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Garp Cephesi d Silah fabrikaları aaliyete geçti 

Amerikadan bu hafta bir milyarlık 
a tayyare ve malzeme gelecek 
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n lngiliz tayvare 
ava muharebes · 
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o Gazetele:4, ambargonun kaldırılmasını, reisicumhur 

lst ·kşaf uçuşu yapan iiç Alman tayyaresi düşü· 
Ruzvelt'in zaferi olarak alkışlıyorlar r-----,l 

Hatay Meb'us riildü. Hitler haııa kuınandanlarile görüşmüş 
l~--=----
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Namzetleri 
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Basvek ilirniz bir be· , 

yanname neşrettiler 
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5 Meb' us seçilecek, 12 
naınzet gösterildi 

Ankara, 3 (A.A) - Beyan -
name: -

B. Ruzvelt 

Dün gece Ayan ve kongre komite halinde 
toplanmıf ve kanunu müttefikan tekrar 

kabul etmiıtir 

Kanun derhal mer'i yete girdi 

Roma gazeteleri nıakalelerinde, Türk· Ya· 
nan dostb.ığıınu da tebarüz et ·riyorlar 

D<>lgra<l, ~ (Radyo) - İtalyan anlaşmasından bahsi le hararetli ma. 
o-auteleri. ltalyan - Yunan anlaş - kaleler vazmn.kta ve Akdt>niz sulhü-

• ma .. ı miinasebetiylfl vazdıkları ma - nün tak.vi.fe cdiJc.liği neticesine var. 
ı lelel'clc, Türk - Yunan dostluğunıı maktadırlar. 
tebarii.z ettirmekte ,.e .Akuenizde Bütün Yunan matbuatı da ayni şe-
cmn'yctin garanti edildiğini kaydey- kilde yazılar!a doludur. 

11 clsfokidcn ıit uörürıiig 
lemcktenirler. Romn, 3 (A.A) - Bu sabah çı -

Yugoslavya gazeteleri de Atiun -Devamı 3 ncü ahiled• ~ 
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e vekHiroiz Belçika Ze.zele mJntakq. B~l~diyede 
a tet/:ıik seya· Vaziyeti dillkatle ve sında sür'atle ah. Bir senede yapılan 
ıne çıkacak . . ;\iman milfeti;hükumetiniıı ortadgn kaldırdı· hazırlıklı olarak insaat 

(T lefonla) - Dabilıye ..., • • ·d · J b·ı· takip ediyor Ş0p evler- inşa Belediye, son ;ıl içinde 1,868,271 
Öztrak, yakında c~nup gf emnıyetı yen: en fŞ,SlS e ~ l ır u n l R d ) p ı~ t lira kıymetinde bina inşaatına ait pro-
b"r tetkj~ seyahatine I d 3 (R d ) I YJ l" .. d l ~. d . rükse, 3 ( a yo - ar amen o o~ıu ı . - . t' s h d . 
il b .. betl H· - .on raı a yo - ,oı·~ I il 1 - yapın vucu a ge ccegın en eıp'.n haricİYf! encümeni; bugün toplanarak .1 n actı ( J~ tetkik etmp~ ır .... e ir e ve cıvarın-
!. u munase e a faks. lor4Iar kamarasında bır n!-1- olunm_&-ını be) :~~1d~11 . s?nra mıl- uzun nıüddet urrıumi vaziyeti müzake- qa 8p ev, 26 dükkan, 25 apartman, 30 
~ı. tuk ırad eqere}}, nılhe yaklaşm~k ı - letlerm emel ;ı;e umıdlerını tahakkuk re etmis ve Belçika hükumetinin ha_ depo, 1 fabrika, 1 ot~ı. 1 plaj inşa e ---. * çi:ı her te~eb_?i.isün evv~]~ _itimad. tel- etti~n:eğe ma~uf her te~lifi tetk~k e~ zıdıklı ~e dikkatli bir halde ahvaii ya- Bu suret. e f e ak et ze· dilmiştir. 1 Tütün fabrika ve deposu, 

Aı:s en _g:vıl km etme::;ı lazım geldıgmı. şırn - meh.nı, demış ve İngılter.e mılletı- kından takiP. ~tme&i 1Uzumıı11a karar 1 ~ız enstitü!lü binası projesi de tetkik 
n diki Alman hükumetinin itimadı ~r- nin \.e oınınla beraber olanların harp kılmıştır. ' de/erin kısın cadırfar· olunmuştur. Ayrıca 9,526 metre kare-

( 'QJ - Arslan avla- ta~an. k~ldırdığını, ı:ıaamafi~ Alma!1 h_~dPfl.eı:in~. ve g~~·ele_dı~i anlatmış , ~smi ve ı:ıiyasi mehafil, Belçikanın .. ' ~ lik saha üzerinde mevc4d binalara ek 
1 A rjkay;.ı gidecek 0 - mılletının bunu yenıı.I~n te~ · egepı- soılerıuı şoyle bıtıl'mıştır: bitaraflığına dokunulmıyacağına inan- da hastalanmasının inşaat ruhsatiyesi ile 392 esaslı ve 

i, bugün Napoliden ha- leceğini, ancak bunu tahakkuk et - - Hedefimize, h er ne zaman ve rnak istemektedir. • , 1033 iidi tamirat işleri yerinde tetkik 
tirmenin Almanlara düşeceğıni söy- nasıl rnrılacağını şimdiden tayine * önüne gecıf ecektır edilmi~, muvafık görülenlere izin ve-

-=+=- }emiştir. imkan yoktur. Fakat varılacağı mu - F k b• • . . . ' rilmiştir. Şehfrde izinsiz in~a olunan 

n askerler .j Lord Halifaks, bütün milletleri bir hakkakdır. f allSlZ a tneSI . Dıkı~.1 ve. Bergama kaza me~kezle- ve tehlikeli görülen 107 baraka, 18 ev, 
~ leştirecek yeni ve daha iyi l.ıir dün- rıyle koylerın<le zelzeleden evl~rı yı~ı- 5 dükkan, 1 ahır, 5 depo, 11 dıvar yık-

l b • t • J lanl~71 -~u kı_ş barındırı:n~k maksadıy- tırılmıştır. 

