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İngiltere, denizlerde harp 
sistemini değiştiriyor! 

Tütiincii ere Müjde! 
ncaıret VeköDDrnön . beyanatı 

Sertifika usulü kurulmaktadır. Bir Amerikan gazetesi, 
bunlara sebep, Almanyadır, diyor 

. 
Yapılacak mukabele, Alman eko-

Piyasa açılmak ü1eredir. Hükumet, müstahsilin menfaatini 
düşünmektedir. Hatta müstahsil, geJecek yıl için 

bile şimdiden hazırlanmalıdır 

nomisini fena hırpalayacaktır 
Almanyanın ithalat ve ihracat 

etmesi imkanlarının önüne 
ve cl.öviz temin 
geçilecektir 

Ankara, 22 (A.A.) - Ege mınta- rakacak !'tekilde satılmasının icap ettir- faatinin icabettirdiği bu teehhürün 
kasında, tütün piyasasının açılmasın- diği tedbirleri almadan, piyasamn a- manasını anJarnak koJaydır. Bu itibar
daki gecikmenin müstahsiJleri düşün- çılmasına müsaade etmeyi, bizzat mıis- la alman ve alınmakta bulunan ted -
dürdüğü ve bazı şikayetlere mahal ver- tahsilin de menfaatine aykırı gör - birlerle tütün satışından miıstahsilin 
diği hakkında İzmir gazetelerindeki dük. İstihsal aleminin bu menfaatleri emin olması ve falikbale emniyetle bak
neşriyat münasebetiyle Ticaret Vekili korumak için ittihazı lazım gelen ted- ması lazımdır. Hükılmet yalnız bu le· 
Nazmi Topçuoğlu Anadolu Ajansı mü- birlerin bugün mühim bir kısmı alın- ne için değil, gelecek seneler tütb 
har ririne aşağıdaki beyanatta bulun- mış ve geriye kalan cüz'i bir kısmı da mahsulünün satılması için de irabedın 
muştur : alınmak üzere bulunmuştur. Bütiın bu tedbirleri almış olduğundan önünıth:-

Ege mıntakasında tütün piya- hazırlıklara istinaden piyasanın birin- deki sene tütün ekimine ait haıırhk
sasının açılması mutadın hilafına ola- ci kanunun birinci cuma günü açıl- ların şimdiden yapılmasını tütün mtls
rak filvaki bu sene biraz geç kalmış- ması için icabeden tedbirler ~lınmış- tahsillerine ehemmiyetle tav.siye ede
tır. Mahsuliln, müstahsile kazanç bı- tır. Münhasıran çiftçi ve köylü men- rim. Patis, 22 (A.A.) - Çemberlayn 

dün Avam Kamarasında yaptığı be
yanatta. Almanya tara.fındaıı mevzu 
usuller haricinde mayinler kullanılma- ;:·:et ~. ·~ 
sı neti~sinde hasıl olan vaziyeti tama- f' ~ ~ ~
mi):le t:sbit etmiştir. İngiltere rnüt - [,~: ·' 
tefıklerıyle mutabık olarak maalesef ~;." }~ l 
mukabelei bilmisil harekette buluna
caktır. Binaenaleyh Almanyanın usul
leri karşısında deniz harbi yeni bir 
safhaya girmektedir. Bütün Pari::; "&~ "'"" 
matbuatı bu meseleye geniş bir yer a- ,. ... 
yırmaktadır. Çünkü mukabelei bilmi- 1* 
sil Alman ekonomisi üzerinde · en va- ·rr,\ 

Türk matbuatı 
ve lngiltere 

Alman aj'::lnsı ile ge· 
çen son /; d disenin 

akisleri 
him tesirler yapacaktır. i 

Petit Pariziyen, Hitlerin ya ihraç 'f .... Londra, 22 (Radyo) - Türk mat-
veya ölüm cümlesini hatırlatıyor vr, .~~ bu:ıtının bir haberin tekzibi müna~e-
diyor ki: ~-- betiyle Alman istihbarat ajan,,,ına 

« Bu vazh~t bilhassa harp zama- 1 yaptıkları tarizler, burada alaka ile 
nmda Almanya için çok feci olacak~ · karşılanmaktadır. Alman ajansının 
tır. Almanya bundan böyle ancak Rus- son bir tebliği Almanların Türkiye.mat 
ya ve cenubi şarki Avrupası yoliyle Aİman tahtelbahirler· buatma karışmak istemeleri şeklin -
ihracatta bu'J.unabilecektir. Fakat bu . .. . .. 1 de telakki edilmekte ve İngiliz ga-
..nemleketler klering yoliyle ve eşya d~ tama!'llıyle kıymetten duş.ecektır. Ordre şoyle yazıyor : zetelerinde; 
mukabili ted5yede bulunuyorlar. Garp Hıtler bır ~ere da~a darbelerınde ~1- «Me_v~ud ente!·nasyonal muahede- - Türk matbuatı satılık, Ankara 
ticaret yolları kapanınca Almanya Ye ~andı. May_m harbı onun mahvmı ın- ler mucıbınce 1nıplt~:·e ve. Fransa yal- c~ddesi Alman müstemlekesi değil-
maliyesi yuvarlanacaktır. Ve parası Laç edecektır. - Devamı 3 uncu sahıfede - dır. 

Askeri ve iktisadi 
· hey' etlerimiz _____ ,_ 

ltalyan ajansının 
bir haberi 

Belgrad, 22 (Radyo) - Stefani a
jansının Ankaradan öğrendiğine gö
re, Türk iktisadi heyeti, Paristen 
Londraya geçmiştir. Bu heyet, Türk 
mahsuıatının İngiltereye satılması 
mevzuu ile alakadar olacaktır. Esa -
sen bu mevzuda İngilterenin mane
vi bir taahhüdü vardır. 

Londra, 22 (A.A) - Orgeneral 
Kazım Orbay riyasetindeki Türk as
keri hey'eti dün akşama doğru Lon
dratlan Parise hareket etmiştiı·. 

t - =*=-
/ Ingilterenin yeni 
havacılık tedbirleri 

-
Kanadadaki teftişin 

intibaları 
Ottova, 22 (Radyo-Kanada) -

İmparatorluk parlamento hava müste
şarı Kanadaya gelmiş, yaptığı teftiş
ten sonra beyanatta bulunarak, düşma 

Romanya ve Sulh 
Milli topraklar, bir sulh 

mevzuu olamaz! 
Romanya, petrol mevzuu Üzerinde 

Almanyaya mukavemet ediyor 

Denilmekte ve Türk matbuatının 
hareketi takdir olunmaktadır. 

o*o 

lngiltere, 
ltalya 

Ticaret münase
betleri arttırılıyor 

Londra, 22 (A.A) _ İngiltere ile 
İtalya arasında çok mühim takas an
laşmaları yapılmak üzeredir. Bu ha
beri veren Financial Nevs, Capı·oni -

Londra, 22 (Radyo) - Röyter A- bin domuz verecektir. lki hususat ü- nin Londrayı ziyaretinin boşuna ol -
jansı Bükreşten bildiriyor: zerindeki müzakereler henüz müsbet madığını yazıyor. Ve İngilterenin !-

Alman ticaret heyeti reisi, Roman- safhada değildir. Bilhassa Almanyaya talyaya 8 milyon ton kömür vererek 
ya ile olan müzak_ere}e~de ilk muvaf- verilecek petrolün artırılması mesele- ~ukabilinde makine aletleri alaca -
fakıyeti kazanabılmıştır. Romanya ı;i henüz olduğu gibi durmakta-dır. Ro- gını ve keza pamuk, kauçuk muame-
1940 martından evvel Almanyaya 30 -Devamı ~ ncü ::«hifede - leleri yapılacağını bildirmektedir. 

Münih Suikastı Tahkikatı 

Almanlar, hadiseyi lngiliz servisine 
atfediyorlarsa da aslı yoktur 

Bul~ar Başvekilinin 
yaptığı beyanat 

Köse İvanof, bir Yunan gaze
tes;n e neler söylemiş? 

1 
Köse !vanof demiştir ki: 

- Kanaatimizce, bir kaç kilometre 
murabbaı arazi için kan dökmeğe gel-

! 
mez. İhtilafı kuvvet istimali suretiyle 
değil, komşularımızla dostane uyuş -
mak sureti ile halletmek istiyol"lll. Biz 
sulhun Balkanlarda sağlam surette 
yerleşmesini istiyoruz. Ben politika -
mızı Ankarada açıkça bildirdim. Tar. 
kiye de, Yunanistan gibi, fikrimlıin 
doğruluğuna kanidir. 

o 

Alman tayyareleri 
1 Yeni sistem bombalar 

atıyorlar 
Oslo, 22 (Radyo) - Gemicilerin 

verdikleri haberlere göre, Almanlar , 
Bulgar ba.şvekili B. Köse ltıaıınf şimdi de yeni sistem tayyare bomba -
Londra, 22 (Radyo) - Atinada ları kullanmaktadırlar. Bu bombalar, 

ı;ua_n. Nea Hellos gaz~~E'Rinin bir mu- denizin sathında yüzmekte ve mayin 
h~bırı, Bulgar başvekılı Köse hanofla fevkinde iş görmektedirler. Bunların 
hır mülakat yapmıştır. Gazeteye göre, her biri 200 kilogram ağırlığındadır. 

