eserler 
v:ırsa, hepsini alıp götürmüştür. 

Londra ~l (Radyo) _ Fran saya 
giderek cepheyi ziyaret eden İngil
'Pre harbiye nazırı Hor Dclişa, bugün 
ta;·yare ile dönmü~tür. Hor Belişa 
;lerhal başvekil Çemberlayn tarafın
dan kabul olunmuştur. 

İt .lvan vapu!"ları se· 
<erleriıi pen:şı tecek •. 

:'.\lilfıno, 21 (Radyo) - Bir kfınu
ııııev,·eldeıı it:b:ıren şaıki Akdenizin 
bütün hatlarında İtalyan vapurları 
yeniden servise kş!ıyacaktır. Kara -
,]eniz, Türkiye, Rodas, ]\[ısır ,.e diğer 
!eriyle birlikte 2~ hatta birden ilk a
ğızda faaliyete geçilecektir. 

Bir Balina barığı da devle!l~rı kendi emetleriııe imale et- Bir otobü; kahvehaneye 
mek ıçın. bıı teilhire haş vıırduklarını l mayı· corpmıs 

1 crı'raı' 'la . -ve nınvın erin . dnlh-ııdan <loilruya Al- li 

md.'.1..".
1 
t~1htelhnhır!~ri tarafından dökül- Paris, 21 (A.A.) - Asniereste bir Londra, 21 (Radyo) - İngiliz sa-

ve ajan adedi 262 
Zirai ve Tica:i Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28800 l'ra jkraµıiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

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

uır< nı vn 7mol.ctşrlır. motosiklete çarpmamak için birdenbi- hillerinde, parçalanm1ş gayet cesim 
Farı~. 21 IF•clvn) - Alman mat- re yolunu değiştiren 1 otobüs bir kah bir balina bulunmuştur. Balinanın, 

lıuatı. bıtarııf rlevletıRre siılılP!]i hii _ vehaneye girmiştir. 32 kişi yaralan- marinlerden birine çarptığı tahmin o-

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 

rn'fl!B r vopmokt. ve hıı clevletler'n tıı- mıştır. Junuyor. 
'!iltere ile oh n mfinn <Phet!erini k. · !!l!"-~~lhtil'l\'!'!!ll!"!!l!l!l!,l!l:~ım•••••.;iılllll .. lll•li!lı~~~~ll!ll.!1!1~~~ 
medikJ.ori t;kdirde dahR ""k mii~~~ rı:DL'J'LJRPARJUN payansız güzellikleri ar:ısında SERGi SARAYIN/.\' 
znro~lnra ugı~yae.:ıklarını kaydetmek_ Muhteşem paviyonundu kurulan 

tedir!er. Kü/türpqrk 
----n+n 

Becayiş 
Dikili zir~at memuru B. ?.fuam

mer Tunker ile Kara])ıırun ziraat 
memuru B. Muhiditin Dirilten maaş
jariyle becayiş edilmişleıLr . 

- =*=-
MahkOrp o~du 

Vazifesini suiistimal ve ihm:ıl •u
çundıın ağırcezada muhakemesi ik -
mal edii~n Kemalpaşanın Pa~sa kö
yü eski h ~lediye reisi B. İbrahım, l;ır 
ay hapse mahkum ve cezası tecil e
dilmiştir. 

Zavi mühür 1 

Sinemasında 
Bugün 2 büyük film 

görü! ecektir 

1-BRODVAY 
YILDIZI 

ŞİRLEY s::vim~i ŞİRLEY 
Tara~ınd~n ı;1üstesna bir güzellikte 
temsıl edılmış son derecede zovkli 

eğlenceli, müzikli komedi" 

2 - HAYAT Mücadeleleri 
Rejisör KING VIDOR büyük sanatkar T0::11 KEN 

Tarafından temsil edilmiş s~yü gayretin ve sebatın şnnsı üzerinde 
gösterdiği neticeyi müessir bir surette,.. 1 · ~·1hteşem film 

4 c 600 c 2,000 c 
4 c 250 c 1,000 c 

40 c 10() c 4,000 c 
100 c 50 c 6,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c S,200 c 
PIKKA T: Hesaplamrdaki paralar bir sene içinde elli liradan aşatı 

dUşmiyenlere ikramiye ç1ktığı takdirde ?l> 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylıll, 1 birincikil.nun, 1 mart ve 1 h .. 

ziran tarihlerjnde çekilecektir. 

