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Cumhuriyet Orduları Emir Aldıkları Zaman 
Vazifelerini Ha k·kiyle ·ifa Edecek Kıymettedir 

1~14 dekinden kuvvetliyiz, 
bizi aç bırakamıyacaklar 

Garp cepLeainde .lnıriliz tankları 
• 1 • 

Alırian taarruzrina tekaddüm · eden 
günleriri -3 -~-~ühiın .hadiSesi·: 
. . 

Hollanda; tedbirler alıyor: icabında su be nd ~erini .de. aça-
caktir~ Tecrübeler. iyi ·netice vermi şt i r 

P aris, 1 - (Radyo) - Amsterdam- mesini temin edecektir. · Röyter Ajansı da şunu bildiriyor: 
dan haber veriliyor: . Böyle bir vaziyet karşısında Alman İngiliz bombardıman tayyareleri, 

Dünkü M. Meclisine bir bakış · 
• t 

Kalabalık fazla ve alaka büyüktü. Şefin nutku, defa~ ·~ 
)arca, hararetli şekilde alkışlandı . :: 

Ankara, ı (Telefonla) - Büyilk yaset kürsüsünün iki tarafındaki Io -ı !ardı. · 
Millet Meclisi, bugün altıncı intihap calarda da şehrimizdeki büyük ve or- Bu meyanda kendilerine ayn · yer 
devresinin birinci içtima yılı mesaisi- ta elçilerle elçilikler erkanı yer almış- -Deva.mı 2 nci Sahifede - . 
ne bugün başlamış ve reisicumhur u- : 

muzun açış nutuklarını ihtiva ettiği O l O UT K 
0
. 

için, celse çok alakalı geçmiştir. 
Meclis salonunda büyük bir kala - . · 

balık vardı . Vekalet müsteşarları ile 
müdüı•ü umumiler, vekaletlerin ileri ge · 

lenleri localarda bulunuyorlardı. Ri- T~rkive bitaraf. l k siyasetinden çıkmış 
mu 111111ınmmımııı111111111 munı uın mı 111 
Ebedi Şefimiz 
~çin yapi1a-
cak merasim 

Ankara, 1 (Telefonla) - Ebedi 
Şefimiz Atatürkün \'efatlarına tesa
dilf eden 10 ikinci teşrin cuma g ünü 

-:-- Devamı 3 ncü Sahifede - · 

N ~vyork Taymiı;' e göre 

Günün bü~ · 

yük 2 hô:-· 
< • 

disesi-

Hitler, hay al sukutuna 
uğramıştır! 

Bay Molotof, 
müttehemi 

H:tler isminde bir · 
müdafaa ediyor 

D Jnya gaz ..,,telerinden ak ·s 'er 
- YAZISI 3 üncü SAHİFEDE -

Hollanda · resmi mehafiline göre, ordusunun, Hollanda arazisinde iler- bugün ilk defa olarak Frans1z toprak- : 

icap ederse hududlarda örfi idare.ilan !emesi imkarsız olacak, motörlü kuv- larında düşman bombardıman tayya
edilecek ve sivil memurlar yerine as- 1vetler işliyemiyeceklir. Bu husustaki releri ile temasa gelmek fırsatını bul-

Roma kabinesi .. .. - - - ....... . . 

tadilatı ve Mo-
ker ikame oluncaktır. rtecrübeler tam bir muvaffakıyetle neti - Devamı 5 inci sahifede -

Hük.ümet hududlarda tahşidat yap- celenmiştir. 
nıakta ve kanalların bir kısmını açtır- Paris, 1 (Radyo) - Havas Ajansı
nıış bulunmaktadır. Hollanda erkanı ına göre, F or bah mıntakasında, Fran

harbiyesi, bir Alman taarruzu karşı- sız kuvvetleri bir Alman iler i karako-

~ 

Alrran elcisi neden 
~ 

Be,./in' e g itti? 
sında bütün su bendlerini açacak ve luna taarruz etmiş ve bu karakolu al- -YAZISI 5 inci SAHİFEDE _ 
hududlardaki arazinin göl haline gir- niı~Jaidır. 

·- - - ~ --- ,. 
- .... -

latof un nutku 
Hitler için hiç . te ı~os 

gidemoz 
-YAZSI 2 inci SAHiFEDE - B. Molotof, Ru, -· Al.nan anlz.~masını ;m:.ı; ~lar!...m .. 
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r S'AH!FE :· 2 ) (.A~A"bOLU) 2 Te~riniaani 1939 PERŞEMBE . 

1 Günün Askerli k hactiseJer1 iş E H t R VE M E M L E K E T HA B E R L E R il Dünkü ıvı. mec.isi

Alı:nanya, HoHanda \·e Belçil<aya 
saldırmakla ne kazanabilir? 

ne bir bakış 
S h .. ı · . -1. •• • Parti genel s ekreter'rn~zin - Baıtaraf, 1 nci SahifeJ e -_, e zr m ec ısı uun yenı bayram tebrikine cevab! tahsis edilen Türk, ecnebi gaz.etecile-

cllnlhlıl.· t· 
16 

ld.. .. .. rin fazlalığı da bilhassa nazarı dikka-• • b l d y0 ın ıncı Y1 onumu . . mesalslne aş a ı mün-ı lı • t'le r.. n P. Gene! sekr~- tı celp edıyordu. M. Şevki Yazman ter E ·z r nı ıneuusu Dr. Fikret Tu- 14~50 ... 
Son giinlcrde m\ileatldi<l emmare l kj noktasının İngiliz karasma mesa- zer, İzmit helPdiye reisi Dr. Behçet Mebuslar, tamamen yerlerine geç-

] er Almanyanın !l?l.lancl~ ve Belçi -
1
fc:::;i takriben 90 kilometre, bu nokta- Uzun. ı ·ine şu telgrafla cevap tiler ve zil çaldı. İçtimaın başlamak 

)aJ<.htı~l her ı~ı. ıne hırden saldı- nın Londraya me afesi en çok 200 elediye riyasetinin rapOfUDU alkış• ver~ı : I· . t kk.. 1 b üzere bulunduğunu haber verdi. 
gı ıh ımr.J er.nı tekrar ortava k'l t e ·ın zc eşe ur ec er, en l .. .. l' 

~ du: Almanva ı:ıimal deı zind~n 1 ome re. J t kd• J ) · • • de kar ılık tebriklerimi ><unarım.:t nonu ge ıyor . 
. r huducluna kadar Ren boyuna Halbuki bugiJnkll ,·azi.rette Al ar Vt: a r er e tasvıp ettı Karısı l dövmüş Tam bu sırada :.\Ieclis binasının dı-
f, k t bil a a imal denizi ahil- ma:nyanın şimal denizi ..ıhilinde !n - . . . .. • . . . . şında bando muzika çalmnğa başladı. 

mu m m ']darda ku,·vet ) ıg- giftere karasma en >akın noktanın Şehır me?lısı, ~un. ıkıncı teşrm top- ~apo.~u~ okunması hır saattan faz- Tep erikte Ham mal Yaşar Genişçı- Reisicumhurumuz ,.e i\Iilli Şefi _ 
m nleketlerle telefon mu - mesafe .1• t tkrı"ben 3 r: 0 k'J t. Jantı devresme g:rmış. saat on altıda la surmuşhır. ar ge 'msiz 'k yüzünden karısı . . 

k ·ı · 't ld·t O .:ı ' " 1 ome re, bel B_ ayıam .ıhı fena halde clöğmüştür. mız gelıyordu. e m , mu. eac ı 1!1 a, - Londra ... ·a olan mesafesı ıse 500 ki_ ediye salonunda toplanmıştır. Top- Bu ı-apor, hakikaten takdire ve B d b' f d 
r Heli ~da.} a yey a Belcıka~ a .; ·. Jıantıyı reis Dr. Behçet Uz açmış. ev- dikkate şayan malftmah ihtiva ediyo1-. A b ura a ır müfreze tara ın an ser 
uz vakı oaC" gını habervermış. lometrcdıı. • . . . . _ . . . tJasta ir JnQİIİz lamlanan l\Iilli Şef, kapıda :Meclis re!• 

nl rm hep inden dnha mühim Bu ebebten bu günkü vaziyette "~1~ rı~as~t clff~n~-~çımı yapılmı~tı~. Saglık, te~ız!ık,~ hastEılıkln mü_cad~·e, '-"' si Bay Abdülhalik Renda ile Başvekili-
1 k da. B • _k.a kralı Arnerikaya ,.e mesafenin fazlalıg-ından İn c-iltere- Bı_ı:~ncı ı_·e.ıs \.'ekıl_lıg:.ne. a.'~u.kat )!.m11r n.1ezbaha, . ı tı~lak. ha.vagazı, ıtf __ aı·)··e, t • 1 J ı · . D B R f'k S 

- ~ B .. 1 k k - ' vapuru orpı 1 enG ı mız r. . e 1 ayclam, meclis reis fı,~en öyle ıgı n ıtukta Hollanda ye taarruzlar yapan bombardıman ıı.:.e, ı ıncı rem -ve ıllıgıne Dı. B. )ol, kmıalızas) o ı, obtls, fuar, kultur- vekilleri ve riyaset divanı azaları ta-
J<> bırl 1 her. hangi bir taarruza tayyarelerine av tayyareleri refa -IMitat Orel, daimi encümen azalıkları- park, Karşıyaka belediye işleri etrafın Londrn, 1 (Rndyo) _ İngiliz ban- rafından karıııJaııdı, dog-"uca kendı'le-

11 ı k ak t\z ·e hazıı· bulunduk- • DB R d Lebl b' · -ı l\f ff d kk d Y ı 
l ı b'ld di kat edemediği halde bugünkü av na . eşa e ıcıog u, uza er a ıızun. ra ama, ma deye dayanan dıralı Baııke adındaki vapur, Atlas rinı'n locasıııa geçtı·. 
aı m ı .r · ö F "k E · t'h 1 · 1 ·ı· l Nut ıkta 1914 - 18 facialar. n ha- tayyarelerinin hareket sah. ı 500 - zgen ''e a: 'ner ın 1 ap 0 unmuş- :zuı nt verı ıycn u. denizinde Alman tahberbahirleri ta- Saat 15 .. 
tırlatı ması ve o zaınand ı on kere 800 kilometredir. Belçika.d::ıki bir üs- lardır. ı Fuara ve fuar meYzuu etrafındaki rafından torpillenmiştir. Vapurun Meclis rei~ vek:li D. Refet Camt.ız, 
dıı~.n şi~~etle n_ıukabelede buluna - ten taarruz yap n tayyarelere avcı ı İhtisas encümenleri seçiminde ge- dileklere de raporda mühi?'1 ~ir yer ~Y mürettebatı il eyolcuları kurtarılmış- içtirnaın başladığını bildirdi ve yokla· 
~ag.~ ~01Jled~-~sı. ~u.kt~arrul zunkn~~e- ta)yareleri refakat edecek ve Alman çen devrede bu encümenler2 secilen rılmıştı. Ayrıca beş senelık ımar pla- tır. Yolcular arasında 71 yaşında bir maya başlandı. Mecliste ekseri .. ·et var. 

en e en ıg nı aş ar o ara. gos - • nının tatbikatınd l ·· ı .; 
termektedir. Fakat Hollanda ile bir_ bombardıman tayyareleri karşısında zevat tekrar intihap olunmuş ve mec- . · .. an ~~~an guze ne- mucit de bulunmuştur. dı. Reis vekili, şimdi, MiUi Şefimizin 
likte z:ıü?~afay.a hazır. bulunduğu - himayesiz bırakılmıyacaktır. Binaen- lis azasından geçenlerde vefat eden tıceler de ~ebaruz ettı;ılıyor ve _hal~ı- Vapur torpiilendikten sonra hay~ bir nutukla müzakereleri açacağını 
run bıldırılmesı askerlık bakımın - aleyh hava taarruzları b,ugünkünden D R 'h' h t h.. t . mızın partı kongrelerınde beledıye ış- li müddet deniz üzerinde kalmıı::ı ve bildirdi 
dan d h k A "d d t h d r. amı ın a ırasına urme en bır 1 • .. t lf~ . ) ~k . . ~ · a a ço manı ar ır. za e e- çok müessir olacaktır. 1 . .. . . . erme gos ere gı a a aya ve kadırşı - , . hrip taraf d k'l k 'Ik ıvnr c;;ı,..f l'.I ı· . .. kl" t hil ·m · Belçika 1914 baskınından ibret dakika ayakta sukftt edılmıştır. 1 - d t kk" . . oır mu ın an çe ı ere ı ı ı ..,.., , ~ ec ısın sure ı eza • 
· · .. İngiliz adalarının denizaltı hü - . . ·-. . nas ıga a eşe· ur l:lı·ı•.r :tı. !ngiliz limanına götürülürken yolda ratı ve alkışları arasında salona g"ld" 
alarak ve Fransızların Ma1mo hattı- cumlariyle ablokası har k tl . de Daha sonra Beledıye reıshg:nın se- Rr>1orun okunması neticesinde şe- . .. . . · · t 
ııı göz önünde bulundurarak }ludud- . . e e erı nelik icraatına dair rapor okunmu _ hi r . b . . . . . batmıştır. rıyııset kilrsusOne geçtı ve dakıkala:r-
larını tahkim etmiştir. Bu sel>eble aynı şekılde daha kolaylaşacaktır. . ş .r mec ısı, eledı)e reısı Dı. Behcet G.. ·· k · d t l.. ı ca, uzun uzun, hararetli şel<ild~ alkış. 
Belçika hududlarını Polonyada ol - Bu düşünceler ve Alman ricalinin t~r. Bu. ıa~or . o~unu,r~en D~ . . Be~:et Uzn alk~şlar n~a~ıncfa ta~dir ve rapo- umru varı a 1 Ç05a ıy?r !anan nutuklarını irad ettL B\.. aradt 
duğu gibi bir hamlede zorlamak ""İ.İP son günlerde hep İngiltereye taar - Uz tenkıtleıe cevap rnımek ıçın rı:ya-ıru tas,·ıp etmıştır. Mechs toplantıla- İstanbul, 1 (Telefonla) - Gum- sık s k {b ) 

1 
. ..k 

1
. 

~ set kür üsüı el ekilmi t· d . 'k 1 ı ravo avaze erı yu se ıyor-heli. old~ğu gibi Fra~sa ile hududla- ruzu ka:• deden sözleri bu iki kilçi.ik · s 1 en ç ş ır. rına evam edecektir. r:: 1< varidatı g·ıı·t ı ~.:·: :-..: aaeşnıe de- du. 
rı bırleşık olan Belçıkanın yardımı - ve çok medeni milletin de başını ye- =oo rlir. Eylül ayında ıkı mılyon küsur N t ıkt . 