-------=oo 

Amerikada işsizlik vaz iyeti · 
. N~v~oı:~·. 22 (~.A) :- B. Ruzvel - nısum ve vergiler artınlmıyacak ve 

tın . ışsızlıgın eksılmesı neticesinde önümüzdeki intihap mücadelesinde 
varıdatının :ırtm~~~. ve .. mal)arifin tena- Cumhuriyetçi rakiplerine karşı bir 
kus.u. sebeb_ıyl_e 0~1~muzdeki mali se- delil olmak üzere bütçe açığı tenzil 
ne ıçın yenı bır bılanço tevdi edeceği edilecektir. 
haber verilmektedir. Bu bilançoda 

00 

Denizlerde haro! 
3 günde batan vapurlar 

ona baliğ oldu 
na karşı eskisinden mükemmel ve sü- D b 
r~tıi tayyarelerin kısa bir zamanda . • bl . Ün atanlar arasında bir Japon, 
hazırlanacaklarını, ayni zamanda ke- iki Alman te iği çıktı. lngiltere, kısa bir tebliğ ile t 
şif tayyareciliğinde meşhur Plenin • • • bir de talyan VapUrU Var 
tayy~rel.e~inin. kullanıl~a~ın.ı, tecrü- ıddıaları tekzı·p etmektedır 
belenn ıyı netıce verdıgını, ımpara _ Paris, 22 (Radyo) - Şimal deni- binmiş ve açılmışlar, fakat esir edil-
torluk tayyarecilik kursları~da bin • Berlin, 22 (Radyo) _ Dün akşam Jantının başka bir tarihe bırakıldığı- malumatı olanları bükiimete izahat z~nde torpillere çarparak i.ıç gün i - mişleı·dir. 
leroe gencin yetişmekte oldugunu söy- Berlinde Milnih suikasdı hakkında iki nı öğrenince yeniden gelmek mecburi- vermeğe davet etmektedir. ç.ı:ıde batan vapurla!:!n adedi ona ba- Londra, 22 (Radyo) - japonya. 
lemiştir. resmi tebliğ çıkmıştır. Bunlar, Münib y~tine. düşmüştür. Tebliğlerden biri, .. Londra, 22 (Radyo) - İngiltere lıg ?l.muştuı~ Bunla;dan.alt! v.apurun dan gelmekte olan 11930 tonluk bir r "'\ suikasdının faili olarak Jorj Elze;~ !1~- HıUerın kurtarılmasından ve suçlu - h~kfimeti, Münib suikasd hadisesinde- İngılız oldugu tesbıt edılmışt_ıı:. japon vap_uru_, bir ~lman mayinine 

1 
• ..., ER 1 mında bir Almanın tevkif edild1gmı, nun yakalanmasından dolayı Allaha kı son vaziyet üzerine kısa bir tebliğ Londra, 22 (Radyo) - İngılız ban- çarparak Ingılterenın şark ~ahille • TEBLJGL ayrıca bu mesele ile alaka~ar. ve. İn- şükranlarını sunmakta ve suika:dın neşr~~n:_iştir: :şu teb_liğe göre, 1;1gilte- ~ıralı D~lfin vapurunun bugün battı- ~ind~ .batm~~tır. y_apurda ı~o tayfa 

giliz servisine mensup oldugu ıddıa e- yabancı memleketlerde hazırlandıgın.ı re hukumetının, suıkasdla alakadar gı ve murettebatının tamamen kur - ıle bn tane:sı 1ngılız olmak uzere 26 
Berlin, 22 (Radyo) - Alman baş- dilen iki kişinin de yakalandığını bil- kaydetmektedir. o~arak yakalanan Alman vatandaşı ile tarı1dığı haber verilmektedir. y~l~.u v~r~~- Vapurun batışı sahilden 

kumandanlığı tebliği: . dirmektedir. Tebliğlerde, suikasd tah- A1man radyosu da, bunun, Hollan- hıç bir alakası yoktur ve onun hakkın- Londra, 22 (Radyo) - Alman gorulmu~tur. Denizden sular fışkır-
Garp cephesinde hafif topçu a~e~ı kikatına memur komisyonun da me- da hadiseleri ile alakası bulunduğunu da hiç bir şey bilmemektedir. (5055) tonluk Langong vapm·u İngi- mıştır. B~r tahlisiye, kurtarılanları 

teati edilmiş, tayyarelerimiz, İngıhz saisi hakkında mufassal !zahat veril- ve. hududda yakalanan beş şahsın bu İngiliz tebliğinin sonunda, Alman tiz gemileri ~ar~fından yakalaranak sahile taşımıştır. japon sefareti der
e.dalarına ve Fransanın cenup kısmı- mektedir. Bu tebliğlere bakılırsa, Al- suı~asdın organizatörleri olduklarını tebliğinin anlaşılmaz bir mahiyet arz- İskoçyada bır lımana getirilmiştir. hal hadise ile alakadar olmuş ve kur-
na uçarak keşif faaliyetlerinde bulun- man suçlunun yakalanmasına, suikasd bildırmektedir. ettiği de ilave olunmaktadır. Bu vapur Almanyaya buğday götü- tarılanlarla temasa gelmiştir. 
nıuşlardır. mahallindeki enkaz altından çıkarılan Alman gizli polis teşkilatı şefi Him- Londra, 22 (Radyo) - İngiliz ga- rüyordu. Londra, 22 (Radyo) - Altı bin 
.• ~al'is, 22 (Radyo) - Havasın teb-j bomba p_ar~aları, vidalar vegaire yar- !er, bu münasebetle Alman milletine zetelel'i M~~!h suikasdı hakkındaki . ~ondra, 22 (Radyo) - Şim8:1 de - tonluk İtal~~an ba~dıralı Piyanore 

lıgı.: dım etmıştır. Sulçu, bidayette homba- bazı ~mıller sormakta ve yakalanan Alman teblıgıne cevap vererek, hu ı:;u- nızı açıklarında 4000 tonluk bır Al- vapuru, İngılterenın vakın ı1ark sahil-
Alman tayyareleri, her gün şimaljları yerleştirdikten sonra yah:lncı mem Alman suGlnnun. kiminle görii~tüğü, çu başkalarına atfetmekli(!in 1933 de- man vapuru yakalarımı tır. Gemi ba- !erinde bir mayine ç

0

arparak batmış-
~- Devamı 3 üncü aahifede - leketlere kaçmak istenıiş, fakat top- nerede görüldüğü vesaire etrafında -Deva.mı 3 ncü aahifede - tar vaziyette iken tayfalar kayıklara -De"amı 3 ncü ıahifede -



l'' astamonide 
İnönünün direkt:finden 

doğan eser~er 
Kastamoni, 22 (Hu~usi) - Mil~ı 

Şefin geçen yıl Kustamoniyi ziye.rı.:t!eri 
arasında \ t'rdikl ri dirtktif, meyveli 
nğaçlar ve fid nlnr faal") etini artır -
mış ve iş r ha mı g ni !etmiştir. Bu 
mevzuda yeni te i !er yapılmıştır. ş:m
di ısız bir milyon elma, yüz binlerce 
vişne, armud ve ire fid.ını vardır. 
Aşılnnmı fidanlar dn mühim rakkam-
1.:mı baliğ olmaktadır. YrJnız elma fi 
danları 500 bindir. B ı sene hazır fi
danlardan bir kısmı köJ lüye verilecek 
mtıt,,bakısi Ziraat Vekfiletine gönderi
lec ktir. 

Zehirligazı atan 
Almanya' dır 

• ~ondra, 22 (Radyo) - Polon.}a 
lstıhbnrnt bürosu bildiri~·or: 

Almı\nlnrın evvelce Polonya har
binde iki yerde zehirli gaz kullan -
dıkları tahakk.uk etmiştir. Bu hadi -
se evvelce İsviçreli profesör doktor 
Ştaler tarafından, zehirli gazla has_ 
tnlnndıkları söylenen dokuz Alman 
neferinin muayenesinden sonra, ze
hirli gaz iddiasının tekzibi ile ala -
kadardır. ÇUnkQ zehirj kullanan 
Lehliler değil, Almanlardır. Bu ne -
ferler olsa olcıa, kendi zehirlerinin 
kuı•banlarıdırlar. 

- =·*·=,___. 
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U
.. ~.htelba· Vla.yin'.erin Almanlar tarafından dökül Tire Halkevi ça'' şmaları 

ç güniçiode .kiA .. ma - d ....... k . . k ·· t · I Tire-Harapbirbinadabuluna. 

h
• • • b f ;d l Ugll anaattnl aÇt Ç1 gos erıyor U[ Hnll·eviyen!denkiralnnanbinnyannk-

lflill· atırm3'1-a mav a { o. u a~~ - aıı k ·hı· v b 
1

eclilmiştir. ~ Roma 22 (A.A.) _ Almnn propn- en gn:) ço sarı ır. e esnsen u- T"r ry· H lk . d b. 
Paris, 22 (Radyo) - Müttefik,er rek tat-ip edilmiş ve biri, dij'!:erinden . miıt ı . rn 1 d nizinde bit ruf g m·-ı nu B rlind, kim e gizlememektedir. ~l)fl)n~~11~en~ ı~ı ıt d.cvu~ e ~11· • rara erı·11 bat..., c:ı 'll ş·mdi verilen karara • 1n • r.. n ab 1 n) a merhnmeıs•zce kul- \•akında tnmrn~lıye nt' ıık·. . em 

1 
KJ:olu 

kumanda ının , rdıgi mal.ımata o- :ıç gün onra ağır bombalarla batı - •·• t . 1 d - b" k b"l bl k ·ı~h .1 " ı .., me uıere c ör> 
re; iki Alman tahte,bahiri, müttC'fik rılmıştır. b!h·me te ki! etmek üzere 11gıltere an ıgı r mu n 

1 
a 

0 
·a sı a 

1 ı e pi"'" in• hazırla kt d 
il 

• d·ı . l k ~· k <l k ' • . J • ma n ır. 
deniz tayyareleri tarafından sezile - lng'lız ve Fran ız torpidoları, Al- arafın an taımı e ı mı!': 0 ara· .)(os: ar.,ı, OJ UJ oı. . So vnl yardım kolunun Halkevfode 

man tabtclbnhirl rlni ş·ddet1e takip term in(' rnTtmen R~~a mahfıllerı, Bununla ?e.rabe~ Popolo Dı. Ro- <ı<=bV.ı tPdavi yurdunda cuma günleri 

Y 
l d etmeğ ba J, mı.:lnrdır. Alakadar me- unn Alm~n mnyinlerın:n sebep oldu-j ~a!1ın m~habı.rı yem Alm~n tabıy~ • hlikumet tab"hi B. N11ri ve pazar gün

U gos ı'" vya a hnfildc ~oyl ndiğine göre, Alman ğun<ll' ~liphe etmemektedirler. sın 11 !ıetı.cele.r! ha~<kı~.da bı:ı:_ şey soy 'C'ri serbc t rloktrır n. Emin Derman 
tahtelbahirlPr·nin rolü, pek ehemmi- Teverc gazetesi, mavin muharebe-\ lemen n ı:; mdılık müşkul oldugunu kay- tarafından fakir halk m~rrancn mua-

Başve kilin b:r gez· ntisi yetsiz bir dereceye inmiştir. ı::mın Almanlar tarnfınu::ı.n r.e~en detmcktcdir. ~ene ve tedavi edilmektedir hacısn La Bolis mıntakasında büyük -=·*·=- r . 
Bclgrnd, 22 (Radyo) - Ba~vekil, luğumı kaydererek diyor ki : Al f b • k t ·· ·· y · ·· 

muavini Maçekle birlikte Nişe git - « Almanyanın bn nevi harbe büylik man 3 f l 3 QfU em nufu .. sayımı 
miş. burada bUyük bir zh"afet veril- b!r .. h:ımle rvermeğ~. taRavvur ettiği P:~-B d h d .. k .. 940 yılında yapılacak umumt nufus 
mi'J ve bu ziyafet, Sırp - Hırvat an - C h . . . k rii1!-1yor. \.e ~?n .. g~~nlerde bataıı r- tıı- r a .l onmeme uzere ayımı için vilayetin her tarafında 
taşmasının bir tczahüru 'J klinde ne- um urreısının ar· 1er~!' a<l~dı gaz onune alı~ır~a tnır '!e- A' dan kaçt numarataj işleri, suratıe intaç edlle-
ticelenmistir. Başvekil ve muavini d . ..