P • e T-U1'Vn 'l'lyase l[lue le Bu?'uk_ Mı~let Meclısınce ayrılan Belediye müesseselerinde muhtelif apa Dl m~ SaJ! toplandı ~oo bın_ııra ~1e aceıe ah§ap pavyonlar tamirat yaptırılmış, parklarda yeni 
~ . ı~~.a edılın:sı .kararla_ş!ırılmıştır. D~- cocuk bahçeleri vücude getirilmiştir. 

B ı . } · ı · l • d 1 1 d v Paı·is, 3 (Radyo) - Kabıne, bu - hr.ı.ye Vekaletınden vıl~yete ~el.en bır 2 otobüs du rııij't ve müteaddid yerler-
(Radvo) - Alman asker- er ın ti ıse erın e ası ınış OJ ugu gün Eliza sarayında reisicumhur emırde bu pavyon_ ların. ın_şa~ı .ıçı~ ~er- ele '-'eni umumi helalar inşa edilmiatir. 
• h dudlurında tuttukları h ı h k t l b Id ı t .; ~ · km alıp, Eks La Şapole Lebrunun riyasetinde toplanmış ve a . ııre ·e.e geçı me~ı 1 ırı :;ışır. Çocuk hastahanesi ve merkez garaj· 

Yer -len k""parılıp atılıyor başvek;l Daladi"enı"n sı"yasAı ve as- Bır_ komb lSY]. on teşkıl olBunacka !"e ça- binaları inşaatına devam olunmakta. ır. Alm~m k:.ırarguhı Eks U v k 4 • • t h.Jkk • ·-· . 1 ışmag"l aş ayacaktır. u omısyon, dır 
b ılunctuvµnn göre Belçi p . 1 . . . k ~rı vazıye a ında verdıgı ıza - f 1 ~k t d ı · · ıA ı a · 

Q ' - Londra, 3 (Radyo) - apamn Ber- ı tatbık o unan tazyıkın bır at daha . . . • . en <.> ıe : er ~cı~ azım ?. an. P v- Son zamanda şehirde inşaat faalj. 
u luk ısnad olunmaktadır. tin mahfeli, Vatilrnııa gönderdiği b r arttığını, nazilerin, kiliselere girerek h~tı A 1 ~l~mıştır. Başvekıl, bcyncl - yonları, nufus_, ıhtıyacın~. gore ınşa e~- yeti durmuştur. Çimento. demir vesa. 

... ·cikalı hızı alıp , 
[ZÖlür.düler 

* raporda; Almanyadaki k tolikıerc fe- Paı nnın talik edilmiş mesajını kal - nplcl haclısat etra.fınÇ!.a da mtılqrrıat tirec k \'ffe l~ketzedelerın, kış mevsı- ir malzeme fiatlerinde yükseliş oltrıU~· 
Göring' in Roma na muamel~ yapıldığını ve Pııpanın dırdıklarını bildirmiştir. vermiş, .Molotofun nutku ile Papa - mirı<le s~cak ?ır ça~ı altında barınma- tur. Belediye, muhtelif inşaata devam 

nazizm aleyhindeki nresajından sonra, mn mesajını, Ru~ya _ Finlandiya ih- lar1 teınıı; e~~lece~tı.r: etmektedir. 
s ey 1 h ti oo . , w F,yvelkı gun Dıkılıde saat 16,42 de D'k'l• f I .. k d l . . a . tılafının aldıgı şekli ve silah am - yedi ~:mi.ve. dün de saat 1,ıo da beş ı ı ı e a etze e erı ıanq 

(Radyo) - Ramadan bil- Le hlilPr Viinoda nornıal hav:ı.i bargosunun kaldırılması hakkındaki saniYf! devam eden orta şiddette iki lic:t . 
• m reşal Göringin ya- OV .. Jet etıı.l• Pl ojenin kabulü etrafında tafsil atta zel7°}e olmuştur. esı 

. vid >r k i!alyan rjcaliy: G ·a·n uada.1 nasıl teh.. a' bulunmuştur. B·ı zelzele]ertlen ikincisi, fazlaca 
bulu naca ı h~ kkmdal;:ı ' / ' " "d ı · ı t c;:ı h · · d d ı 

Lin R. 
0 1·n'erce k'ışı· Pı'.sudsk·.·0· 11 ~ı det ı o ınus nr . ...,e rımız e e eve - 1 l malı. fili ad~mi mn- C i e i / d i J r ? fJ . oooo ki g~in saat 17,20 de hafif bir zelzele nkılap okulu öğrencileri 

n dmP.ktedır. • . • · d · J ] 1 t Memleket hastahanesi tabib, 
7 711 

---ooooo Faris, 3 (Hadyo) - Ga~inyaclakı l1GZO .esınin önün-. en geçtı Sp~llf 0 \·apUrU o t~~i';.r~·a<:ad ista~yonıı. bu zelzelt>nin memur v~ müstahdemini 109 81 

f 
Alman ma}rnmatı, bütün Lehlılere ver- . V_il~a, 3 (A.A.) - llava3 ajansı ~ ·b b k 1 J. hi..:<:edil miyecek derecede hafif vuku- B/ırıko Dıroma 300 anya Se iri a·kleri bir emirde üç saat içinde hazır- ::ı1Jdı_rıyor: . . ~el est ıra lt.Pl bııırtun-ıınu tespit etmiştir. Yeni hasa- Nafız Mustafa ve mahdu-
lanmalarım bildirmişlerdir. Binlerce Vılnada hayat tedrıcen normal bır l t b 1 3 

(T 
1 

f 
1 

) B" t kt . mu. 50 

d •• " 'J..eh aile3i, menkııl eşyalarından birşey -ıekil almaktadır. Ma<Tazal~r. lokanta- s an u: . e e on a - ır çar- ra yo nı ". .. · · · n Keçeciler musevi okulu öğ-
r va OnUVOT lma~a vakit bulamadan lrnmvpnlar::ı ar. kahveler ve sineJal.'.ır tekrar açıl- ~!şma netıce~.ın.de Çanakkalede Kapo- Y:ln~zıihır~~~~u~ e~el D~k~l·ı·kfz~ retmen ve öğrencileri 13 55 