F t ·1 · d 1 k l' b ı·- ı b "d t u l an sonra. na ransız ve ngı ız or u arı pe meye sebep olmasın? p " " ıraya a ıg o an u varı a , geçen M'lr Ş f t ki b" . a· 
$Üratle yetişebilir. Binaenaleyh Bel- tyasa vazıyetı• ay sonuna kadar iiç milyon lirayı bul- ı ı e, nu u arını ıtır ıkten 
çikaya şarktan taarruz güçtür. - t . ' sonra, ayni tezahürat içinde, salondan 

Buna karşılık Hollandanın böyle Ebedi Şef imı·z muş uı. . çıktıla r ve gene dairelerine geçtiler. 
bir hazırlığı yoktur. Sonra Belçika ta ya'l v pur arı Sec"m: 
Almany•aya karşı tahkimat yaptığı ı . C' f [ d ~d ~ A k J 1 · ) t ı R · . kil" B R 
halde flollandaya karsı tahkimat l Cln yapı.la• '-,,a !Ş G T llTgtın gı 1yor. tı -:ıra C stanbul, 1 (Telefonla -. ta yan eıs -..e ı . efet Canıt:z. telv 
yapmamıştır. O halde -Belçika ve •• ı•apurları gel~ege başladı. Ilk va - r?r k~~ ~ye. g~le~ek ~e.clis reismin se-
Hollandanın işgali için evvela Hol - cak • QflCilarla müzakere devam 1a dzr ıur bu gUn lımanımıza vasıl oldu. çılecegını bıldırdı. Netıcede 359 reyle 
landaya taarruz etmek Ve Orasını SÜ- m er (l s tm ve mevcudun ittifakı ile gene eski 
r atle işgal ettikten sonra cenuba sar- -Battarafı l inci sahifede- h ~ıyatl~dnl<lüz~ümh.saltıl şl~rı. tıisbetten İzmir Oziim ve incir ihracatçılar meclis reisi B. Abdülhalik Renda ri-

. aı are ı o ugu a ( e ıncır sa ış.. birliğinin te bit ettiği satış fi atları N ~vyork T ayTI:, ' €' göre t ·ı r 
k arak Belçikayı istila daha kolaydır. Ebedi Şefın hatırası memlekette muh- !arı pek yavaştır. Gün erdnnberi pi_ tizerinchın lizüm \'C incirlerin İn~il- vase e_ Heç.~ 'ı .. ve alkışlandı. 
Keza H ollandaya saldırma esnasm - teşem şekilde taziz edilecektir. O gün yasada incir satışı ~·apıln:ıamıştır. tereye 8atışı için İngiliz alıcı mile~- b Reıs kursuye gelerek, hakkında gö~ 
da İngiliz ve Fransız ordularının ka- bütün Ifalkevlcrinde en büvük mülki- denilebilir. İzmir riıııtavM<:ıtiar elin- o:eselcri namına hareket ed·en bir mü- ı•ı• n uu 'erilen itimada teşekkürle mesaisini n 
radan yardımı" ya gayri mümkün ve ye memuru ile askeri ve si.vil erkan. d~ 30 bin ~u~al, mıntakad:_ı_ da _70 mess;lle Ankarada alakadar ma _ f6. • ifasınıla arkaclaşlarının müzaharet 1e-

h t B l "k k . d . . ı· I . • • hın çuval ıncır bulundll ru ogrenıl - r·n i' r-ı . b'Jd' a· B l 
ya u e çı a rnuvafa at ederse bı- aıre mtic Ur erı, resmı ve hu~msı mli- mi· tir. Bu vaziyet sebebivle m ist, h- kamlar nezdinde miizakcreler cere- 2 h ı e g ~venr k~ nı ı. ır ı. unc an 
le hayli uzun olduğundan Alman ta- esseseler mümessilleri toplanacaktır. siller:n tzmire tekrar incir gönder_ yan ettiği ve bu günlerde fiat hu_ a • onra reıg ve ılliklerıne Bursa mebu-
arruzunun bu istikamette inkişafı da- Saat dokuzu bc.ş geçe, yani Atatürkün memeleri hakkmda istih~al mınta - :::u.suncia kat'ı o;;urette mutabakat ha- rn il. Refet Cnnıtezle Aydın mebusu 
ha kolaydır. Şimdi Belçika kralının h;ıyata gözlerini }\.a~acl.ıkları anda <A.r kasına haber gönderilmiştir . ., ıı sıl olacağı haber alınmıştır. • 'R. Mazhar Germen seçil<liln. Bunu 
nutkundan anlıyoruz ki bu iki kil - yakta beş dakıiknl\k pir fötir.am gö~- = oo 0 .. ~11 ·da re azalıkları ile divan katiplerinin 
çilk devlet böyle bir taarruz halin- erilecek, mUteakıben Ebedi Şefin ha- Büyük!Prden emekli Kaz_ arda pas'f ırü ::Ic.faa ~-" ;ecinıi takip etti. Daha sonr:ı.. rahatsız 
de birlikte harekete ve taarruz han- yatı, eserleri ve yurda, millete olan 1 ığı <lolayısiyl~ istifa eden Ticaret ve-
g i istikametten gelirse gelsin önle - hizmetleri etrafında nutuklar verile- tu'ıny 1rrra tecrübesj Roma Jı.abines: 1<iliB.CezmiErçinin.;eriDl'BayNaz-
meğe karar vermişlerdir. Bu çeşit cek, komıcımalar yapılacaktır. Mer.:ı _ !zrnirde emekli .subaylar yardım Geçenlerde 1zmirde olduğu gibi "l'li Topçuoğlunun tavini tezkeresi o-
ve müşterek bir hareket tabiidir ki sime, l\Iilll Şef İnönünün Atatürk hak- cemiyeti, Cumhuri) elimizin 16 ıncı n;uhtelif ka:>:·1l:ırcia da ayrı ayrı pa _ fallı· .. " ,f',fl V ~ il 1'o- !(undu •e pazartesi günii tnplanmak 
Almanları dUşündürecek kadar mü- kındaki beyannamesi okunarak niha J yı~donilmü .• 1!1üTiaf..~betiyle ~üyi.ıkleri- sıf korunma tecrübeleri yap.ıJa,(lak _ "-& - ı 't'i.. 1 'ize re içtim an niha\·et verildi. 
himdir ve nutuk da belki bunun inin . t •t:> ·ı kt' A. . . . k 1 mıze çektıgı teLrık ve baglıhk tel - tır. Bu tecrübeler için kazalarda gr-
.. . . ~ :ye ' rı ere. ır. ynı meıas.m me • 1 gr:.ıflnrına, Reisicumhurumuz ve Mil- niş mikyasta hazırlıklara baş!anmış-

soylenmıştır. teplerde de yapılacaktır O gün An l" s r· · 1 t t ·· ü B" ·· ı tıı·. . . · -ı ı ,_e.ı.ımız şme non ve uyu.< 
Şın:dı asıl meseleye, .. Almanları~ kar a r·' lyosu, müzik neşriyatı yap -ı l\.Iilll;t :Meclisi Rei<ıi Abdülhalik Ren- Nüfus iş' ~n· 

bu ikı k fiçük memleketı ışgalden edı- mıva,.aktır. da tarafından verilen cevaplar. - /-/itler icir.. hiç le hoş 

/'otofun nlıtku 
r in<? yardım lisfe';; 

Lira Kr. necekleri stratejik istifadeye gele- ll'llllllllllllllllllfllllllll"lllHllllllllllllllllJllll l Emekli subaylar yardım cemiyeti Yali n. Etem Aykut, dün n~\fu ~ "d 
lim : İster Hollanda üzerinden gel-

1 
' ~ başkanı Tünıgeneral. . miidürlüğJne giderek müracaat sa_ g L em ? Z 

sin, isterse doğrudan doğruya Belçi- . . (İzn:ıır) hiplerinin işleriyle alakarlar olmuş, K vyoı·k, 1 (A.A.) - Nevyork Banka Komerçiyala ltal-
kaya vursun böyle bir taarruz kar:ı V..1tandas f Teşekkilr ve te1rık e1e1:!rı:: ı nüfus iş'.~rinin süratle intacı husu - Time::. y~zıyor: vana 

300 

ordusu bakımından fazla bir kazanç Gökten gelec:k tehlikeye karşı smet nonu suııda dırel:tifler vermiştir. Italyan kabinesinde vukua gelen de- Baııka Komerçiyala 1tal-
temin etmez. Belçikanın işgalinden iyi hazırlanmak, m"lt·tin hüti\n Emekli .cıub~yİar yard1m cemiyeti Ya "gm ğ"şiklik'er ile ılolotofun nutku şimdi- vana memurları 

30 

sonra cephe büyür, hel' iki ordu da fert
1

erı'ni ayrı ayrı düşündüren bir başkanhğma. Sefcrıhfsarda Kömürliik köy!.lnde ki lmrp için büyük bir ehemmiyeti C. H . P. Altıntaş ocağı 
yayılır. Fransızlar şimdiki cephede davadır. Bıı mevzua hiç b ir Türk (İzmir) Hıdırlık mevkibcle Bekir oğlu :'.\fu _ haizdir. Almanvanın eski ve yeni ar- ÖöretmP.n Bn. Fazilet 
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Vatanda•ı ''ayıt•17 ka lar:ıG7'. B"l.....,ukabele Cumhtıı·ı·vet b" 0 ra ...... ı h · t' ı· · · d k olduğu gibi Belçika hududları bo - ~ .. Lo . .. .; '"·' "' - f'r:eı~ın :r.ey ın ıgın e yangın ı - kaJaşlan bitaraf kald klarını ilan et- Vali Kfmmp~ışa okulu 
nızı kutlular "1aygılarımı sunarım. b d" il b k 

'"·unca da çok kuvvetli istihkamların ' ' u·ıı M ı· · R · · mıs.. ır w on m 0 ·ınan, ir mi tar mek iı·in ilk fırsattan istifacle etmfa- ög-reııcileri 
26 45 

" I ' Türkı"yl! Büyük .uı et ec ısı eısı t n " t Y ~ 
k k·ı· 1 H t ~ Al zey ı . gacı vnnmış ır. . , . . A b ..,. i b ar asına çe ı ır er. a ta man - A SRJN Abrlülhalik Rcnda ·-::...--.,..;;.;..._...:.....:.:.::....:.~ ---- -- lerdır. Mol()t fuıı nut.Kunda Hı 1 r içııı ynen te en ııc e ztlunanlar 

!ar ancak sııhra mevzilerine yerleşe- Rus'ar üs' e ri teslim a lıyc r'.ar hoşa gidecek hiç bir şey yoktur. Bu Bayındır yıldız fabrikası 4 tor ba-
cekleri için bilahare İngiliz ve Fran- ., frak dainıa / ıgi/tere· Kono, 1 {I~adyo) _ Litvanvanm nutuk So\ r birFwinin yegane :men da 54 kilo ~ahun, Musk fa Nureddin 
~ız orduları için taarruz şansı şimdi- Ç Q CU G U nin yanı bnşındadı i Sovyet Rusyaya ter ketmiş olduğu üs fanti kPndi vaz~~ kuvvetlen?ir - Solak 120 çıft çorap. 
ki mevzilerden daha fazla olur. Bağdad, 1 (Radyo) - Kral naibi; leri teslim almak üzere :Moskovadan mek ve beynelmılel nufuzunu genışlet- Tanzimat devrinin yüzfincil 

Fakat İngiltereye hava ve deniz . . bugün parlamentoyu açmış ve bir nu- yüz kişilik askeri bir h eyet gelmiştir. 1?ek için halihazırdaki ihtilaftan is- ld .. . 
taarruzları bakımından Hollanda ve En gu·· zel ç c k g t d . .. - 1 . . t.ıra.de etmekten ibaret olduğunu g. ös- yı onümü O u aze esı r 1 tuk irad ederek, İngiliz - Fransız - y _ 
Belçikanın ehemmiyeti çok büyük - k 1 d k enı goçm-D erımrz terıyor. lstalyanın ve Sovyetler bırli- İstanbul, 1 (Telefonla) - Tanzf-
tür. Bun !ar cogw rafi vaziyetleri iti ~ Türk anlaşmasını al ış a ı tan son- 1 w. • h l t d .. 

ra, Irak'ın daima İngilterenin yanıba- stanbul, 1 (Telefonla) - Bulga- gının akiki maksat arı Hitler in baş- ma evrının yüzüncü yıldönümU, 
bariyle İngiltere adalarının karşı - ":umar tesi Gün( 1 . Al ristandan bin sekiz y ilz göçmen gel~ ka taraflar da meşgul bulunmasından önümüzdeki cumaya rastlamaktadır, 
sına düşerler. Bu itibarla şu rakam- şında bulunacağın ısöy emış, man- k . t 'f d l O . U . h 'f I I 

Ç k ya _ I rak münasebatının kesildiğini miş ve iskan mıntakalarına sev e - ıs ı a e ederek iş er ini yürütmekten gün nıversitede i tı a yapı acak-
lar a göz atmak kafidir: l ıyor dilmiştir. ibarettir. tır. 

Belçika sahillerinin en cenubunda- ilave er1emiştir. 
~;:~::::~~;;;;~İİİİm;;:İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİii:İİİİİİİİİİİİm~~~H~a~l~imİıılle•, •ç~o~k~se~\~.d~i~ğ~i ~s~üd yavrusu- a Iayişe kapılmazdı, çok mütevazidi, mndan büyük bir söz işitilmesi müm 

• •-..JSLAM T ARJHI ~ •

1 
nun ağ'zmclan dökülen bu sözleri du- sadeliği seviyordu. kün değildi. Hazret Peygamber ge -

Fakat hakikat tudur ki, Araplar 
araamda çobanlık müstakar bir mes
lek deiildi. Etref ve ağniyanın ev• 
ladları bile bu f.ıle metıul olurlar • 
dı. R .. ulü Ekremin bu hayvanları 

b d O b - H alime hat un, süd og-lunu giydi· r ek o gün, gerek müteakip zamanlar 

1 
yunca içi şefkatle ka ar ı. nu ag-

Hz. Muhammed rına basarak öptü, kokladı : rirken : da sık sık kardeşleriyle kıra çıkmağa 
_Yavrum ~dedi~ kardeşlerin şim- - Ya nazar değerse? başladı ... 

di koyun otlatmaktadırlar. Kıra çık- Diye düşündü . Onun, bütün Arap Halime hatun, onun bu gezint ile-
M .. y AZAN: M. Ayhan~----· tılar .. Akşam olunca gelirler . kadınları gibi isabeti ayne {nazar rinden memnun olmuyordu. En bü-

giitmHinde zerre kadar muhilli hay 

aiyet bir ıey yoktu. Resulü Ekrem bu 
ba•İt, fakat ıayanı dikkat nıe11ale
ainden bahsederdi. -34 -

·- Allclhuekber 1 
Kelimeleriyle başlıyan b ir ayet dö

külmüştür. 