1
d. reyı c vıren !':•ıların mayın tnrlalnrıv- nnanya c 1 cektir. 

Hırvat parti i ş~fi .. Bny :Mnçe~ kar~ı- eşı O tl . . 1e • ı hirlendiği anlnı:1ıhr. A;Jm3m•n, Lond:a: 22 (R_~~yo~. - Deyl ~]\eç İzmir qehrinde bundan evvelki sa-
lıklı olarak samımı nutuklar ırad e - Pari~ 

22 
(Rad,·o) _ Reıgıcumhur tnr: liz - Fransız ablcıhı<;ma sımal de- 1rnzetesının verdıgı bıı habere gore, vımdn numarataı' rok · · k'ld 

d 
k bu 1 h mm· · t• · ' i · l Ati d · · · · ı· d Al ta r r f b "k t- 1 · d " ıyı şe 

1 

e vn-ere an aşmanın e e ıye ıııı Le' runun karcl i Gabri) d Lebruıı b ı- Tl zınc e ve ._.._ as enızının ı:•ma 1" e mn11. ~ !a e a rı a or erın en pıldıi!;ı için wmidPn numa nt . iti • 
. Am t~r~a~, 2~ (Radyo) - Röyt..r anlatmııı. rdır. . . g,ln hu u i bir hnstahanede ölmüştttr. 'iltl"1 ~rntaklnrı ihd~• •tmrkle .mı:kı- Me rr _<;• bır daha. Almanyaya dön- rrtırülmemiştir.' Kaz,_ nnhiy!J~ .. ~~'!'. A3ansı. bıld ı rı.ı or '. Y nrın, Macar hu du d ır d n, y nı bı _ - ~elr edıyor. Ve bıı bol"" lerd•n nf ı I 'c mıyeoo vınd n bah ı le Hollanda ta - !erde veni numarala · •0 ılnca.kt l 

.. E kı ,Alınan ımpa~~toru Kayz•r şosenin küşnd resmi yapılacak, baş- K faları o;ıarıları ı•hl'keoini göze almadan ~Pdlem•1.I biiyctinl i !emiştir. • * J l p ır. 
Ya andır 

\ ılhelmın şato mehafılınden akseden \·ekil de hazır bulunacaktır. • O'V.er taraft. il gnzetclf'r Alman mat-I s· h t K .. . ı . h~berlere göre, K~~·zerin, Almanyaya ç b d .. Lehi ı .er ı-ıuntımn İnrriliz sularınfüıki tehlikeye ır seya a oy eğ.tın en erı 
donerck yerleşe~egı hakkındaki hn ~ e ffi er la V 0 Uil . n bitarf'f'nrın Tinzarı dikkatini celp E'- Briil<sel, 22 (Radyo) -- Belçika Maarif Vekdletinden vilayete gelen 
berler t ekzip edılmektedir. · Pnrı~. ""2, ( ~ dyo) -. H.n;as .AjnnSl den mnk lelerini nMırcıtmekfoclirler. maliye nnzırı, bugfin Hollandaya git bir yazıda manevra milnnsP-betiyle ı:ıl-

....-~-=+=- b an at ' m adı ~~Ü~ C' ,0 ·" k\ 1 1.d 1 ası~ le üç Leh- Popo I>i Roma <.liyor ki: miş ve bazı ricalle konuştuktan son- lflh altına çuğırılan köy eğitmenlerine 

1 B 

ey ) a p l .ı.n n, k, f ,arı b~ tn ıle ~e ~ime~ ~urc- «Neşriyat ve ihtarlarla iıttilılaf e- ra akşam buraya avdet etmistir . ücretlerinin tediyPSİ kanunen mecbu-

taJya• ulgaristan tı~le Var orndu ıdam edıldıklerını hu- • Londra, 22 (A.A) - p,8.:;ve~il bu- ber v€riyor. oo ri olduğu ve vaziyeti hazıra dolayısiy-
gtin harp , nziyeti hnkkınd·ı mut t b _ • , • t • • 1 •• b t le siluh nltına alınan köy efitmenleri-
ynnattn bulunmı)' ncaktır. 1\1umaıl ~h Skodada yenı topar ngı erenın yıy< C~}{ mu ayaa 1 nin ücretlerinin, tcvkifnt yapılmaksı-Bal. 22 (Radyo) - Bnsler Nah -

rihten gazetesi; Bulgar kralı Borise 
Roma ilnh•ersitesinin fahri profesör 
diplomasını vermek Uzere bugünler
de Sofyaya gidecek olan Manrif na -
zınnın seyahatinden bahsederken , 
bu seyah atin, ayni zamanda siyasi 
b ir mahiyeti h aiz olduğunu haber 
yermektedir. 

getecek qalı gUnii yeni te rii devr nin • ' Londra, 22 (A.A) - Avam ka - alınma ı kabil değil midir? zın tam olarak tediye edilmesi blldi-
açılı~ı milnasebettyle umumi vaziyet ıma O unuyor marnsında milli ekonomi nazırı Bay B. Cro s şu cevabı vermiştir: rllmi§tir. 
hakkında beyanatta bulunacaktır. Brüksel, 22 (Radyo) Skodn. Cro!'I n şu sual sorulmuştur: HükOmet bu imkanı tetkik etmek- ·---

0 0000

----

Bugiln hnrbiye nazırı kara harbi- ilfih fabrikaları. uzun menzilli altı nnıtık mcımleketlerinin istihsal et- tedir. Esasen bütün yiyecek müba- Çc:k iyi bir tesebbüs 
nin inkişafı ve ·on günlerde Fransa- top imn·ı etmektedir. Bu topların , tiği tereyağı ve jambonun Almanya- ynntı yalnız hükllmet tarafından ya- ,. 
yı ziynreti hakkında ikinci defa ola - hnrpte büyük inkiHlp yapacağı söy- Ya satılmasının önüne geçilmek üze- pılmuktadır. 

Ziraat .,. kaletince Ianisa mer _ 
kezinde bir üziim tf'mizleme evi tesis 
olunmak üzeredir. Burada müstahsil-rak beyanatta bulunacaktır. leniyor. re İngiliz hükümeti tarafından sntm 

Yemen , Basra ha valisine kervan yorsun, ne yapacaksın? . (Ömer Rıza beyin tercüme ettiği lerin üzUmleri, ücret mukabilinde ol-
tertfp eder. ticaret yapardı. . Ebu Talip içini çekti : ıslfim tarihi sahife 207 den: Ab dul- mıyarak temizlenecek ve bu suretle 

Hnticenin sUlfLlesi; bir müddet ev- - Onu düşiinmckten hiç bir zn - lalı bin Ebilhamza der ki : temizlenen üzümler, standardize edil-
vclki kısımlnrımızdn bahsettiğimiz mnn fnriğ olmadım. Fakat sen de - Resalettcn mukaddem H t miş 0.lncaktır. Ma~is~ ziraat müdürü 

..1 1 k . KAb . ır 1 . t" ö U k k . l\ıruha . . . . . az:e B. Ah Akknn şehrımıze gelerek tız6m 
... ISLAM T ARIHI 

ve ... , c { e ıle u enın :-..urey~ e ine vazıye ı g r yorsun, azanç yo , ış- .ı. mmedle bırlıkte bır ış görmüş- temi4leme makinesi al k · . t b 
geçmesine urnil olduğunu yazdığımız ler biraz fena gidiyor. tük. B~n işjn ikmalinden mukad _ bUslere girişmiştir. ma ıçın eşe • 
maruf Kuseyyilbnü Külaba münte- - Ben birşey düşiınüyorum. Ha - dem gıtmege mecbur kalmıştım. _ 
hl oluyordu. Merhum ayni zamanda tırıma bir tedbir geliyor. Bilmiyo • Muayyen bir gUnde dönüp işi ik- -

0*0 

• 

Hz. 
Hazret Peygamberin dördüncü de - rum münasip görüyor musun 'Ya Ebu ~arle söz verdim:. Fakat v~~i_?li .~.mu- Borsa heyeb 

-52- Demiştir. Resulii Ekremin ticaret receden dede i bulunuyortlu. Yani -Talip? wı ak ancal< ongun sonra. sozumu ha- Borsa idare heyeti, dün öx.leden 
H azret Muhammed; 2;; yaşına hayatındaki arkadaşlarından biri de; arada sU'filenln eski dedelerine da - - Anlat bnkulım da ona görece- tırlnnıı ve mUlfiknt yerme Jroşmuş- , 0nra borsa reisi B Kiizı T~ . d oğı;u ticaretle iştigale boşlamıştı. (Kıya ibni Sabit .l\lahzumi) idi. yanan eski bir karabet vardı. vap vereyim .. , t.um, Hazret Muhammed beni gö : bıışknnlığında Uıpla~mıııtı:.'.' Bo::ı!e~~~ 