ELHAMRA 
iDARESiNDE MlLLl KÜTtlPHAXE SiNEMASINDA 

ML'UTEŞEM ve MUAZZA::li BiR PROGRAld: 
-1-

Günahkar Melek 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Başrollerde: Ma1·geret SULLEVANT - Jamcs STEVART 
-2-

Binlerce israrlı müracaat üzerine ilave olarak 

TOSUN PA ş .4 
Se11enin ikinci büyük Türk filmi, eşi '~ emsali gö~'.\lmeı:niş 

kahkaha tufanı 
FOX Jurnalde: Dünyanın en son \'C en mi.l-" .ı had;selcri 

16 Teşrinievvel 939 tarihinde na
mıma mahkuk mührümü kaybettim. 
Yenis'ni kazdıracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 
· Tire: 

Aynca: METRO JURNAL " ' .tü •• ,,,,_L. ::rtKt 
Seanslar her iün: Hayat mücadelesi 2 ' ' - G - 9,15 .. ı ' rılil••• :IELEK: 1 • v .;,ı., ue 

4,45 ve 8 de .. Cumartesi ve pazar 1,30 da Brod\'aY yılılı:ı .ı e tJ aş.~ : ~ ı- - 6 - v,.>ll da başlar. 

SE Ac "SL''" : 
r;ft\r. -

Gökçen nahiyeqi Kireli kövünde 
Memduh Soy!;, il' •••-=aıiıRiiiilleıltileii:r;2iK~'U:,lT=,ı:T:lüiıiRıiıPlı.ift!\.R~If{~i!ihıı:" nJ1ıi!lii: nri::i'Cıi"iiidii"iFiı:;~t#ııalm:::iaSk~tRidioı·ıİırllll!I•- • . a.o;.."°":cı:ı:::=ıi13iıiui.:ır: ~i' , "n ucuz lı a Ik mat inesi ıı 6'. iıı t , .. 

1 



.,,. ~ ............ ~-.'C'· .. ~ ~., ~ ... .. 
l' Saliife 'I ,. ~ - (ANADOLU) 

\ Zayi p :!sapor t oktor '"'fl~·;f;"I;;;;;;;;;·A.;;:;i;iiit'S~f;~""Ai,'.;;""T'' 

' 

Bul~aristanın Şumnu şehrinden M ş k. u u • va • "'Y ll..c-ı : 

f 
1934 senesin in Mavıs ayında aldığım • ev J gur • .n.ı mı. OnU Ull art ~ 
Bulgar pa::;apoı1:m' tı ka~ o ettim. Bu lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
~~fa Ti.irk '" . ırlaşlığı ıa geçece- Birlnci sınıf dahili has· İstanbul komutanlığına bağlı biı'likler için 96000 kilo arpa şehri:;.·esinin 
~mden hıc; l · ·'·' rneıi kalm:ıdığını taJık_lar mu'·tehassısı kapalı ıarfla rnünakasası yapılacaktır. Zarflar komisyona 25-11-939 cu-
bildirir1nı. ~artesi günii saat 11 de verilmiş olacaktır. Beher kilosunun muhemmen 

L !tur :·-. ·· ı. lebelerinden İzmir Beylersokak No. 82 fıati 15 kuruştur. İlk teminatı 1080 liradır. İhalesi ayni günde yapıla-
!\ -ıu_h l\Ie,.ik caktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda istanbul komutanlığı sa-