Hazret Peygamber büyüdükçe , 
zı'J,üsı, muhak e:m esi. teı:birec;i ve lıü 
tün meznyası yerinde tecrübedide ve 

mü tef ek kir bir insan hali arzetmeğe 
batllldı. Besmele çekmeden hiç bir 

şeye dokunmazdı. Sokaklarda ço -
cuklann oyunlarına iltifat etmez , 
bunlardan zevk almazdı, diğer ço -
cuklardan çok farklı idi. 

Halim e hatun da ; onun ra"tgele 
çocuklar la illf et etmesini istemezdi. 
Onun yanından hemen hemen hiç ay
rılmaz, daima gözlerinin önünde bu-

lu~ıdurdu. Bilhassa uza k'a ra gö -
türiilmesine hiç müsa a de etmezdi. 

Halime h atunun ifadesine naza -
ran, bir gün H alime diğer çocukla -
riy:(' beraber koyun '.11 1 11~. otlatıyor-

du. Hazret Muhammed de süd an -
neo.:ıin kucağında b1.ı!11nı ı ycırdu . Ko-

y unlardan biri, arkadaşlarını t er ke
der ek yan larına geldi. Yüzünfi kuca

ğındaki yavrunun ayaklarına sür dü. 
Onu biraz kokladı, {iptıi ve gitti. 

Gene bir gündü. H azret Peygam
ber ; 

- Anne -dedi- niçin ben ka:ı:deş
lerimi gUndilz 'akitleri göremiy) -
rum. Gündüz olunca o '.u· nereye gi 
diyorlar? .... 

Hazret Peygamber: değmesine) itikatı vardı. Endişe i · yük kızı Şeymaya ik ide bir tenbih • 
_ Peki anacağım, fakat niçin be- çinde idi. ler yapıyor, onu güneşte gezdirme 

ni de göndermiyorsun? Aklına derhal yavruya muska melerini, yormamalannı söylüyordu. 
_ Ne :yapacaksın or ada? takmak geldi. Z aten süd kardeşini çok seven Şey- Bir defa Resulü Ekrem aahabiyle 
_ Bir iş görmüş olurum. Hem de - Bu suretle yavruma nazar değ- rna; anasının tenbihlerinden daha beraber kıra çıkmış, ashap orada 

yalnız kalmam. mez. ziyade aJaka gösteriy ordu. Hazret karadut toplıyarak yemeğe batla -
_ Muhakkak gitmek istiyor mu - Dedi. Ve hazıl bulunan bir muska Peygamberin çobanlığa olan meyli mıılardı. Resulü Ekrem arkadaılan-

sun ? yı çocuğun boğazına taktı . Hazret belki buradan başlamıştır. (1) na ıu aözleri aöylemiıti: 
- !sterim ya!.. Peygamber bunu görünce ; derhal 
Bu mükalemenin ertesi gfinü , Ha- boğazından çıkarıp attı ... 

lime hatun, çocuğun canı ıııkılmama- - Ne yapıyoı·sun evladım, niçin 
sı için arzu·~unu yerine getirdi. Saç- çıkarıyorsun? 
~!l•· • nı güzelce ıaradı. Temiz v~ yeni Yavru. cevap verdi: 
cllıiseler!n i giydirdi. O zamanki adet - Benim nigehbanım benimle be-
m ucibince gözlerine de sürme çekti. raberdir ana!.. 
Zaten çok güzel ve çok sevimli olan Hazret Halime, bu cev:ıbı, büyük 
ya , u, şimdi daha caz"p olmuştu. Fa- t:r hayretle k-.rsılndı: 
kat Haz· t Peygamber gösterişe, ÇUnkü ki ük ir yavrunun lisa -

(1 ) P ygamberim izin 15 ve 16 ya
şinda ç b nlıkla ıneşgııl olduğu anla 
şılıyor. Bir Fransız muharriri di -
yor ki: 

- Bu dudlar ne ka dar kararırsa 
o kadar tatlılatır. Bunu keçiler.: gU -
de rken görmüttüm. 

( Tabakalı ilmi aadır birinci c ildi -
nin sekizinci aab ifeainden naklen Ö· 

- Ebuta 'p , Pey amb ri ut'hkar mer Rıza beyin Asrı aaadet eaerin"n 
etfğ"n u , teçilerini gütmeli l 7 nci an ifeainden) 

- Devam ed cek -



Molo ait olan Söz) • 
1 

Ra • Türk mazakereleri bir paktla neticelenmedi, fakat ba~ı 
iyasl mea'eleleri a-ydınlatmağa yardım etti 

iirkiye bitaraflık siyasetinden çıkmı 

Hitler, hOyal sukutuna 
uğramışhrl 

Bay Molotof, Hitler isminde bir 
müttehe i m ·· dafaa ediyor 

~1*1ra, ı (A.A.) - B. Molototun Enternasyonal siyut vu)yette bi- deratını harbe iıtirak eden Avrupa kine dahil olmuıtur. Kendi harplfri -
7UlE1tık Sovyet meclilinde irad ettifi imle münasebetleri ciddi bir ehemmi- devletleri arubuna baflamayı tercih nin sabasına milmkOn oldutu Pdar 
raponm Tflrkiye,. ait olan kısımlan yeti haiz olan devletlerin hakiki çeh- ettiji mal6mdur. fazla bitaraf devleti sokmata çabpıı 
..-lid&dır· SovYet - Ttırk ıörüfllleleri resini ve siyasetini tanımak çok lü - Türkiye bükümeti iki aydanberi İq!ltere ve Fransa bundan çok ı,.
b'1' pakt akdi ile nıticelenmemiftir. F.a- zumlu bir oeydir.' Gerek Jrfoskova gö- Almanyaya kareı harbeden İ~ltere nundur. Türkiye acaba bundan _... 
kit bu llı'flpD81er bizi alikJdar eden rüım•lerinde ve aerek Ttlrk hükflme.. ve Franaa ile bir karfılıklı yardım pJLk met edecek mi? Bunu ketfetnatn taJ· 
bir p afJut meseleleri aydı11latmaia tinin harici siyaset sahasındaki son tı akdetmiıtir. Bunu yapmakla Tür- rqmıyaeatız. Komtumuzun harı.! fi-
Y~ bit olmazsa bu meeeleler üze- ef'alinden sonra bu,Un Tfirkiyenin si- kiye bit.arafiık ihtiyatk&r si)·uet1ni yasetindeki bu yeni unturları kşydt~- Dlln,a gasetelerint/en aki•ler 
rimh yoklama yapmaja yardım et _ 1a.eti bize daha ~azih a-kfl~ektedir. kati surette ret etmiş ve ink~taf halin- mek ve hidiaelerin seyrini dQcltJ*lf K~penhar, 1 (Radyo) _ Gazete- mOuheretle iktifa ttmif, her tirli 
nal~r. TClrkJye hükümetinin kendı mukad - de bulunan Avrupa harbinın mahre- takip eylemekle ikt~.!!2:.ectJfe ler; Ruı hariciye komiaeri Molotofun macldt yardunı reddaJ"lemJet;ir. 

t 

1 

' o usya Fı·nıaA ndı·ya ı·hıı·ıafı qap :t~e::~::ı~uU:u:a::~~r.r,: :=:~=~~ 
• ıae:::!:e:::ı:=.ıe :::: ~~Bb::!:ı:~tt; ':: •• k •• ı b• fh • • • er: Kolotofun, alel&de bli' d08tbat- i1lli Jumattamrlar. 

muş u ır sa aya gırmıştir ~ı::.~::~:::: -~ ..-.. Pettlub -

Kabine hir artı(ık, Mo&lıooaya gidecek murahhaa heyetini te:::::·:~~~::! ıer~!!·~~=..=:::: 
ao•n Jermem•)'I• bı·ıe JU·-~anm.IS.efÜr ~le bir nutkun bt'klınm•dllini l- mıyacdmJ merak e«b'Ol'\lu. B. U.. • u~ .- u y UY' ı.ı ıarmektedfrler. ler Ad!. ntatka dfnltmif ve .... 

Jle)ainld, ı (A.A.) -Bu labah N&1meden Leninrrad mttdat~ının tak- dir. :Moakova, 1 (Radyo) - Flnlbdifa Joma, 1 (Radyo) - Stefani a • vGr etalt balun1a8*du'. 
iıdakf yarı resmi teblii ıiepeciilmie- viyeşi bakımından Sovyetler birlijin- Helsinki, 1 (Radyo) - Finlandiya hey•ti, yann öilede,ı evvel bQrtırf "9 Jıa.ı , Ruı harici)'e komlİfıi Jlolotof Rawa • blt&Ntbr ve 41manra Gll
tir: ee memnunijfeti mucip oı.eak bir ıu- kabineti, dUn ıece sabaha kadar mu- 1ecek ve öileden sonra Kolotqt ~f- ~ından iracl olun~ ııutuk etrafın dan Aca'k ıe.dU.a- ve ıııahclud .,.. 

SOvyetlerin Flnlindiyadan taleple- reti •viye bulunması için elinden zakerelerde bulunmuı ve bir aralık fından kabul edileeektir. et. batan Roma ıa&e~~ uzan kilde .fardım SOrtbllteekUr. Ç~ 
ri hakkında dtın akfam KolOtof tara- aeldiiini yaptıiını beyan ~iştir. Fin MC>Jkovaya •idecek deleaasyonu gön- lavezstfya l'azet.esi, Molotofun nu*'9 makaleler yazdıldannı bildirmekte. bu n'iltkun Jaalluııo; f1I lf aoıc. '"9 

· ihi ka- d4i • d kundan sonra Finllndi1'1ltn .ı~ @'. rinde toplu~: 
fınclan )[qakovada yapılan beyanat ta- lln4iya Sl ılk kinun 1946 tA1? ne . '11ltmeii tııflnmUftUr. . tedbirlerden bahesVnekte ve bu v • Boma sazeteleri; )(~, 89ık 1 - Serbeat ka-.-. 
ınami11• yeni bir vaziyet ihdas etnıif- dar nuı~ber olıın Sovyet - Fınlln~ıya Al&kadar mehafll, Rusya - Fınlin- yet kareıaında Finlindiyanuı ~- bir iiunla harbin aleylıinde bulun- 2 - BitarafbiDı •ahafua,ı 
tir. Ffnllndiya baridJe nuın Finl&n- adenii t.cavtız paktına SeVJetler bırli- ya lhtil&fının mtışkill bir safhaya air- mak niyetinde olmadıiını ileri atlr • dutunu kaydediyorlar. a - Kuhuamatı clarduwaak 1fla 
diypın 1-rfct bir tazyika boyun ei· lin$n riayet edecejinl Gınit etmekte- di .. ni icWia etmektedir. mektedir. hlJ'llyf yapmak. 

Dolmaba hidisesi 1 İsveç matbuab :E:!~J:.~!=.:i:!:S: .ı!ı~~~..::'."'* 
oıı\Ul ifadealylı ıu neticeye -vanlır: Ova GAZETPlftDE llADAll 

- Son iki &7 zarfuıda b,a111elmilel T ABUIS Y AZIYORa 

us hariciye komiseri Molotofun nut 
kunu şiddetle t nkid ediyor 

•..s Alemde epiyce deiltiklfkler ol- - Bu nutuk, oaıwı fevk•ltcle olt
mıaıtu. Bu meyanda bilhNI& ıunlan caiını ilin eden 8"ifııd DltıQD .ti. 
JcVdetmek l&zımdır: el delildir. Berlln; -.ı.v - c..,.. 

1 - Almanya _ llU11a mftnuebet- anlapıunın d•ha ıa.-, clü& ..... 
lerı delifmft ve f1il8fllllttir. teams olacalmı ...,cm111. Balla~ 

Paris,. 1 (Radyo) - Stokholmdan verecetini zannetmediklerini, fam- 2 - Polonya, harpte matltlp ol _ bustlli be111•1mllıl üuet .... ..,. 
. . haber verıliyor: muhal Finlandiya böyle bir fedakar • muı ve parçalanmıftır. ele l>a nutuk hic bir ~J'apm&q• 

hn'bal; ı (Telefonla) - Dolma- )'tlnı. Açılın, esiJ~ıı;... İIVeç matbuatı, Rus hariciye komi- lık bul la a - Bu harp bir tarafta 41manya tır. latikbal için ele bir .. ,. 8171 .... 
bahge hldfMSinden dolayı lfliumu mu- Tarımda halka tan~rde bulun· Itri Kolotofun Finl&ndiya hakkındaki ta unsa dahi veçln. GolaUJıa dlJV tarafta brutere ve Frwa ol· mez. Nitekim, Kremlin - Berlbl ml
~ne karar verU.n htanbul dutu halde kiıueye mertm anlatama.- lklerfne ıiddetle bOcum etmektedir. önUiıde yabancı bir devletin clall lf. llP bere yeni bir harbe sebebiyet nuebatı için de bastın bİ!l81 llJlt-
.. ~emniyet mOdlrO Salih Kıhç ile dıtını; b0tf1n tertibatın alındıtını be.- laveç pzetleri, Finlindiyanin ıtl tıllis etmesine mtlaaacle -.11 .... ~~. mek imklnaızdır. 
muYlni K&ını nın muhakemelerine yan etmiı ve: Kroqtad önOndeki adalan RU1yaya fini kaydeylemektedirler. aiolotof nutkunda (tecavtız ve 
bastın hmlt Atırctza mabkemeaind8 - Tedbirsizlik ve ihmal yoktur. IJIMec&viz) kelimelerinin manalan • JW GAZET.ESlltD&N r 
~· Dem1ftir. '- f • , " d. ... deiittitfnı de IOylemiftir. Rus B. Molotof, cHitlen illall bir mit. 