• YAZAN:M • 

Zaten gerek kendi sülalesinin, gerek Resulü Ekrem 26 ya arına girmişti. Hatice irfan ve terbiyesi yerinde Hazr t Peygamber·n lırlnm bu- mıüunace ne ka~ıa;mı çattı ne de benı tışlan tizerinoo müzakerelerde bulu_ 
k abilesinin hemen hemen yegil.ne Ekseriya amcası Ebu Taliple beraber bir kadındı. Bir çok kitaplarla meş- nun üzerine Hntice hatundan bahse haza etti. 1 alnı~ bana, .. . nulmuş, toplantıya mmtaka ticaret mü 
meslekleri de ticaretti. ResulU Ek- muamele yapardı. Zaman geçtikçe , gul olmuştu. Amcnzadesi Nevfelin bnşladı. . - Çok mer~k ~ttım ve son uç gU- clUr(i namına muavini B. Cevdet i ti-
r em, hayatının ticarete ait olan bu mesleğindel<i vukufu, tecrübe i faz- oğlu Varaka bile ona semavi kitapla - 1şit:tikime göre, Hatice; Şam mi burada geçırdım. rak etmiştir ş 
d evreainde münascbatta bulunduğu lalaşıyor, işini tevsi ediyordu. O sı - rın tereümesinl y•pmıştı. O 61ralarda cihetine sevketmek üzere bir kcr • Dedi. ).lesnIQ Ekrem ticari mu• - · * 6nsanları daima memnun ediyor, a!ış ralardaki Arap adetince: bnznn A- Re ulü Ekremin amca ı Eb~ Talip; vnn bazırlntıı•ormuş ... >lalını ken - mclclerlnde doğruluk ve emniyetin G ·--. - , verişini muntazam ve namuskArane rap zenginlerinden nrzu •denler: pek çok kazanamıyordu. Aılesi ef - disine tevdi edebilecek emin, iıini numunesi idi. Onunla resaletten mu- elenl~r, gıden er 
raptığı için h er kesin t ak dirini toplu- büyük tlc ar et kerv •.~!arı. tertip edrr- ra dı çok faz la idi. Onları ıı:eçin,dir - bllir bir insan da arı)" ormuş .. · Eğer ka~ d cm m un mele edeni er, on un . hu Anknrn sıtma mücadele mıntııkası ıı,•ordu. ler, develere mal yukletır' bu kn- mek ve tasarruf etmek muşküıdü .. muvafakat ederşen gidip kendisiyle hı~~ın.~ şahadet ediyorlar (Saıp) reisi Dr. A\ilm Asrak Aydından şeh-
şnır Hassam lbni Snbit Resu!Q Ek- tan ticaretle ihtisası olanlara vere - Bir gün; Hazret Peygamberin ha - görUşeyim ve kafilesinin idare'ini muslu11ınnlıl!ı kabul e~~rck Resulii rimize gelınis, lzmir Yunan viskon-

eml methederken manzum bir kıta- rek başka memleketlere gondcrlrler- lası Atike g idi. bizim Muhammede vermesini teklif Ekremin nezdine gcldıği zaman her- 'solosu B. Al'ist lkiades Atinayn g!t-
Jrnda . ' di. Bittabi mallarını verdikleri za - Atike; Re•ulü Ekremi çok seven- edeyim... kes onu met he başlamıştı. Buna kar- miştir. 

cHiç bir göz senden daha güzeli tın nnmuskfir, emin -ve tanınmış ol - lerdcndi... Bnbas1 Abdülmuttalip Bu düşünce; Ebu Talibe de mfün- ş.ı Re~uHi Ekrem: 
---oo*oo>---

Nöbetç· ecz!:'I haneler görmemiştir. Hiç bir kadın da s.en - masına da riayet ederlerdi. zamn~ı~danberi ona karşı alakası yfn~ şeldi ... Öyle ~·~; ~uhammedül- _ (Saibi) methetmeyiniz. Onu he-
den güzelini dilnyava getirmeınıştir. Bu meyanda; gene uznktnn Hnz- f zla ıdı. emını reddetmek ıçın hır sebeb yok- pinizden iyi trınırım. 
Her tUrlU ayıptan ~znk olarak ya - ret Peygamberin sili"' le ine merbut - E ! .. Knrdeşim -dedi- Muham- tu. Hntice ondan dnha cminlisini bu- Demiş. Snip de; 
ratıldm . Sanki istcdiğ'in ıibi halko - olnn eşr:>ftan Hatice namındaki ma- med nrtık biiyüdü, evlenmC' ~nğmal lnmnzclı .. ( !) 
lundun.t ruf b!r h tun da ayni auretle Şam, J!Cldi. Onun h kkında. ne dü~ilnü - - Peki -dedi- git gorü~ .. 

-Devam edecek-

Yilayet. whhcıt müdürlüğü, nöbetçi 
czahanlerm yeni yıl listesini hnzır-

1 m~tır. 
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A [K*ÇükJJŞ_ı~ bere-;-! Mün:h suikastı T f ı· t • Askeri 
t~~i~.~~Dr:.~~-> - llebu•lardnn tah~ikatı . . . ayyar~ aa ıye . ıd v . Saat Bugünkü program 

B. ~~iap~e eski. komü_ni~t me~)U~~arın . - ~aştarafı 1 nci Sahife~e ---:. lngıhz tayyarelerı Almanya uzerın e azı yet 12.30 Program Ve memleket saat 
tesrıı vckaletlerınden. ı~kat. e.dıln~:ş ~oı- 1 kı Rayışiag ~~.n~ınmda tatbık edııen ayarı 
dtıklarının beyan ve ılanı ıc;ın huku - usule benzeclıgını yazmakta, Alman t } AJ } d s ti Paris, 22 (A.A) - Haya~ ajansı- 12.35 Ajans ve meteoroloji haber .. 
ınetten istizahta bulunmağ·a karar propagandasının bu masalına k!m.se- uç u ar. man ar a e ana nın askeri vaziyet hakkındaki tebli- !eri. 
'Venni~tir. nin inanamıyacağını kaydetnıektedır - b ği: 12.50 Türk müziği : Yeni beste .. 

PHAı\"St1 CUMIJURREI.~!:· !er. Gene İngiliz resmi mehafilinin bOlll a a tttlaf Cephede sükünet berdevamdır. yal karların eserlerinden ve 
Pnris, 22 (A.A.) - Re.smımhu.r bild'rdığine göre, Almanya - Hollan- . mz tayyareler dün gündüz açık ha- halk türkülerinden rnürek .. 

L~brun diln Lens körniir havza mı ~ı- da hududunda Alman ajanlurı ü:m~ - Londra, 22 (Radyo) - İngiliz tay-1 deniz nezaretlerinin neşrettıkl~ri müş- vadan istifade ederek büyük bir fa- kep program. 
Y.aret Aetlerek bir nu uk söylemiş ve:~: fırıdan kaçırılan İngilizler:n de bu ı~- yureleri, buf"ün Almanya üzerinde uç-ı terek bir tebliğ~e den.i:~yor .. kı: aliyet göstermişlerdir. Bu sabah ge- Çalanlar: CcY<let Çağla, Şe~ 
tıhsalatın artırılması lazımgeld.gı le aluka<lar olmadıkları muhnhkaktır. muşlar, Stotgarcl, Frankfort Hamburg cAlman resmı teblıgı, du~ Londra len haberlere göre dünkü hava muha rif İçli, Ha.:an Gür Hamdi 
lloktasmda israr etm 'ştir. PaıiR, 2~ (Radyo) - Deba .ıruze- ve Bı·eınende Alçaktan ucarak fotoğ- üzerine gelerek Taymis nehrı afakın- rebelerinin blançosu şudur: Tokay. ~ 

RUSYA - ALMANYA: . te.ıi, Münih suikaı:;tlım tertip edenle- raflar uldıkt:m sonra salimen üsleri- da uçan bir Alman tayyaresinin vazi- Üç Alman tayyaresi alevler için- Okuyanlar; ~ustafa Çağlar: 
Riga, 22 (A.A.) - Sovyct ıUPnd rin entelicens sen•ise mensup bulun- ne dö•ımüslerdir. fesini yaparak döndüğünü bildiriyor de düşürlilmüstür. '.Bunlardan birike Safiye Tokay. 

hQYetiuin reisi Sovyetler ~;rli~h.1e ~w- dukları hakl~ındaki .ı-Urnan zabıt:.::>ın~n Londra~ 22 (Radyo) - Altı Alın~n Evet vazifesini yapmış olabi.li~, f~kat şif tnyyarec:idir. Buna Fransanın şi- lS.30/l4.00 Müzik (l~arışık hafit 
d~t ederek hükumete faalıyetını11: n_c- iddiasına ceYap Yererek yar-~lı:J.ı lıır tayyaresi, bugün Setlan aualarrna r,ıt- üssüne c/ôndüğü h$'Wındakı ı?dıaya mal bölgesi üe;tünde dönmekte olan müzik _ PJ.) ! resi hakkında mallimnt vermıştır. makalede, bu h.1ı.lisenin sivası hır 1'?- miş ve bir çok bonıbalar atmıştır. Atı- cevap vererek di:.·oruz ki, mezkur tay- ikinci bir keşif tayyaresi ila\'e et- p 
--~t nıaileyh bundan ~on;n Al~nııy::ıy:ı ınan teşkil eitifini ve suikasd; tert!p lan bombalarnı hepsi boşa gitmiş ,-e yare, !ngiliz <lafi topları tarafından mek icabeder. Bu tayyare bir İngi- ~::~g Jı[~!~:~~t saat ayarı, ajan~ 
~-.d_erek endüstri erk~rııyle nıuzakere- edenlerin, Gest~ potlan başka kıms0nın bu sayede hiçbir zarar olmamıştır. düşürülmüş Ye iki:;i yaralı ol~ak üze- liz tayyaresinin taaruzuna uğrıya-. ve meteoroloji haberleri 
ler .. e d vRm edr ı>ktır.. olmasına mantıkan imkan bulunmadı- Paris, 22 (Rad_vo) - Alm:ın tar:ra- re üc., kis. iden ibaret pilotları, şımal de- rak Şimal denizi üzerine dü,.ürii.1-

1 
) I · · ~ 8.25 Müzik (radyo caz orkestrası ..41.,)JAN ıl!Cll.4CJ RLER : g·ını kavdetmekteılir. releri. bugün Fransa üzerinde uçmuş- nizinde bir kauçuk sandal içinde bulu- müştilr. Cephede Alman topçusu bıl-

1 
·) b. Al · 1\~ü 'h · t ı 9.00 Konuşma (ziraat saatı Riga. 22 (A.A.) - Yüz ırı man Rerlin, 22 (A.A.) - ıa nı snı- lar ve bir sev atmadan dönmüşlerdir. narak, bir ngiliz destroverine a ın harpta de şiddetle tatbik edilmiş ol -

1 .,.,.. b h. ·ı 'k' Al l 1 l ! · · 9.15 Türk müziği .,ıt• acirini amı ı ı man Yapuru kasclı mı selesiyle alii.km ar o.ara { n- Bfr Alnwtı ta-ııyoresi düsiiriildii mıştır. bir faali'.'et göstermi~ir. Alman top- ş 
el h 'h R' ik' · t k' · · ·' :ı• Çalanlar: Cevdet Çağla, e· n a Potenhafene miiteveccı en ıga- giliz tTizli ser\'İsinin · ·ı aJanı ev ıt Londra, 22 <Rad:ro) - Hava ve çulaı·ı Fransız mevzilerinin derinli-

1 1 d ~ - rif çli, Hasan Gür, Kema un hareket etmi~tir. olunmuştur 1 k • 1 • ı • ğine ateş açmışlardır. Fransızlar bu-
P 

<> R d ) P I h.. t ·ı· h"l A t' - ·Okuyanlar: Radife Erten ve 
YEX/ POLONYA. lfOKl'!lfETI Lonclra." 22 (A.A.) - Neşrenilen 1 n g 1 z na derhal mukabele etmiş ve Alman Niyazi Seyhun. 

