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Avni Sakman Depodaki elbise

leri kim almış? dün geldi 
Yeni ihracatcılar Tahkibait:ı hırsızlık 

yapılmadı;, ı anlaşıldı 
birlikleri teşkil Sipahipazarında haıır elbise ttt• 

of unrıcak carı Buldanlı B. Mahmud 'Ülkü, zabl. 
. . taya müracaat eerck Suluhandaki bet 

T• h d • • ı • •ı A • k lzmırde tesıs olunacak pamuk ve .. ayılı elbise deposundan 5 .. 6 bin lira 
ıcarct mua e esı yenı eştırı m~z ve merı a am- zeytinyağı ihracatçılar blrliğ'j için ts kıymetinde hazır elbise çalındığını id-

tanbul mıntaka. ticaret müdürü. ~ay t!ia etmiı ve derhal tahkikata başlan-
bargodan Vaz geçmeZ'""a Vahim hadiseler olacak Avni.S~kma~ dün vapu_rla .şehrı~ıze mıştır. 

··'...., gelmıştır. Tıcaret ,Y :kal!~! teşkı~at- İddiaya göre, dı;ponun kapısındaki 
Vaşington, 27 (Radyo) - Ayan cd•) oruz. Ancak, şimdilik buna imkan ticaret muahedesi yenileştirilmiyıcek landırma umum mudurlligu şeflerı~ - kilftlere anahtar uyrturulmuş ve hır· 

edecefı hariciye encQmeni re~ai Bitman, bu- göremiyoruz. Mevcud ihtilaflar halle- ve Amerikııea ambargo tatbik edil.ıcek d~n B. Necde~ de Ankaradan .gelmış sızlık yapılmıştır. Hiıd:se mühim gö
artın matbuat mllmeaslllerini kabul <.de- dilmeyince de, yeni bir ticaret muahe. olursa vahim hidiseler başgöstArece- diln B~y A vnı Sak~a~~a yem kur~ - rillmlif, zabıta ve adliye müstereke11 

tst;an~ul, 27 (Telefonla) - Varş~ ~ek. beyanatta bulunmuş ve Amer:ka desi için müzaken.'ere girj~emiyeceğiı. ifni sö~lemiştlr. lae~k ıhraca.t~ılar Lırlıgi mevzuu ü: tahkikata girişm ·ıtır. Yapıl:ın tet~ik· 
va elçımız .bua@n Btıkreı yoliylı şehrı- ıle JRPon:ra arasındaki milnasebattaıı Tokyodan alımwı son haberlere gö,. Berlın, 27 (A.A.) - Alman radyo- z~rınde görüşmeler. Y.~pmıştır. ~u ı- 'erde deponun kapısında frenk kıli • 
mlze ielDllft~. bahisle şunları söylemişt'r: re, j::ıponya h!!.riciy müste~arı da ~e- su, A;m~rikanın japony~ya ka.rJıw.u-. kı zat, k.urulacak bırhgin esas nızaı:ı ~i bulunduğu hw l e ayrıca asma ki • 

Romanya,. Jltiea etmı, olan Polon- - U.z&k §arkta japonya ile olan yanotta bulunmuş ve kanunusamde mumi b.r ambargo tatbık edecegını ~am~sfnı tetkik etmek!~ b.er9:~r dı- ıt te kuJlanı dıgı an' şılmıııtır. Pszaı 
yalı ~Qbendialer ve teknlsrenler mem- ihtilafların hüsnü suretle hallini arzu sona erecek olun Amcrik:J. - japonya haber vermektedir. g~r. ıhracat mahsullerımız ıçın de "'Ünü Tepecik pnzarındrı s tı'mrık ilzPrt 
leketımJade çalı§mak arzusunu göster- bırlıkler kurulması muvafık olup ol- ·uınartesi :.kşnmı depo1 n mtıbim 
m1W ft ltDkbMtlmiae mUr~at et-s mıyacağı noktasını &raştıracaklardır. rnikt.arda hazır elb"se çıkarıldık ve 
m~. Bun1ann istekleri kabul. ı .. 11 • udutlarinda Ser•eri torpiller Bugün öğleden.sonra Ticaret od~sı "ıunları B. Mahmudtln kard ve OF-
~. OV ~ ry g salonunda z~ytınyatı ve pamuk ı~- •akları B. 1:evfik ve 'B. ŞükrunUn al 

--.:.:aw1:11- itil. :it racatçılan hır toplantıya devet edıl- jıkları tesbıt edilmistir. 

A •L k • Sahillerde mişlerd:r. BB. Avni Sakman ve Nec- Depoda ~alı~an Vftali, depodan an· 
merıtcada ı det: bu toplanuda bi~llk mev.ıuu ~ - C'ak 12 takım elbiq<' nobın o\duıhma Alman tahşı·rlatı başla ..ı1 Bı·r Ru• tl zerındc taccarlarJa rörilıecek ve bır. -öyhvnektedfr. B. Mahmud akfllmleyin 

A lmanlar .... Ui • pa ıyor liiin esaslarını tetkik edere.k İzmir- depoyu kendisi kapattığını ifade et. 

k 1 d • d ·ı • den aynlacaklardır. mekte ise de B. Tevfikin kapattığı tes-
Q ı.rıın~ an en ışe e l ıyor Kavak aX.a !arife de· * bit olunmuştur. Depo sahibi ikinci ifa. 

Alman. Amerilıan ce· lmıdra, 27 (Radyo) - Taymis ga- Taymis, Karpatlarda vuk\l:ibulacak • 5 _ç 1 Al t h ·ı deafnde depodan karde~lerinin mal çı. 
zetesl,Almanordularının,yenidcnSlo- bir Rus akınının, Almanyanın hoşuı_ı.a rzızdebara}far vapı/aı manyaya Q Si e kard1k!armdan haberi olmadığını d• 

mivefine oirmemeleri vak,Ya hududlannda talulşşüd ett:ği- gitmediği gibi, İtalyanın da m,·mafıı- •J kf .slSylemf.ştir. Harfoen hırsızlık yapılma. 
fi o • ni ve bu hareketin, Rusyaya kartı Al- ne aykırı old11ğunu ve böyle bir \'llziyet Brük~el, ~~ (Radyo) - Ostand gr ece er dıtı tahkikı'lt ve tetldkat neticesinde 

l•lenıyor manyanın bir ihtarı olması ihtimalinin karsısında İtalyanın derhal haı~kcte adındakı Be.çıka vapuru, fırtınadan lzmirden Almanyaya tahaile 1ride- ıınlaşılmış ve tahkikata ona göre vel!lt 
hatıra geldiğini yazmaktadır. ıele~eğini i1Ave etmektedir. batml,ftır. Mürettebattan üç kişi kay- cek B. Necati Osman Ac~n ile Ma. - he verilmittir. . 

Ptlt1u4. l'1 (A.A.) - Almanya- bolmuıtur. =**=---
n~ .. l'raJWelrodaki ıeneral kouo- ==<><>= Şimal denizinde hüküm süren eid- caristana gidecek B. Vecdet Erkunr. :ı. / 1 ıo:.=• l'rits Vitdman swte R A l detli fırtınalardan serseri torpiller için Maarif Veklleti yüksc:k ötretinı Di.1<i i de paviyonları._. 
m ftld hqaabada, Ame - us m n sahile çarparak patlamaktadır. HU _ genel direktörlüğünden defterdarh- • [ J ru.a ~ Abuaıara iJi blr • a kumet, sahil boyunda ikamet edenle- ia 800 lira yol havalesi gelmi~tlr. t - ınşası i er L iyo> 
A....aıu Yata••ıı olarak ıw.&et rin müteyakkız bulunmuını emret . ki talebeye 150 ıer Ura verilecektir. 
t 1 rlal Kmhıy kurumu tarafından Dfkfll 

e ~~~rikan ee- M" k / • b • k .. A/ miştfr. 1 **- feliiketzcdclerinin paviyunlarımn in-
mı~ tavıiye uza ere erı ıtme uzere ınan- .. Kopenh.agdan alınt:n ~~ber er.c Vahap antrenör:ı"kten ~asına devam edilmPklc,:ir. _ıuteahhit-
et·-·· 11.....ılqh b11 ceJDbıetin AJ- • l\\1re, Danımarka aahııterını de bır 'er fntaatı flüratle ikmal etmek icfn 
~ 7ÜJIU' oldujwıu, fabt de - R d h b h • / ro.k serseri torpil kaplamıştır. Sah!l ı · · ? · d f ı· ~ ~lr memleket.. 7alrı1mamüta ya us ya an ta te a iT a ıyor ıiSe" "ırlerde, kavak atarlan keailerek, çe .. 1ı1yor mu verın e aa ıyet sarfetmcktedirler. Ba-

(\ .... •1 barakaların kiremitleri bile örtftl • 
~:=:=:.. :ı.~ IMa eemb'•~J Stokholm, 27 (Radyo) - Ruı.yaj le Al manyaya yirmi tahtelbahir sa - den.izde barajlar yapılmııtır. İzmir mıntakası futbol antrenörü nüştür. Ankaradan Dikiliye gelen 

• ile Almanya arasında başhyan deniz tacaktır. HDH B. Vahabın, Uç aydanberj maat ala {ızılay milfetti!!i R. Mazlum, bu inşa---..,,*---- mtızakereleri, bugünlerde sona er - Rusyanın, Viladivo3tok deniz Us- R J lpOn madıtı ve başka bir İl aradıtı haber ıta 0.1..aret etmekte ve inşaatın !Ü -