8.tlih ıtııç, ıunnu.ı muh•kem.& ka- Kflddeiumumt, şahitlerin istina~ ftal 8 • Yunanistan kb I01ap ıya ~ciye komiserine 16n. harbi en tehemı mQdafaa edt.Jor. ftbt 
rf.ratl ununa ve Mhl meftu::nuı~a u~uliyle~ İstanbul atırcez~ .mahkeme. - Y ~ v nhvelt1rı· _,,A .. ,.J-r .ruk tekilde bitmeaini istiyen dev- Molotof, Polonyanın _katli ve Ç.W, 
uy~ ..,.._itml IÖYlemit ve Ata- sı~de dinlenerek ifadelenmn aönderil- ve Dogu Akdenız Aı.,. .. , ..... .._ fit- Almanyadır. Polon anın ihyası hımslıtı etrafmda 'bırteY li1l8N._. 
tarldlıı oıtmond8iı mffteesair .olan hal· meei için tezkere yazılmasını istemif- Paris, 1 (Radyo) - Havas ajan- etti 4•vuı, artık manası kaimıyan bir- Maamafih_ ODU müdafaa. ederken le-
lnı,ı, aQttmadlyen Dolma~ qra- tir. aından: Helainld 1 (Radyo) _ R-- ffrdir. retinl de ıstemttkteclir.• 
71DJ .m. ettfii anda kendisinin biz. Mahkeme, mflddeium\lminin talebi- İtalya, Yunanistan arasında mev Finliııdiya~i kahv8'erin 8ı. 
qt kcıta'* blabahia kanft.ıilnı ve: ııi kabul ederek mahkemeyi ayın yirmi nu ltalaı. atlenal tftcavüa kısmını mtlsadert etmi ı·r. m Hitlerizmin ve nasyonal IOlyaliz- Londra, 1 (Baclyo-) - Matbu' • 

- ifa ~ emniyet mOdUrO - dokuswıcu ,Unilne bırakmıştır. imzası ıecikmiyecektir.İtalyan me- il 1 mbı imhası harbi de eski bir aiyul Rus hariciye komiMri B. Ko...,_ -----=00- hafili , Arnavudluk ifgalinden k A' man t•yyaresi J#an• ~midir. ln.Utere ve Franea, ha. nutku ile İtalya Jcabintsfılcle PPI • 

it lya -
mite tic~retı• mf1tevellid bulutlan dafıtmak is- b ' d 1'1)tatte kendi menfaatleri ve bilhu lan tadll&t etrafında U1lll m•bJe. 
fft9 ~ temekte ve bu paktın Avrupanm U a va l ~ maatemlekeleri icin harp etmek- ler yuıyorlar. . 

LeJıdra, ı (Radyo) - İtalya - in - aine 7flkaelıcektir. Buna mukabil Al- dop cenubunda barıp tahkim ede• lataaı..ı, 1 CT.Woala) - tftlıt'ler. H•lbuki kuvvetli bir Al - Molotofun au.tku, lnsiHz matl>a 
dftl ~ret anlqması P.JJ.ltletlle - man - ltat1an tican mGoaaebetleri celi dllıflnceainde bulunmaktadır .... t ıe da.....,.._ Hlı,.,. P.t -.,anın yapanuuıa lQzum vardır. abnda mOhlm bir tesir 111aadlnu• 
c.-.. IJ1l1•l• İ11$İliZ köm.~ ibra· fena -:ımektedir. Almanva, ltalva - J pnai pi.ti. Ta~ ld luqa, Baltık devletlerifle bir ta- mıt ve bu nutkun, yeni bir lf1 il• 

t ır te d t •• ·~ " •anla. 'bın muahedeler akcletnıittfr. Bunlar, retmedili .kanaatini takvl:r• eıı. • 
eatr uttaJı!acatt.ır. n&i e 8 tal- ya borçlu oldufunu (4801 milyon Uker!, iktiaadl mukavek!lerdir Fin· mfttlr. 
,..,.. "11•1• 1 miktar•• JJJ•bafJ . . • Izmır· Defterdarhgıv d . G zetel a h ri ı- mlled 
-·""···· edecektir. KftZAkereltr B.ayiımarkın Alman kiSırürü ve bır D an· '::7anın vasiyeti, gerek ~eııiz, se- a er, U8 a c..,.e ko ....-..., r karadan Leninar•dı tehdid et- nln Almanya hakkııadald 16zl__.. 
~eti ıııaoJp bir pkil •lırq, takım mallar verilm('k surt'ti,> le tedi- .,ktedfr. Bu itibarla H-.4udıın Le - Ru11a ile Almanya anmnda clobis 
~ki tıeart vqbret, harpten hat- Yeti )ıakkmda bir arzuJzbar etmemif 8;,t. MulujA':~ :: ~tradın fimalinde l& _ ao kilometre tepillevvelde 

0 

lmsalam anla .. _. 
-Wal tıtdb'1'lerdeıı evvt!ld seviye- tir. o. 4tlJ batlamuı iatenmit ve bana mu - istinat ettiiinı •• llwamn, ....... 

82& İkinci Karataş Halil Rifat pap cad. '98 eski 268 tajb ~~1>11 Sovyet arazisinden bir parçası 1•1• ukerl 7"'-1q lnılanmJJ'~ 

t k • • dflldch 80 00 fbilandi:Jaya bırakılmak ı.klifi , ... tını Molotof ~il .,,,....._ 
8 VJyeSJ 816 :epe Mıaırh caddesi 9« ada 14 panel sa. 887 tajlı 

80 
40 PP.mıftır. Aynca Fbılandb', k6rfe _ .Ozlerin tfmdilik 1&Jıoz Al•A Pi.O• 

1 (BadJo) - Amerika (City Of Flint) vapurunun ne ol- 81'/ AJuncak Çelikel IOkak 1228 ada 14 panel 12 tajlı ~· bir llaln kfr&lanlll&ll Finlan- papnda ceplleüf ta_. 
Cdl-.~:Nlll Baavelt, buda ıııatbu- d\1:fu hakındaki suale eevap veren ana ıou 'fi Clt1aclan iltenmiftlr. 7UJ10rlar. 
~ trfnf bb1İl ~ ... A- l b . . sas 8ehftler •. ikinci altın perakende sokak 81 tajlı 21'7,8& İqllls aiJul mellafilt; ..... : 
•~ aamulfle ordüdıi• 1&k- Rıızve t, u vapurun Amerikaya ıa- metre murabbaı arsa 100 QO Koüovada --en TGr,_ - Rua mfl· ileride ne slbl b!.J,)\ ~p ..... • ~•=--aen mlJmn ~-ıı..-•.. .a" edilecex.:nden Omidvar b .. lundu- ı- Da•·&- -ızrakl kak 7 taJh 110 °" ... ,.. .... --:. •-Y • ,_ ... ..,.,. .._.. "ı- •• .. - ~_,:V.. ... ..,, • 1 80 ,.,., .-...... •WA•" 

11
-

00 
,uerelerı aklın kalmakla beraber linin fimdlclea a •llÜ1il•il 

1f l l!IGflemittfr. ı,nu aö1lemiftir. u.- v5 tlBi bar ..aı-sşo Darataç 1127 No. ikinci altın sokik 22 tajlı 1'17,& ıı. ~ çok meaeleleri tavailıe 7aram11- naa Is ...., .. 
Jıl. ana 108 Ol •· Molotof& aöre, TGrkb',, lnsllte-V on Papen 111 thitler M. ikinci altın çıkmazı sokak 18 1 taJlı 48,89 "ve Frama ile ımzalanııt oldutu. Kol*lhas, 1 (~) - Po 

· M. arsa 21 SM '8ll Ankara paktı ile bl~ık siya.. k•n •azetuinln B•liD mü& 
dildi Hafta sonunda reliyor an ~r~!:: M. 1682 No. hOculll soka~ 24 tajlı 78.80 Jı(. 88 40 fftiılde• flkDılftıl'. lbıaya, bu yeni bllCUIVor: 

Koüova, 
1 

(Bady0) _ Sovyet Bertin, 1 (Radyo) - Almanyanın !! thitler :M. Papaian sokak 11 tajlı 88.00 M. M. ana 85 il a11ıuru kaydetmft ve hldiaeleri ta- Jotolun nuttuıum, V~ 
_ı.;ı.._,_ m--

1
,.

1
., b"ırrün•~· f...+ım· aında Ankara sefiri Von Papen, hariciye ~ ahramanlar eski aepet.çi yeni 1517 No. eeh'tler cact. klP erlemekle iktifa etmiftlr. ecl ale1hindekt bnm Beltlllılr. . 

.ı....... eıı;ı- - AIA ~.. 88 tajlı hane 102 48 'Molotof, nutkunun 10nuııda, ja memnuniyet ~ o11ı-.a; 
bftU Billya ile t.ı'kranyanı., llu~yaya nazın Von Ribentropla bir kere da· 181 ikinci Karantina köpril )(. Kayatepe bayır sokak 8 tajlı ponya ile olan meaelelerdeıı ve harp beraber askeri ..-ııent 
~ tladik eylemiftir. ku 'Duı ha konu,ıuttan sonra han. sonunda 1787 ada 98 parsel sayılı hane IO (lO u•-'- ıh d --w...... .. _1 d ..... __...._ 

"" A k y harele t d ktir Bornova eski servili veni ltVSili sokak 14 tajlı 114,'71 ~aaç imclan bahaetmipir. al'MID a ~- .....,... "il~~· 
lt& • 1JbaJJ1& deleıelerl de JlllCl°ıte n ara a e e ece . M. M. ana " 17 21 Brn, 1 ( cb'o> - fnltre 111~ 
~ balutmıqtur. 7 aAı-aptaki acentalar 887 Bornova orta namı diteri merkez sokak 88 tajlı 86,84 Londra, ı (Radyo) - IMiliz saze lerinin atokholm ve Be .... -~ 

'y•da bir tren kawaı Btılrrad, 1 (Radyo) - Vreme sa· 888 ::0-rn~~:::ci dede yeni At.a sokaiında 2 tajh {6',2& iL 9 00 teI.rızıin Rusya Jlariebııp ulk komi- biri .. s6re Moloıotan ~ 
- 1 ,,,..: ) - İ'""'-tmn "*1: lnıiUz ve Frutız vapur tir· il. arsa 82 il '8rl Molotofun ıuıtıauulan oıkarcbk .. 1 • ıdfaıst me~ h&J'Ntllllii 
-~ 

1 
.. ~~!° el bir ;; •ar- kttltrbibı Zaırepdekı acentelvlııJ 989 Bornova dald!bi pınarlık mevkiin«W 5 d4Jltlm tarla ve .. mana, Rwaam. bitaraf kaldı • lanmıp. 

o.,.. ·~-11n a w ı.--.: kted' harap kule 121 00 Ildır. Hollanda, Boqallit ~ • 
~ tlmqf, 7okwlard111 o_. ~~laruıı lıaber verme ır. Yukafıda yazılı emvalin mUlld7etıeri M 10 989 tarihüıden ltl· sanı olan ... ._. fire, 4•-~ , ... ~ ... · 

J~v· -l-!I! • yada ze)z9)e =.en.:~: &m/;ı.~d~~ =Ul;f!~le:.:z:e~~ ~== Qu.:: :!y:~~: :~ .. .ıaemmi- :~~uebatl dAla fena tiaJi 
y,. atr.111IDIZ Parll, 1 =o) - ltal711ll1l IO mldflrlQQnde yapılaeaktır. Tallplerfıı Jnu\ammen bedelleri lm1li- nrlJor ve nutku ... okruiler 

T 
__ ,_ el 4ela Jllde Jedl bUfllk dtpodto akplı yatırarak revınf meütrd& ll\llJI 

i11uJ, 1 (Tllefoııla) - zır.at veaıaa lf tlcldetll bir nlı 8 f&t mlldUrlQGnde toplanacak •bt koW.10nw mflracaatlan illa llrprlıler ~laU ll&n edi • İt&Jıa sueteleri, lienOs .,._.. 
JlulaU. 'lrtmen b1IJ'fln An- olmu ... da hHMat kqcledilaatmlt- nur. _ u ı J'Ofdu. Halbuki ilarprla, 'kendisine ol- ma•le alamaclık1-ıtn4*1 Ji1r 

... ,.. ~ ......... tir. ·~· ~ &uara, ancak mannt 8' Mi tefllrde bQl,.,.aan.aıı*tl• 
• 
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(ANADOLU) 2 Tctrinisani 1939 PERŞEMBE 

ver Hi';ave: • Meclis açıldı, Şef nutkunu 
Arkadaş - Baıtarafı ı inci aa.hifedtı - metinin siyasetine umumi bir emniyet dilerim. tedb:rıcre ihtiyaç go:.t rmc ı ihtimali 

dir. Ve adaletin tevzii usullerimiz gösterilmesini temin etmiştir. Bi1..e ORMAN lŞLERI: 'ardır. Büyiık Millet .Meclı::;inin mem-
Gece 

0 
kadar güzel, hava 0 kadarı yet mırıldandı: medeniyetin en ileri terakkilerine uy- karşı vefakar olan dostlarımız bugü- Orman işletmesindeki devlet t:cşki- leketin iktısadi biınyc ini ağlnm bir 

gun esaslara müstenittir. ne katlar olduğu gibi bundan :"'Onra da }atımızın müsbet neticelerini yakm surette muhafaza 'e denım ettirmek 
latifti ki iki arkadaş davetli olduk - - Belki de sen haklısın. DÜNYA HADiSELERi 1\.ARŞI _ izden ancak dürüstlük, hayırhahlık bir zamanda :ılmağa başlıyacağımızı iç:n isabetli tedbir'eri daıma ittiha1 
ları evden çıktıkları vakit yürümek' - Tabii haklıyım. S/'~lDA TÜRKll'E: ve bunlara uygun hareketler bekliyc- kuvvetle ümit ediyorum. edeceğine mH!etıı < ipd'r. 
zevkinden kendilerini alamadılar. - Samiyeyi babasından istiyece - Muhterem Millet Vekilleri, bilirler. Muhterem ·arkadaşlar, Güllf R(tg ı·c /\"!11. :1.ı.L 1 I'.: 
Sıgar !arını yaktılar ve yanyana yo ğim! Son hir sene zarfındaki diinya ha- ORDUMUZ -ı:c MÜD.4.FAAMIZ: Ticaret işlerimiz husu·i bir ihti - Gtimrtik \' i ı· · lı.r' fL'dimi -
la koyuldular. Sessiz kal<lırımlnrcln E h m birdenbire durdu. Eliyle diseleri önünde Tilrkivcnin harict si- Milletin muhterem vekilleı·i, mamınıza layiktır, Bir kaç scncclenbe- zin i leri tekamül ' ·ini t km ediyor . 
• yakları kaldırımları dövmeğe baş- arkadaşır.ın .kolunu tutarak: yaseti hükilmet tarafından muht"lif İçinde bulunduğumuz beynelmilel ri cihanda bozulmuş olan ticaret mü - Dünya hfı.cliı;elcrin u n olarak alı-

vesilelerle yüksek ıttılamıza arzedilip rnziyetin cumhuriyet ordusunun e- nasebetleri bizi de muhtelif istikamet- nacak ticaret U>dbir ri ·ı gOmriık 
lndi. - Hayır Nnci, o olmaz. İstediğin tasvibinize iktiran eden inkişaflar hemmiyet ve ihtiyacım gözleriniz ö- ler takibine sevk etmişti. Harbin zu- tedbirlerimizin ahePk i o r k tnuziın 