aris, 2~ ( a yo - o on:ra .u- bir resmi tebliğde ngı ız u rnme ı top mevzilerile piyade mevzilerini he Ö kurnı>ti, Anjede yerie<1mistir. Bu mü- Münih suikasch ile alakadar olarak tev- def olarak atılmıştır. Sadi Hasses, Semahat zdeıı 
l'la!'lebetıe b~r çok büyük binabr lahli- kif edilen Alman tebaasından o zat ile ses. 
~·~edilmiş ve polonya nezaretlerine tah hiç bir alakası bulunmadığım ve bu H'l k" 1 ki H }J d h d t} d Almanlar 20.15 Konuşma (doktorun saati) 
sıa olunmuştur. Bu binaların kgpıla- adam hakkında hiç bir şey bilmediğ:ni l C ar ll a Q an a U U arın an 20.30 Tür kmüziği (fasıl heyeti) 
tına asılan çifte kartal armaları göze beyRn etmektedir. G Po' onya hükOmetinin em- 21.15 Müzik (küçük orkestra - şef 
~a.rpmaktachr. Şehirde, büyük bir fa- Resmi İn~!liz m~kamları dün ak- Alman top""aklarına alınarak esta- d 1 Necip Aşkın) 
alıyet başlamıştır. şam Alman hukfimetı tarafından neş- • 1 valini müsadere e iyorıar 22.00 Memleket saat ayarı, ajans 

redilen tebliğin tamamiyle anlaşılmaz t J • ffi d · ı <l" l Paris, 22 (Radyo) _ Polonya ko- haberleri; Ziraat, Esham, 

}r-uposlavya 
lngi1tere i e b=r ticaret 

bir mahiyet arzettiğini söylemektedir. poya eS .l e l l er miseri doktor Frank, sabık Polonya tahvilat, kambiyo - nukut 
Kopenhag, 

22 
(A.A.) - Politiken Faris 22 (Radyo) - Havas ajan~ı- ya teslim olunan iki İngiliz teb_ası , hükumetine aid bilumum menkul ve borsası (fiyat) etesinin Berlin muhabiri yazı · 22.20 Müzik (kürUk orkestra - YU· g_az. · - sına göre, bu a.nn dokuzuncu günü Berline gönderilmiştir. Bunları Al gav. ri menkul emvalin müsaderesin.ı ,. 

yorE. 1 . t k'f' ·t· f ~ Hollanda hududlarından hile ile Al- man topraklarıııa sokan Hollandalı emretmiştir. Leh parasının, eskigi gı. 
22

.
35 

Müzik (senfonik pa-alar karıdaki programın devarnı) 

h d · k ., serın ev ı ıne ve ı ırn ınn rag- topr~klarına alınarak Gestapo- şoför öldürülmüştür. bi tedavül edeceği, ayrıca bildiri! - ·ır mua e es yapaca men Alman polisi kendisini bilhassa. man Pi.) 
Belgrad, 22 (Radyo) _Bugünler- hangi mahfi1lerle tema~tn. bulunduğu- • t d . ."" d h miştir. 23.00 Müzik (cazband - Pi.) 

c~n bi:t· 1n.giliz heyeti gelecek ve Yu - nu anıştı~·maktadll'. El~~mn Stutg~n?- ngı ere enız e arp /svİçre JıurJudfarına fe- 23.25/23.30 Yarınki program ve ka-
J 0 la\ \'a ile ticaret müzakerelerine dl!n hvıçreye kaç:ıcagı yerde mçın panış. 
ba~lıyacaktır. İngiltere, Yugoslav.y-a- ~~~i ıteld.~~i .~er~k ediliyor: Els.erin • e • d "" • • • cavüzler devamda -----·* 
~ıq zahire ve ham maddeleriyle ala - ıtııaf ett1gını ıddıa eden po1ıs aynı za- sıstemını l egy,ş·tırıyor Bern, 22 (A.A.) - İsviçre genel BORSASALAR 
1adar olmaktadır. Tram.it suretiyle manda sııç ortakları aramaktadır. El- zı k bl·~. .. B 

1 
· 

llgiltereden ithalat ta konuşulacak - ser Vanderlubenin akıbetine uğrıya - unrıayının bir te ıgıne gore a enın 
tır. cak.tır. Fa~at !ngil.iz Best ile Stevcrs - Baştarafı 1 inci aahiiede - 1 ~azi Alm~nya~ı tara.f~nda~ tatbik. e- şimalinde kain harp mıntakasında O z OM: 

de ıdam echlecek mı? Bıınların Hollan- nız Almanyaya giren harp kaçağı eş-ı dılen mayın dokme sıstemı, İngıl - hüyük bir hava faaliyeti vardır. Ve bu Cumhuriyet merkez bankası Çek 'ler da arazisinde tevkif edildikleri baha- yasını mtlsadere ecli:ıordu. Bundan terede, doğrudan doğruya bir eşkiya faaliyet İ:sviçre topraklarından görüle- 112. _lira peşin 
ne edilerek tahliye edilecekleri şüphe- böde di.ismanın bütün ithalat ve ihra- .şebeke:,;inin ve insaniyet düşmanının bilmektedir. Salı sabahı yeni bir hu- 872 Tarım üzüm 9 25 12 G l } ı • d · ~ h dud tecavlizü vukubulmustur. Bir Al-a eyan ıa ın e liclir. catı müsadere oluncaktır. Binaenaleyh areketi şeklinde telakki edilmekte 309 Necati Börekçi 9 14 

Brükseld<!n bild'rildiğinc ıröre Bet- müttefiklerin kontrolii tam ve an'aııevi dir. man tayyaresi Bale arazisinin bir kıs- 238 inhisar 7 50 9 5Q J:ı Londrıı. 22 
(Radyo) - Ruglin lin gazeteleri Gestaponun tP.bliğlerini abloka şeklini alacaktı!'. 1915 de Al- Deyli Telgraf gazetesi açık yol - mı üzerinde uçtuktan sonra Bad ara- 106 İzzi ve Ali fesci 10 7ö 11 2t, ı.ı-agda örfi idare kaldırılmıştır. Fa - f 1 1 k zisine doğru kaybolmuştur. 

l\at t~ siratta bu unma mızın dercetme te- rnanlar geniş denizaltı harbine karar 1ara Almanlar tarafından dökülen 78 l\f. j. Taranto ıs 50 13 50 
, . eski Çek ordusuna mensup 

6 
za- dır. verdikleri vakitte abloka böyle bir şe- mayinler ayni zamanda, harple ala- Is tan bul valisi 59 Öötürk 13 50 14 h~p silahlfrını, teJiimp etmed~deri i~n R kil almıştı. Faknt bu abloka 1939 du kadar olmıyan insanların telef olma- 26 j. Taranto mah. 18 50 18 50 

ı\Itrıse~tım~ş:r 1

\ ragr~:os~~ ~a omanya ve sulh daha şiddetli olacaktır. Alman ekôııo- !arına sebebiyet verdiğini yazarak, Bugün Bük,-es_'ten - 25 P. Klark 10 50 16 
lak ~n ar'.. : .rar c~rg~şa ı ~; ıg~ misi ithalattan ziyade ihracattan vu- buna karşı tedbir almak lazım gel -
ki .dbır.de. or~ı ~darenın ıaf~~ çed~fce _ Batlarafı t inci &Ahif .. d .. _ rulacaktır. Parayı getiren ve ithalatı diğini ve btınun İngiltere için yalnız dönüyor 

1713 
yekun 

.,. nı ıldırmı~tır. l\faamakı e erk, manya kendi milli müdafaası ihtiyaç- tediye eden ihracattır. Para girmesine bir hak değil, ayni zamanda vazife 
318549 

eskı" yekQn 
"-ernleketlerınde yer yer aynaşma - ' _ ' · ı Al , ü h ld - kt d İstanbul, 22 (Telefonla) - Ro -d 1 !arı ile beraber diger memleketlere kar mr.nı o m~ man3 ayı m n _ asıran o ugunu yazma a ır. ------

ır ar. şı olan taahhütlerini düşünmekte , takac: rnrnlı~le mu~~ele yapmaga :mec- Ayni gazeteye göre, Almanlar bi- manya propaganda nezaretinin d!'lveti 

B l K 1 ayni zamanda petrol vagonlarının Al- bu: etmektır'..İngılı~ ve Fran~1~ ;fıl?la- taraf vapurları da batırarak onları üzerine Bül{reşe giden valimiz Lütfi 31;:0~2 U. yekun. Fiyat u gar ra ... ı manyaya geçmesini istememektedir. rı ıse bu us.uluı_ı d~. ışlemern~sı ıçın ıca- korkutmak istemektedirler. Öldür- Kırdar harnnın nıuhalcf ti yüzünden 7 8 75 
Petrol fi.ratlarının indirilmeıı.i mev - beden faalıyetı gosterecektır. . dükleri insanları geriye getirmek ve bugün gelmemiştir. Yarın gelmesi 

8 9 7
5 L d Lo.d" k b 1 tt" J L d 2? (R d ) 1 lt bekleniyor. Or l 1 a U e l zuu üzerindeki müzakereler de devam on. ra, ~ a Yo. - ngı ere kurban veren milletleri teselli et-

9 
10 50 

Sofya, 22 (Radyo) - İngilteredcn etmektedir. e~onoI?ık harp .n?zare~ı. ya~ı!1da s:y- me.k ellerinde d~ildir. z za.le 10 12 50 
~ele,n Lord Lcid, bugün krc.:l tarafın- Alman ticaret heyeti rei.:li, müza- r

1 
use!aındbe.1 ~~rb~ıtk.a sBıı:ıter:ııtnın km~~ Faris, 22 (Radyo) - Fransada , - "-· 11 H 50 

\lan kabul edilmiştir. Lord Loid Balkan kerelere yardım etmesini, Fon Pu. - ac~'l.gmı 1 tıı,;mış ır., t1 sıs em gerer. İngiliz basvekili Çemberlaynin ileri Fı [ .. k f d / • 
bı.eınleketleri ile İngiliz kültürel mü - penden( Almanyanın Ankara elçisin- dog:udan dog;uya bıtaraflar, gerekse ::-ürdüğü nbloka usulü tamamen tas- e a e ze e ertne t N C t R: 
lıasebetlerini islaha çalışmaktadır. den) rica etmiştir. fngıltere v: bıtar~f mcml:ketler ara - vip edilmiştir. y ""'rJım 380 ".M:. j, Taranto 5 50 12 