AllJl.D mek !zeredir. SnylendJfine göre ; Jerlnde yilzeJU tahtelbahiri meveud- US • alınmıştır. Vahap; vaktiyle antre - "atle ikmalini temin iein calış'l'lakta-
Ruara, VUadivostokda teslim şnrtiy- dar. h.AA b t la Lk _, nörlUte 170 Ura flcretlı tayin edil - dır. Kısa bir zanJanda paviyonlar fk· • • ,,._. unaıe Q I QR l flU mlftl. Sonra ibtlsall naıan dikkate ınat edilerek feUlketzedeler yerle,t!rt-areCJSJ ç l . alınmadan bir memur l'ibi bareme 'ecektir. 

emberıaynın l\Iutku J.:ıpoll baetyefa•n:n~tiıterinı dr• kendisine 10 lira verflmılf mu- Kızılay mOfettişlerfnden BB. Baha 
-.-...,ı. Aarnva İne- ı·, vaf1k görilldüğil bildirilmiş, Vahap, •@ Cafer de fellketzederele ev inşa 

-., bu vasiyet karsıınndn antrenörlüktc:1 "ttirmGlerl fqln icabetten para yardımı-
rd talim olJa A .k h r.·ı · d .r. l ... " Tokyo, ~ (Radyo) - japonysnm \yrılmağa karar vermiştir. alakadar 11 y~pmak ftzerıedirler. Bu m2ksttdla 

ffleTJ a me QI l lnL I eVı?a U e reni Mo$kova ateşe~"llilitcri, mahaH makamların. İ.zmir sporcularını ir' vlerı yıkılmış olanların evlerinin kıy-
Londra, it ( •..t10) - laviçre • • b . k J mcmt.Ar:yetln,t: ıı~rckctlnden evve! yap- yetiştirmeğe çalışan ve son zamand 1eti t:esbft edilmektedir. İnşaat ~n 

:t:.-f~:_r~ ... ~-~::ıe1:Z~~- l"'l lT 8Urette ar S l ~an :l l tığı bey~natl~\ demiştir ki: dn evlenerek bir yuva kuran Vaha fizırn olan para feUikPtzede1ere tevzi 
lim oldba WJi·H T "«=" ' • _ Rw;ya. ~~ibin·ada tahşid etmi~ bın, bu vaziyetine karşı ıüratle t>: dil«ıektfr. 
1 
~ 11 ... -.~~r. 8f18recl - Nevyork, 27 (A.A.) - B. Çember- lan:ınanın mümkün t1lacağı bir Avru- 9ıdutu aakerll1"i henüz terhis ebne- çare bulmalan llzımdır. Çok fakfr ,re fn~e edflmeğe muhta~ 

•• w tu.__...vır. ~1! ~~i kazanmak içi~ ,18ptıfı pa alacaktır. Um~nıi pli!1 haldancb •lftfT. Bundan anlatılıyor ki, Sovy.et !anlara da iaşe bedeli tevzi edfiı • == * * ıayre.lerı bılhassa kayıt' c ışaret e~n yahut AvruJ)adakı muharıpler ve blta- Rusya japonyaa'an endişe etmektedır. =0*0 ·ektir. 

S• d h•• k" • Amerika matbuatı başvekil!n nutlwnu raflar s.ra.sında. dekil. her türlü tesvi- Halbuki l'l'teVcud ihtilaflar halledil • Karşıyakada hınstiyan -=·*·=-
ıyam a u umetı müsait bir surette karşılamakta. ve biJ- y~ tarz.ı~m muvaffokıyet:n~e .derin dikten sonra iki devlet arasında yeni 

has~ milstakbel Avrupaya daı; olan bır .tesı;ı olacak olan Atn<)nka ıl.e de bir gaile çıkmasın lı imkan yoktur. mezarlığı Asansör • konak otohils devirmek İstiyenler beyanatı 8akkmGa Pflit tehiriePde guli b~r anlaşmanın ~hakkuku ıcul:>- Tokyo, 2"1 (Rao'rol - jl\l)(lnyanın Hıriitb·anlar için Karşıyakada bir · • 
bulu~aktadır. Nevyork -: H.erud ga- edecektir. F:ılrnt harb~n maddeten ve sabık Roma aefiri s·'irakorj, bugfln be- mHarlık tesis edilmesi hususundP S rvı J 

Dün 21 /ıi.ıti llur.-ıuna zetesı diyor ki: manen lIBn_?ı şartlar lçmd~ nrhay7t b~- yr.natta bulunmuş ve fllnları söylemiş- belediye reisliğine mttracaat olun - Belediye, Knnak. A-;ansör nrmım. 
r r c Yarının Avrupası, ta~rruz .k_?rku- lacağı malum ol~~da.? mü~bet hıç bır tir: muş ve yer aynlması istenmiıtir. Be da yeni bir otohns battı tE•fa etmlş-

Jizi/di su ortadan kalltmak ımretıyle sılahsız- - De•aını 3 uncu aahıfede - - Ru,sya iJe olan ihtillflarımızın fediye bu müracaat üzerine tetki. tir. Bu hatta hu u~i cc::ha~a aid 3 oto· 
halli iefn, Rusyarun u ~ak şarkta bol· kat y~ptırmaktadır. büs işliyecek, Halil R·fat paşa cad· 

PariJ, 2'1 flta<t,ıo) - Siyam hilk6- S D k•k • sevik propasandaaı yaı11:ı11yacatı hak· deeini fak!ben Konaktan Asans~re 
metini devirmek istiyenlerden 21 kişi Oll a J a • kında teminat vermesi lazımdır.> * çıkacaktır. Bu hatta calışacıtk oto. 
idama mahktlın edilerek, bugün kur- r· t Udü il ld" blislerfn bilet Ocreti, buv,Unlerdc tes-
ıuna == Takllbi htk:O.JMt mu- f • ı A d• b Yeni pull'.ar ıcare m r ge 1 

bit ownacak, sonra seferlere başla-
!!:~~ i!:tınıU::~~ mb!~~i~ ~~ ID an ıyanın ceva 1 bastırılaeak ne1:a~!~:1J~:~·oY::r~~::~~'!!!: nacaktır. 
methal~ &ölllmed.UUerUıcleu beraat k tic t üdü ü B M h d Al' ---0000---etmiı'•& R h .. ~ rİ f • f {ı d k b lstanbnl, 27 (Telefonla) - Posta ız!.. daüre '~ brl . e n;e ~ Bakla çeş"t' '°'rı· -· us Uk. m e ı ara ın an vu u .d . . . "k" d t ı . l .qıı.cıD n .ıstan u dan ~tlllllJ, yını - "-
• 51111111._ U • ı aresı, yınnı ı ı ~ e< yenı serı pu vazifesine bARlam••tı 

bastıracaktır. Yenı pullanuıızın il - _. ., r. VilAyet dahilinde yetişen bak~ 

Japonva lan talepl dd d ·ıd • zerinde Milli Şefimizin ve ihracat =u- çeşidlerinden numuneler hazırlana· 
~ er re e l l malhsulleriınlizn resimleri buluna - rak yüksek ziraat enstitilsüne göq. 

Bat • h kk d Paris, 27 (Radyo) - Havas ajansı! Paris, 27 (Radyo) _ Moskova • caktır. Evlenme derilmesi Ziraat Vekaletinden vill-
an gemı a ın O yazıyor: dan haber veriliyor: Bayan Sabiha Güvençle belediye yete blldirilmi~tir. ~akhılar üzerin• 

malamat İ•tiyor Ruayanm Finlandiyaya karşı ta. FinUlndiy!1 sefiri, Rus notasına kar- Tokat ve Boluda kar reiaimiz Dr. Behçet Uzun kainbiraderi de morfolojik tetkıkler yapılacak • 
. . kip etmeie başladıiı yeni politika, şı hilkOmeünin verdlii cevabı, budıı ğ Hilaeyin E. Buldanlıoilunuıı nikihları tır. 

T*>"o, 27 ~o) - Ja~ harı- bir tazyık poliükasıdır. geç vakit almıt •• dırhal Molotof ta- ya ıyor dün saat on yedide İzmir belediye dai- oooaa 
clye ~11 Amiral Amora, Japonya: . . . . rafından kabul edilerek vermi§tir. Ankara, 27 (Radyo) - Gelen ha- resinde attıide bir davetli ~ruhunun H 
nıe kb ~ Le.ıaclra Mfirleri~ 1ını Hehılnkı .siyasi .meh~fılı, Fın ordu: Söylendiline sÖre, hudud hAdfsesi berlere göre Boluda dün gecedenberi huıuriyle kıyılmış ve merasimi mütea.. atay pamuk mıntakası 
talfııaat vermıı ve geçen hafta ?atan !arının g_en. çekılm~sı hakkındakı kat'iyyen reddıdilmektı ••!hayanın fasılasız kar yağmaktadır. Şehrin ~ill- kip danslı bir çay verUmiı ve ıeıc vak.. Hatay vilAyetJ klaYland pamuı. 
T.U~ admdakl japon tıcarct Rus tekhfinın ~ok agır olduğu~u ve istekleri kabul olunmamaktadır. de bile kann kalınlığı beı ıantimetreye te kadar eğlenilmiştir. mıntakasına idhal edilmiştir Bu hu· 
Plldtt llakkmda her .fkl hük6~t~ bunu_?.. hiç bir .za1!'an kabul edılmf - Ruı tayyareı.rf, F'nlandiya Q1erbı- yükselmiştir. Tokadda da kar her ta- . C.1ı9 çifti tebrik eder, ıwıdet1er sus Ziraat Veklletfnden vUAyete bil-
blıv uPW istemelerıni bU4f r1JU1tır. yecegnıi b~t.n ed1yorlar. de uçmata bqlamıtlardır. rafı kaplamıştır. dıleriz. dirilmiştir. 