Samiyeyi nasıl buluyorsun? kızı iste, fakat onu asla! Sana şimdi gö termiştir. Avrupa buhra'nı sulhu niind~ birinci derece~.c .. canl~ndırcl.ığı- hunı i e beynelmilel ticareti yeni 1.or- ~lunma ı hilkümcı~in goz ~nü~dc tuttu-
Dedi. itiraf edebilirim: Ben Samiyeyi se - korumaya matuf gayretlerin zaman na şüphem yoktur. Butun Turk mılle- luklarla karşıl:ıştırmıştır. Bu şartlar gu meselelerclendır. Bu rum eden ola-
Naci sıgaragının dumanını savu - viyorum ve onunla evlenmeği aylar- zaman limit verici safhalarından son- tinin dikkatli .nazarında bu de,·rede içinde her memleket bir taraftan mil- rak gümrUk tarife cec1v llerind(\ ka -

rurken istihfafla söylendi: danberi düşünüyorum. Mütevazi ma ra büsbütün alevlenmiş ve nihayet bilhassa kendi müdafaa vasıtalan!la daf;aa endişesiyle mahsullerinin ihra- mınl tadi'1t yapılMn ı tetkiktedir. 
harp faciasının patlaması bir emrivaki teveccüh etmiş bulunuyor. Cumhurı - cını tahdide diğer taraftan kredi mc- Her halde devlet vnrid tının temini gi

- Sevimlice, fakat manasız bir li vaziyetim dolayisiyle şimdiye kn - olmustur. Sizin samimi hissiyatınıza yet hükümeti müdafaa tedbirlerini te- selelerinde ~übadeleye müsait olmıyan bi ticareti güçlüğe uğratmamak, ka-
kız! dar işi babasına açmağa cesaret c - ela t:rciiman olduğuma emin olarak k;mn:ıüI ettirmek içiı~ hiç .bir hin:me- türlü tedbirler alma~a mecbur olmus- c.akçılığa mani olmak t<'dbirleri de 

Arkadaşı sinirlendi: demedim. Lakin yakında işlerim yo - bu halden derin elem ve hüzün duy- tı esırgemcmek nzmındcclır. ~lnh ve tur. Beynelmilel tabıi münasebetlere kıvrrıetli csac;lardır. Kewlik znruri hu-
- Sen hep böylesindir, herkesi luna girecek. Fazla çalışarak istik - duğumuzu saklıyamam. Cumhuriyet fenni nok~i nazardan çok külfo~tli ve ~ıkı sıkıya bağlı olan ticaret işler~mi- d~dda himaye lfızım oldnfu kadar lü

hakir görıirsun. Çünkü, dünyaya ba- halimizi temi netmeğe muvaffak ola- hükümeti biitün bu devrelerde sulha masraflı bır ha~ almış olan mudafa~ zin bütün umumi zorlu~larrlan mut: zumsuz pahalılık ve sı1<nıtn·a mahal 
hizmet etmek ve kendi masuni- vasıtalarını da ıhmal etmemek gayretı essir olması içtinabı kabı! olmıyan hır vermemek. bahusus sriimrük himayesi-

bnsından .sonra gelmek, onun serve- cağım. vetini temin evlemek gavretini esaslı hfikümet Ye milletçe aziz bir kaygu o- zarurettir. ne sıı:>'lnarak miktarda ve vasıfta te-
tine tevnrfü:ı etmek taliine mazhar ol- Naci, bana bu fenalığı yapma ... bir vazife telakki etti. 12 mayısta 1n _ hırsa erlere meydan görül<lüğii zaman TiCARET iŞLERiMiZ: kemmül kaygusundnn kurtulmak gllm-
ınu, bulunuyorsun. Servetini ne ya.- Benden Samiyeyi çalmak lıir alçak- giltere ye 23 haziranda Fransn hUkü- da vatanclasJann yapıbn fedakarlık - Arkadaşlar, biltün bu güç şartlarla rük siyasetimizin mnni olacnğı mnh-
pacağını bilemiyor ve hayatını bu - tık olur! metleri ile kararlaırtırmış olduğı.ıgu ların hiç birMne acımıyarak mesurl beraber biz ticaret işlerinde en az s1- zurlar olmak lazımdır. 
clalalıkla geçiriyorsun. Mütevazi T • • • • mlisterek beyannameler bu gay:etin ,,~~i<:_eler eld~ ede.'.'ckler! m~hak~akt1r. kıntı gören millctı:rden ol~cağ1~. ll~ 1nhi!;arlar ikhsadi havatımızda 
k

. 
1 

. 
1
• k d tm' . Nacı, he' ecanla, kekeledı • mrhsulildür. 19 tesrinicvvelde ımzıı Ruvuk MecJıq, Turk mılletı emın ola- önce şurasını emnıyetle soyJerız kı, "ar,:ıımcı V"zı'fe"ı'nı' d" dikkatle ifa,·a 

ımse er sem :ı a a ar e ıy or. lif" k F k . . . b h . . d ük k 4-A a· h'J' k' c h . t d l . n] 1 k t' . d 1(1 ı ·' ll n , ... ' . . . . . bi -.mera etme canım. a at ıtı - edılE'n ve u afta ıçın e y se ~s ı- ı ır '· um urıye. or ~ ~rı emır. 0 
- mem e e ımız ve or umuz eı: . ~um .u devam etmektedirler. Sert ickileri ra~-

Mahır bey aılesı ze~gi ndeğıl, - raf ederim ki bu işe üzüldüm. Sa _ kinize arzedilecek 0 an muahede hiç ~ıkları zaman vazıf~lerım hak]<ıyle iaşe ma~dclerinde ha~ .ve. atı ıçın ~ıç betten düsürmek için qarfolunan gay
naenaleyh kızları Senıha da mana - miye hoşuma gidiyordu Hiç d a- hir devletin alevhinde olmıyarak hic ıfa edecek k1ymettedırJer. Yaptıgımız bir t.ehdıde maruz degıldır. Hatta ıh- retlere teşekkür borcumuzdur. Milleti
sız ! Seni bu akşam onların evine gö- b' k d ~·ı b'l~k' : m nlmazc;a tesir:mizin yetiş'!ği sahad~ ve yapaca<r1mız fedal·arhklara, cum- raç maddelerinin tahdidinde biz en ge- . . k tr f ti r'ne uygun 
liırmem orta halli tabaka içinde te- n~sı~ ı~ ız egı ' . ı a ıs ço se - hevnelmilel stılh ve emniyete hizJnet h ıriyet orrtuları lavik olduklarını is - niş davranabilecek memleketlerden bi- mızın en ~yrne 1 

men an. e 
1
• • 

. . ' . • . st k • . vımlı, gilzel ve cazıb ... Ben evlen - "tmek suretivle ker- : em.,ivetimizi bat "t-meP.A her"n hP.71rilırlnr. riyiz. Harp zamanında dahi mah~uı- olan bu mbcadele, memnuıvetın b!r ~ok 
ı:ız ~ır aı~e )u:ası gö erme ıçın: sem ancak onunla cvleni elim. masun tutmak P-avc~ine matuftur. Snl- MtlN/ı. 1\ALAT IST .. ,ERI: lerimiz çoğu itibariyle cihan piyasa- memleketl~rde ~uvaffakıyetsızlı~e 
dı. Bır sanıye bıle canım sıkılmış gö- Aradan iki ay geçti. Ethem ve Na- hu korumıık ülküsil hnr memlekete ken A?.iz \•atancaşlarım, sının arıyacağı maddelerden olacaktır. te.~rUbe ~d!len katı ve kaba. u.sullerı!1e 
"ilnmedi. ci gene sık sık buluşmuşlar ve arası- "fi hu ·11ı::i bünyesi, coğrafi vaziveti ve :!\Iilnakalat Vekaleti müterakki bir Her şeyden evvel t~~-ı_ret işlerimizrle duşmelCsızın fenni ve .tedı:ıcı. tedbır-

Ayni zamanda sana Samiye gibi rn Mahi b 
1 

. . 't . lerdi :mkanlarma rröre nyrı ayrı tedbirler cemiyetin milmeyviz vasıflarından bi- salim bir mübadele ıstıkametini silrat- lerle takip ol~nurs~ genış mık~~sta m~ 
bir genç kızın serveti olmasa bile ze- G k r h ey .~~ı~ ev~ne ı :•ş : ''ham edebilir. Türkiye için har<'l.:et ri olan bütün mü

0

nakale ve muhabere 1e t.esis etmeliyiz: ~u~vetle kaniy:z ~-i v~ffak olacagımız( an tamamıy e emı-
kası, ne e i, cazibesi olabileceğini e~ç ız er ı •.sın: arş~ .a a~:1ı hnttını. evvelden sarahat wı ~amimivet va'ntalarının ahenk \'e intizamı gaye- ticaret ha;nıtını _ıyı bı~en elle~ı: tn~ıp mm; / · 
. ş. N d '!.azık muamele:rı gostermıştı. Do - le bellı etmek sulh yolundaki vazife s!ni temin etmek yolunda esaslı bir olunacak ısabetlı tedbırler, hızım tı - ~\AFTA iŞLER · 
:s~at ~tmış oldum . .ı. e güzel k~z e- Uşlerinde Samiye den bahsedemiyor +edhirlcrinin en müessir olanıdır deni- ~edbir olmuştur. 1\IuhtPJif nakil vası- c:ıret vaziyetimizi yalnız durgunluğa Muhte:em .ar~a~aşlar,. . 
gıl mı? Endamı, dudakları, gözleri, Jardı. Aralarında itiraf edilm!yen bir '"bilir. Biz bu muahede ile harp fe- taları bir mesuliyet altında hiribirini •ığramaktan kurtarmakla kalmıy~cak .~.afıa ışlerımızf \:~~antlım.~rTın ı~-
saçlan harikulade 1 mficadele şiıphe ve belki ele k'n var- "ayii frinde ıstırap çeken A Yrupaı;la tamamlıynn bir zihnivetle isletilmek memlekete fiti için de genişlik tcmın (\- ted~gı her sahadaE aa ıye e ~er ~mel -

- Hayrola? Aşık mısın yoksa? , ' . . . • 1-ıir <'tnnivet rnınt~kası tesisi suretivle savesil'rle vatanın içti~a'i v~ iktısadi rl 0 cek sevri bulacaktır. İktısad veka- +edır. ~u sene rzu~?n:1 emıryo ~ 
. 

1
• b' dı. Konuşurken kelımcler nı hesap- ı"1 f!1"h•nın mfü~+akbcl itt~sa ve inki . k" f . . . f . 1 . . ı,,timiz bü,·ük milli <lavalarımızd:-r 'llerkezınin açılması butün rnemleketı 

- Ben de sana aynı sua ı sora ı - ' l . 1 l 1 •· - .n ışn ı ıçın en genış eyız erını ver- • . b d . l' r1· Me l ketin mali 
. . ~ Orada e irdiwimiz ıyor ar. amırni o mıyc,r arcı. '""fların" mani olmak gayesini J.\"il~·ı mek volundadır. Mesud inkişafını ta- biri olan ı:ıanayileşme hnreketıne t• ·nn .a~ se\:ın~.1r. ı. m e . . 
l~rım do::;tum. . ~ ~ g. r· m Naci, r. n ...... miyelerin ··'lrtız. '1\fııpheclımin harekete rrecm -i kip ~den demir vollarımızın vanındrı nl dahi hı la ve intizamla cle.vn~ '.'t ·csnıh ~em=: olçlıde müdafaa ıhtiyacı-
üç saat zarfında gözlermı Samıye • ... u dönüşte d er:ni açı- ılll mecı,.n r.-n,•plni cicmemek icıt;,.f'nle- rleniz ve ha\'a \'ollarımızm da· silratlf' ""liştir. lrinde bulunduğumuz hadıs~ :1~ t~h~ıs ol~n.duğu zamanl.arda nafıa 
den hiç ayırmadın gibi bir şey; lıu urdu: .. in b ılımma•ılvl<> kainırF,. O ihtirrvı' +"eviz bulmasını. iltizam ed' orıız. 'Mı>m 1Pr ve ufukta muhtemel görilnen vazı ".er~mıze kaf~. "~s!ta. ~e~ın c>tmekte 
na dikkat etmedim mi sanıyorL · 'l,'lri,.inde h:z:m müttııf'lrlorle olını leketimiz için çok verimli hir faalivPt ·etler memleket endüı;trisinin hnyntç Ylıçluk çek.e~gımızı bıhr m.d Bu?un~a 
Ancak şimdi onun cazibesinden u - ' .-.O-lrı>ınm: Vf' hı>n beraber ilan ctmic: cıahnsı oldıı.(!una samimi olarak kani "'hemm'vetini tamamivle tece!-lsüm et- :ı~rn?e.r e~ımızde ~t~l~ı1nan .. e~t[.Y