(T lefonla) - Uükreşte bindirilmi ler \e ş hir h~ririnde ta - rnıı:ıtır. ıno at~ırı_clakı ıtalyan. vap~ırunu batı- mer ezın e 'agmnr a ar~~1 m ı~- .. 
r ap n Romanya se- ·in olunan b:r mm aka a g·· iiriilmüş- Harbın bidayetindenlıer: intişarları r<pl ve ıkı "'encdenber~ H~lıçte .mahcuz t;;n:ı ol~uş. ~~~1 çad~rlar :ın~ıln:ııo::: Dı- Goçmen gelecek 
kşam sehrimize gel- lerdfr. Lelıliler, b~ırnda s~ğ-~k ve yağ- nıeııedllmiş olan Polonya lisanında gn- bulq~an ~ır~cell.~ıııos ısmrndekı İspan- k.lı halkı, buluk koı ku geçırmıştır. :aergama, Menemen, Torbalı ve iz-

Ank raya hareket ede - nur alhnda haylı bekletıl<lık~n son- zeteler yarından itibaren tekrar çık - yol \ apuı u, tarafları~ sulhan anlaş- mirin bazı köylerinde iskan edilmek 
, hariciye v~kilimiz tara- ·a. tapsis qlıımın otokarlarla Raduma 11ağa bashyacaktlr. masından dolay_ı_ bugun serbest hıra - Primler derhal üzere sıhhat ve içtimai muavenet ve-

rhnl kabul olunacaktır. se\kedilmişlerdir. Dıiıı pğlı:?den sonra hükumet mak~nı kılmıstıı:. ~u munasebetle dava da su- kaletince izmire gönderilmesi müna-
---* Ala~adar mehafilde sAYlendiğine !arı Pplonyıı nskerlerinin mezarlarınr, kut etmışhr. ödenec~k sip görülen 5000 Bulgaristan ve Ro-

d ı göre, Poznanra, yukar1 Silezya ve Po- bir Ç€1ı:mk koymuşlardır. Binlere~ ki- ** . .. . . . manyalı Türk göçmenden bir kısmı 
a ere olu na il &f.f 'll~ra11.nııd.1r:ıki Lel hliler de ayni şekilde ı:ıi mareş::ıl PiJouclskinin kalbini :htiva Gize! bı· r karar. 1 ~ak~s btel Y~.ndnamel~rhı UZ€rıned prım- aym 6 ıncı günü .istanbuldan izmir~ 

n (Radyo) - Harbin bi _ tehcir ec i ecek erdir. Bunların men- eden Mozolenin önünden geçmiştir. erın s~ra e o enmesı ususun a esas gelecektir . 
n bu• giine li:adar İngiliz ':uı Ye ?'ay:i me_r.~ul malları Almanla- . İstanbul, _3. (Telefonla) - Üniver- ıı. te.db.ırler ~h~~ıştır .. ~1ahsullerimi- Bu .göç~enler, derhal mürettep ma-
. . t f q .. q La tevzı cdılecektır. t bı 'd .. 1 sıte talcbesının her sene Avrupa sc- :ı;ın ıhıacını ınkışaf ettuecek bu usu hallerıne sevk ve iskan edileceklerdir 
ı ı ım~ ın ~n ~m4sa e:~.~- 0*0 ra usa g en goçmen e~ yahatjeri. yapması usulü kaldırılmış_ liin tat_bike başl.~n.~~~~ .ha~ında mm- Z . k . . · 

) ka~a~ı eş} aı;ının P,e~~ tiz V . t d b' . k Bingazi, 3 (Radyo) - Burada is - tır. Talebe v~ profesörler btlndan son tqka tı~a~et m:ıdur~ugıyle Istanbulda eytın onservecıJı k kursu 
1 ğ olquğu Ye bu eşya i - µnanıs 3Il a ır C.ns e .. kan edilecek olan italyan rençberlerin- ra memleket dahilinde ~ezeceklerdir. takas lımıted şırketı a~·a.sın~~ muha - 1 k 

- O ton ben?in, p~trpJ ve mek çıkacak d~n beş. ~·~:.ı; ail~ g~lm:ştir .. Trablus- Tatil za"'.a_nlarında profesörlerle dö- bere cerey~n etı:nekt~. ıdı. D~:n alına~ . . ~Çl .a~a . . 
d w b'ld" ·ı kt a· ırarııta ıskan edılacek soo aılc de ·a- rcntler vıla~·etlere idip un ·,·ersite cevnpta pı ırnlerın suratle odenmesı Zıraat Vekaletının tensıbıyle Bor 

rn ugu 1 ırı me e ıı· At"na 3 (AA) Bütün Yuıwnis , ' • · · l l t ı· t · b" t· ·ı·k · t -_ · ~ . ı. , '. ... · ·. - _ . : - rın çıraya ,·aracal{ ye derhal hı,ıprlan- hafta!:; ı tert ip edecekler, konferanslar ıçm :.azır anan ~ ım_a nar:ıen:n ır n_ova zey mcı _ı. ı asyonunda zey _ --=*--- ll!1 ı_çın hır t ... k_cıns el\~1ek ıhdas P.dı_l- mış olan köylere sevkolunacaktır. vereceklerdir. kaç gun zarfında ızrnırdekı alakadar- tın kon~ervecılık kur~u açılacaktır. 
no-.. iz tayyar-aoilerine rrı~ı:ıtır. ~u ~e.clbı~· ~aye::ıınde senede bır J.. Jqra tebliğ edileceği bildirilmiştir. Ge- Burada salamura, yeşil ve siyah zey-

6'1 • • rqılyon ı~gıl~z lırası katlar tasarruf H d t h . . k I x ıecek hafta başlangıcından itibaren tinlerin hazırlanma tarzı öğretile • 
mada ya verdı yapmak ımkq~ı .h?ı;ıl lac· _kt1r. U U ıarıc.ne ÇI arı an Yabancı memJeket}erden ih "'.catç~Ia:a takas primlerinin öden- cektir. 