• Helgrad, 22 (Radyo) - Vreme ga- sınd~ . mm:wkala~ı ~ola)laştıracktır. Nevyork, 22 (Radyo) - Alman• 205 M. Ataman 6 875 6 87ö N azıler zetesinde Romanvanm sabık Belgrad Sert~fık~. bır nevı tıcaret paMportıı yaya karşı yeni kabul edilen İngiliz Ankara, 22 (Hususi) - Tercan 55 Albavrak 5 50 6 a· . • . , elçisi ve Romen Üniversal .ı:razete~inin n:a~~yetınde .oı~:a~ ve bund:t eşyıının mücadele sisteJ!li, Nevyork Taymis zelzele felaketzedeleri için kızılay tara- 10 A. A.rp~c10ğlu 5 5 
ırıbırier.nden korkuyor ar bas.muharriri yazmış ol<luğn bir ma- aı~ıvet ve mahı~et_ı Y:~zılacaktır .. Tıı.h- gazetesinde mevzuu bahsedilmek fından üç yüz kadar çadır ve ilk yar- 6 Ş. Rıza Ha. 12 şo l~ 50 

Lo - . kalede arazi taviz· ile vuku bula - mılden evvel. bu H'!'.tka, mahallın İn- te \'e bitaraflaı·ın, bu sı·~temı' kabul; clım olarak 1500 lira gönderilmiştir. 1 ndra 22 (Radvo) - Nazı S"'f- ' ' giliz kon·oloc:hanelerince vize ecl'le ~- ------eı·· • '· .1:.tl b' k "- bilecek her türlü sulhu reddederek. ::> • • 1 - hazır olmaları ı'Ierı· sürlilerek. bu 656 v. ekün ı... ı, nazılerın teşkı a ı ır mu aye - 1A R 1 1 K cektir Bu sıstem geçen harpte bt- - z b t d 
;•

1
etinden korkmaktadırlar. Bazı işçi mp,,etseU~k omany.~nın. f!d€Çenke;c eM nr- bik edilmiş ·ve çok muvaffak olmu; _ na Alnı:ınyanın sebeb olduğu, Çünkü a 1 a a 154781 

~~rıe · ·1 v· k' . l' t : " ranyası uzerın e va ı acar 6 senelik bir zamandanberi Alman- iiiiiiiiiiüiiiiiiiİİİİİİİİjiiliiiiiiii; 154781 eski yekan 1 rı ı e ıyananın es ı sos:r a ıs ;.:>e- teklif' . d dd tt. ~. . kt tur 
(!dı'y · · t k'f ı·ı · ı a· mı e re e ıo-ını yazma a ve · a11ın insı:tf"'ız haI·eketler ~·aptıg•ı OTOM l e reısı ev ı ec ı mış er ır. şöyle demektedir: 0 Stok~o11!1• 22 (Ra?yo) -::- Alm~nya- Y · ., · J OB L KAZASI : 

- Sulh isteriz Ye sulh icin cahşı - m~ yenı t~pte torpılle~ dokmesm<lAen Ye tdu.tu:mıhyan vaidlerlde ~ bitarlafları Dün basmahane - Kemer istasyon- 155437 U. yekun 
yoruz. Bn muksadlarhı- ki, komşuları- dogan. cleı;.ız felfi.~et~erı, .ıs..,:eç. efkarı ken 1 a ey ine sürükle igi yazı mak- !arı arasında. Gaziler caddei-ıinde şo- z AH 1 RE: Belgradda 

Bir casus mahkam o!du 

------

mızla, miina5 ebetlerimizi sıklaştırdık umumıy~~:n~de muellım bır ıntıba ~a- t::ı~~~·is, 22 (Rad"o) _ (Tan) gaz för B. İsmail idaresindeki 622 sayılı 
ve ekalliyetlere az:ımi mü~aadelcr ve!'- sıl etmı~tır. .Gazete.Iı:_r, beynelmılel J e- belediye otobüsü, yoldan geçen Müm 

h k k ka ,1 1 ı. ~ tt t tesi: Almanların actıkları torpil har- t ~ ı B l\I h d l3elgrad 22 (Rad\'O) _Bir doktor elik. Ayni zamanda bitaraf bir b!rık . u u ıue erme aş.ı.l".ar sure e. aar- az og u . r e me e carpmış, Ü!; 
.\im ' 1 k. ı ·ıı· tesicıi icin c;alışıvorıız ve mevzii sulh ınz eden bu tarzı şıddetle takbıh et- binden bahisle yazdığı makalede • metre kadar siiriikliyerek yaralan _ 
!Qu anyayu. casusu· suçunc an mı ı t kk" 11 . .·. • '., mcktedirler. miittefiklerin mukabil tedbirler ala- masına sebebiyet verdiğinden hak _ 

125 Ç. Buğday 
:383 Ç. susam 
11 Ç. nohut 
50 Ç. fasulye 
17 Ç. K. D. 

14 

h clafaa mahkemesince on beş sene ese ü erı tesıc;ıne l!'a;\ ret edı~ornz. Berlin 22 (AA) t ·ı· · rak, bu gayri insani harbin önüne ge- kın(la talıl<ı'kata b.'ı~J."nmıı.:.·tıı·. :ı.rı~e mahkum edilmi tir Sulhnn hııducllardn takririni bütün · . . . . · -. - ngı ı.z amı - ~ .. ';/ 
" ş . kuvvetimizle istiyoruz. Ancak sulhün rallık daıı~sının bırataf lıman1ar çcceklerini bundan en çok mütees - BARDA BiR H,ADISE: 

--ooooo- milli topraklar üz0rinde bir aıılrşm:ı. arns~nda Al~anlar. tarafın.dan y~pı - siı· olacak bitaraf devletlerin, ta - Birinci kordonda Garden barda 
235 Ton P. çekirdek 

1309 B. pamuk 46 

PARA BORSASI 

5 375 
15 
6 50 

12 
6 
4 

52 

DPnı· zlerde har pi. IDP.VZUU olamıyaca~ım. küç.ük, büyük lan ıhracat tıcare~ı mallaıını mu.sa- hammül etmeleri lfızım geldiğini ve sabıkalılnrdan Sami ve Hasan Özo -
~ bütün devletler bilmelidirler dere etmek suretıvle ablokayı şıd - çünkü lıu gibi tedbirlerin ittihazı ha- cak sarhoş olarak bar müsterilerin -

· detlenclirmek arzusunda bulunduğu- linde h~ırbin biran evvel bitmesi müm den Osman Sel ve artist Makbuleyi 
t11' --V8a11tara__fı 1linci aa~ifede- k Romanya-Macaristan na dair Lon<lra gazetelerinde intişar kün olacağını kaydediyor. döğerek bıçakla tehdid etmişlerdir. 
la· apur agır rnsara ugramış olma •• eden hulıer hakkında mütalealar ser- Amsterdam, 22 (Radyo) - Gaze- Suçlular tutulmuşlardır. 
tu lıeraber batmamıştır, denizin üs- munasebatı deden Nachtaus 1ngilterenin bu muh- teler, İngiltcrcnin alacağı tedbirler•---------------. 
lıı tı~.e bulunmaktadır. Bir tahlisiye Bükreş, 22 (Radyo) _ l\fatbuat, fomel harek(>ti karşısında bitarafl~rın yilzünden Alman ihracatının felce DOKTOR 

Steı·lin 
Dolar 
F. Frangı 

kapanış fiyat 
5.21 

129.28 
2.9698 

Liret 
ıq 
0

~0rü, denize dökülenleri kurtar - facari!ıtan hariciye nazırı Kont Saki- ne yapııeaklarını Almnnyanın dık _ uğrıyacağını ve bu halin, harbin ne-
~ ln meşguldür. nin, :i.\forar parlamentosunun dünkü katle takip edeceğini yazmaktadır. tic_;si üzerinde mühim bir amil ola - BEHÇET UZ 

lıa elsinki, 22 (A.A) - Bir Alman celsesinde irad ettiği nutuk etrafında Londra, 22 (Radyo) -Denizlerde cagını yazıyorlar. 
~~: !~~~~iafla;i~l~~~i~~ ~~~:;~~~ uzrn ma~a~e1f{0~:~;:k~~c1.ır_Jar. Tim- &KijtTÜRPARKIN payansız güzellikleri arasınaa•s•E•.•R••o•/111115"s•f•R:1A•Y•JN-/N• 

İsviçre F. 
Florin 
Rayşmark 
Belga 

ıu araştırma yapmıştır. Kereste yük- ~~f!~:~n:~. bugiinler<lear;~~~~ n,::;~~ Muhteşem paviyonunda kurulan 
~ıı 0 lan ve Amerikaya git~e~te. olan ceğini ve Romanya - Macaristan mü- Ku .. ltürpark ---~..,.....,,.., 
t:ap~r Stettine sevkedıl~ıştır. .. nasebatının bugünkü vaziyetini izah e-

ıu 'L~dıa, 22 (A.~>. - Dun motor- dceeğini yazıyor. S • 
l'ıı 11ll balıkçı. gel!lısı. batırılmıştır. ' • • ıne m asın da 
~i ~mas IIinkm~ ı.smınd~ olan biri:a - ş mal deDJZJDde 
t~lb lrı~.~da denızınde bır Alman tah •• 
ktşj •hnı. tarafından batırılmıştır. 12 J f:n v::ıpu,. carpıstı 
~<t den ıbaret olan mürettebatı baş- , .. 
t l>ir balıkçı aemisi tarafından kur- Londra, 22 (Radyo) - 6900 ton-
l)~lra~ !rlandanın şimal limanla - Juk bir Norveç vapuru ila Yunan 
b1ır lln bırıne cıkarılmıştır. Saa Sveer- bandıralı Nikolaüs arasında şiddetli 

ts · d J 3'r tonluk 'k· · ~. lllj .rnın . e .0 . ~n ·~ .... t>. • ·m 1 ın~ı bir çarpışma olmuştur. Yunan vapu-
< hC) ı ~ bıldır~Jıdıgı gıbı şı al denı- ru hasara uğramıştır. 
tıı- e bır mayıne çarparak batını§ -
~ .hr lirette batı kurtarılmışhr. 

Q~ 0ına, 22 (Radyo) - Son günler Tehdit devamda 

Bugün 2 büyük film 
görü1 ecektir 

1-~RODVAY 
YILD1ZI 

ŞİRLEY sev:m'i ŞİRLEY 

Çocuk Hastalıkları 
Mü~ehassisı 

Hastalannı 11,30 dan bire kadar 
BP.yler sokağınd~ Ahenk matbaaSJ 
yanında kahul edtır. 

' ELHA 

Drahmi 
Leva 
Çekoslovak Kr. 
Peçeta 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsve~ kr. 