0 
u 

ıakl ş;nca deminki heyacanına pis - Beni dinle dostum. ı:cn'nle a - lclııi>-"rtı"7 vill•cınk i<ienl etro:ı.fıncl.,ki old11i!umuz deniz tecıkililtımızın ger<'lr •irdi. Plfina giire teşcbhils edilen mü- qJ erı~:n . evam e ırı melsı.n~ ! ız~m 
a . .· . . . " - "ık konuqaJım. \ aziyet böyle uzun ""rrl M·Hi•iJY1i1 rli<Yı>r (lovJpHerlE' nnrrnnı "akliye gerıık endüc;tri s:ıhalnrınd:- "'"seseler ikmal olunmakta ve hnkik~ ıeC('r:~ıze ve nyı:ıca Y~~ !ş ~rıne • ız 

man ın. Bırnz evvelkı zevkı sel~rnıne müddet d vam e<lemez. En iyi dos - •·p """+~ ..... rııiin~'>Ph"tı"rimj:ı:i ihlı'lJ e- sağlam esMlara müstenit olarak kurul- "l}arak ı:ıağlam istemeleri temin ede ·ermc,~ı meml~k~tın tnbıı ıhtıyar~ ~a
ve hüsnü .intihabın~ tee~üf ed~yo.r: •um o'duğun, sana ıstırap vermek is- .ıo,.~1\ T""hvh·e~te df'"'!'rfir. Derııht(' P\•- Mnqı icin hilkümetin çnlıc::mn1nrma yü- ,.ek teclbi:ler ~ikkatle . alıı~~ak~adır dar müdafaa ıhtıyacı addedcccğınıze 
sun? Yemden <e.:engın mıra<:yedı gıb em ediğim için Samiye ile e\'Jenmek nı1Q ,.ırl .. rnm .. ., vıız.f P vP meı;ıılivptlp_ ce meclisin 311.lnndan alaka ve nııınYe- 'Beş senehk planın eksıklennı bır ar "minim. 
dilşilnO)'or, jnsanları servetlerine gö. . ; hrı.vkh"p ~n ı,.;1< olarıık insnnlı~ı ~et gfütermeı 'ni temenni ı>dcrim. :\tü- "Vvel tamamJnmağa. hUkümet c~dcli 0 - SU Sll'ASET1M1Z: 

kararından vazgertim. Fakat ara - ı .. ı.. " • h' ı ı t rf a K bilk de Su ı'slerı'mı'z ı'ntı'zam ı'le ı'lerlı''-·or re mütalea etmeğe başlıyorsun. Sn - 1' ~" ı>n .. ı·ı:ırn T~r•<>!;lnın ,,. an "'"''('' NtkııUlt vekilleti vatan miidafaası rne- :ı~a c gnyr.e sa ~ ıyor. ara .. - P.' ': • • '. • • • ., .: 1 • 
• 

1 
H lan bu kadar zaman geçtiği halde ha\-p p ormpqnıi vı> varını-; nMilleriP c;;ıı1>lerinde avrıca miimtaz olan bir ınır ve çelık fabrıkalarıııl't sene ı~m· .ıı· ıkı sene ıçındc ılk mil bet net e e-

mı'-"e gilzel amma rnanasızmış. a • · ı · • .. . . · · • d · ı w b ı 1 k t h · aldıgw ımız vakı't su sı'vn" 'mı'zı"n 
J • en haHl. harekete geçmedin. Vaziye "'" "0 .., 0 .,,.,., 'cırı,.on]arnırı du~memncıı- "hPmmıvet alacakhr. Bu bak1mdn11 e ış emege :ış aması meme e e. ;r rı · 

yat senı şımartmış dostum! in dilzelCi Samiye ile evlenn ne hiç i Mı+fi., 1'-"lh;,.,,.,• .. ı ... +PmP.,ni Ptmekte- rlahi memkket mflnnknlahmn fnti - bakımdan büyük km•vet ver,mıştır ne verimli bir. terlbir olduw öniln· 
Ethem ile Naci ta mektep sıraların mani kalmadı. Neden hfılii onu ba- ·., Rn ,.,.;ı., n1,ı .. ,, • rihi ,·nrın ılR "'"m- .,alU kudreti ve bol vası n i1e mlicoh- Boru fahriknsiyle haddehane ve çelik- le tecessüm etmis bulacnğız. rapı iş· 

da arkadaş olmuşlardı . Arkadaşlık- .• lrr"lrııh;i h",." .""ıntakt1•n h<>r'cino" lıE'z 0lması hak1 ·vıe takdirimizi C',elp h. an. e 26 b.in iğl.i yeni Jıialatya bez .. ve ı0rinin nafıa vekaleti emrinde toplan-
l)asından i temiyorırnn? ı ı k f b k J t - ld B lan, aralarındaki içtimai mevki far .'"~ ':'"'·1 P •• ,.,,,.ot v~ t11ııhhiitJprinıl- Ni0 rnl· mevzulardır. I? 1 a r ·~sı 1" e mege acı 1• ırm- masının zamanla en feyizli neticeleri-

kına rağmen sıkı bir dostluk halinde Ethem başını önüne eğerek cevap •. ·hlr.ıl .,: ..... f ":-'"lr """'1''1". :1i11P-tim:zf' SAGDTK, SOS:i.AL l'ARDIM: "aı beşl senk~ ık. pl!lnıkn eds~slıf abk~kıımlm· ni idrak edeceğiz. • 
. . ·erdi. Naci artan bir hararetle de - ,.,.,..,, '' 0 "' P 1<'"1lı olar"k cıdden arzu Arkadaşlar an o an ım) a ve en ır a rı a arı HüHlsa her sahada cumhurıyet na-

cıenelerd~nbe.rı devam etmekteydı vam etti: ;ı; •• ,.-.. ~ l\femlekdin' sıhhi ve içtimai muuve- ~:uıması. t"kip. olund.uğu gibi ik~nc; fınsı m:ımur vatanın bütün mesned-
Ethem bır tıcarethanede memurdu. MOS[{Ol'A llflJZA/\ERElERl· t . 1 ..• d b 1 <l w t ·agıt, sellillm:, Rıvas çımento fabrıkn 'erini isabetli bir surette tahakkuk e' , • • • . ne ıı; erı, ıçın e u un ngumuz şar - 1 d h' t h kk k tt' ~ ı 
Naci ise zamanını boş geçiriyor, müt Arl ... :ıclaslar, !ar dnhı'lı'nde, ehemmiı.•etler'ınl artır _ :ı.rını a 1 a n .u e ırm~ge. ça. ısı t:rmek yolundadır. 

- Eğer evlenseydin benim için i~ "' .J Ş k f b k l t h J / J hiş canı sıkılıyordu. Servetine rağ · )'fal umun uz oldu "ru vechile Harici- mış bulunuyorlar. Salgınlarla milcade- ~~oruz. e er a r! a. nrımızın ıs 1
. ~a: MAAR F M Z: 

men rnesnd değildi. işten geçmiş olacaktı, en .-ı:mimt ar- e \'ekilimiz Sovv<'t hiikümetinin mi- le Ye koruma tedbirleri memleket mü- atı bu sene fevizL bır surette vcrı~I Aziz arkadaşlarım, 
kadnşımın karısını sevdiğimi kend' nf:ri olarak Mo kov<ı.dn ü~ hafta kn- dafansımn safhaları içinde daha çolr l~uştur. HOkümet elde bulun~n ış- Maarif işlerimizi yeni meclisin U... 

Herr.en hemen her akşam buluşu kendime bile itiraf eclemiyecPktinı · lar tema'> ve miızakerecle buhındu. kıymetli olnc~aktır. Sıhhi teşkili~tımı- '~rı . tamamen tahnk~uk ve t.cmın. ~t· ,.ihimizde mümtaz bir farikası olarak 
yorlnrdı. Naci arkadaşını eğlence mıı ıstıraptan kurtulacaktım. Fukat o - ~u mf51ak r<'IHden esıd d0stunıuz So\'- zın fennen sağlam esaslara müstenit ml.ıkten so~r:ı vakıt k~ybetmeksız!.r 'ıimmetli ellerinize almanızı beklerim. 
hitlerindc dolaştırıyor, Ethem ise a- nu böyle orbest görünce tahammü, C't 1•· 'had'\'ıe ~"·amızdn bugUnkH bulunmasından ansız hadiselere kar§ı ·enı endüstrı hareketlerıne teşcbbu~ \lali ve umumi şartlarımız r kıntıya 
ru _ıra ouu tanıdığı ailelerin e\'lerinc 1 t'"tıd l"'!ilnnsntw~l<'r<lr>n daha ileri bil' kendı'mizı· emn1• .. ·ette hı'ssetmek ı'sti - ıtmcık volundadı1r. I -naruz olsalar bile maarif işlerimizin 

demiyorum. Çok ıstırap çekiyorum .J "MADEr>.1LER iı! z gotürOyordu. Genç ve eğlenceden u- nziyet it:ade edef"0 k bir anla!i!ma mev- yoruı. • ı · : ına istikamette ilerlemekte geç kalmı-
snnmış, mirasyedi bu aile muhitle _ Et mm, aralarında Samiyeden hah. hna f"e1ere2'ini Uınit etmiştık. Neti- DiK/[.,} ZELZEIJESI: Toprıık altı servetlerimizin işletfl ·acağını ve her halde esaslı tedbirlerin 

.;ettikleri ilk gece olduğu gibi, durdu ... ~ ... ''ıırmnk icin !ktidarımızda bulu- Son zamanlarda Dikili ve havali _ mesi için ciddi gayretler sarfecliyoruz ·amnnında alınacağım ümit (lclcrim. 
r'ne girmekten, söylememe ine rnğ r.akat bu sefer dudaklarında mu - ·ın n• ·ı'l "'D\'rett ar!f''T'lis ,.e hir an ~indeki zelzele fi.fetiııden vatanrln~la- Bu sene Ergani b:.ıkır iznbehnnesi ba- Hükümet ilk tahsilin ame:i ve ana ted
mt: n • hoşlanıyordu. ~affernne bir tebe"ı>Üm vardı. Se _ rnvaf"f' kı\ "*"" elclP <''lildi.fri nnlavışı- rımızın ç:ektikler: ıstır ba bütün mem- kır istihsaline başlamıştır. Fakat kö - · irlerine el koYmu"ltur. Bunları sürnt-

Bu akşam da Mahir beyin evindr inçle söylendi: • rı y~r;mtık ~n"~ rnR'mPn bizim m"ıı 'eket yürekten iştirak etti. Afete uğrı- mür istihsali rnevzuunn yilksek dikka- 1e tetkikiııize alarak karara bağhyaca-
"Ok hocı vakit geçirmisti. Fakat dü· ·ıııt•n ~ıı 01rl 11 J!ıı karıar k<ırqı tarafııı ..anlara bil\rilk mil!etin huzurun<ia de- inizi bir daha celp etmek isterim. Bl ~ınız:ı kaniim. l\Ipml<>ket teknik tahsi-
., -r ı • - Nıhayet seni yola getirdim. Sa r 1 • 1 f k ld ~ qiıncelerini saklıyor, arkadaşının hid 'n" ... ., 1" <" muva ı " l11Y11nu znrı- "İn t.C'essilrlE:rimizi ifade ederken memleketin medenivet ve umran volun in her şubesini ciddi 0larak b nimse-
detll mukabelelerini davet ediyordu 11iye ile evlenebilirsin do!'ltum. Om '.~ti1ri.rni7 pııtfl'eıı:n ist'lısali bu dE'fa Kızılayın ve ha!kım.ızın gösterdiği ı>nf. rb işletilmesi i<:in kömürün memleket miştir. Halka bu yoldn kolaJlık tedbir 

ana terkediyorum. Vicdanın da mü. ıım~ ~n ."l~mn!'1ı.cıt.ır. Rununla bern- '·mt ve yardımları şükranla yadetmek 'çinde en geniş mikya.,ta istihlaki he• lerinizi genişletmenizi dilerim. Memle-
Düşünce'"rini gizlemekte devam e - erlh olsun, ben ona aşık değilim! "" b 1 r ını7. J.-ı. 1kı ko~su memlE>ket ·ster'ın. <;uretle teşvik olunmak liizımdır. M m- in mühendis \'e yük <'k mfihç.ndis or-
derek arkadaşına cevap verdi: _ Ne sôylOyor:-un? "rt<ımflol.ri '1"stlnk, kuvvetli P'>asıarr ZlRAATIMIZ: ' 1ketin her yerinde bol ve ucuz olarak dusunu yaratacak müeqq.,~eleri kur • 

- Ben şımarık olabilirim. Faka1 _ Hakikati! fi!;tC'11i+tir. Rıı devrin mm·rıkkat icını- Arkadaşlar. eda,.ik olunabilecek kömiir başlıctı m:ık için acele etmeniz lazımdır. Bilton 
dostum, sen de pek basit düşünüyor_ rındı1ı o"''".,11 q."'":1Pr VE' imldl"lsızlılr- · Ziraat Yekllletimizin meseleler' ftrakki vasıtasıdır. Bu maksada mani -naarif tedbirleri insan yetiştirmek 
un! - Senin Ye Samiyenin saadetiniz' r ~>ıı d<>qtJ•:l'U ·~ 1 :t1 p~mPm°Fdir Eiı "'lilli bünvemizin en çhemmb:etli mev Jacnk her tiirlü pahalılık unsurları rYibi <'n r k Z:'.lmnna ihtifaç österen 

'stiyorum. Eğer sana Samiye ile ev· azıde olclugu S?"ı 1 Mide de Tilrk ... uJarı P'.ibi takip olunmaktadır. I!f'r likkntl~ bertaraf edi:mek lazımdır tedbirlerdir. Onun iç'n vaktiy o bnş -
Ethen .. ızdı = lenmeni tavsiye etseydim sen 0 za • .,,·yet mfinrı'>ebetınrirıin dn,;t."'TJe sey- ne!;it mah~uli.· feyiz veren memleketi fkt1 ad vck5.1Ptinin nnvletçe tedb:rler"' amrık maarif işi r'mi d h kilmetin 
- E asit adamım. Çünkü saa- mnnki düşüncelerinle buna sadece .;.,; c;<>rrıi"'li ol'"'r"k tıı'\cip edeceğiz. -nizin toprak mese!Mi a~t ve bila' levam ederken \'Rt:ı.nslnra geniş mik- 'Jilhns a dikkat edecefi bir U" ur ol-

deti elde etmenin kolay olduğuna :niler, geçerdin. Bu sebeble ,·alan • l\Tııhtt>rl'm Prknd '"lar. "'lleMleleri gibi nna ihtiyacları temiı ·asta iş sal-nsı bırakmak hareketi tak . .,,~}ıdır. Nihayet rnaarif i !erim'..,in 
kaniim " n ise zavallı bir budala_ dan aşık göründfim. Bu seni. heve _ S'm }'ıl\rliRPler mO•uısebeth•le Tiir. ~lıırdukça istihsal kudret'mizin vr 'i'r ve t<>şvikinize layıktır. Liizumsuz 1örgUlü unsurlnrımızm biribirine sa-