, 3 (Radyo} - Kral, l:ıe~ T ekal fı harb.ye A!man'ar- dön "n ta ebe n1e~rn.t> .ıntızar olunmaktadır. Bu h~ - Çocuk ha~tahanesi 
mn<ljllyı:ı.lar veı·miştfr. P·:oris, 3 (Radyo) - Ba!!vekil ve Brül<sel, 3 (Rad;rn) - Hükumet, bf•t, ıhıacatç1lar arasında memnum -
-~-·* harbiye nazm Daladiy13 tekfılifi har- iki 4lman ga.aetecisinin derhal hµ- Ankara. 3 (Radyo) - Yabancı ) pt uyandırm~ştı~: Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün 

• B l t. t b" ı· l ı ıı··t·· ıı d ,1 h · · k ı t · m~mleketl~rcle tahsilde il•en vazi.ret A>1 k(lrndakı _mıtzakrwel4er: . . . . çocuk hastahanesi inşaatını tetkik et-ap 4 gar ıcare ye sure ıy e a ın::m u un ma arın Uµ arıcme ç :.ın masını emre mış- . A_ nka:ada. tıcaret \·e_k_·aletı. ıle. ıng1- miştir. Ög-leden sonra toplanan bele-
buııdan sonra peşinen öçlenmg:sini t:r. Bunlardan biri Belçika teba~;ı mlinasebetiyle çağmlan ve dönen 1 th ı-ı f 1 11 1 nluahedesi ,mreylem·stir. idi talebenin, bir hafta zarfında adres- . ız 1

1 
~- ~- ırm~ a~ı mı~!l1bessı efr_ı talra~ c iye daimi encümeni, bazı yol ve la -

!erini ve mekteblerin i J\f aarif Veka- sıma uzum ve ıncır mıı ayna ıa .. erı ğı m inşaatını ihale etmistir. Şehir mec 
(R dyo) -. 1talyan. - Btıl- Jeti yüksek öğretim genel direktör - husnsıı~cla Cfl~_eyan etmekte _rı_lan muza- lisi ihtisas encümenleri de dün beledi-
muahepesı yarın ımzala- lüğüne bildirmesi lüzumu tebliğ e - kiJr~ıe~ırı hıwun s~na er~c~gı haber. a- rede toplanarak çalışmışlardır. Meclis, 

-=·*·=--
dilmiştir. Iınm~s,~r. T~hıı~rur ~ttırıle~e~ . ~ıatı pazartesi günü saat 16 da toplanacak

~ehrımızılekı alakadal·lara bıldırılınce tır. 

Cö .. çil P (;: riste 
(Rach o) - Paristen u 0 = htl n~t iizeı-irulen inP'iltere piyasasına 

6 gJn denizde ka:an üç "atışJ~ra dı:ı 11hal hıı.slanacaktır. 
1 fnla1mıt tipleri: 

A man r.rtnt:ıka ti,,arct miidiirlii "iiince ihra-

Par~i nahiye kongreleri 
Kqrşıyaka Cumhuriyet Halk Par -

tisi nahiye kongresi bu nkşam saat 
yirmide, Bornova nahiye kongresi 
de yarın sabah !"laat 10 da toplana -
caktır. Ocak murahhasları ile parti
li arkadaşların kongre müzakere,. 
!erine iştirakl~ri rica edilmekt~dir. 

rı Kopenki. burada bu-
1 ııı ntere birinci deııjz 
Cörçille uzun bir müla- Bf;1şlar b'lş1amaz, Hitle'r ikf' dar 

mevkiinden uzaklasacaktır 

Londra, 3 (A.A.) _ üç Alman cal knntrqllü~ii ihnıç edijecek pal~
bnhriyelisi Firth Of füı~thda bir Jima- mıltlf\rln renı yıl palAmut tiplerini 
na g:etirilmi:.:ıtir. Bunlar, bjr tahlisiye t<>qpit etmişti~'. Dün toplanan palamul 
sanıialıncla altı buçuk gün deniz üstün rekolte heyetı, bazı kararlar almıştır. 
de kaldıktqn sonra bir balıkçı gemisi L • [ / 

N 
cocuGu • 

}3r.üksel, 3 (Rf\dyo) - :acrlinden 
haber verili~ror: 

Alma:nyada hisedilecek derece ~ 
de bir yeiE hüki.im .:;ürmektedir. Bü -
yük taarruz için herşcy hazırlanmış 
olduğu halde, Alman milletinin mu -
kadcleratıqı elinde tutan Hitlerle bil 
tün arkadaşlan bariz bir cesaretsiz -

.::aklı tutulan mühim bir şahsiyet, Al 
manyada i.imidsizliğin başgösterdi

ğmi ve yüksek mehafilde büyük ta
arruz başladığı takdirde Hitlerin 
hemen iktidar mt?vkiinden çekilece
ğini beyan etmiştir. Bu zat; Alman 
ricalinin bir tereddüd içinde bulun
c{uklarını, Ilitlerin 'Qile yarından e -
min olmadığını ilave eylemiştir. 

tarafından kurtarıjm1~tı+. Bunların, lfrtana f!e en Vrıp{Jr ar 
abluka cüzütamları tarafından il;inde Şehrimiz ticaret ve sanayi odasının 
araştırmalar yapılan bir Alman ~ilebi hazırladığı bir istatistiğe göre birin
mürettebatmdan olpµkları ve bir san- citeşrin ayı içinde izmir limanına s-i
dala binerek knçmağa teşebbüs ettik- ı·ip çıkan vapurların miktarı şudur: 

Tanzimatın yı'dönümü 
Memleketimizde tanzimat ilanı -

nın yıl dönümü olmak münasebetiy
le dün, ikinci erkek lisesinde müdür 
B. Avni Tayralın başkanlığı altında 
bir topl~ntı yapılmıs, tarih nıualli -
mi B. Garra ile Türkçe muallimi B. 
Fuad Edip, tanzimatın memlekıet 
hayatındaki siv9şi, eqebi rpevki ve 
roli.inü anlatmışlar ve bu meyanda 
tale~eye, ayni mevzu üzerinde bir 
etiir,l yapmalarını tavsiye etmişlerdir. 

leri zannedilmektedir. 157 Türk, 5 Amerikan, ı Belçika, 
Yeni J? )lonya devleti 3 Bulga~·, 2 Felemenk, 4 ingiliz, 2 t s _ 

n'Ç, 7 ıtalya, 1 Macar, 2 Norveç, 4 
Paris, 3 ~Radyo) - Berlinden h~- Romanya, 1 Yugoslavya, 6 Yunan ve 

ber veriliyor: 3 Panama vapuru ojmak üzere 198 va 
Yeni Polonya dev Jetinin, nasyonal \)Ur. 