... Tciefon No. 3286 tın ı·'n'n komisyommda. hazır bulunmaları 5 11 17 22 
lzmir o•'iy~ ·ı::uci hu',uk hakim- Hastalarım sabahtan itibaren -lz~ııir levazmı amirlig·i satın alma ko~isyonundarı: 

liiind~n: 
D •. ınhı ık rı~ı g'i'i~ okak 

7 
.No. ve gece vakti kabul ve muayene İstanbul komutanlığına bağlı birlikler için 240000 kilo makarnanın 

da o~ur:ıı .. ı 
1 
ıed kızı Kadrive tara- eder. kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. Zarflar komi!'.yona 25-11-939 cu-

fmd:ııı kuı: .. 
1 
Borııova A tnti.lrk cad- martesi günü saat 10 ela verilmiş olacaktır. Beher kilosunun muhmmen fi-

de"'· ~=~ :\'o. lu evde mukim Osmanlı·--------------• ati 17 kuruştur. ie;: tı ::ı!:ı:ıtı 3060 liradır. !h:ılesi uyni giincle yapılacak-
oğ'u ı~ru·.il Lütfi ale} hine acılan bo- DOKTOR tır. İsteklilerin belli gün ve satte Fındıklıda istanhul komutanlığı satın 

· alm:ı komisyonuna ,relmeleri. 5 11 17 22 
~nııına davasının car· muhakemesi 
:-onunda: ~Iedeni kanunun 134 ve BEHÇET UZ !::mir Bornoı•a tümr.n .~atın alma komisyon,mdo11: 
138 v~ 142 ve 148 \"e 150 inci mad- 1 - BornoYa ciYar~ntla gösterilecek bir mahalde bedeli keşfi 3007 lira 
deleri hükümJerin1: te\'fikaıı Kadri- Ç k LJ [ k/ 80 kuruşluk hır depo yapılacaktır. 
.re ile İsmail Lütfinin yek<liğerimlen OCU nasta l arz 2 - :Açık eksiltme suretiyle yapılacak bu deponun ihalesi 25-11-939 
Lo~anmalal'ına ve kabahatlı olan İs- JIA' h cumartesi giinü Raat 10 yapılacaktır. 
ıiıail Lütfinin hüküm tarihinden iti- ır.1Üfe QSSlSl :l - Rnna nit keşif ve fenni şartnamesi her gü'ı ' · ııi"yon<l" .,. .. :·':!c-

baren bir sene müddetle evleneme- Hastalarını 11~30 dan bire kadar bilir. 
mesine ve küçük Gönülün velayet Beyler sokağında Ahenk matbaası 4 - Ek~iltnıc.:ir.e icıtirak edeceklerin 226 lira ' · ı,ee::;iyle bildi-
hakkının ana5ı Kadri'-"e"e verı'lme- rilen gün ve f'a&tte Bornova askeri satın komi • nnuna gelmeleri 

J J yanında kabul eder. ·ı~ 1 22 · ~ine ve babası üzerine ayda yedi bu- ı an ° unur. 18 20 2.1 4240 
çuk lira nafaka takdirine ve aydan lzmir leı·aztnı aınirli,tii scılm ı · '; •ıııisyorıımdan: 
aya İsmail Lütfiden alınarak Kadri- 1 - İzmir müstahkem meYki birlıkleri hayvanatının 340200 kilo yu-
i\·eye verilmesine ve masarifi muha- ----Operatör----• laf ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
keme olan 1549 kuruşun dahi İsmai- Cevdet Mustafıa 2 - İhalesi 24-ikinciteşrin-939 cuma günü saat 15 de kışlada izmir 
le yükletilmesine 31-10-939 tarihin- levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
de karar verildiği ve usulen tanzim GÖNENDEN 3 - Tahmin edilen tutarı 18711 liradır. 