S S . 1·h·e hR!k'n<ln ~"tpıl-ın nt'Qr·vat, bil ylü mni~timizin rüksele~eğ:ne dni· :ıgayyüblcr kaldırılmalı hatta nor- 'lı!mi olarak yardımları \'<'sinde iler-
ın. a. yorum. aadet elinin canlandırdı k'lı 'm olmak VK ni h<ıoc;-ı 1 •t<> .. rf rııP>nlek.,+tekiler. mil . -rıa kani bulurduk Geni!; mikvasta mn rnal çalışma.arı ile memleketin iktısa· 'iyebilereğine kani bulun ıyoruı. Onun 
a!tın~a dur~yor. Fak~r, fakat temi.z bir d ..ıdetinı 'ııtimizi'l iki bü,·iik V11 '>f1nı kı>rnaJivJr ·1 vasıtalar tahsis edemem,,kten kork· li inkişafına hizmet eden teşebbi.ısl rf ;çin bilgili çahşmalara, ilme ve tecrii-
bır aıle kız) le evlenırsen sadık bır terketm 1 11 l ını tutıın nce'>'";im ııttirmi~t;,.. 1"ii .. 'kler dostluk- ~ııP.nmu7 hu senelerde dnhi zirai istih· ' ·olaylık gösterilmelidir. lktısad \ ekfı beye dayanan gayretlere hususi bir 
hayat arkadaşına kavuşmuş olursun. Bu vaziyette, Samiycnın bütiin mezi ::ırına "~fakat'. taahhilnlorine sadık - salatımızın inld~afını a lıkoymıyaC'alr 'eti iktısacli hayatın her sahasında mil kıymet \·eriyoruz. 
Halbuki sen evlensen bile seni sev- '-'etlerini görmek için gözlerin a,.ıl- lrlar. Bu vasıflar c11mhurivet hiikli- himmet ve tedbirleri esirgememe'liı' ehassıs i~çilerden yük!i!ek mühendis MALI VAZIYE.'TIMJZ: 

· k d b k .J ıt 'ere kadar geniş bir ehliyet kadros· Muhterem arkacla<ilar, 
mıyece • süsün en aş a şey düşUn- dı. ·ilcude getirmeği gaye bilecektir. 1 Devlet iı::1er· ıi göz önünde canlandı-
miyccek, ta~··bkuşu kadar gösterişli Sana kurduğum tuzağa düştün. T ay)·are sineması 1 Te/Pf "'n 3646 I •inde bulunduğumuz f 0 vkalacle şart. rırk<>n cumhuriyP.t maliyesinin vazife 
,. e onun kadar boş bir zengin kızını Elimi sık ve bana teşekkilr t. ''lnn iktısacli hayatımızın nizamını ağırlığım tasvir etmiq olU\·orum. tf-
tcrcih mi edersin? e B U r.. Ü N "l'ltıhnfnza etmek için ayrıca kanuni - Devamı 5 inci .ııahifode -

İki arkac ş bir müddet sessizce Bir hnftndanberi bilyilk ve şimdiy J • M· Jt ' !AA sa •Mi IU9!±EWEii 
yürüdi.ı ci düşünüyordu. Niha- Nakleden: Fethi Kardeş krdar hiç bir filme na~ip olmıyaJ O'.YJ 1 on un SENF T/N l [.,!( Bu'YtJK TÜR[( FlLMI 

bir raftbııte m'lzh<ı,. ola11 Şaıkr ELHAMRA ~~~~~~~~~~~~~a~~~~~~~~~~~ SES KRALlÇESt nafure~ar ~~ filmin~n ~nra /~gün ~ne~asındc 
YE Sl.VEMANJN ŞAHA1'7E FIUMLER IIiFTtsı u· .. G -ı , çevirdiği en kuvvetli komedisi 

BÜYÜK MUVAFFAKIYETLE DEVAM EDlYOR mmu , süm ü. ı; 
İngilizce ve tabii renkte Yarattığı PRENS [ LJ ~ UL 

n'ALACE BERRY - ROBERT TAY LOR fJmit Şark1s1 Yorulan dimağları dinlendirecek; 
Tarafından yaratılmış harika filmi Kederleri giderecek, iki saat miltenın-

KARA KÜLE (Esir tüccarları) 
Fransızca sözlü bOyük macera filmi 

Oym)anlar: JEN GABlN - MlCHELLE DUGAN 

MERCAN ADASI 

1 SE:~~:~:.~.1~tg;9~~~g~L 4.~E~~~j 
~ Sair giinler: 12.30, 4.45, 9 da 

:JI. ..., ,i-..::J:<i WI :ga; M t - ,. www:a: &S w 

Türkçc ı:ıöz!U Arapça şarkılı liyen gUldürecek. 
Sayın müşterilerimizin talebi iizc- Ayrıca 
tine bir hafta daha programailive- EKLER JURNAL son dünya 
ten Pilcıt.,rilereldir. hiicliı::atı. 

Zengin bir snz heyeti ile ve yeni numaralar ile bayan K 1 K 1 her gün 
!> da cumartesi ve pazar günl ~ri 7 Ye 9,30 da bizzat sahnede RAKS, 

DANS ve TEGANXİ edecektir. 

1 
Oyun saat' arı 

PRFNS her gUn 3 - 7 IOMfT hergiln 5 - 9 
BUBVL Cumartesi, Pazar 8-7 

' 

ŞARKISI cumartesi. pazılı' 1 - 5 - 9,30 

.;~!1;!TJ;! ,!!LK scn:;!,~,::,.r;,a=;,,;,~ paznr ; 1 d~z==e 

Tilrk sanatkarları, Rejisörii, T knisiyeni ve musikişinasları 
tarafından yaratılan 

ALLAHJN CENNETİ 
BAŞROLLERDE 

MÜNiR NUREDDiN - HAZIM - FERlHA TEl'FlK 
BEHZAT - HALiDE - MUAMMER - SAIT -

PERlHAN - HAD! - SUArl - l'ASEMlN -
ve küçük G Ü L S E R E N 

MUSİKİ KISMI: üstad be:ıtekfir 
SADETTiN I:AYNAl( - MUHI~IS SABAHATTI / 

Tarafından bilhassa bu film için gayd n fi· olarak bestd~nen 
AŞKIN SESİ - AŞKIN İSTIRABI - AŞKIN ZAFf Rİ - DELİ 

I
GÖlP.ÜL ve meşhur SAÇLARIMA AK D(\t:;Tü şark,larıı ı d'nlivec ks'niz 
Programa ilave olarak: TÜRK - 1NG1L1Z - FRAN<:ıtz p ktmın An

karada mutantan bir surette imznlanmnsı merasimi 
SEANSLAR: Her gün 14 - 16,30 - 19 - 21 30 da başlar. 
C•ırn••rtcs' \'e Pazar !l'li~ eri 11,.,0l' t 111 H Af K rn r 

.. uww ZW!" Wt!"a:çe 



2 T~friniaani 1939 PERŞEMBE (A~ADOLU) 

Aln1an e .ç:si neden Berıine g.ttı? 
• 
ltalya - Almanya ara· 
sında soğukluk mu? 

' "(SAHiFE !;) 

D. T. R. T. 
Tuna limanları için 
cDUNA> Mot. 16 son teşrinde bek 

Jeniyor. 
cKASSA:• mot. Son teşrin sonlnrın 

dn bekleniyor. 
Service Maritime Roumain 
Köatence Kalas ve Tuna limanları 

için. 
c01TUZ> vap. 2 son teşrine doğ

ru bekleniyor. 
Ste. Commerciale Bulgare d( Na" 

viıation a vapeur 
Haifa lakenderiye ve Pott Sait için 
c V ARN A> vnp. hemen hemen bek 

lenmektedir. 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
AtatUrk caddesi Rees binası 
Tel. 2448 

L<.ındra ve Liverpol h tları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurları· 
mız sefer yapacaklardır. 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir·nci sınıf dahili has· 
talıkiar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 3286 
Hastalarını sabahtan itibaren 



~ ._... ............................................................................................. i ... . 
. ılzmir Leoazım Amirliği Satın Atma ; 
1 Komisyonu ilanları i 

l zmir letıazım amirliiii satın alma komisyonıırıdan: 
Rumeli cih,,~i için Anadolu ciheti ıçın 

80< rı ı !u 2000 Kilo Havuç 
895l' ı « 40000 « Ispanak 
ı ..ıvu c 21000 c Lahana 

•• füWOO « 40000 < Prasa 
10000 « 3500 c Kereviz 
~HOOO « 16250 « Karnıbahar 
1 ö700 clt!ı.ıet 10000 demet Maydanoz 

· •· ~ Yuk~m<la t!iıı:; ve miktal'ları yazılı 7 kalem sebzenin 6/11/939 pa-. 
2artt si günü f;aat on beşte htaanbul 'Tophane levazım amirliği satın a)
·ma komi:-:ronuncla kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Heyeti umumiye
Rinin tahmin bedeli 20804 lira 40 kuruş Rumeli cihetinin ilk teminatı 
108G lira ~~ kuruş, Anadolu cihetinin ilk teminatı 474 liradır. Hepsi bir
deu· ihale ed:Jebi!eceği gibi Anadolu ciheti ayrı ,.e Rumeli ciheti ayn ihale 
edilebilfl'. Şartnamesi komisyonda görühir. İsteklilerin kanuni vesikaları 
ile }J{>raber teklif mektuplarını ihale c;aatından bir saat eYveline kadar 
korlı:syona·vermeleri. 19 24 29 2 
- -lzmit: teva.wn amirliği satın ulmcı komisyonundan: 

1 ':.._ İzmir müstahkem mevki birlikleri hayvanatının 188 bin kilo 
saman ihtiyacı açık eksiltme suretiyle münakasaya konul -

. muştur. _ . 
2 - İhalesi 8 ikinci teşrin 939 çarşamba günü saat on beşte kışlada 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 3760 liradır. 
"- - Teminatı muvakkate akçası 282 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komic;yonda görülebilit'. 
6.- İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika. .gös-

, termek mecburiyetindedirler. 

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

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
mu,·akkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü-
racaatları. 24 28 2 6 · 

.J .. 
p 
- •lzmir le11a~ım amirliği satın alma komisyonundan: 

l - İzmir müstahkem mevki birlikleri hayvanatının 242800 kilo ku· 
ı ru ot ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
~ - İhalesi 8 ikinciteşrin 939 çarşamba günü saat 15,30 da kışlada 

.... !zmir levaıımamirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - J'ahmin edilen tutarı 10319 liradır. 

' 24. ~ Teminatı muvakkate akçası 773 lira 93 kuru~tur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
·s - 1stekJiler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - .Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üç~ncii 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle temınat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel ko-
misyona vermiş bulunacaklardır. 24 28 2 6 

'I .... ------------------------------~------------------Bor ı L o-va ·askeri satın al.ma komisyonundan: 
1 - Bir ay zarfında pazarlık suretiyle satın alınmasına karar ve

ı·ilen 306000 kilo kuru otun birinci pazarlığına gününde istekli 
çıkmadığından ikinci pazarlığı 8/ 111939 çarşamba günü saat 
onda yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 12240 lira olup ilk teminatı 918 liradır. 
3 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla yukarıda ya-
• zılı teminatları ile birlikte Bornova askeri satın alma komisyo-

:nuna gelmeleri i!An olunur. 4029 

Bornova askeri satın alma komisyonundan: 
1 - Biır ·ay zarfında pazarlık suretiyle satın ahnmaS\na karar Yeri· 

lel\ 125 bin kilo kuru otun birinci pazarlığına gününde istekli 
çıkmadığından ikinci pazarlığı 8/ 11/ 939 çarşamba günü saat 
on birde yapılacaktır. 

'2 - Umum tahmin tutarı 5312 lira olup ilk teminatı 398 liradır. .. -3 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla yukarıda ya-
2ıb teminatları ile birlikte Bornova askeri satın alma komisyo· 

- - nÜna gelmeleri ilan olunur. 1030 . . 
tz1ni·r leva::mn amirliği satın alma kom .. isyonu11dan: 

ı - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için 22500 metre Ame
rikan bezi satın alınacaktır. 

2 ·- Taliplerin 91111939 günü Çanakkale müstahkem mevki satın al
ma komisyonuna müracaatları. 

lzmir levazım amirliği satın alma konzisyon11ndan: 
• İstanbul komutanlığı birlikleri ihtiyacı için şerait ve evsafı dahilin

de 742 bin kilo kuru ot kapalı zarf usuliyle :-;atın alınacaktır. İhalesi 
20/ 111939 pazartesi günü saat on birde yapılacaktır. Muhammen bedeli 
19663 liradır. tik teminatı 1474 lira 73 kuruştur. İsteklilerin ilk teminat 
makbıu veya naektuplariyle teklif mektuplarını ihale gi.inü ihale saatın
dan bir saat evveline kadar Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonu-
na vermeleri. 2 7 12 18 
' 

.. frmiı' leı·cuını amirliği satm olma komi.~yonımdan: 
1 - İzmir müstahkem mevkimerkez birliklerinin 282 bin kilo kesil

miş sığır eti ihtiyacına 24 birinci teşrin 939 günü pazarlıkla ya
pılan eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlıkla eksiltmesi 
6 ikinci teşrin 939 pazartesi günü saat on beşte kışlada İzmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 70500 liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 4775 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
~ -- İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

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

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkatalan ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü
racaatları. 

Istanbul Nafia müdürlüğünden 
7/111939 salı günü saat on beşte İstanbulda Nafıa müdürlüğü ~k

ailtme komisyonu odasında 21867.14 lira keşif bedelli İstanbul Gureba 
haatanesi arazisinde yapılacak dahiliye anfisi polikilnik kısmı inşaatı ka
•1ı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şaıtna~ 
meleri proje keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak 110 kuruş mu
ka,bilinde dairesinde verilecektir. 

' Muvakkat teminat 1640 lira 05 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az bir taahhi.idde 20 bin liralık 

bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara is
tin•den İstanbul vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden 8 gün evvel 
•hıtmış ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kapalı 
«artlarını 7 / 111939 salı günü saat on dörde kadar İstanbul nafıa müdih·-
lU~ne vermeleri. 17 22 27 2 834113796 - ~ _ .. 

" 1 Alsancak 
İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

·-EGE-· 
Hususi Hastahanesi 

SAHİBİ 

1 
Doktor Operatör I 

-ADiLBiR-
lzmirin en büyük ihtiyaçlaı-ından birine tekabül etmek üzere 

hazırlanan ve her türlü fenni tekamülii.t, konförü ve kalorifer, ront 
k en ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan E1ıe hususi hutanHİ 
Alsancak istasyon karşısında açılmıştır. 

Her 9ubeye aid haatalar kabul ve mütehassısları tarafından te .. 
davi edilir. 

Müessesede her zaman Dokt..., · bulunur 
· Fi:1tlar iki liradan b _ı-.'~-~. r 

Fakir hastalar ~Ç·r'l h0 r v.ün sabahları muhtelif 
şubelere ait po1ik ~.ı ~ ... de yapılacakbr. 

TELEFON: 2918 
. , . . : . . --... . .- . 