1 ml,ltı Bir rivayete •öre bu utıt Küçük iken Bahira muvaceheeinde mam, vallahi ben onlara asla tap· suretle bir llkaba nıalik olurlardL 
Sukuuk&acla yapılmııh. putlara ve putperestliğe karşı gös - mam. Hatice bilmukabele dedi ki: Nitekim Resul O Ekrem8 de cEbillka-
Mekkı tp'afından Hlkim namın. terdiği nefreti tamamen muhafaza - Bırak Liti, bırak Uzayi.. sım:t denildi. Fakat yavru, çok yaşa-

dakl zat da bu kaçak köle7l hala• ediyordu. Hatta bir gUn; kureye ka- Ravf şunu llAve ediyordu ki; işte rnadan vefat etti. 
Haticenm nam YI hesabına PUardaa hilesi tarafından bir putun şerefine bu puta prestiş edilir, sonra yatağa 30 y•şına girmişti ki, kızı ZeJD,ep 

-....JSLAM T ARIHI~--
Hz. Muhammed 

gatın almıt n ••ine sMOrmtıttıı. ziyafet verilmiş ve bir de kurban ke- girilirdi. dilllY•1'a geldi n onu da Rukiye ilt 

Y. ~ ~ .. Al M. A vh a • Hatice de fzdlvaeı mOtea)dp; bu silmişti .. Bu meyanda Hazret Pey. Arapçayı en sathi bilenler bile &D· OmıailrtllaOm takip ettiler. 
111.1.11"1.l~: • T n~---... köleyi Hazret Muhammede bedfye gambere de mezkur kurbanın etin - Jarfar ki; Rivinin ilhe ettiği sözler- (Nübüvvet (Peygamberlik) sıra. 

- 66 - unla yadetmiyeyim. etmiftl. Fakat Resulü Ekrem; bu köle den ikram olundu. Fakat Resulü Ek- den maksad, Resulü Ekrem ile zev- sında Fatma, Peygamber olduktan 
ca.uıı l!kreınJn zeYCelerinden Dedim. muaalHlnl dotru bulmıyarak evvel& rem bu etten yemedi, onu reddetti.. cesinin putlara tapmaları defil, hal· sonra AbduJlah dünyaya gelmiştir. 

Balet Ant nayet ıdtr ki: Hazret Hatice izdivaçtan evvel onu aıad etmiştir. BiJ&hare de kın- (D. S. Margoliouth; 1905 senesin- kın her gece uyumadıın evvel bu put- Pakat Abdul1ah yaşamamış, vefat 
.... t lıluhammid, hır vakit Ha. bir gece rfiyasmda güneşin gök yü- dine eYlldbk edlnmiıtlr. de basılan -Hayatı Muhammed ve lara taptıkları ve ondan sonra yata- etmiştir.) 
~ wfatadau aenra da Sesa edi- zUnden inerek evine girdiğini ve o- Hatta bu babdaki meraıhnl ikmal itilabı İslam- unvanlı eserinde; ğa girildiğidir. Bunlar Resulü Ek-
, ....... ıfhı .. n• blyle ona •na radan zıyaaını Mekkenln evlerine ile: oau alarak Hacerületvtdln ra · - Muhammed ile zevcesi Hatice rem ile zevcesine aid olaa rivayette Resulü &krıuein 8G yaılannda ha. 
De ..,Ol'lucb. Kactmhk salkaatyle saldıtını görmüştü. VaralcatUbnil nına s&tonnoı ye )lasır bulunanlara: her gece yatağa girmeden evvel teımlye sığası ku1lanılması, (ynnf , lunduğu bir zamandı. Mekkede; kl
a..-.m: Nevfel bu rQyayı tAbir ederek; - E)r burada hasır bulunanlar! (Uza) namında bir puta taparlardı. bu puta taparlar ve yatağa perleP.. benin yerıidın inşası meseleıl zuhur 

- C••l>ı Hat.leeili11 benden fazla _ Sen bir Peyıamber zevcesi o - Sizde 1Ahld olunus ki Zeyd benim ot- Demiştir .. Ayni zamanda Resulü di denilrveai) icabeder. etti. (llilldi 606 senesi) klbtnin dı· 
neai vardı? Cenabı hak aana ondan lacaksın !.. lum ve ayni zamanda varlalmdir. Ekrem in Uza namında bir keçi kur - Bunda11 başka rivayette; Resulü varlan; çok alçaktı. Şöyle, böyle bir 
pncini verdi. Demiftir.) Demfştfr. Re!!ulO Ekre~ · bundan ban ettiğini de yazmı~tır. . Ekremin J,i\tü Uzayş kat'fyyen lba- buçuk metre trtffaında idi. Bfnanın 

Dedim. Hazret Pıyaamberia ca- Evde. Haticenin ilk zevçlerinden sonra bir müddet gene tıcaretle iş - Bu hususta Ömer Rıza beyın tet - ~et etmediği söylenmektedir.) sakfı da yQktu. Dıvarları muhtelit 
m akıldı: olan çocuklardan baika bir de Zeyd tigal etmiştir. Esasen ticarete alış - kikata milstenfd otan cevabı: (Asn Zaman ııeçtikçe; muhltfn, Hazret yerlerfnclen çatlamıştı. Ha1k bundan 

- Hayır vallahi!... On'1an hayır. namında bir çocuk vardı. Bu çocuk mış bulunuyordu Bir defasında: A - saadet l e~erinin 218 Oncü sahifesin- Peya-amben! olan ftimad ve muhab- endişe ediyordu. Çünktt burası bir ı.. 
lıluıa nail &lmadım. Halk klflr iken Kuzailerden Beni Kilep aşiretine raplann en kalabalık, en zeni'in pa- de aynen şöyledir : beti artıy_ordu. Şayanı dikkat olan badetl}nne olmakla beraber, aynf za-
0 alıala4i. lnsanlar beni tek&ip e _ mensup Haris namındaki şahsın ot- nayırlanndan olan Habaşteye gittiği Marroliouth bu iddiasını teyid 1- şahsiyeti etrafında genlş bir emnl - JTltnda kabilelerin blr nevi müşterek 
d.rba e kaa iııaıı.dı. Herkes malu-Q. la idi. Z~din validesi; Beni Moon gibi Yemen tarafına ve Bahreyne ka- çin Ahmed ibni Handelin şu sözleri - yet ve ltfmad h:ılkas1 doğ'mu~tu. ha~ineleri fdi. Beytulla'tıın içinde bft
m'ft\ ~iade vakit geçirirken o bana kabilesine mensuptu: ~nesiyle bera· dar da gitmişti .. Fakat. bu tlc~ret se- ni iktibas. ede~: . . . İzdivaçtan bir ~Ciddet sonra. bir ylJ~~ b!r ku) u vardı ~tırada muh· 
malQMI yardım ıttL Ve Cenabı hak ber bir gün kabıleyı zıyarete aider- yahatleri etrafında 5'3rıh, katı tarihi - Hatıce bmt1 Huveylendın bır erkek ço<:uiu dunyaya ge1dı ve tehf tarıhlerdı> kaheye konan ve kA-
bana ondaa evlAd verdi. )erken yolda vuku bulan bir muha- deliller yoktur Hazret Peygam - komşusu Re$1ufü Ekremin Haticeye yavruya cKa<>ım> adı verildi. Kabile beye gönderilen kıymetli hediyeler 

Dedi Onun Uzerinı ben de· rebede Zeyd annesinin elinden esir berin vicdanı hayat ve harekA+ı da şunu söylediğini duymuş: adet1er1nc<> babalar, ekeeriya erkek ve eşyn bulnuvordu. 
-Bu4aa böfle Hatioqi ı~ U. teklhıclt aıu.uut ve Kekkede eatıl· o aıralarda çok serbest bulunuyordu. - Vallahi ben J.AtUuıaya tap • ;ocuklatının fsimlıtrinJ alırlar vı oı - Devam edecek - • . 



(A~ADOLU) 
j 

:. 1ankin~de şiddetli İt:Jy'-4·i?om:ıny.:ı ~ic:.- Manyatik torpiller B. M. Meclisinde LDiş POL11 i <Al 
4 c u c 

BORSALAR 
>C: 

V ZV M: 

Ingiltere \ e 
Hindistan 

mull~rebeler ret. muahedesı Nisi Nisi gazetes:nin Ticaret Vekili beya-
- t.iL - d 1581 Santo is. Ergas 9 25 10 • ımzalan t yazdıkları natta bulundu 1473 Ozünı tarım 9 20 14 

oluyor Roma, 27 (Radyo) - İtalya ile Londra, 2T (Radyo) - Tokyodan p 1056 inbilllr idar.esi 7 9 60 
Romanya arasında ı:-· ticaret muahe- haber veriliyor: azarlıksız satış kanunu 110 A. Papayani 9 25 12 26 
desi imzalanmı~tır. Bu muahede ah. Nisi Nisi gazetesi, Almanyanm hakkındaki suale. yakında 41 D. Arditi 11 60 11 öO 