MRA 
iDARESiNDE MlLLI KÜTÜPHANE SiNEMASINDA 

MUHTEŞEM ve MUAZZAM BİR PROGRAM 
-1 

Günahkar Melek 
FRANSIZCA: SÖZLÜ 

6.7875 
29.1475 
69.0075 

21.2875 
0.966 
1.6025 

lS.6825 
0.915 
2.48 

81.4587 
81.0125 

\tıı' ı.terek torpillere çarparak batan l.ondra, 22 (Radyo) - Alman 
ı--1~et-elcse Alman tahtelbahirleri ta- ra~yosu, ?itarafları tehdid etmekte 

Tara.fından müstesna bir güze!liktc 
temsıl ~edilmiş son clcreecde zevkll 

Ba~rollerde: Ma1·geret SULLEVANT - James STEV .ART 

ı-, 11 illcl.an batırılan ticaret vapur1 arı- devaın edıyor. Binlerce israrlı müracaat üzerine ilave olarak 
1')tıı'dedi 22 yebaliğoımust~.r. 92~48 T bJ="" ... 1 2 - l-IAYAT Mücadeleleri T O S U N P A ~ A ~ &iUI{ ola~ bu v~p~rl.ar 13 çu.İngılz( e lg er I "'/ 

~ b.ı\rne·ıkan, tiçil Japon. hıri Nor- B t f 1 . · ·r d Rei•sör TrING VIDOR büyük sanatkar TOM KEN Senenin ikinci büyük Türk filmi, eşi ve emsali görülmemiı , lrt ll 11 ,1 'k' . tt ı d - •ı ara ı ·ne· "'anı e e - 1 ... ı~ . ltaı o an..,.a ve. ı ı~ı ayan 1.r. · inde u v ' • " Tarafından temsil edilmiş sayü gayretın ve · batın şansı üzerinde kahkaha tufanı 
~\tl\trı ;}'an gazetelerı~ Çemberlaynml de~zris 22 çm~gd, baslamı~Jıırdır. . gösterdiği neticeyi müessir bir surette · muht~şem film FOX Jurnalde: Dünyanın en son ve en mi.\lıim h&diseleri 

1, kamara~ındakı nutkundan ha- . a ' ~o) - Frarn;:z ka- Ayrıca: METRO JURNAL ' ~ RL.ı: .. .l.\.d MtKI SEANSI !\R: 
~ ııı,nll~~ın m~kaleler y~zmakta ve r.~ıi~§.hınm 160 numaralı resmı te\) • Seanslar her gün: Hayat mücadelesi 2 _.; - 6 - 9,15 .. B· ı . · ~le~ . :· r;th.· ·, ;,.tiR MELEK: 1 - 1.30 - 8,15 de 
~l'ı:ı a ~ tedb,rlerden bıtaraf devlet-ı J.g · . iıt 1 b'l • . ·ı 4,45 ve 8 dtl .. Cumartesi ve pazar 1,30 da Ill'od•·r.y yıldı:ı:ı ıle baş! r ~ fi ~ " ... .".'·d'.4Ş.'1.: 215 - 6 - 9,30 da başlar. ~l de müteessir olacRklarını kay· . Ru.qiln: 1:1 e rn 1 tan ure faalıyetı Bilatler KÜLTÜRPARK kamLqnnda "'-atıılmnktndı· "" 

~lnekt ·dirler. ı!e geçm!ştır. •1Mt2EW"l:.'!Wi* n 42'! - aı:rıın!3!;1t&wtm+w ıw ri • ı'iiammıı;ı ,.. ·-=rı;w: ' +: 

eglenceli, müzikli komedi 
-2 



-- - ...... ~·----· ... --r 
.~- (ANADOLU} 

İzmir ikinci hukuk malılıf:: "'!..••• 1 
.. 

1111
"'"11 111 ' 1111 '_. ....... ,"'""'"._,, ........................... ur1ıı ..... •1"1 "'"'-ı••"t. 

ucuz sindeı1: - em• - ~lzmir Levazım Amirliki Satıı1 Alm~ ~ . 
tzmirde oturan Halil oğlu Akif :_= Komi&"Ona /lan/arı -~ 

aze, temiz, 

ı aç Pınar tarafından İzmirde ikiçeşme - J' 
likte 756 ır>cı sokak 68 sayılı evde lzmir levazım amirliği satın alma korııisyommdaıı: 

Her t .: <ü tıtvrılet . ' . 
C ·;"!ttPf!. 

f.T ' -_J • "-.J" . • h . , _ ........ . ; 7 J. 

~ ..... __ , .ıı l u_ ~t 

oturan Fatma aleyhine açılan tas - ., 1 - Man!".a birliklerinin ihtiyacı olan 12 ~in ki!o ı:eytin~·ağı ~e~ai~ 
hihi kayıt davasının davetiye ve ar- '~ evsafı da?il~_nde satın ~lınaı:aktır. A;çı.k eksıltme ıle ~halesı 4 bırın~ı 
zuhal sureti berayı tebliğ gönderil - kanun 939 günu saat on bırdedır. Hepsının tutarı 4920 hradır. İlk temı
miş ise de ikametgahının meçhuliye _ na~ı 389 liradır. _!~tek!H~ri_n i!.k teminat !11akbıız veya ~ektu~lariyle 2490 
ti hasalıi':le bila tebliğ iade edildiği sa, ı.lı kanunun ıkı ve uçuncu maddelerınde yazılı vesıkalarıyle beraber 
ve ::abıt~ca yapılan tahkikatta dahi bellı n(in ve saatta Manisa tüm satın alma komisyonuna gelmeleri. 
ikarııetg<ihının tesbiti imkansız kal- l7 23 28 2 4233 

Ça~ç~r 
d - ı .' b b t k' tehi' - t 'F _ lzmir levazım amirliği satın alma kouıisyonundarı: 
ıgın'. an u ap a ı ıga ı~ ı a Manisa birliklerinin ihtiyacı olan 26700 kilo sabun şerait ve evsafı 

Sılıh·at eczanesi 
nen ıcrasına ve muhakemenın de dahilinde satın alın~raktır. Kapalı zarfla ihhalesi 6/12/939 günü saat 
4/12. 939 pazertesi gününe taliki - on birıledir. 
ne kaı·ar verilm~ olduğundan müd- Hepsinin tutarı 10588 lira ve ilk teminat akçası 795 liradır. 1stekli
deia!eYh Fatınanın mezkftr günde ~erin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun iki ve 

Başdur.,k Bü~iik S;,,qı~ioğlu ha- · . d 
1 

t a uçüncü maddelerinde yazılı yesikalariyle beraber ihale günü ihale saatın-
nı karşısında saat 10 raddelerın e asa e en vey dan bir saat eYveline kadar teklif mektuplarını Manisa tüm satın alma 
•--...;"-----------.1ıveklileten mahkemede hazır bulun - komisyonuna •·ermeleri. 17 23 29 3 4234 

lzmir 
den: 

rna.•ı aksi halde alevhinde gıyap k ·
ikinci hukuk mahkerr.e•in - rarı verileceği hus~su tebliğ maka-

1zmirde Kireçli kaya Burç sokak 

1/11 evde oturan Hasan kızı Ayşe 

tarafından İzm:rin Seferih~ar ka -
zasının camii kebir mahallesinde 73 
sayılı evde hacı Hasan oğullarından 
,Ali oğlu Tevfik aleyhine açılan su -
butu taliik davası hakkındaki dave -
1:iye "te ilişiği arzuhal sureti ikametga 
,lıırun )Jilinmediği mübaşir meşrua -
,tından anlaşılmakla mahkemece bu 
paptaki tebliğatın ilanen icrasına ve 
şahitlerin dinlenmesine ve m~hake
,ıne.sinin de 4/12/939 pazartesi gü -
nüne talikine karar verilmiş olduğun 
dan müddeialeyli Ali oğlu Tevfikin 
muıcyyen günde saat 10 raddelerin
de ualet Yeya ve.lı:Aleten mahkemede 

mına kaim olmak üzere keyfiyet i -
lan olunur. 

--------...--------.... Doktor 

M. Şevki Uğur 
Birinci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 

lzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 8286 

Hastalarını sabahtan itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayene 
eder. 

hazır bulunması aksi halde aleyhinde 
gıyap kararı ittihaz edileceği husu
su tebliğ makamına kaim olmak ü -
zere keyfiyet ilan olunur. 

'-u 1111111111111111~~1! 1111ıumı111111111111111111111 ~ 111111111111111u111111111111111111 ııı•IU\ 

§ · •· I Z MIR ~ 

Bcmıotıa tümen satın alma> komi81Jorıundan: 
1 - Ödemiş için kapnlı zarfla münakasada bulunan 64800 kilo ke,il

rniş sığır etine gününde istekli çıkmadığınd:· , dı- ay zarf!'''' ,,a
zarlı~: •uretivle satın alınacaktır. 

2 - İlk p:ı:< .rlığ( 27111/989 pazartesi günü ··"" n b;rde yapıla -
caktır. 

8 - Tahmin edilen umum tubrı lfi5S2 lira olup ilk teminatı 1166 
liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisy. nda görülür. 
5 - Eksiltmesine iştirak edeceklerin yukarıda bildirilen vaktinde te

minatları ile birli.kJe Bornova askeri satın alma komisyonuna · 
gelmeleri ilan olunur. 4287 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı 
Kilo Cinsi 

7000 Toz şeker 
3700 Arpa şehriye 
5000 Kuru soğan 
1500 Salça 

1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri için yukarıda cins ve mik
tarı yazılı dört kalem erzak ve ayrı ayrı pazarlık suretiyle satın 
alınacaktır. 