. kılınan hüküm gıyap ihbarnamesı·nı·n 4 - Teminatı muvakkate akcası 1403 lira 3~ kuruştur. 
Memleket hastanesi baştabibi 5 ş • h ·· k · müddeialeyhin ikametgahının meç- - arLname:.i er guıı omısyonda görülebilir. 

huliyetine mebı1i mahkeme korido- 2 inci Beyler sokak furun kar~l!l 6 - İstekliler ticaret oda~ııicla kayıtlı olduklarına dair vesika göster-
runa talik kılındığı tebliğ makamına mek mecburivetindedirler. 
kaim olmak üzere ilan olunur. No. 25 7 - Eksiltmeye iŞtirak edecekleı· 2-H>O sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve~ikaları teminat ve tek-

lzmir orman • 
çevırge müdürlü· 

ğünJen: 
1 K açak olctu.klarmdan dolayı müsadere edilip orman deposunda bulu
nan beş kalemde 28349 kilo kömür on beş gün müddette artırma ile !'atı
şa çıkarılmıştı•. Beher kilosunun muhammen bedeli ~ kuru;;itur. )Juvak
kat t.eminatı 42 lira 53 kuruştur. İhale 6 12 ~l~9 tarihine nıüsadıf car
şanı.~a günü saat on altıda orman çe\'irgc nıüdiirlüğllnde yapıl:ı.caktır. 
Terr: ~natı m~vakkatanın saat on dörde kadar ziraat bankasına yatırılmış 
bu)unma~ı lazımdır. Bu hususta fazla ma!Umnt almak istiyenlerin çevirge 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 22 26 30 4 4278 

Istanbul P. T. --r. müdürlüğünden 
ı:..11.939 çarşamoa saat 15 de kapalı zarf tısuliyle eksiltmesi mu -

karrer R. Hisar P. el'. T. merkez binası inşaatı için toplanan komisyona 
keşif ve şartnameleri dahilinde müracaat eden olmadığından kanunun 
40 ıncı maddesi mucibince bu iş yeniden ve kapalı zarf usuliyle ek..,iltme
ye konulmuştur. 

Eksiltme 29-11-939 çarşamba günü saat 15.30 da B. Postahane binası 
birinci katta P. T. T. müdürlüğü odasında toplanacak alım satım komis· 
yonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 21405 lira 16 kuruş muvakkat teminat 1 C05 lira 39 ku
ruştur. 

İsteklilerin mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel ht<Stı!'.i Ye fenni 
şartnameleri proje keşif hulasasiyle buna müteferriğ diğer cvhlkı 107 
kuruş mukabilinde almak ve muvakkat teminatını yatırmak üzere çaıış -
ma günlerinde mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmına eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar en az ı;;.ooo liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış olduğu Yesikalara istinaden i<ıtanbııl 
viHlyetinden eksiltme tariliinden en az gekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 
989 senesine ait ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzu ve
ya banka teminat mektuplarını havi kanunun taı·ifine göre hazırlanmış 
mektuplarını sözü geçen komisyon başkanlığına ~·o. ltı makbuz mukn -
bilinde tevdi etmeleri. 10 12 18 22 9272-4148 

M. M. V. Deniz levazım satın 
alma komisyonundan: 
l - Tahmin edilen bedeli 27.120 lira olan 80 bin kilo sabuna 28 

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

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

8 - İsteklilerin 2490 savıh kanunun tarifatı dahilinde bnzim erte
cekliri kapalı teklif°mektuplaı-mı en geç belli gün 'e :-:aa ttan lıir 
saat evYeline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkın
lığına. makbuz mukabilinde vermeleri. 

11 16 21 26 9246/4149 

Devlet Demiryolları umum 
müdürlüğünden: 

17650 lira muhammen bedelli olan 585 1\13 meşe azman kapalı zarf 
usuliyle mübayea edilecektir. Bu işin muvakkat teminatı 1323,75 liradır. 