Harp çıkar çıkmaz, lngiltercnin Ci:-ıliler bir /~ac, k:::sa· kamına nazaran iki memleket araınnda manyatik torpiller dökmesi mesele- 28 Hilmi Uyar 13 18 
bütün dominyonları, mU~temlekeleri T etıya nıUlıadelcsi daha geniş tutulacak. sinden bahisle yazdıtı bir makalede, cevap veri.ecek 24 )iuatafa Gür 8 75 8 75 
\'e imparatorluğa muhtelif şekillerde ayı İstirdat etmis. ler tır. bu hldiıe ne. ~itaraflann çok bUyUk Anka 27 (AA) -B , .. -ecı·- 14 j. Xohen 11 l1 
bağlı olan devletler ana vatanın yar- • • zararlara gıriftar olacaklarını ve . ra, · · · .-. ~ 1 13 Tallt Taner 10 50 10 60 
dıama koftular. Her gün lngiltereyt- Sunkin 27 (Radyo) - Santral Bir balıkçı gemısı bunun, ne japonyanın ve ne de ttal- sı bugün Dr. Mazhar Germ~ın bat- 8 j. taran. mah. 1' 25 14 26 
ıu ve bu sultanın, şu ve bu şeyhin ve Tiyone gnzetesinin verdiği bir h~be - f d b yanın kabul edeceğini işaret etmekte- kanJıtı.~da topl8:!1mlf ve ~laenın aoı!ı- 80 S. Paterson 9 ıo ŞO 
hOkümdann yardım vadi gelmekte- re güre Nankinde çok şiddetlı ve !Tftna an aftı dir tını muteakıp soz alan Tıearet Vekıli 41 Öztijrk L. ıir. 11 625 11 625 
dir. Yalnız İngiltere ile Hindistanda- k~nlı ~~hare~eler cereyan _etm:k~:· Paris, 27 (Radyo) - Simon Mişel B~ f ı!· manlarda :azın~;opçuotlu eu beyanatta bulun- ------
ki kongre partisi arasında çıkan fhC- dır. Çınlıler, Japonlardan Lırço. - adındaki Fransız balıkçı gemisi, bugttn } tara uttu f h 4f64 
laf, bu memleketin harpte İngiltere abaları istirdad etmişler ve esır al- f t ad b t tı T falardan on - stanbul mebusu Rana Tar an 821081 
ue birlikte 01mad1ğı gibi yantış bir mağa muvarrak 01muş1ardır. kı.r .ı~ ~ı "zrış r. ay F aa1iyet fefcı. uğradı arkadaşımızın pazar1ıımıs satıo ıcanu- -----
ka.ıııa~ tevlit etmişti:r. Ve Alman ga- * ı§ı ay muş ur. [ •k S k ... R nu hakkında Dahiliye Vekili ile Ticaret 326491 
ıetelerinin°bu kanaati takviye etmek iı.Jf d - d b• ~ tibank'ırı bir sene l to holm, 27 (Radyo) - .öter- Veklletfne tevcih tdilmtı tifaht bir No 
için uzun neşriyatta bulundukları da lVJanS eil,Zlfi e lf ....., • dam, A~!terdanı, Anv.ers ve bıtar~ sual takriri vardır. Dahiliye Vekili ar- 7 . 
tGrQlme1ctedtr. . . .. karı dev~etlenn başJ~ca lımanlarmdalp kadaşımız seyahatta bulunuyorlar. 8 

1 l<l faalıv · felce llY'" ••• .... Maııyatik Bendeniz de ~ok müstar 1 1p·· t · '" ı D 
. İngiltere ile kongre pf\rtisi mümes- car pışma o u htanbul, 27 (Telefonla) - F:ti : • , .... ::ıerdcn )\'.~Uf devleUerin deniz sında henüz bu kanunu tetkik etm •ye 

s.ııerı araıındaki l~til~fın. mahly~t! - " . bank, bir sene zarfında altı yüz _:rır.ı.ı nakliyatı nıu:.ıuam zararlarla karşı imkan bulamadım. 15 giln tehirini eri· lO 
şu9ur: !Ialfım<lı.ır kı, lluıdıstand~ ıkı Loııdra, .. 7 (Radyo) - St~nket ıs- dört bin lira kar temin etmiitır. karııyadır. ca ederim ,, 11 

Fiyat 
8 60 
9 60 

10 60 
12 26 
14 50 

ı\'asi teşekkül vardır. Biri Hintlıleri mindcki ingiliz vapuru, bugün Maıış r::- v r B' . .
1 

l d . · ~ · 1 T . • • 1 N C 1 R: 
teınJ.il eder cKongre Partisi>, ikinci- denizinde ıliger bir vapurla çarpışmış ~ ransa- ı ugosıavya ır serserı torp1 pata 1 ed~ıc;,. t • . ırı•n ~u taleb:ı ~svıp 484 j. Bemıi 
Si de rnllslilmanları temsil -eclendlils~ ve mühim h~saratıı ugramıştır. Sten· • .. b t Amsterdam, 27 (Radyo) - Fır" ). mış ve ~uı. ... me) e geç mıştir. 338 M. H. Nazlı 
lümanlar birliği> . İhtilaf hakikatte ket, milrettel.ıntı tarufınclan terkedil- tıcaret nıunase ~ ı nanın sürtildedii'i serseri torp: 1 ı ... r - 1 .~~cbllüıt, R1efı!cumhur ve B. M: Mec - li M. j. Taraııto 
Lı · h k" f J k r · · u T" rl d b · · b ~ H ıı d El . · • 1 çe erme munzam tahsuıat ve- ~---. gıltere. il umkc ıy a .~ngl re ~~rı·~- mış r. Belgrad, 27 (Radyo) - ıc~. en l' ırı, udgun tl o an anı1!ıh. ,;:,~~ rilmeıi hakkındaki kanun JlyihaS1nı __. 788 '-
ııınden Zlyade on~recı ere mus u- - m(!zukerelerde bulunmak üzere uır gen ımanın a pa amı~ vem" ım .,.. kabul etm· •hal .et . in re..un 
ln~ıı birUii arasındadır. H dut hadisesi ı:ransız heyeti bugün Belirada ıelmiş- sarata se~eblyet ~ermıştir. 26 haztra~'1"g~;r:arihli ~~:~ı~ ... 156526 eski yekun 

MalQmdur ki !ngHtere geçen bil- .ın tır. Gobelsın nutku rar cedvelfndelci bir karann UmGmt 157814 u. yek11n 
~ük harp i<;inde de Hindiitana ida· du a . ? r\dlt tebli Mat posta Berlin, 27 (Radyo) -Propaganda heyetçe tetkl~ edillJ!Hine dair aabık z AH 1 R Ea 

6 60 14 
6 fiO 12 
6 76 6 75 

rl ht · · t • rmc w • vadetmişti. U 9j r ffi ffi · • nazın doktor Göbels; bugün bir nu- Yozgat me.busu Emın Draman tar... ili .kental 
~u;1;ı'k :::~:.n\!onra~

1

uum ~aman -Baıtarafı linci aabifed._ ile yapılacak tuk iradetmiş ve Alman milletinip, f1 ınd.ant'rv~~blenk tab.kriribmOza~d·~~Y.- 22j 440 
t tı.:k t ld "h t 'k' nihat zaferden Umidvar olması la emış 1 • ı ır me usa aı !.&Arı- 55 Ç. bujda)· 
e " a yapı ı ve nı aye ı ı cyu. Helsinki, 27 (A.A.) - Diln ak - İstanbul, 27 (Telefonla) - Adli . . . metini . - rin meclisce müHkere edilip edilml- 70 C. suııam 

'\'arlak ma~a> ko?f e~ansın~an _sonra şam neşredilmiş olan resmi bir te~liğ- t~bligatın yeni sene başından itiba - zım ~eldığını, A1!'1.~n '!1 milletn~t • yecefine aid usul meselesi ti zerinde 6024 ki. yün 
19~5 senesınde Ilındıstan~ ıdarı. muh de Finl~ndiyalıların bu ayın yirmı al- ren posta fle yapılmasına başlanacak- ~angır .?lmu~n~ laJ ık bır du- geçen milzakereden sonra bu cihetin 930 « T. B. i<;i 
t~r~et veren kan~nues~sı tanzım e· tısında lıiç bir topçu ateşi açmnmış tır. gunu soylemı.ştır. tayjni için takrir teıkilltı esasiye en. 81 Ç. K. Cumi 

1 26 
11 7i 
48 
72 

dıldi. Bugiln tatbık -edılme~t.e . olan oldukları beyan edilmektedir. Sovyet- S.. . A • k ciimenine tevdi edilmiş ve çarşam- 1054 B. Pamuk 45 
b~ kanunuesast ~on~e partısın~~~t- lo_rin FinlUndiya ordusunun hududdnn unger pıyasas [ metJ a ba gOnü toplanmak üzere müzake • PARA. BORJASI 
~ın etmemektedır. Rınaen~leyhln ilp yırmi beş 'kilometre gerisine ~ekUme· Muğla 27 (Huwst) _Sünger pi- K · 1 nL!m bir reye nihayet verilmistir. Sterlin 