sosyalist prensiplerine ti\bi ol~cağ1 Bµnların safi tonilatosu tutarı 
söyleniyor. 105,514 tür. 1 

liğin esiridirler. 
perlinden hı.ırayfı gelen ve ismi 

CIE 1 lLLi!i ---A a:ws.r:aa .ı,,pııwww ACA • iP s·:evm .-,~~ • f --- - -

AM 
rrARIHI II~lime, süt oğlunµn boğazına sarıl- pu hadise göri.i~üli.jyordu: ruf bir putpere~t kahin tanıyorlardı. ~ocuğıı ela derhal iildürün ! Haydi, 

.-m• PftM ' 1 ~

1 
-Ya\·rpum, kuzbum, s~<lll~ ne olıJu ! ~ -b 1Akma:ı 1ya Hdaklime -detdiler-Açkobecut- Halime, ya~ruru alarak d

1 
oğl'ucab o 1µ,ydi, ~atü Uıa (iki put) hakkı için 

Hazret eygnm er ha ıseyi ayneı ga e 'i cın er o unmuş ur. ı nun yanına gıtti vs; süt oğ unun a . ı.ildürün? .. 

Qhamme d ifnde edince hayretinden dona kaldı bir şeyler olur. Onu alda bir kahine şından geçen hadiseyi anlatmağa bal)· IIalime,hAlfı hayret içinde idi. Fa_ 

Z Arap tarihlerine göre, bu h:ldise götür. Hastalığı varsa tedavi etsin. !adı. Kahin garip bir tavır aldı: 1pt bu hayreti dehşete kalbolmuştu. 
• (Şakld ~fidıv) hadiı;esidir ki; Hazret Halime hatun da bu fikri fena bul- - Sen su::ı -dedi- çocuk kendisi ap. Kahin çocuğu rere bırakırsa Halime-

M A h • Dıluhammedin dört yasında bulunduk- nıuyordu: latsın.. ı1in atılıp kapacağını anlaınıştı, çocu-
Y AZAN: • y an~ ları sırada vukua gelmiştir. Kalbinde- - Evet, öyle yapmalı 1 Bıınu müteakıp Fahri Kainat efen- .;u kollarınıp ara~ında tutuyoı·, yere 

ki nüktei sevda alınm1s ve oraya pey- Diyordu. dimize döndü: lıırakm1yordu. Araplar; olan biten is-
- as_ dışarıya fırladı: gamberlik nuru ile hikmet doldurul- Fakat süt oğlu muhavereye karış - - A11lat ey çpı.:uk (Tekil!em ya gıı- ıerden maJCımattar rlr>ğildilı.:!r. Kahin 

!. P ki, fakat bir daha - Ne oldun'! Ne var oğlum? mustnr. tı: . lfım) · bağırmakta berdevamdı: 
in. B0yle sıcaklarda dı- - Biz kavunları otlatırken ansızın Halime hatıın; ye]<diğerini takip e- - Ana -dedi- benim hiç bir şeye ıh- I err. - Vursanız a, öldürseniz e .. Hfıla 
nızı is temiyorum. birisi çıktı ğeldi. Kardeşimiz )luhıım- den b·ı fo\ kalacle ahval icinde hayret- tiyacım yok. Sıhhatim, aklım, kalbim B1 n ·· rinc Hazret Mııhammf!rl ın~ ~ltıruyorsunuz !. Haydi, hay~i iki_ 
un bu cevabı vermek- mecli aram'ızdan kapıp götürdii. Dağın ten hayrete rlii~üyordu. Bunları nasıl rerinde .. Beni ne diye tedavi ettirecek ~ k" ·ir hadise&ini anlatmıığr m zı de öldürün!.. Çünkü bu cocuğu 

usündü: basına çıkardı ve orada karnını yar - tefsir E>de)lilirdi ?. Hangi bir cocnkta siniz? Hasta değilim ki.. b",'lnrlı , erb?st bırakır<:tınız. o, sizin dininizi 
parça..:ı... Mütemadiyen dı.~ l1öyle se,·ler olmııstıı !. Yavruda hir Bu cevap hayretle karşılandı.. ~üt IGhiıı cHnlPdi, dinledi ani bir har_;ı ebdıl edecek. Aklınızı, fikrinizi, ba _ 

r"nde gezmi§, glineşi sey- Halime, deli gibi olmuştu: fevkaladelik. bir husmdyet oldn.ii'u mu- h~bası Hfır!s de .ona hak veriyordu .. le yantı. vfriE<len fırlı~rarak ~ocııgıı oanızoan kalım aclelleri bozup atncak-
ık iade §e~ ıer... ~ Bu nasıl şeydi?. Bunu kim yapabi- ~:~kkaktı !. Fakat bu hnsusıyet ne Oglunu te:vıd ettı: . .. .. ~nptı i on 1 bngnna cektı ve bngırmft- ır. Ha:vcli. clıırmayın, cl"vorum: çiin-
itibaren; süt anne ogluna lirdi!. ıçlı?. - Allah Allah -<ledı- S?ormuyor mu- ııa ba;:;lad1: kü bu cqcııl< bir din ile hepimize emre-
akasını artırdı. Onun ha- - Eyvahlar ohmn -dive haykırdı.- Siit oğlunn alıp clerhal k:ıhilesinin <;tmuz?Çncnk pek ala görüşüp otııra- - B" Araplar. Araplar!. 1ecektir. 

n gecipneğe başladı.. Acaba çocuğun hali ne o1du? Ya öldü ~enzili~P döndü .. Fakat içinde büyük ~ili~or .. Hi_c bir. ağrıs~. sız1sı ~·ok:. Ben Hnlime hatıııı. dnn!ın. kBlmı~tı.. K:ı.hiıı; mü<-takhel en biivük Pev _ 
h nun ifadesine göre· bir ise.. hır endJ;:;e VJırdı: um•rl ederım kı çocugumuzda hır şey Ne olııynrdıı. Bu l<ahın rı<> cln·p h;ı ı~qml}~rin karşısındaki çpcu.k (\ldıı~tı-