Münakasa 1/12/939 cuma günü saat on beşte Sirkecide 9. işletme 
binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 1stekli1erin ayni gün 
~aat on dörde kadar kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. Şart
nameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

16 18 20 22 fl389/-1200 

M. M. V. Deniz Levazım satın al
ma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 120.768 lira olan 120.000 kilo snclcyağının 

28-ikinciteşrin-939 tarihine rasthyan salı günii saat 14.30 d:ı kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 7288 lira 40 kuruş olup şartnamesi her gün kasım
paşada bulunan komisyonda 604 kuruş bedel mukabilinde alınabi l ir. 

3 - steklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir snat ev•;eli
ne kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

12 17 22 27 9247-4150 

lif mktuplarını ihale ı:ıaatinden ~n az bir saat ~vvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 8 12 17 22 4121 

lzmir levaznn amfrlifji safrn alma komi.-ıııommdaıı: 
1 - İzmir müstahkem meYki birlikleri h~;~·rnnatmın 372000 kilo yu

laf ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhale~i 24-2. te5rin-939 cuma güı'ii :-aat lG,30 da kışlada izmir 

levazım amirliği !\atın alma koml!'.yommda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 20460 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akc:ası 1534 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına cliar vesika göster

mek mecburiretindecli!'ler. 
7 - Eksiltme~·e iştirak edecekle.r 2490 <!ayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerınde ve ~artnamesınde yazılı vesikaları, teminat ve tek
lif mektııplarını ihale ı:;aatinden en az bir saat evvel komüwona 
vermiş bulunacaklardır. 8 12 17 22 4120 

l:nıfr leı-a:::ı.m amirliyi satrn alma komisyon;ındrın: 
İstanbul komutanlığına bağlı birlikler ihtiyacı için 105000 kilo sabu

mın kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. Zarflar komisyona 24-11-939 
cuma giinü saat 11 de verilmiş olacaktır. Beher kiloı:ıunun muhammen fi
ııti 28 ku~uşt_ur. !J~ temina ı 220!i liradır. İhalesi ayni günde yapılacak
tır. lsteklı.lerın bellı gün Ye. saatte Frndıklıda i!'.tanhııl komutanlığı satın 
alma komısyı)ntına geimelen. !) 11 17 22 

/::mir levnzım amirlir7i satııı aln1ft komi.ı;ıımı11ndon: 
1 - Çanakkale müstahkem meYki birlikle.ri icin pazarlıkla satın alı

nacak olan aşağıda cins Ye miktarları ~·azılı viyeceklere 18/ 11/ 
~rn!) cumarte~i günü talip çıkMudığınclan 24!)0 !'.anlı kanunun 
kırkınc~ m:ıd<le!"ine göre tekrnr pnzarlığn bınıkılmıştır. 

2 - Pazarlı~ı 1/ 12/939 cuma günü saatları hizalarında vazıh ol
duğu veçhile Çanakkale müstahkem mevki satın alma 'komisyo
nuı1Cla yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin belli giin ve saatlarcla muvakkat teminatları ve ti
caret wsikaları ile birlikle komi~vonn müracaatları. 

l\L Bedeli l\I. Teminatı 
Garnizon 
Çanakkale 
Ezinenin 

C'in..;i Kilo Kuruş L. K. 
:Nohut 81500 10 611 25 1112 939 10 da 

l\lakarna <12750 20 614 25 « « 10,30 da 

Urğ;ı.nlı köyü muhtarh~ından: 
Urğanlı köyünde yeniden kr;y oclası ynpılacağından 2211,76 keşif bede

li eksiltmeye konulduğundan talipler haiz oldukları ehliyetnameleri ne 
):üzde 7.5 ~cpozi.~olal'iyle :10 ikinciteşrin l !'13!) günü .;aat 14 de Urganlı ih 
tıyur he.retme murucaat etmeleri lazım<lır. r:nsifnameyi görmek istiyen-
ler ihale gününden evvel müracaat edebiliı er. 10 · 16 22 