16 ıa 75 
51 

ntl~r batlamaz, kongrecıler g • ~ini istemeleri Helsinklde büyük bir "' 'bugü açıl aaı bekleniyor O!lSO .OS.arına mwu Dolar 
teıoeyi daha geniş bir muhtariyet ver- heveean tevlit etmlştfr y~asınıu u · m · · d" · • ld. M • k b,.. l F F 
lntsini teıni.n için tazyik e~nteie baş. • İyi malumat almakta olan mehafil Sünie:cller Marmarıse gıtmış~er~ ır. . emır verı ı . . ayın Ur ail art Lİıe!anıı 
laclılar. lngıltere hükQmetı, buna mu- ~ovyetlerin talebi kabul edfldftl tak- Bır Alman gemısı Vaııngton, 27 (Radyo) - Harıcı: fcır;jçre F. 
arız olmadığını, fakat h~r ıeyden ev- dirde Fiulindiyanın büyük oehirlerin- ye ne~areti, yabancı memleket!e~de~ı artl yor Florin 
\rel, kongrecilerin mü~Hlm~nl~rl~ den biri ol.an Viipuriyi himaye eden yakalandı A~erıka ko!lsolô!ıların~. verdıği bır Raytmark 
anlaıma1an lhımgeldit:nl bıldırdı. berzahlar arasındaki Finlandiya is· . . emırde, yenı seneden ıtıbaren bOti1n - Baıtarafı t inci aahll•de - B ip 
lluııun üzerine Hfnt1ilerl tems~l eden tihlcAnılnrının terki icabedeceğini e . Londra •. 27 (Rady~) -;- İngılız Amerikan tebaıılıumm pasaportları?~ ğine göre (Ravalpindi) Tapurunda D~ahmi 
P~osad Ue müslUmanları temsıl eden hemmiyetle kaydetmektedir. ~arp gemıl~r~; .Endcrık Şıfer Alm~n altı ~Y muteber ola.cak vıze vermeler~nı 300 zabit ve bir bahriyeli bulunu- L9'9a 
Gına arasında görll~meler yapıldı. Ayni mchafil Sovyet notasının ül- t~caret gemısı~ı..Ya~alıyaı:ak, lngi.ız ve bılh~ssa. muhnrıp rneml<:ketlerde bu rordu. Harpten evvel bu vapur İn· Cekosloyak Kr. 
P~at bu görü~me .bır netice verm~- timatom mahiyetinde olmadığını ve hmanlarına goturmüşlerdır. lunup ışlerı olmıyan A:merıka_ tebaası: giltere ile japonya arasında irti _ Peçeta 
~ııtir. Bunun azerıne kongre. partı- müzakerata kapıyı a~ık bırakmakta B d d r tak al ı:ın. ilk fırs~t~ A_m:rıkaya dönmelerı batı temin edtyordu. Fakat muba- Zloti 
•ıne mensup olan ~ilkün;etıe:ın baş- olduğunu beyan etmektedirler. Finlin- o rum a po lüzumunu bıldırmıştır. sematın baılan&'ICIDda kül rengine Pınril 
\'ekillm imla etm~~er~ır. Dıier ta- diya mehafilinde şimd'ld tazyikin Fin. bolla ;ıt,,1 Ç b l boyanarak muavin kruvazör haline Ley 
raftan konzre partısı, hır müe~sesan llnöiyayı geçenlerde inkıtaa uğramış 5. em er .. Q Vn ifrağ edilmfotir. Yalnız bir ıabit ile Diaar 
trıealisinin toplanmasına ve Hındis - t'.'lan mt\znkerelere tekrar başlanıaA'ıı Bodrum. 27 (Hususi) - Bu sene .k 1 • • • 16 bahriyeli kurtanlabflmiştir. y 
taq fçtn bir kanunuesaat tanzimine icbar fçfn yapılmakta oJdufu zanne- portaka! ve manda1in mahsulü çok Amerı a ae,-ırını Londra, 27 (A.A.) -PilHdiskl a- ıS:. kr. 
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}. 49& 
sı 64 
81 87'15 te11b~üı etmlftlr. Bu mecllae müslü- dilmektedir. bol?ur. Mandalfnter feıvkallde irSdir. k b l • dınclaki PolC>fl7& tnnsatlantiğinde Ra.bl, 

trı1Utlarm lıftlrak etmiyeceklerinl bU- Helsln'ld, 27 (A..A.) - Flnllndlya lstıhsalltın yirmi mityoıı• bulacağı a U ettı 14 lagil{z bahrfye!isi bulnuyordu. ESHAM ,... TAHVii.AT 
dilderf lcfn ekalliyet hukuku~un. ka- hükOmet mehafili Sovyet menbaından sanılmaktadır. Londra, 27 (Radyo) - Amerika Bu l'emi iki mayine çarpmış kaptan . . 
:n~-_ı~sa~id~ korunacaftı ~ım~ıden bildirilen ~ıı~ud .hi.dise~i haberi ve ~~ Lord Loid sefiri ~enedi;. bu~fin öğle.den sonra yar':lnnnn~tır. Fakat gemi ta~amiyle ~~ ıkr:weı~!.~!:.~m ~~~ 
hılclırılmıştır. lşte vazıyet ~ımdı bu haberin Fmlandıya urrafından tekz.b . ba~veknlet dnıresıne gıtmış ve baş - tahlıye edılmeden evvel gemıden ay- d'" • 

1 
• • f' t t il d"I· 

Jrı•kezdedir. dolayısivle bit!'ilna endişe iıhıır etme- Belgrad, 27 (Radyo) - Lord Loıd vekil Nevil Çemberlayn tarafından rılmaktan imtina etmiştir. Mürette - •1Fa!1
1
• oYJz er ıçın 17• ese • 1 

Gö!'DlOyor ki ln.riltere ile Hin~il~r mekted{rler. Bu mehafil, Finllndfyn- Yugoslavya ricaliyle konuşmala~m kabul edilerek, yanm saat kadar kcr bat ve yolcular sandallara ve mamtt ar. 
aruındaki ihtilaf derin değıldır. nın Sovyet hududu yakınında askeri bitirmi' ve bugün Zagrebe gitmiştır. nUfmUftur. sallara binmişlerdir. Kaptan ---*·---
liiatliler muhtariyet istiyorl~r. lngil- tahşit etmemiş olduğunu ve fazla ola- lf 6 • k . müteakiben bir sala binmi~ir. .l yni cins silprlin~Q ten~ 
tel'9 de bunu vermekten çekınmiyor. rak pazar gtıntı FlnJ.andiya kıt.aatınnı ç b ) lYı Q ')'IS l ~Iraz ~onra kaptan bir lngi - • , 
tsuen 1935 kanunu bu yolda bU- •gtirnhat halinde bulunduğunu illve em er aynın L d u ı·~ k 1 hz muhribt tarafmdan alınm11 iae de kelen kuııam aeak 
~·Uk bir adım tetkil etmektedir. Fa- etmektedir. OT na lTQ S a bir ka~ dakika eonra 6lmO~r. 140 . • . 
kat Hintlilerin bütün taleplerini der- Ayni mf"hafil, FfnJAndiya hıtktlme- t' U ki§i tahlfıiye sandallarına biıımltler.. Beledıye, ur magaza v• "m .,. 
haı isaf etmek mümkün deiildir: ~a: tinin hnkikati mc\•d:ına çıkarmak içi~ n u K lconuş ru dir. Diterlerı ellerine ne geçmiş ise nl tipte, tıfnek yetl~lyHek nnt-
ltacla1a l'e Avuaturalyaya verıldıtı ·crası 18.r.ım addedilen her ti\nft trtltk1- - Baştarafı 2 nci sahifede - Londra 27 (Radyo) - Sovyet ona yapışmışlardır. İnfilak neticesin den süprOntü tenekeler~ kulan~alan 
R'ibl Hindist~na ~a. ~or!1inyon sta.uı- ırn.tın icra!<ını kabul etmeginin muhte- münakaşa mümkün olmıyacaktır.> Rıısya sefiri :Mayitki bugtln harici- de bir kaç kişi telef olmuştı,ır. ~amkiln olup olm~ya~~g~nı t~tkık :t-
"-oaunun verılmesını ıstıyenler, Hın.- mel bulunduğunu beyan etmektedir - Nevyork - Times, B. Çemberlay - Ye nezaretine gitmiş ve lord Hali - Lond;a, 27 (A.A) - Stangate a- tı:'1ek.!:d~ ı:;z~ ım~ a~e ere 1 a: 
tlistanın Kanada ve Avusturalya ırı- ler. nın vakti gelince darbeyi indi~ğine faksla uzun bir müllkat yapmı§tır. dındakı İngiliz vapunı bir mQaadeıue P. 1 P 11• eae n mun~. e.~1 
li aıütecan~ bir memleket olmayıp, Stokholm, 27 (Rsdvo) - G~!ete- muhakkak nazariyle bakmatadır. MOl!katm en çok ticaret anlaşma_ neticesinde ha1ara atı-adürtan Eonra Sl!)&rfç ~Umift;fr. ~ ıa~v~f~k goru· 
ttralannda din, dil v~ hars farkı .olan ·er, Sovy~t - Finllndiyft mUnnsebntmı Vaşinıton, 27 (A.A) - B. Cem· alyle allk~dar olduğu söyleniyor. dün gece şark sahilinde bir limanda lecek niOmu~Ô' bll~:n şehır ıçın kabul 
~illetlerle meaktln hır kı~a oldua-~nu 0 hemmivetie tetkik j!tme1'te ve btı defa berlaynın başlıca Amerika radyo is -

1 
.k- karaya oturmuştur. ve tam lll e eet r. 

unıtmamaktadırlar. lngıltere •. dün - Sovyet karartnın blottan zf~·ade har- t.asyonlan ıkrafından neşredilmiş o- Bel c ı a Londra, 27 (A.A) - Gustaf Re - * 
~ .. aın diğer taraflarında kendıne .ta- be müt.4!,·eocfb oldutu neticesine var- lan nutku bütün mehafilde f•vkatide • uter adındaki Norveç gemisine men- Az daha evi yakacaL ........ f 
ti olan memleketlerde yaphit gıbi, 'llaktadır. iyi bir intiba tevlit etmiştir. B. Cem- Hudutlara aEher sup 17 bahri7elfnin bil' balık~ pmi- l\U»f 
Hiadletanı da merhale merhale mu~. Belgrad, !'T (Radyo) - HeJı:ıf11ld- berlayn muhaaamatın bidayetinden1* si tarafından aluııp kurtanlm11 ol. 1kiçe1111elikte Kedilıt seQiAda 
··nyete, dominyon statüsüne ve ıs- "len alınan lıaberlere .. öre, Jl'!nlandiy:ı n Amerikaya hitaben nutuk aöylemiş yı#'ıvor dukları bildirilmektedir. Gustaf Re- avukat B. Hasan Cemaleddinln evin-