2 - Taliplerin numuneleriyle birlikte 24 ikinci teşrin 939 cuma günü 
saat onda kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonu-
na müracaatları. 4292 

:;; PAMUK MENSUCAT ~ Kiraya verilecek Alsancak·Afyon 
- Türk Anonim Şirketi yolcu trenlerindeki seyyar büvetler 

Şirk~tin MC'l'kez ve Fabrikası: fzmirde Halkapınardaır. D D Y. 8 • • [ f k " = Y -li r> - d A T K··--'-ba -· = · . • cı ış e me omısyo-= e, amugun an t, ayyare, o.,.,.. '' Degırmen, Geyik 
~e Ley! .. k markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte nundan: 
- olup mallari '.l>.vrupanın ayni tip mensucatına faiktir. -

== Telefon No. 2211 ve 3079 = . = 
_ Telgraf adresi: Bayrak fzmir 
= -= ~ = 

T. İş Bankasının 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 

32, 000 L i r a M Ü k a f ~ t 
KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 ikinci letrin ta

Haftada dört gün Karakuyu yoliyle Alsancak - Afyon arasında işli
ycn 1307 - 1308 katarlardaki seyyar büvetler bir sene müddetle açık artır
ma usuliyle kiraya verilecektir. İhalesi 9/12/939 günü saat onda Alsan
cakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Muhammen bedel 1500 lira olup isteklilerin 112,50 liralık 111. teminat 
'1'\akbuzlariyle tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Sart-
namesi i~letme kaleminde görülebilir. 23 25 29 3 2490 

lzmir Defterdarlığından: 
81/12/938 tarihinden itibaren mevki tedavillden kaldırılan ve halen 

y>1lnız devlet borçlarına mukabil kabul edilmekte olan eski bronz beş ve 
iki buçuk kuruşluklarla nikel bir kuruşluk paralar 31/12/939 tarihinden 
sonra mal sandıkları ve hazine veznedarlığını yapan merkez, ziraat ban
kAları şubeleri tarafından bu mahiyetteki tediyat için dahi alınmıyacağı 
tekrar ilan olunur. 4281 

-~ 
23 Teşrinisani 1~39 Perıembe 

Sperco vapur acentesi 
«ADRIATICA, SOC. AN. Dl 

NAVIGAZIONE 
ASSIRIA 29/11/939 tarihinde Ve 

nedik ve Triyesteye hareket edece>. 
tir. 

~·. : . He.1ri Van Derze 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

BOLSENA vapuru 30/11/939 ta
rihinde Sellinik, Burgaz, Varna n 
Köstence limanlarına hareket ede -
cektir. 

CALDEA motörü 30/11/939 ta
rihinde Napoli, Cenova ve Marsil -
ya limanlarına hareket edecektir. 

BRIONI motörü 1/12/939 tari -
hinde saat 8 de gelerek ayni gün sa
at 17 de Pire, Brindizi, Venedik ve 
Triyeste limanlarına hareket ede -
cektir. 

CITTA Dl BARİ motörü 5/12/39 
tarihinde Pire, Napoli, Cenovaya 
hareket edecektir. 

•• 
llu. · •ı hu vapurlar Triyeste veya 

Cenovada şi '° 'i ve cenubi Amerika 
limanlarına hareket eden İtalia ano
nim seyri sefain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TR!YESTİNO anonim seyri sefain 

~ merikan Ekspert lines, İnic, Nev • 
rork. 

Nevyork için 
cEXPORTER• vap. 10 sonteşrin ~ 

,•e bekleniyor. 
cEXCIIESTER> vap. 11 son teş • 

rinde bekleniyor . 
cEXMİNSTER, vap. Sonteşrin ikiıı 

c; nısfında bekleniyor. 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için 
•DUNA• Mot. 18 son teşrine doi· 

ru bekleniyor. 
•KASSA• mot. İlk kanun başlangı

cında bekleniyor. 
cTİSZA• rnot. İlk kin un başlan• 

gıcınd abekleniyor. 
Service Maritime Roumain Bucareıt 

Köstence Kalas ve Tuna limanlan 
için. 

Bukureşti vapuru 24-11-989 d., 
bekleniyor. 

şirketi vapurlarına tesadüf ederler. Societe Commerciale Bulgare De 
NEERLANDAİSE RUA YAL Navigation A Vapeur - Varna 

KUMPANYASI cVarna• vapuru 27 sonteşrinde bek• 
ORION vapuru 30/11/939 tarihin- leniyo.r. . t 

de beklenmekte olup Anvers, Rot_ .. Haıfa, İskenderıye ve Port Sal 
terdam ve Amsterdam limanlarına ıçın mal alacaktır. 
h3reket edecektir. -----

SVENSKA ORIENT LlNIE?V Haifa lakenderiye ve Port Sait için 
BARDALAND motörü 13/12/939 < ? • vap. 15/20 sonteşrin ara-

t1rihinde beklenmekte olup Gote _ sında bekleniyor. 
borğ, Kopenhag, ve Helsingfors li - . . . .. 
manlarına hareket edecektir. Vapurların ıs;m ve tar.ıhlerı hak· 

SERViCE MARITIME ROUMA!NI kında hiç bir taahhüd alınmaz. 
ARDAAL vapuru 27 /11/939 ta - TELEFON: 2007 - 2008 

rihinde beklenmekte olup Malta, Ce-ı 
nova ve Ma_rsilya limanlarına hare -ı D Q K T Q R 
ket edecektır. 

Not: Ahvali hazıra dolayisiyle nav 1 

!un ve hareket tarihlerinin kat'i ol - Fu"l Naim B("yraktar 
madıg" mı ve bunların hiç bir ihbara 

Eşrefpaşa ha•taneıi Cildiye ve 
lüzum olmaksızın değişebilir olduğu- efrenciye müte-haa&t!ı 
nu ve bu huaastan dolayı acenteye Hastalarını her glln muayene-
bir meau\iyet terettüp etmiyeceğini 1 

hanesinde öğleden !".Onra saat 15 
muhterem yilkleyicilerin kayıt ve İ· de kabul eıler. 
şaret etmeleri rica olunur. (3 ncü Beyler) Şamlı sokak 

Daha fazla tafsilat için Cumhuri- ,:======N~o·:8:::=:::=i 
yet caddesinde Fratel'· Sperco va - Operatör 
pur acentesine müracaat edilmeıi.. 

TELEFON: 2004--2oos Dr.Asil Mukb"l 
Olıvier ve şürekası 

Limited 
VAPUR ACENT ASI 

Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapu•l11rı· 
mız sefer yapaca kiardır. 

Dikkat 

Atakam 
Memleket hastahanesi operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Birincikordonda 812 numaralı Ja
k nyon apartmannıda kabul eder. 

Telefon: 3537 

rihlerinde çekilecektir. 

1KRAM1YELER • • • Mantoluk, Rop· 
!uk erkek, kadın 

musammal ::.rt 
1 Adet 2000 liralık 2000 lira 
5 • 1000 • 5000 • -
8 • 500 • 4000 • -
i6 • 250 • - 4000 • 
60 • 10{) • 6000 • -
95 • 50 - 475() " ,. 

250" 25 # - 6250 .. 
435 32000 
T. tş bankasına para yatırmakla, yalnız para bitiriktirmiş olmaz, ayni 

zarruında talihinizi de denemiş olursunuz. 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden 
4112/939 pazartesi günü saat on beşte İstanbuld:ı nafıa miiclürlU

ğü eksiltme komisyonu odasında 16410.68 liı'a keşif bedelli Gureba h3s
tanesi dahiliye anfisi bitirme işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel ve hususi ve fenni şart
nameleri proje keşif hulasasiyle bun3 müteferriğ diğer evrak 83 kuruş 
mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 1231 liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az bir taahhüdde 15 bin liralık 

bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara isti
naden !stanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gü nevvel alınmış eh
liyet ve 939 yılına ait ticaret oda'1 vesikalarını havi kapalı zarflarıııı 

4/ 12/939 pazartesi günü saat dörde kadar nafıa müdürlüğüne verme -
!eri. 13 18 23 28 9319 '4166 

- Operatör---
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

iz mir gümrük 
misyonundas: 

~A-Yı ... N_o_K_u_Y_u_c_u_ı_A_R DIKKA T ! .. 

Milli piyango bayiliği 
Etiman kitap evi 

Milli piyango biletlerinizi (Etiman kitVp 
evinden alınız!) 

Hükumet caddesi No. 50-52 _, 
l l l lllllf l f 11. "''' '' 1111111111 1111111 111111111t111111111111111111 •••••••••••• 111111111111111111111 .......... . 

Yılba.•ı biletleri de .•atılmaktadır. Şimdiden tedarik ediniz. 

Ankarapalas 
Lokanta ve Pastahanesi 

En müşkiilpesendleri tatmin edee<ık derecede mükemmel olan lokan
ta ve pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
ti ile beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim münase
betiyle en temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zev:ıt sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

lBRAHIM SENNUR 

Makine Tamirhanesi 
işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve hu· 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
Kestane pazarı demirciler 67 - 69 Telefon: 3998 

muhafaza taburu satın alma ko-

Umum Muvakkat 

• 

Hemleket hastanesi baştabibi 

2 inci Beyler sokak !urun ku,ı!l 

No. 25 

Miktarı Tutarı timeııntı Eksiltme Eksiltme 

Eksir Şahap 

Cimi Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. Tarihi Saati 

Somikok maden kömürü 18000 441 00 34 00 24111/930 14 00 
Mangal kömürü 18000 900 00 68 00 2.1/l l/9!1a 14 30 
Odun 300000 ·1500 00 338 00 24111 '!139 15 00 

1 - İzmir gümrük mtıhafaza taburu merkez, Ayvalık ve Urla bölükleri lhtiyacı için yukarıda cins ve miktar 
!arı yazılı yakacak maddeleri açık eksiltme suretiyle Ye ayrı ayrı ~artnamelerle münakasaya konulmu~tur. Eksilt
meleri hizalurınc1a !!'österiien gün ve saatlerde ppılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

2 - l'munı ah.,,in tubrı ile mu va k;,at tem'.nat miklarlı>rı karsılarııvlıı !!'österilmi•tir. 
3 - fst<>klieriıı 21~0 snnlı kanun:ın ikinci ve iiriincii madrle~iıırle. ve •art namelerinde v:ızılı ve•ikalarla muvak

bt t"nıirınt M:ıhbıız wı·:İ bnnkn mrk tııplariylc lıirliktr eksiltme 'tt~tindc İl.mir he~·lel' :<okııitı arka'1 Geri tulü" 

• 

BAY!:AR 
• • l 
ıçın paıto) par· 

desü ve eyi % 

elbise ve ağır j 
hazır mantoları '~ 

Ibrahim ~ 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çar§ıaı No • .3,1, , 

Her türlü cild, güzel, aağlam olarak ve aan'at icap~ 
söre yapılır. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ve doayalari 
anccak mücellit AU RlZA müessesesinde yapılmaktadıı 

Siparİ§ üzerine lüks albüınler yapılır. 
!.~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!Müessesenin siarı sai'ılamlık, üzellik ve sürattır. 

' ' 

' r 

,,.,,, uı~ aı;rılarıuı, hOA1AT1Z1tlA sancılarını, SİNİR rahatsızlık!arıDl 
derhal geçirir. 
GRİP, NEZLE ve SOOUK ALGINLIKLARINA karşı müessir iUlçtır· 
!cubında günde 1 - 3 Ka~e alınır. Her eczahanede bulunur. 

Basur memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek· 
[iği, iştihayı arttır?r 

kumpan)'!lSı y:.nında tı.bur Sl!_[In a!ma komisyonuna maracatları. Ü 12 17 23 'I•-----------------·-----------.,-
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