Askeri 
fabrikası 
nu -dan: 

fabrikalar İzmir silah 
satın alma komisyo· 

1 - İzmir ::-ilah fal~r;kası ı:ıınırı içinde mevcud proje ve şartnamesi
ne göre 6000 lıra ke~if bedelli demirhane ve dökümhane binala
rının inı:a::-.ı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak in:-;aat i~ine ait şartname plan ve keşifler tatil gün
leri harici~de .lı_er gün saat sekizden on altıya kadar Halkapı
narda İzmır sılah fabrikası müdürlüğünde görülür. 

3 - Açık eksiltme 8 birinci kanun 939 cuma günü saat on beste 
Halkapınarcla İzmir silah fabrikasında müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Taliplerin 150 liralık muvakkat güvenmelerini İzmir mal sandı
ğına yatırarak :>lac.:akları makbuzları ve 2490 sayılı kanunun 
ikinci ve üçii.ncü maddeleri mucibince icap eden ve şimdiye ka
dar yapılan ınşaat i~lerine ait vesikalariyle birlikte belli edilen 
gün ve saatta komisyona müracaatları 22 26 30 5 4275 

H mu-

işi gününde tes'im etmeği prensip cd;nen ve bu
nunla iffhar eden bir müessr.sed ·r 

,ı .......... K.e0sat~an~e:&9ıip~a~z~a~r3ıEd~P~m~i~rc~i~le~r~671C-~6~9rm:~1~·fD'l~ef~o~n~::.?ı%3~99•3ICll .. lll111D 

Sperco vapur acentesi/ V. F. Henri Van ıJerze 
cADRİATİCA» SOC. AN. Dl VAPURLARIN HAREKET LISTF.SI 

NA VİGAZİONE 

Ouirinale vapuru 22-11-939 tari
hinde Venedik Trivesteye hareket e-

Anı erik an Ekspert lines, !nic, Nev • 
york. 

decektir. ' · 
Bolsena vapuru 30-11-939 tarihinde 

~elanik, Burgaz, Varna ve Köstence 
lımanbrına hareket edecektir. 

Nevyork için 
«EXPORTER> vap. 10 sonte~rin • 

de bekleniyor. 

Caldea vapuru 20-11-939 tarihinde 
Napoli, Cenova ve :\far!lilva limanla-

«EXCIIESTER> vap. 11 son tef• 
rinde bekleniyor. 

rına hareket edece'·tir. • 
cEXl\IİNSTER:. vap. Sonteşrin ikiıa 

Ci nısfında bekleniyor. 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için 

Brioni motörü 1-12-939 tarihinde 
saat 8 de gelerek a\·ni gün saat 17 de 
Pire, Venedik, ve T~iyeste limanlnrına 
hareket edecektir. cDF!'l'A> Mot. 18 son teşriııe dot

ru bekleniyor. 
Not: «KASSA> mot. İlk kanun başlan~ 

BUtUn bu vapurlar Triyeste veya cında beklenivor . 
.... ~,,'lvada şimali ve cenubi Amerika cTİSZA> ~ot. İlk kanun b'aşlaıı ~ 
· .. :" ' "·•na hareket eden ltalia ano- gıcınd abekleniyor. 
nim seyrı ., frı in şirketinin ve Afrika Service Maritime Roumain Bucarest 

ve Hindi~tana hnreket eden LLOYD1 Köstence Kalas ve Tuna limanlan 
TRİYESTİNO anonim seyrj ~efain için. 
şirketi vapurlarına tesadüf ederler. Bukureşti vapuru 24-11-939 daı 

bekleniyor. 
NEERLANDAisg RUAYAL 

. KU:\JP ANY ASI Societe Commerciaıe Bulgare De 
Orion vapuru 25-11-939 tarihbde Navigation A Vapevr - Va'l"n4 

beklenmekte olup Anver:'\, Rotterdam cVarna> vapuru 27 sonteşrinde bek· 
ve Am.sterdam limanlarına hareket e- !eniyor. 
decektır. 1 Haifa, hkenderiye ve Port Salt 