' kllle dotru ıöt11rme.ktedir. hQk6Mcti bugünkil ietimaında Sovyct d~ildi. Mum:ıileyhin denizde zaferin p . k idin ut.er makinelerine bir ukatbk Arız 4e evl&dlak 18 ,...aa41a YWaa, a.•ı 
lrtgilterenfn Almanya ile giriştiği ">rotesto~unu tetkik etmiştir. Htlkfime- kazanılacağına ve lıarpten sonra Av- h b ar~a, .~~ (Radyo) - Brii e& olmuo idi. Mensup oldafı,ı limana gi). ltareketJerindeıı dolayı kendisine ıaa-

t:ı.ücadeleden Hin_.tlilerin istifa~eye Un ('ev_:ıb.ı ynnn (bugü!') verilecektir. rupaya yeni bir tekil verileeeğine dtlir a Huk~~ob: d dl ide k V• türtılm.e~ üzere. romor~r tarafmdan libat ~dll~~ bli_j~~ ge
kalkışmamaları lazımdır Cünkil bu Selahıvettfll' mehafılde beyan olun- olan temlnatı Amerika efkAn umumi- t gönd k ~ u ~r/:11t aı9 u cer edılırken hır mayıae çarpmq ve oeleyııı elıne •eçırdü'ı bır wkt.ar 
tnüca4•1• ralnız İn&'ilterenin değil, dttii'una ~re Finllndiyft kftNnnda l!'- vesinin bilyük bir kısmının müttefik- ~~tün 0:07::: l lzer:.au,, \J ::s: batmıştır. berızlrd 1•tak ousı btııe dllnan,, 
nyni zamanda Hindistanın da ha - rar ed('coktir. ierin davasına karşı göstermekte ol - d etmi t' sere Yo an Londra, 27 (Radyo) - Reasat yaqıp çJ.ltJrmı§tır. Yanıın a~ndtırtıl. 
~·at memat mQcadelesidir. Bunu Gan. Londm, 27 (Radyo) - Stednm nd•n duğu sempatiyi teşci edecek ınahiyette- ere ş ır

1
. J Gren adındaki ın.tıJs ticar.t aemJaf. ... ye Wtkfkıta 1Jıl1•••1Z1U, 

•li de anlamıştır ve harp çıkar ,ık - daki Hollanda vapuru, bua:ün Taymi~ dir. ta ya bugün Atlas denizinde bir Alman 
naz Hindistan umum! valisine de - önllnde bir torpile c"rnnrak milhim ha- Diploıııasl mehafilf $ulhun B. Çem- tahtelbablrl tarafuı.4an !>ataıılmıt .. f 
4liştir ki: "Arata utramJ~ır. Kırk kf!9fden ibaret berlayn tarafından izah ve teşrih edil- Askerleri k . zn. verdi tır. Zorla parasını almış ar 

- İn&'ilterenin ve Franunın hOni· 'llan mtlrettebAt il~ yolcular vapuru miş olan hedefleri B. Ruzvelt, Bay ne ış 1 1 Paris, 27 (Radyo) - Alman tay- Ödemişte Adaıdtf ~tll:a'1 
/etleri kaybolursa, o zaman, Hindis- +.erketmh•lerdir. Biri kadın olmak 11ze- Hull'un Amerika ı:nt~1etınin büyük bir . :;~:? 27 (A.A.) - Bu euına tfı1i yareleri; dün gece ay ışığından isti- Mezgitler köyü civannda incir &ah-
tan tarafından kaza.nılacak olan re o~ kişi yaralanmıı ve ~ ktıt de öl· ekseriyetinin tasvıbıne mazhar olan nü il k~!1 askere hususi blr kil n fade ederek, şimal denizine yeniden çesindeki kulede oturu '10 yatınd• 
hllrriyetin ne kıymetı olabilir? mUştOr. nolctai na.ıarlanna tetabuk etmektedir. ver ece ır. many~tik torpiller dökmüşlerdir. BayJln Hanifenin yaı>.ma gec.eleyin 

Bu, bOttın ıark milletlerin daima Milletlerin kendi mukadderatlannı G·ızı· ı·çt• a Londra, 2T (Radyo) - Roston 1)\1- gelep Akli Datıtan va Kadir Çelllt 
töz önllnde bulundurmalan llzımge- ve iptldab mmetleri hakkında mO • biızat tayin etmek hakkına sahip olma- 1 1 m nd adındaki lngiliz •apuru ile GUs- ihtifar bduıı döjerek yetmiş 'tlraaı-
J .. n bir hakikatin veciz ifadeaidfr. savat prensibini aıla kabul etmiyece- tarı beynelmilet ticareti daha ziyade Teki· f k b 1 d ., · tav Rokner adındaki İn~ vapuru , nı ıorla aıunıtardır . .SuçJ.ulaı"1 y.ab 
ı;-ilhakika eter bu harpte Nazi Al- i'i meydandadır. Nazi mtlst.emleke- serbest kılmata matuf olan iktısa - 1 J a U e ı .mıyor tS.mal deniziMe torpillere çarparak lanJIUI a4liY.eJe verilmittfr. 
l'nanyaa pllp t•lecek olursa, bOtou elleri, müstemleke halkının. lneanlar dt telakki, bunlar Amerikanın harici Londra, 27 (Radyo) - Muhalefet baaara uğramqlardır. ' 
kr'k ıııllletlerinin bDrriyetlerf ve ia- arasında mOıavatı reddeden bir ter- siYa~etinfn bRslıca prensipleridir. Di~ rüesasının, Avam ve Lordlar kamara- -*·~--
tiklilleri tehlikeye dUıebilir. Nazi re. biye sistemi içinde yetittJrllmui ıoirtast meltafi!i nave ediyor: .]Jlrınm gizli bir içtimaa davet edilme- H d b d Ojkili kaymakanı'ti' 
Jlnıinin ırk na&arfyeai malGmdur: llzımgeldifini gizlememektedirler. tngHterenfn Alman mayinlerinin si hakkındaki teklifi reddedfleoektlr. ay ara a nn.:u t. ... --ı.--· 'D .&~ .. - .. ,.... 

llu naıarfte mllı.tler araaında mu- Siyast hak ve mtlsavat ,renaibl ı. yeni tebUkes•ni tmha edecefine daJr D 1 d• "'.,..... _,..-....-- .. ...-a~ 
8a\'at pnnllblnl Ncldediyor. Polon - zerinde bu kadar ısrarla ve bihakkın olarak nmdş otdutu teminat gezete- a a ıye Tayyare fitosu hazırlanıyor YUMll ~~t.1!.~~ 
hlı ve Çek ıfbl Anupalı mllletler duranlar. İngiltere tarafından l'frlti- lerin bazan herecanlı bfr oekilde g'ÖS - A k fi ·ı k---....... m&'WIY _,,_ . -ı.ı.. .. u .. 1 

hakkında ba mOaavatı lnklr ettik- Jen :rnacadelenin kendileri l~in de bir terdikleri haberlere frı.anftralc endişeye n ara se rı e U&R19"-"' Londı;a, 27 (lbiyo) - Hayura- Urımık..._ tafua ..atı......--.. 
ten sonra Anplar sfbi llmt olan bir mlna ifade ettitlnl anutmamahdır- düşmUş olan haTJnn ıerıdişesini izale Pa.ris, 27 (Radyo) - Başvekil B. bad Niaamı t.r&fınciaft teberrit ohı .. ~·•o...,.__ 
ltk ve Bbldlatanın hakJkatte airl tar. emiş ve bu nutuk heyeti umumiy~sj Daladıye, bugün FransalllD ADkara se- na.n para~la yapllaeek Harclarüad mu MftYoatım71t 
"Lkat Nul tel&kkiafne .Ore c•eri A. Ş. ESMER itibariyle müttefiklerin muzaffer ola- firi B. Masigli ile Uluslar sosyetesi se- t~yyar" ~ıloeu, _Yakıııu eon. ~eJc.. P.,tt.matcıalu b&fl cedf ±'8 S.. 

caklarıaa dair AmerlkadA Jna'l.cud ·o. 1111 •knt.ert J. ,Avewolu küal tta:ıiş tır~ Bu fıloyu ıdare edec.ek Hmtıi fj oilu AJuxıed, esrar satarken 4 1?'81D 

'(ü/tarpark Sineması l·elefon 3151 
laıa itimadı takviye eylemiştir. ve UZUQ müddet .koı:ıuşmuştur. gençler ta!fna gO,rmektedır. ı•rl• tutulmuftur .. 

' J 
ELHAMRA 

14ananle Mltt J[ttAlphaM ainetnaMada 
BVGÜN 

Senenin en ~OyOk aşk ve hicran filmi 

EBEDiYEN SENİNİM 
{STELLA DALLAS) 

Bu akşam 
Mevsimin en gOel ikinci filmini takdim edeçektlr. 

kura,la devrialem 1- Bef 
Komikler kralı FERNANDEL 

Tarafından temsil edilmiş zeVkli. .. Nepll ... Kahkahalı komecli 

2 - Kırklık Kadın 
F AClA ARTİSTİ Fransızca sözlü 

RUT CHATERTON Yaratanlar: Barbara Stanwyk ... john Bolos 
Tarafındaıı temsil edilen ahlakt, içtimai ve hisst dram ı Ayrıca: EBEDi ŞEF ATATORK iln onuncu Cumhuriyet bayramında 

Ayrıca Metro jurnal - Miki Türk milletini kutlulaması VI! öifitlemes! filmi. 
Seantdar: Kırklık kadın 14.30--17 de Beş kuruşla devrlllem 16,30 ve Foks j uoma.!da: Dünyanın eıı .tan hadiseleri. 
21 de l Seanslar: 14-18.30-19-21.SO da 

._.cumml81ııiiıiilıııiWliiiillliiiiiliİliİİIİliiiiıiiiiiıiiiıiııiiiıiılillillilllliıı.iiiiiıii.__..f 

Tayyare sineması 1 Tcle/011 3648] 
Bude 

iimdif• kadlı' gördüiQJlıOZ filmleri unutturacak senenin en kudretli 
ıeeeri 

HARP (LABATAY) 
T1lrk,e atsdll 'reni kopJla 

Oynayanlar 

CHARLES BOYER • ANNA BELLA 
' 

Ruhlarda insanlığın bütün ihtiraslannı, vicdanlarda beşeriyetin &el· 
larını bu filmde a-öreceksiniı. 

8€anslar 8--ö--7 ve 9 da 

-

. 