• Iuhammed, süt kard~şle-; Zevci Harisle beraber derhal fırla- Cocuihın karnı nnsıl yarılmısb ? .. yoktıır. Jmvnr. rıP rnnmak i!!tİ\'0rrln 1' Ka~i- mı anlPrp'Ş vp. rırı1111 vııciioiin "j kenrli 
gene kır.lara gitmişti.. dı. Ve hadisenin cereyan ettiği mahal- Ve bıı YfU"nTllTI v~ri !!imni n;cin göziik- Ff'kat komsnlar hıı·akmıyorlardı: '!'in fı>1·vachnı nuvıı.n A rarılar. rlerhn! k~m1 1'rıhtısın11 hile olsun, ortacll\n kal-

eri, lı:oyunlarını atlatacaktı. o le gitti. müv~r~n ? .. Ya rrırııJi'a bir M'V olıırsa? - Belli nlm~z v;ı Jiaris .. pin işirlir k."!IR kosa geldiler ve etrafında birik- çhrrrı::ı1: iqtemisti. 
r eripc.je vakit geçirecekti, . , ,. '"' .... ,r..Jıf Hadıse cın•f!ahıık ı:cııvıı hııl<lıı. Kahi- hıt .. Srınıında hır fPlt-ı.ket Q'elır de pis - tılPr.. Hıtlıme hattın: Aranları., kımılda -

vakti.. Çocuklıırdan biri Süt oğ'ullnrı; gözlerini semava dik- 1enin erl<efö lnınını hıı hacfüPvP nrnt- man 'llımıun, şimdlclen kahine göster Kahin bağırmakta devam ediyor- malarınıı vakit kA.lmadan kahinin o7_,,._ 
r. nağmyQrdU: l miş, sıhhati ve her Ş(!yi yerinde, hiç +'ili nldular . .' Derhal cinler, periler de- veS<:f1]:'lm !.. du: r;ne atıldı ve bir hamlede ı;ocuğu al-

bnba!. bir şey olmamı~ gibi oturuyordu. Ken- di]rNl•ı>111 <'ıktı: J"'Hr<>rlo l""ııf.ıl,.,ı..nt hAı:ııl nlrlıı. r'o- - 1\To r1 11 ""''""~'''1p7? .• ~iz.l\ izmih- clı: 

j ı,; CllğLııı sesini duyarak dilerini görünce güldü.. Konu komş4 toplanmışlardı. Gene cuğu; bir kahine göstereceklerdi. Ma- Jftl günü geliyor nııtıi r'le göğsümdeki - Devam-edecek - c 

ÇIK Ti 
ezzilerden 

Arq:tırn.ı~ 



4 Te~ı·foi ıınni 1939 Cumartesi (ANADOLU) 

S.lah fab, iıqia; I-hlkevlerine ya- 'anKdau~_:adaksuı,mnadnad·a-1 ~8,~~ASALAR 
faa~iyete başladı pılan yardımlar J• :: •h • • çuvaı 
- Ba,tarafı 1 inci sn.hifede - Ankara, 3 (A.A) _ Halkeyleri - ntnın f aaf ıyetı 1~34 üzüm !.aı:~m ~L 8 20 11 50 

~olayı .me;nnundurl.~r. K.anaqanın ya- nin açılmağa başlandığı 1932 yılın - .~uşadası, (Hususi) - Bundan bir 3~~ .Ah .R. uzu.mcu 10 H 25 
kııı~~l ınıpitereye ı;gnderılecek madde- clanberi en· b"nal . . k te eb - µıuchlet evvel kazamız jandarma ku- ın ısar~ar ıda: 6 8 50 
ler ıçin bir klering merkezi vazifesinj .. .. ~ . ~ 1

. aı J apma ş . mantlanh<rına tayin edilen yüzbaşı 482 Akşebır t. evı 7 50 11 50 
görecpı:fi tahmin eclilrpektedir. b_usune gırışılmış yerleı·e c. ı:. P;artı- Hamdi T;şar, vazifeye başladığından- 239 P. Klar~ 6 10 13 50 

Roma, 3 (Radyo) - Nev:rorktaıı sınce ne nakdrn yardım edılmış ve beri emniyet isleri tam bir intizam i- 190 Ş. Remzı 8 75 11 50 
bildiriyor= l lıu suretle bir çqk halk eyleri mu. - ~inde cereyan ~tmcktedir. İlk iş ola- 189 K. '.1'0n erA 11 13 
_ «~evyork. Taynı:s g::ı.zetesii Avp1 - 1 hallelerinin ve Cumhuriyet halk par rak l.öyleri merkeze bağlıyan ve en f!~ ö· f:. Tal~t 9 50 12 
Pa aev!etlerınden bazılarının, .. arı;~11ıı·- tisin in mü··terek yardımları ile ye- ~ıl~~im ir~ibat vazifesini gören telefon 63 M z 'Hk şır. 8 625 9 75 
go,nun kaldırılm:.ı,,ınd~ın bılıstıtcıde . . . ~ . . kt _ ı~mı eline alan janrlarına komutanı, . · · Nazlı 8 625 8 625 
n:.uı~inı siparişler verdikle-ı·~i. İsveç' nı bmalaıa ~~vıışmuş buluı:m~ , ,a bunla.rqnn bil' çoğunun senelerdenberi 63 J. Tara~to 13 50 11 
hukumctinden başka Bel~ıı,ıpıın d;ı dır. l3u sen€ ıçınd~ de mahallı g.) ı:~t- muattal bir halde olduğunu hatta bir 4~ A . .MaJıta 7 25 7 50 
t?YYara ısmar1nuı wrıijı. l!}Uhtejjf ta - ı !erle inşasına girişilmiş hıılkeYl~rıı~- çok köylerin bozıık tele:fonl~nnın tn - 4!) II .. .U.~ar.. 8 75 13 50 
rı.hJerde teslim şartjyJ° Frµn!m ve hı- elen kırkına nakden yardım edılmış n1ir için merkeze getirildiğ: halde ta - 21 N. uzu~cu 11 2& 13 
gıltere tarafından yenich.ıı al!ı .h~n ay-, ye bunl;trqr.n İ$İmleri a"ağ·ıda yazılı mir edilmeden bırakıldığını ~ö~müş. 1 ~ ~· Er kın 12 12 50 
cı ':e qomlnlraı'!lan t:ın-· re~ı ıcın sı - 36 Halkevinıien bir kısmının in"a:.ı Bu .' üzden telefonlar tamir ettırılerek 1

3 i; ~then 10 12 
Parış!el' vcrildiğıni ynzmaktrrır. b"t . ld w ib' d·-., 1 •· . ~ d körlerine koyclurıılduktan sonra, hat- · .r ıhalef 9 12 9 12 