• - • ::_ .. • • ..... ..... •. •• •. .. ti.;.·· • ..._ • .;,>'.. - -

Mantoluk, Rop
luk erkek, kadın 
muşammal~rt 

BAY!ıAR 
için palto, par· 

desü ve eyi z 

elbise ve ağır j 
hazır mantoları ~ 

lbrahim ~ 
Karakaşta 
Bu·u~sunuz 

'·Odunpazar> No. 12 -• 6 • • - • • l ' : • - .. :' - :... • .. ,. . - ' 

lzmir 
den: 

Te efon fltlüdürlüğün-

.Malzemenin nevi Kutur Miktar 

Çıplak bronz tel 1 '5 m/ m 300 kg 
Çıplak bronz tel 2,5 mi m 1000 kg 
Galvanizli çelik tel 5, l mı m 2000 kg 
3 tonluk galvanizli çelik tel halat 7X2.2 m 1 m 500 kg 
6 tonluk galvanizli çelik tel halat 7X3, mi m 200 kg. 
Kapalı kalaylı bakır tel 1,5 mi m 2000 

1 - İdare ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı olan altı ka
lem telefon teli açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (3195) üç bin yüz doksan beş lira, muvakkat 
teminatı 239 lira 63 kuruş olup eksiltmesi 21/ 111939 salı günü 
saat on beşte İzmir telefon müdürlüğü binasında müteşekkil 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu 
ve diğer kanuni vesaikle mezkur gün Ye saatta komisyona mü

racaat edeceklerdir. 
4 - Şartnameler her gün İzmir ve İstanbul telefon müdürlüklerin-

de parasız verilecektir. 3 18 2 18 3569 

lzmir vilayeti Jandarma ko
mutanlığından: 

Katipoğlundaki jandarma okulu yanında (616 lira keşifli bir oda 
ile bir mutfak inşa ve mevcud helalar pazarlık suretiyle tamir edilecek
tir. Talip olanlar keşifnameyi görmek üzere vilayet jandarma komutan-
lığına müracaat etmelidir. İhale 17 ikinci teşrin 939 cuma günü saat onda 
yapılacaktır. 2 7 12 17 

Türkive iş bankasından: 
ölü Kesreli Ali Rızanın tahtı tasarrufunda iken icraen bankamıza in

tikal eden ve halen ba tapu bankamızın mülkiyet ve tasarrufu altında 
bulunan izmirin Karacadağ mevkiinde Çapar Gölil nam mahalde kiin ta
pu kaydına göre altı yüz dönüm karşılığı elli beş hektar ve bin dört yUz 
metre murabbaı mesahasında tarla ve göl yatağı müzayede ile satılığa çı
karılmıştır. 

Arttırma muamelesi 20 teşrinisani 1939 tarihine rasthyan pazartesi 
günü saat 15 de bankamızın izmirde birincikordondaki binsında ve şube 
müdürlüğünde olbaptaki müzayede şartnamesinde yazılı esaslar dairesin 
de yapılacak ve en çok artırana ihale edilecektir. 

Müzayedeye girmek istiyenlerin arttıracakları bedelin yüzde -0nu nisb~
tinde teminat akçesi yatırmaları lazımdır. 

Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve satış şartları hakkında malil.
mat almak istiyenlerin her gün bankamıza müracaatları ve arttırmaya 
girmek istiyenlerin yukarıda gösterilen gün ve saatte bankaya gelmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

30 31 ~ 2 8 9 10 11 17 18 19 20 

t 

lznıir Defterdarlığınddn: 
Komiser Salibin Karşıyaka maliye tahsil şubesine emlak satış bedelin

den 1950 lira Mi kuruş borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükümleri
ne tevfikan haciz edilmiş olan Karşıyaka Alaybey eski han yeni Günaydın 
so.hğınc:a f savılı ve 800 l:ıa k,ymctındeki evi idare heyeti karariyle ihalei 
katiycsi içra kıllınmak üzere üztre on gün müddetle müzayedeye çıkarılmış
tır. T!tli!)leı·in 7 11 939 günü saat on beşte vilayet idar~ h,eyetine mü -
racaa.tları ilan olunur. 2!> 2 5 3996 

fzmir Sicili tica.ret 
memurluğundan: 

Gayri menkul ınalla~ a.çak artır• 
ına ili.nı. , 

İzmir birinci ·icra. memurluiun -
dan: 

(A. Papanyo ve şürekası) ticaret A~ık artır~.a ile para:a çevrilecek 
unvaniyle lzmirde yeni tuhafiyeciler gayn menkulun ne oldugu: Cuma o· 
de 1343 üncü sokakta 5 numaralı da vası İzmir C. 12 No. tajlı dükkan 
irede her türlü ticaret işleri ve bilhas . Takdir olunan kıym~t: 250J Jir~ 
Sa toprak mah 11 . 'h t• 

1 
. Artırmanın yapılacagı yer, gUn, 

.su erı ı raca ıy e ış - t 1 . b' . . . 
t . ı t k" t kk .1 d . b saa : zmır ırıncı ıcra.D. 7-12-939 
.ıga e me uzere eşe ü e en ış u b a t 11 d 
· k ı· ı· t . k k perşem e s a e. şır e ın ıcare unvanı ve şır et mu a 1 1 b . k .. 
vel~namesi ticaret kanununun hü - - ş u ~ayrı men ulu~ - ~rtır • 
kü 1 · ·· . ·ı· 

2590 
ma şartnamesı 15-11-939 tarıhınden 

m erme gore sıcı ın numara - . . . . . . . 
k t t .1 d'ld·-· . 1 ~ 1 ıtıbaren 39-7679 No. ıle bırıncı ıcra 

sına ay Ve · escı e ı ıgı ı an o u - d . . . d 
aıresının muayyen numarasın a 

nur. herkesin görebilmesi için açıktır."t • 
İzmir sicilli ticaret memurluğu 
resmi mührü-ve F . . Te~k-irnzası landa yazılı olanlardan fazla İnal(}. 

1 -· Mokavele 
"... l O 1939 bu gün bin· dokuz yüz 

otuz uvırnz f'lenesi birinci teşrin ayı
nın yirmi üçüncü pazartesi günüdür. 

Türkiye cumhuriyeti kanunlarına 
dayanan ve örneği tasdikli aşağıda
ki milhür ve imzasını ku!Janan İzmir 
ikinci noteri Zeki Ehiloğlu, İzmirde 
Saman iskelesinde 5 sayılı Buldanlı 
oğlu hanındaki dairemde ve işimin ba 
şında iken saat on bir raddelerinde 
yanıma gelen adı ve sanı: İzmirde 
Halirnağa çarşısında 72 numarada 
jak Eskinazi ve lzmirde Kızılçullu 
da Ödemiş caddesinde 19 sayılı ev
de oturan İbrahim oğlu Osman Nuri. 

Adlı şahidlerin tarif ve şahadetlerin 
den anlaşılan İzmirde· alsancak şe -
raf eddin bey caddesi ay sokağında 
3 numaralı evde oturan Pantaleone 
Papanyo oğlu Andre Papanyo ve lz
mirde İnönü tramvay caddesinde 210 
numaralı evde oturan ölü Muiz Be-

ja kızı Sarabeja baştan aşağı tara -
fımdan yazılmak üzere anlatacakları 
gibi bir şirket mukavelenamesi yap-
maklığımı istediler. Kanunun aradığı 
gibi kendilerini ve şahitlerini ergin 
ve olgun gördüm. İsteklerinin ne ol-

mat almak istiyenler, işbu şartname• 
ye ve dosya numarasiyle 
memuriyetimize milracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yuka
l'l.da yazılı kıymetin % 7,5 nisbetin 

de pey veya milli bir bankanın temi· 
nat mektubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - · İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde· 
ki haklarını hususiyle faiz ve masra 
fa dair olan iddialarını işbu ilin ta. 
rihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı mü-sbiteleriyle birlikte mem&.. 
riyetimize bildirmeleri icap eder. ~k 
Si halde hakları tapu siciliyle nbit 
olmadıkça satış bedelinin pay121Şma
sından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma ıart;namesinl 
okumuş ve lüzumlu maHlmaı almıı 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağırıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. Ancak 

artırma bedeli muhammen kıymetin 
yl.izde yetmiş beşini bulmaz veya sa
tış istiyenin alacağına ruchanı olan 
diğer alacaklıların bulunup ta bedel 

duğunu sordum. Benim ve şahitlerin bunların o gayrimenkul ile temin e• 
yanında söze başlıyarak : Mevad ve dilmiş alacaklarının mecmuundaa 
şeraiti atiye dairesinde mutabık kal fazlaya çıkmazsa en çok artıranJiı 
dıklarını beyan ve ikrar etmişlerdir. taahhüdü baki kalmak üzere a·rtı't. 

Madde 1-Akitler (A.Papanyo ve ma on beş gün daha temdit ve onb~ 
şüreklisı) unvanı altında bir ticaret ~inci günü ayni saatte yapılaca}< ar. 
şiı-keti teşkil eylediklerini ittifakla tırm.ada , !:>edeli a.atış istiyenin ala· 
beyan etmişlerdir. cağına rüchanı olan diğer alacak .. 

Madde 2 - Bu şirketin nevi: Kol- lılal'ın o gayri menkul ile temin edll· 
lektiftir. miş alacakları mecmuundan fazla • 

.Madde 3 - Şirketin mevzu Ü: Ale l ya çıkmak Şartiyle, en çok artırana 
umum ticaret işleriyle iştigal ve bil- ihale edilir. Böyle bir bedel elde edil 
hassa memleket mahsuliitı arziy&sini mezse ihale yapılmazsa ve satış tal.-
ihraçtan ibarettir. bi düşer. · .. 

Madde 4 _ Şirketin merkezi: İz- 6 - Gayri menkul kendisine ihale 
mir ve merkez muam~!Atı İzmirde olunan kimse derhal veya verileli 

yeni tuhafiyecilerde 1343 ncü sokak mühlet içinde parayı vermezse iha· 
ta 5 numaralı dairei mahsusad~r. le kararı fe..:ıholunarajt ken~isinden. 

Madde 5 _ Şil'ketin sei·mayesi: ·evvel en yüksek teklifte bulunan kim 

( 187 54 lira 85 kuruştan ibaret olup ı:;e arz etmiş olduğu bedelle a.l.mağa 
bunun 8800 lirası nakit ve 9954 1i _ razı olursa ona, razı olmaz veya bu-
ra 85 kuruşu da aralarında bilittifak 
kıymetleri takdir ve kabul edilmiş 

olan mevcudat, demirbaş ve ayniyat 
tan ibarettir. 

Bu sermayenin 8254 sekiz bin jki 

lunmazsa hemen on beş' gün mua ... 
' detle artırmaya çıkarılıp en çok at .. 

tırana ihale edilir. İki ihale arasına~-
ki fark ve geç.en günler için 'jı 5 ten 
hesap olun2·cak faiz ve diğer zarar-

yü.z elli dürt lira 42 kırk ikj kuruşu far ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
Sara Beje ve 10502 on bin beşyüz iki memuriyctimizce alıcıdan tahsil 'o .. 
lira 43 kırk üç, kuruşll da Andte Pa- lunur. Madcle (133) • 
panyô tarafından vazedilmiştir. Yukarıda göaterilen 7-12-939 ta-

Madde 6 - Kar ve zararın yü'zdc · rihin.de birinci icra memurluğu oda
altmışı Andre Papanyoya v·e, yüzde sın da işbu iliin ve gösterrien artırma 
kırkı Sara B_ejaya aittir_. şaı-tnames..L dairesinde satılacağı i .. 

Madde 7 - Şirketi' ilzam edecek lan olunur. 
bilcümle ukudat ve muamelatta şe
riklerden A. Papanyo firma ile bir- · İzmir aaliye ikinci hukuk lii.kim -
likte tek başına imza edecektir. liğinden: 

Madde 8 - Bu şirketin müddeti: İz.mir Bornova nahiyesine bağlı 
1 /teşrinisani/ dokuz yüz otuz do_ Kavaklıdere köyünden Halil kızı 
kuz tarihinden itibaren iki senedir. Muharrem tarafınadn İzmir ışıklar 
Şeriklerden her hangi biri hitamı köyünden Şerif ali oğlu İbrahim aley 
müddetten altı ay evvel tahriren mil- hine açtığı gaiplik davasında: Koca
racaatla şirketin feshini talep et • sı Şerif Ali oğlu Ke~imin seferberlik 
mezse müddeti şirket daha iki sene ilanı üzerine emsalıyle birlikte 4Ls -
için tecdid edilmiş sayılacaktır. kere sevkedilrniş ve o vakitten beri ko 

Madde 9 - Şirket muamelatından cası Kerimin tegayyilp ettiğinden 
dolayı tevellüd edecek bütiln ihti - bı;ıhisle gaiplik lcararının v~iilmeai 
laflar şeriklerce ittifakla intihap ve istenilıniş olmasına· binaen medeni 
tayin edilecek iki hakem marifetiyle K. nun 32 inci maddesi mucibince 
hallıı faslolunacaktır. Aktilerin bun- adı geçen şerif Ali oğlu Kerim hak 
dan başka diyecekleri olmadığını be kında malfimatı olanların işbu ilAn 
yan ve ikrar etmeleri üzerine işbu mu tari~inden itibaren bir sene içinde 
kavelename resen tanzimle bera • lzmır asliye ikinci hukuk hlkimliği
oor hazır olanlar yanında açıkça o- ne müracaatla malümatlarını bildir 
kundu Meal ve münderecatını ay~ meleri için davet makamına kaim ol 
nen v~ tamamen kabul ile ikrar ey- mak üzere gazete ilanen tebliği mah 
!edikten sonra altını hepimiz imza keme kararı iktizasından bulunmak 
ettik ve mühürledik. Bin dokuz yüz la keyfiyet ilan olunur. 

otuz dokuz senesi birinci teşrin ayı - ---------------
nın yirmi üçüncü pazartesi günü retinin daire dosyasında saklı 23110/ 

23/ 101939' 939 tal'ih ve 3846 genel numaralı as 
Akitlerin imzaları. lına uygun olduğu tasdik kılındı. Bin 

İzmir ikinci noteri Zeki Ehiloğlu dokuz yüz otuz dokuz senesi birinci 
resmi mühiir ve imzası teşrin ayının yirmi üçüncü ·pazarte .. . ( 
Şahitlerin imzaları. si günü. 23/ 101939 

Genel sayı: 3847 Otuz kuruşLık damğa pulu, 
Özel sayı: 3-50 İzmir ikinci noteri resmi mü~rü ve 
İşbu ;ıirkt>t mukavelenamesi 'Su- ıeki EhjJoğlu .. imza'!lı·ş 
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