Sahifoe 4 (ANADOLU) 

Bo,tan 'ıda baiıkç.ı ar evı l K A y o 1 --~·1;;;;· .. ı;;~;;;:;;··A.·;1aiktS;;t~~""A;;;· .. r· 
yapılacak ~ Kon1isyon-ı ilanları ~ 

Karşıyakadıı Bostanlıda ç~l:şan Bugünkü program lzmir levazım amir!iği satrn alma komisyonundan: · 
balıkçılar çok müşkül ~erait ıçınde 12.30 Program ve memleket sn:ıt a- 1 - Mauisa birliklerinin ihtiyacı olan 12 bin kilo zeytinyağı şerait 
hayat geçirmektedirler. Bunları bir yarı ve evsafı dahilinde satın ahnacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 4 birinci 
çatı altına toplıyarak himaye et!Ile~ 12,35 Ajans ve meteoroloji haberle- kanun 989 günü !':OOt on birdedir. Hepsinin tutarı 4920 li radır. İlk temi-
maksadiyJe İzmir balıkçılar c:mı):eLı 1 ri nutı !l89 lirııdır. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplar iyle 2490 
rei-:liği, Bostanlı civarında bır hına 112.5v T ürk muziği sayılı bmınun iki ve i.içüncü maddelerinde ~·azılı vesikalariyle beraber 
inşa ettirrneğe, bir yntakh.an_e ve :ı~ 13.30 - 14 Muzik (kr.rışık hafif mu- belli glin ve saatta l\foni.;;a tüm satın alma komisyor.:.ma gelmeleri. 
evi tesis etmeğe karar vermıştır. Be- zik - pl.) 17 23 2S 2 4233 

lediye reisliğine yapılan müracaat 18.00 Progrı.ı.m . !:mir le-ııuzim aMi.·li!)i satın alr1W l:omi.~zıomırıclan: . . 
ilzerine bu binanın inşasına müsaade 18.05 Mcınleket saat ayan ajans ve Yüz doksan ton pilavlık pirinç alınucaktır. Kapalı zarfla eksiltmesı 
olunmuştur. meteoroloji hnberleri. 14/ 12/ 939 per ·embe glinü saat on be:-;te İstanbul Tophane levazım amirli---=·*·=- 18.~~ 1Jtizik (cuzbnnd - pl.~ . • . ği satın alma komisyonunda y.apılacaktır. Tahmin bedeli 147 bin beş yüz 
Romanyaya pamuk ihraç 19.v-> Konuşma (ulusal ekono\llı 'c Jir:ı ilk teminatı üç bin be~ yilz altmış iki lim elli kuru~tur. • 

artırma kurumu) . . . . ~artname ve numunesi komisyonda görülür. lsteklılerin kanunı ve-
edilecek 19.10 TU~·k ~uzi~ıi: Şerıf Muhıddının sikal;rla teklif mektuplarını eksiltme sa.atından bir saat ev\·eline kadar 

r ... g~men saz emnılerı komi.!ıyona vermeleri. 28 !10 6 12 4332 thra~ yauk ~masma ~ C~anlLı: \~cih~ Ru~n Kam,M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Türkiye - Romanya ticaret anlaş.ması sud Cem_il. ·~· Istan' bul Jandarma satın alma ko-mucibince Rornan\'aya pamuk ıhrnç J 9.25 Turk muzıgı 
edilebilecektir. Bu h·usustn şehrim!zde- 19 ı;o Konusma (nile zirnati - tavuk- • d 
ki a1akadar1ara emir gelmiştir. cuİuk) " n11syonun an: 

o*o 20.05 Tlirk muziği: Klfısik program 
ı - Mevcud e\·saf ve numunesine uygıııı 4: 1;)228> kilo pamuk çorap Kız kaçlrina Ankarn radyosu küme ~es ve saz 

heyeti. ipliği kapalı zarf ehiltmt :ıiyle satrn alınacak ve eksiltmesi bir 
Torbalıda Hortuna köyQnde otu - İdare· eden :\'Iesurl f'{>mil. birinci kanun ~)39 cumu günü :saut orı beşte 'I'ak.im Ayazpnşadn 

ran Bulgaristan giiçmenlerinden 21.00 Koııı-er takdimi: Halil Bedii jnnunrmu mmtaka komutan lığı tıiırnsı içinde komisyonumuzda 
.Mahmud adında bir genç, Romanya Yönetken 
iÖÇmenlcrinden Mehmed kızı 18 ya. 21.15 .Muzik (rndyo orkestrası şef: 
şında Emineyi kaçırmıştır. Suçlu a - Hasan Ferid Alnar) 
ranmaktadır 22.00 ı1emle,ket ·aat ayarı Ajan~ ha-. * berleri, ziraat, esham -,.tahvilat, kam-

~ , ~ ı bivo - nukut borsası (tıyat) 
Ziraat mücadeıe memur U5 u

1

22.20 Serbe t saat 
Bornova zirnnt mUcadele istasyonu 22.30 Muzi~ (~fozart Kuartet fa mn

idare rnildfirlUğUne Erzinc~n vilaye- jör - Obua.ıle) 
ti ziraat rnildilrü B. Galip tayin edil- 22.45 !\[uzık (cazb~nd - pi.) 
miş ve şehrimize gelerek vazifeye baş 23.25-23.30 Yarınkı program ve knpn· 
lamıştır. nış. 

• ' .. ~ ( 

\ .. -~ ..,~ 

Dikkat 
Mantoluk, Rop· 
luk erkek, ka•lın 
muşammal:ırı 

BAY!JIAR 
için palto, par· 
desü ve eyi 

elbise ve ağır 
hazır mantoları 

lbrahim 
Karakaşta 
Bu!ursunuz 

LOdunpazaro No. 12 lll 

ı!a yapılacaktır. 
2 - 'fnhmin edilen bedeli on dokuz bin dört yüz doksan bir lira sek

en dört kuru:ı ve ilk teminat Lin dlirt yUz altm•ş biı· lira se1•sen 
dokuz kuruştur. 

3 - Şart kağıdı ve numune her gün komi yoııd:ı görUlebilir. Ve şart 
kağıdı parasız alınabilir. 

4 - Ltekliler!n i::;t. nbul lev .zım nm "rligi mulıasebecilii"; veznesine 
) atıracakları ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektu
bu ve şart kiiğıdmda y:ızılı snir belgeleri de havi teklif 
;:arflurını eksiltme saatında11 bir saat evveline kadar komisyo
numuzda bulunmuş olmaları lfızımdır. 

16 20 24 28 9371/4199 

Istanbul Nafia Müdıirliiğiinden 
4 112/ 939 pazartesi giinii saat on beşte fstnnbulda nafıa müdürlü

ğü eksiltme komisyonu oda--ında 16410.68 lira keşif bedelli Gureba ha~
tanesi <lnhiliye anfisi Litirme jşleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

Muka\•ele, eksiltme, bayındırlık işleri genel ve hususi ve fenni şart
nameleri proje keşif hulfisasiylc buna müteferriğ diğer e\•rak 83 kuruş 
mukabilinde dairesinde Yerile1.:~ktir. 

)luvakkat teminat 1231 liradır. 
İsteklilerin tekl~f mektupları ve en az bir t.nahhüc.lde 15 bin liralık 

bu işe benzer iş yaptığın<. dair idarderinden almış oldnğu veRikalara isti
naden İstanbul vilayetinden ek~iltme tarihinden 8 gli ııevvel alınmış eh
livet ve 939 yılına ait ticaret odası \'eslkalurını havi kupalı zarflarıııı 

4İ l2/939 pazartesi günü saat dörde kadar nafıa müdürlüğüne verme • 
1~ 18 23 28 ~319/4166 

lzmir Defterdar/,ğından: 
Bnşlurnk şubesine :mlak salış bedeli'!de~ 6246 lira 06 k~ruş ~~:qıu 

kunduracı Kazım mezkur borcunu kamını mlidclet zarfında ode~ıdıgın-
den mutassarıf olduğu Ahmedağa mahallesin~~ Kemeralt cadde~~n~e be~ 
sayılı ve 5000 !irn ~ıynıetiı~de~i ~ükk.~m t~hsılı em\'.~l k.anu~u hukumlerı 
dairesinde hacıı edılerek yırmı hır gun müddetle muza~.e~e~ e _çıkarılmış
tır. 'l'aliplerin 11-12-939 Pazartesi eiinü saat on beşte ·vılayet ıdare heye-
tine mürr.cantlı.ı.rı ilan olıınur. 21 28 5 4255 

f"1Ylllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllll~llllllllllllll!llllUlllmt1n1111111•ılf\ Devlet Limanları işletme umum 
§ J Z MIR = Müdürlüğünden: 
=--=- PAMUK MENSUC /\1• _ İhalesi evvelce ilan edildiği halde _is~ekli çıkmıyan asgar~. 3_~0 azami 

I \ - 450 ton mazotun ihalesi 15/ 12/ 939 tarıhınc ras~lıyan cuma gunu saat on 
- beşte Galat.'l rıhtımrndaki umum müdürlük bınasında toplanacak olan 

~ Türk Anonim Şirketi = Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardaır. 
= satın alma komisyonunda yapılacaktır. . . ~ 
:E ~Iuhammen bedeli 32940 lira ve muva~~at tcmn:ıatı 2470 lıra oO ku.
- ruştur. İsteklilerin te~li~-~ektuplarını bilc!ır!len vakıtten bır saat evvelı-S Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaı, Değirmen, Geyik 

~ve Leylak markaların~ havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
= ne kadar komisyon reıslı15ıne tevdi etmelerı. lazımdır. .. .. .. . . 
= Bu buptaki şartname ~özü geçen komısyonda her gun gorulebılır. t 
- 2 4 8 12 9758/4343 1 

~ olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir. ---
3 Telefon No. 2211 ve 3079 1 Telgraf adresi: Bayrak !zmir i 
- ·-lz mir muhasebei hususiye müdiir-
lüğünden: 