Vaşington. 3 ~l{alhp) - ?-:-cı--:01·~ 1 mı~ .0. ugn .g .. ı ~g~r e.ıının e ların nok:-ıan1ıırı da ikmal edilerek mü 
rıbtııpındalfi ingıJiı mağnzaları qnün-ı bu yıl ıçınd~ ~ıiırıjmesı temın olun: kemmel bir hale konulmuştur. 34 ~G 
de, ingiltereye ıronderilecek ağır bom- n1n~~;.u-. Bu bm~ların llefllen hep~~ Senelerdenberi telefonsuzluk yii- 26

C) ,~$ 
bardıman tay,r~rel"ri sıralanmakta -l nphallerintle halkın zevk ile Ye is- ,zünden en tıfak bir iş 'çin bir. kaç sıı
~~r. Ambargo kalka~ kalkr:ıaz ihr.acut tifade ile toplanıp ça!ışa_j;ijecekleri atlik yol tepeı::k .. kaza ınerkeıine ka
l slıyacqktır. 1\Tl'}erılfa!inkı fabrıka - kıymeti ve z~ır:Jf~ti hı:ırizdırler. ıja.r yorulan koyluler bu zahmetten 
c~ı: se~erber .~.aline .. getirilme~ üzere- ~f 1 kett Jlalkevi açılması la- kurt~rıl?ıklal'lna sevinmişler~ir .. Kır 
ı·:ı. ~ol•lepdıgıpe gore Amerıka fab- em, e ~ .. .. hekçılerı de artır1lmak suretıyle Jan -

~72883 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

t N C t R: 

Fi. 
8 
9 

10 
12 
14 50 

ık~Jarı ayda her neviden binlerce zım gelen ve açılmış bıılunan butqn c'larmanın isi tamamen kolaylaştırıl -
tayvare çı!rnnbiierek vaziyettedir. yerlerde C. H. Partisiniµ ve mahalli mış, bu sur~tlı> hem kaza m~rkezinde 
1 Paris, 3 (Rarl~·o) - Vaşington - gavretlerin birliği ile tn~teal-ip se- ve hem cie kövlerde inzibat işleri inti

C<an ~aber ve.ri_li~·or =.. ., . rıeİeFde de ihtjyaca uygun ginalar ya- zama ~Jınmıştır. . 
., .. A'Y an meelısı, bugun kon~re ı.e bır ılması faali\·etine devam olunarak bu J\ynı zamanda uzun zamandanl:ıerı 
"'d1 •• da tonlanmış \'e ambargonun kal-ı ~. 1 ..• on. sene gibi hs b. bakım~ızlıkt:ın harl:\p olan karakollar 
ırı!ması hak:kndaki prijeyi müttefi- !~~n se ~ 1~ ~ a ır zaman da tı.-ımir ettirilerek efradın da rahat 

kan ~~bul eyle~iştir. Proje. bir kaç ıçın_de ıtmanpn~ ~alı~ı~acaktır. ve istirahatmı temin ettirmiştir. 
saat ıçmde tatbık meırkine girecektir. Yukarıda sa) ı:sı soy !enen Halkev- p 1 n d I k' 1 

100 Ç. M. H. Nıızlı 3 875 3 875 
90 > Şerif Riza H. 3 25 3 25 
68 « Ş. Remzi 6 875 6 875 
28 « M. j. tar anto 6 75 6 75 

Cumhqrrei i Ruavelt~ matbuat mü- leı·inin adları şunlardır: o.o ... ya an a aca tl O.an 
7 « Ka. Taner 11 75 11 75 

~es.sillerine verdiği beyanatta.. p+oje- Aksaray, Akhisar, Ardvin, Ah - i hracatcılarımız 293 
tıın kabulünden memnun olduğunu lad Bayburd Bor Biga Babaeski Ankara, 3 (Hususi) - Polonya- 145676 
"te ~atbi~inil} bi rdAls:ika bile tehir Ço;um Ger~ik Elmah ' Eminönü' ~·a malını sevkederek parasını heni.lz ı e mıyeceü-ini söy1enıjc:tir. ' ·t '. . ' • 45969 

n ı:> ·ı• !·tanbul Eı·ga E d E kliring mlinasebeth·Jc :Merkez ban- z A 1:1 f RE n.uzyeJt, bir kaç gün istirı:ıhat et- r; ' nı, 'r ı:;ı, rzurum , . . - . : 
ın k üzere a rparka gidecektir. . Gümüşhane, Gelibolu, Gebze, İne - kaı;ına hamle. edılmedıgınden ala -

P · 3 (R ı ) · f b "l t · r mamış olan ıhracatçılarm evrakı . arıs, acyo - Amerıka a - go , zmıd, Ispurta, Kars, I1ı..1rklare- müsbiieler· 1 T' t v kA ı t' 
5 
5 

5 375 
5 375 
11 ~ı~nlarında Fransa ve İngiltere hesa- 1 li, Karamürsel, Kadıköy, İstanbul müra"aat.l ıj: et. ı.ıı ~,:-ıre d ·ı ek ... a de. ıne 

oına :rapılmış , h ·b · b 1 ngıcın- . ı "' an eu ıg a ı me . ~e ır. 
d • . · ' e aı ın a~ ~ . Lıce Nevşehir Ovacık Sorgun Sa- - - * - --

31 ton buğday 
1121 Ç. buğday 

169 O. susam 
500 B. pamuk 36 41 

anberı hangarlara yerleştırılmış o-1 • . ' ' ' -. ·-
k111 bombardıman tayyareleri, derhal v~1r, Suşehrı, Sarıkışla, Yalvaç, Ye~ Zabıtada 
;;e11kolunacaktır. nıce, Yıldızhan. 