1 

için mal alacaktır. 
SVENSKA ORIE'ST r,fxfFJN -----
Aasne vapuru ~0-11-939 tarihinde Haifa lskenderiye ve Port Sait için 

beklenmekt€ olup GotP.borg. Kopenhag c ? > vap. 15/20 sonteşrin ara. 
ve Hel."ingfors limanlarına hareket e- 1 sında bekleniyor 
decektır. 1 · 

SERViCE MAR!TIME J?OTTM.4.INI Vapu:ları.n isim ~e tar.ihleri 'nak• 
Ardeal vapuru 27-11-939 tarihindeı kında hıç bır taahhüd alınmaz. 

beklenmekte olup :\folta, Cenova ve TELEFON: 2007 - 2008 

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

lun ve hareket tarihlerinin kat9i ol - • 
madığmı ve bunların hiç bir ihbara Fuat Naım Bayraktar 
lüzum olmaksızın değişebilir olduğu-ı 1 Eşrefpa§a haıtanesi Cildiye ve 
nu ve bu husustan dolayı acenteye efrenciye mütehassıaı 
bir mesuL'.yet terettüp etmiyeceğini Hastalarını her gün muayene-
muhterem yükleyicilerin kayıt ve i- ı hanesinde öğleden sonra saat 15 

de kabul eder. 
§aret etmeleri rica olunur. (3 ncil Bey]ı>r) Şamlı sokak 

Daha fazla tafsilat irin Cumhuri- No. 8 
yet caddesinde Fratelli Sperco va -
pur acentesine müracaat edilmesi. 

TELEFON: 2004-2005 Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
Olivier ve şürekası 

Limited At akam 
VAPUR ACENTASI 

Atatürk caddC'si Rees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapu:rluı-: 
mız ~ef er yapacakiardır. 

Memleket haıtahanesi operatörü 
Hastalıırını her gün 3 ten sonra 

Birincikordonda 31.2 numaralı Ja
k:nyon apaıtmanında kabul ed er. 

Mantoluk, Rop .. 
luk erkek, kadın \ 
muşammal :ırt 

BAY!~AR 
.. . .. 
ıçın palto, par· 

des'Ü ve eyi ~ 
elbise ve ağır . J 
hazır mantoları ' ~ 

Ibrahim · ~ 
Karakaşta 
Bulursunuz 

Telefon: ::!537 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
f zmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 3 l 'l 

Her türlü cild, güz~), sağlam olarak ve aan'at i~plarİDa 
sröre yapılır. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ve dosyalari 
anccak mücellit ALİ RiZA müessesesinde yapılmaktadir -Sipariş Ü::.?erine lüks albümler yapılır. 

Müe:gsesenin siarı ~ağlamlık. güzellik ve sürattir. 

1_,__ Ankarapalas 
Lokanta ve Pastahanesi 

En l11LiŞknlpe':~ 11dJeri. tatmin ede~P.k derecede mükemmel olan lokan· 
t~ ~·c pastı~huıı~~11z h.ır aıle ~'U\'a:'ı samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
t• ı!e h raı ·r .. rı~tlerı t:.hminin çok fevkinde eh\'endir. Mevsim milnase
IJ11tıyll' ·~ı t~mız .' e. n:ır..ıct!:'rn bir snlon haline ifrağ' edilmişlerdir. Teşrif ede
cel\ ZC\'!lı o1.lc1·ımı zı.1 dcı{•ı-uluğırna şah't olacnklardır. 

i_ 111/.'Allf'f Sf;\ .. \'UR 
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