Muhammen satış 
Bedeli 

Cinsi Vilayeti Lira K. 
180 00 

Mevkii 
Sindel, Keçili 

İki tarla Manisa 
Mesahai sathiyesi 

5 hek"inr 4239 l\12. 
5 hektar 5158 :M2. 
İki kıta tarla 

Kazası 
Salihli 

Köyü 
Adala ve Çakallar 

Kapu numarası 
70 yeni 66 eski 

Evsafı: kısmen tarla ve kısmen p:.ılamutluk. . . . 
İzmir vilayeti muhascbei hususiyesine ait olup yukarıda ~·erı,. cınsı 

mevkii ve evsafı yazılı iki kıta tarlanın bed~li 4 sene~e v; 4 milsavı .. tak
aitt.e ve birinci taksit peşinen ödenmek suretıyle mü.lk;yetı satılmak uze:e 
24/ 11/ 939 gilnünden itibaren on güı_ı müd~etle temı.~lıden ~çık artırmn:>~ 
çıkarılmıştır. Şartları öğrenmek istıyenlerın her gun. !~mır ~uha~beı 
hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey .slirm:_k ıstıy~nlerın _de ıhal_e 
&'ilnü olan 4/12/939 pazartesi günü saat on bırdc _ruz<le .. 7,b depozıt? Amak
bw:lariyle birlikte lzmir vilayeti daimi encümenıne muracaatları ılan o-
lunur. 4351 

lzmir muhasebei huussiye müdür· 
lüğünden: 

Tahrir No. Mevkii cinsi No. '.Ar 

188 Birinci Karantina. :Asra 111/l 2 
Mitatpaşa sokağı 

189 » , 
190 • > 
191 • > 

ihbarname N o. 
21/81 

• ' , 111/1 2 
> 111/ 3 2 
> 111/4 2 

Sahibinin ~esl .-.... · 

c c 
,, c 

Halil Rifatpaşa veresesi 
, - i" ,.... ,,. .. 

Kıymeti Nisbeti senelik 
IJ. Binde vergisi k. 
100 5 60 

100 
100 
1co 

5 
5 
5 

60 
60 
-50 

.. ' 
"'" « 1 • • • • • 1 

Tahrir xaydi yukarıda gö5lenlen nrsa1nrm ~p ıhının YRT'' ı:nı '1"~~-
tinna'ya rağmen jknmet ettiği yer te .. bit <' 'lil~mecl·p·nden ihbaTrı~e ~ız: 
ut ke:qdisine t~bliğ edilememi.'! olduğundan 3592 s~yıh k.., .... ı..,1111 ly -; ı;cı'" 
..aıaddesi mucibınce iluncn teblız ~u~~~ .. ., 4350,::;::_..-.....t -~ 

lzmir 
dan: 

3 üncü icra klemurluğun-

"81 ı ira 46 kurnşıın temini istifası için İzmir Karşıyaka Kemalpaş~ 
caclde~.,j 1~2 No. da Tn~c~elen gazozhanesinde u~a~ıda cins ve ~ıy~etl~rı 
yazılı mnhcu7. mnkine al~tından borca yetecek mıkt:ırı açık aı tıı ma ıle J 
sa.tı~a konuldu. 

Cinsi 
KolumLo guzoz kazanı 
Krom gazoz makinesi 
Kasa maa şişe Beheri 150 K. 
l'üp 
Araba maa takım 
'füp saı.ti 
Takım ve tef errüat 

Adedi 
1 
1 

41 
2 
1 
1 
1 

Lira K. 
200 
150 

60 50 
10 

150 
5 

10 

585 50 
1 - s~tış peşin para iledir. yüzde 7,5 pey akçası ibrazı mecburidir. 
2 _ Birinci artırma gazozhanede 30/11/939 perşembe gün.il saa~ on 

dörtte yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde yapıl~caktır. Aksı takdırde 
4-12-989 pazartesi günü ayni yer ve sa atta sat!lac~gı. daha __ fazla malül!1~t 
almak istiyenlerin 939/ 1019 dosya ile memurıyetımıze muracaatları ılan 
olunur. 4346 

lzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim Şirketinden: 

. , , 

Şebekede ya.pılması icap eden ameliyat dolayısiyle ilkkanun 1939 

ayında: be k 
1.) 3 _ 17 ve 31 ilkkanun 1939 tarihinde saat dokuzdan on şe a. 

dar: 
I Darağaç 
II Tepecik 
III Alsancak 
IV Basmahane 
IX Eşref paşa 
XY Kültürpark 

II.) 10 ve 21 ilkkanun 1939 pazar 
Y Çarşı 
VJ Bahribaba t 
VII Karantina 
\'III Güzelyalı 
X Konak 

Sektörlerifü1c cc:-': !ın kesileceği 
olunur • ,. 

C. Bayraklı 
D. Turan 
E. F. Karşıyaka. 

Buca 
Bornova 
K,-.•.., .. ,lu 

günleri ~ .• ı.t dok~zclan on beşe kadar: 
XI Gazi bulvarı 
XII Meznrlıkbaşı 
XIII Asansör 
XTV Gazi bulvarı 
XVI Gümrük 

sliyıiı halkımızca bilinmek üzere Han 

~ ... ., 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Livcrpol hatJan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapu,.I nı
mız sefer yapacaklaı·dır. 

DOK1 .. 0R 

BEHÇET UZ 
Cocuk flastalıkları • 

Mütehassısı 
Hastalarını 11.80 dan bire kadar 

Si~~ ler sokağındıı Ahenk matbaası 
yamnda kabul eder. 

--Operatör--
Cevdet Musta fa 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştatfbl 

2 inci Beyler sokak !urun k~qısı 

No. 25 

Uperatör 

Dr.Asil ukbil 
At akam 

Memleket haıtahaneai operatörü 
Hastalarını her güıı 3 ten sonra 

Birincikordonda 312 numara!ı Ja. 
kinyon apartmanında kabul eder. 

Telefon: 3537 ______ ,,, 
Eksir Şahap 

Basur memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek· 
/iği, iştihayı arttırır 

...:8 feıriniı~ni 1939 SALI 

V. F. Henri Van Oerze 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

Ameriknn Ekspert line~, !nic, Nev • 
york. · 

Nevyork için ' 
cEXPORTER> vap. 10 sonteorlıı • 

de bekleniyor. 1 

cEXCHESTER> vap. 11 son teı•' 
rinde bekleniyor. · ' 

1 cEXl\IlNSTER> vap. Sonte~rlıı iki• 
c; nısfındn bekleniyor. ' 

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

1 <DUNA> .Mot. 18 son teşrine dof4 
ru bekleniyor. 

cKASSA> mot. İlk kanun baılup. 
cında bekleniyor. : 

cTİSZA> mot. İlk kAnun l:i'aflu • 
gıcınd abekleniyor. 
Service Maritime Roumain Bucareat 

Köstence Kalas ve Tuna limaıa1U1 
için. 
Bukureşti vapuru '24-11-939 dil 

bekleniyor. 

S ociete Commerciale Bulgare D• 
Navigation. A Vapeur - Vanı.a 

cVarna> vnpuru 28 sonteşrinde bek 
!eniyor. 

Haifa, !skenderiye ve ~ort Sai• 
için mal ~lacaktır. 

-----
H ifa lskenderiy .. ve Port Sait içba 
c: ? > vap. 16/ 20 sonte~rin'ar~ 

sında bekleniyor. 

Vapurların isim ve tarihleri ·na1'
kında hiç bir tanhhüd alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

IDOKT OR 
Fuat Naim Bayraktar 

1 
E;refpaşa hastane.si Cildiye •e 

efrenciye mütehaaaıaı 
Hnstnlnrım her gün muayene· 

hanesinde öğleden sonra saat 16 
de kabul eder. 

(3 nen Beyler) Şamlı sokak 
No. 8 

SAYIN OKUYUC{TLAR DİKKAT! .. 
•1Ba11E1:.. .. ı:mı:mmma3:Rl~~~Rilil 

Milli piyango bayiliği 
Etinıan k itap evi 

Milli piyango biletierinizi (Etiman kitap 
evinden alınız!) 

HükUmet caddesi No. 50-52 ~ 
1111110111111 111111111ıu11111111111111••1ttt•ıu1111111111ı11ı11tı1111111111111111111111111111111uıu11uu 

Ytlba b "lctleri de .<ıatılmakladtr. Simdidcn tr.clarik ediniz. 

Ankarapalas 1 
Lokanta ve Pastahanesi 

En rniişklilpesendleri tatmin edecPk derecede mükemmel olan lokan
ta ve paslahnnemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
ti ile beraber füı.tleri tnhminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim münase-
1.ıetiyle en temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

IBRAJIIM SENNUR 

T. C. Ziraat bankası 
r t tı.. ..... ~ K.URULUŞ TA RIHl 1883 , . ... 

Sermczyesi: 100,000,000 Türk lirası Şube 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

,. 
Para biriktirenlere 288UO lira ikramiye verecek 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında ed 
az 60 lirası bulunanlara senede dört defa. çekilecek kur'a ile aşaiıdakl # 

plina aöre ikramiye dağıtılacaktır: ... 
4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
4 c 600 c 2,000 41 

4 c 250 c 1,000 c 
40 c 100 c 4,000 c 

100 c 50 c 5 ·o c 
120 c 40 c 4,o uO c ' 
160 « 20 c ' S,200 c 
OlKKA T: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde elli liradan aşaiı 

uuşmiyenlere ikramiye çıktığı tnkdirde 10 20 tnzlasiyle vernecektia 
Kur'nlar senede dört defa, 1 cylUI, l birmcıkanun, 1 mart ve 1 1l.,. 

z!ı aQ tnrilılcriude çekilecektir. 