Rusya ·Finlandiya Bir zengin 1 milyon 
-Baş tarafı 1 inci sahifede-- f f d • 

1- ran.~ ver .ı 
nndjyadan sonra kendilerine de çatı- ., . . . 
lacggı endişesini gö:;termektedirler. Parıs, 3 (Radyo) - İsmını ver -

. lioskova, 3 (Radyo) - Matbuat, mek istemiyen bir zengin, bugün 
"Fııılf}nğiya. ve İsveç hakkında şiddetli ba~vekil Daladiye namıl'}a bir mil -
l'll.ak~leler yazmaktadır. !svestiya. ga- yon franklık bir çek gönqermiştir. 
zetesı: 

ı «Yolumuzu kesmek istiyecek olan- Hqtcy nıeb' u, ' 
a:ı. ezecek ve bütün engelleri yok ede- 1\ 1 J • 
cegız.. ıyamzet erı 

Demektedir. B f ı · · ahif d Earis 9 (R 1. ) F' 1 ... d' - at tara ı ınc1 s e e-, ., ac y o - ın an ıya . . . . 
delegasyonu, bugün öğl~den sonra sa- on ılci i zatın partı namzedı olarak 
at. 18 de Kremlin sarayına davet edil- ilan edilmegine karar verdi. ' 
~:şler. ve Molotof tarafından kabul o- Vilayetin ikinci müntehipleri 

Eve taarruz: 
Karrıntinada Şahin sokağında e -

lektrikçi Ahmed Arat, Bilal ve ka -
rm Fahriyenin eYine taarruz etti -
ğinden zabıtaca yakalanmıştır. 

Fal bakarken: 
Alsancakta intikam sokağında 

Mustafa kızı Bn. Selimenin evine fal 
bakmak 11iyetiylc gifcn Kavalalı Naz 
lı admdaki kadın, evden on lira para 
ve dfüt entari çaldığından tutulmuş
tur. 

---*---
Çubuk veriliyor 

65 ton P. cekirdek 
PARA BORSASI 

Sterlin 
Dolar 
F. Frangı 
Liret 
İsviçre F. 
Florin 
Rayşmark 
Eelga 
Drahmi 
Le\·a 
Çekoslovak kr. 
Peçeta 
Zloti 
Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen 
1sveç kr. 
Ruble 

2 

5.24 
130.025 

2.96875 
6.675 

29.315 
69.405 

okunamadı 
« 

1.5875 

1 3.1825 

23.28875 
0.935 
2.495 

. 30.745 
31.19 

ESHAM ve TAHVİLAT 

( SAHİFB: 3) 

Bir kaza . ,.. 
Jan Karataş tramvay caddeı!inde bir k::ı- . . 

za olmu§tur. Gümrük muhafaea :?la- 1:.m ı u ,, i icra mc ,ı ı ığun . 
yında. şoför Halil oğlu I{enan. idal'e- da, : 39/2198 
sindeki kamy9nla Karantinaya gider - . Ali ~j v. .ı T ... hir Su e;} rnanoviç 
ken tramvay ;ırabasınu :\ akinindon ımmet . c atıt. unun , nm: tah-
g€Çmiş, tramvayın .. ~h~nlığmda ~ili .zıı hu hac~zd bulunan 
ayakta duran Hüseyin oğlu sekiz ~ra- ızmıı_: 1 · . ., mahalle:,i 1 ııhamam 
şında Ahmed Karaoğlanın dısarıda sokagı i ı · · fünıan vul 'lan ica
hulunan eli~e kamyonu çarptır~ış ve rete~ inli .Go metre t;rbLnc .ı ;; :No. 
zavallı çocugun elini bileğinden parça- lu tahtanı ve f vkanı t:ıe~ u ımi"' -
lamıştır. Zavallı çocuk, müdhiş bir temi! ':e 1~ his rte sek~z h · borc;-
feryad koparıp yere yuvarlanmıştır. luya aıt hır bap hanenın l uınu-
Şoför tutulmuştQr. miresi itibariyle 600 ı:ra kı mu-

Karşıy aka tramvayları t!~~~~~~1~a1~ b~~J~f~f ~ :~f~~Y:S 
Belediyece hazırlanan bir istat,.is - nda rnırsel 11 de dgs 1 ı• , •ııetre mu-

tiğe gö:ııe :f(;ır.şıyl}ka belediye tram- ıınbpaıncla bir kıta • .u 1 his<::ede 
vayları son yıl içinde 753172 yolcu 8 hissesi lam mülkiyetle Vt! 16 his.5e
tıışınu~I;:ırdır. Qeçen yıla uaearan :;i çrnlnk borçluya ait hissenin beher 
son yılda yolcu miktarında cüz'i metre murabbaı 150 kurus J.ıymeti 
artm?. Yal'dır. Tramvaylar, asfalt~ mµhammene ile 12-12-939 tarihine 
'Qaşlandığıııdanberi sökiilmektedir. müsrdif ~alı günü saat on binle satılı
Soğukkuy4 hattı tanr ' ' · - .. cı' 'lrılacaktı r. Bu artır:rna@. satış 
mış, Bostanh hattı O~manzude) ~ ka- ~ecleli rnhammen kıymetinin yüzde 
dar sökülmüştür. 75 ini ).nılmadığl takdirde en çok artı-

B · .. " l k t ran falibin teahhüdü baki kalmak . . - - m 3. n a ar 1 ~artirle s~tı~ 011 beş gün daha uaatıla-
...,, ral} ikin~i arttırması 27-12-939 tari -
:lui'1asda uğradı h~pt n·i.isadif ç~rşamba ~linü scat on 

Londrfı, 3 (Radyo) _ zurihten bırde ıı ı·nv;ı çevrilecektir. Bu art.ır-
haber veriliyor: ~ı~da en ç -k artırana ihale olunacftk-

Polonyadan Almanya!a ~akledil- Bn ~pyri rrıcnkpller üzerinde her 
m:kte ol11n kıtaatı hamıl bır trene hangi bir şel{ilde hak talebinde bulu_ 
s~ılHlSH Yapılmıştır. Bu müessir ha - nanlar ellerindeki Yesaik·c birlikte 
dıse münasebetiyle şimendiferler dniremize müracaatları lazımdır. Al·-
rnuhafaza altına alınmıştır. si takdirde hakları taP.u siciliyle ~abft 

Amerikan vapurunda oım~yan1ar paraların paylaşmasından 
Al b r parıç bırakııacnkıaraır . 

. man ayrağı . Satış ~~in pqra ile olup talinlerin 
Oslo, 3 (Radyo) - (City Of Flint) yüzde 2-1/ 2 dollaı;~'e müşteriye aittir. 

·ıdmdaki Amerikan Yapuru, Alman :\füterakinı vergi. tcnviriye. H? tanzi. 
lıayrağı. altında yoluna devam et - fiyeden olan bedeliye ı üsumu artırma 
mekt_r_dır. Vapurun, Hamburga gi - bedelinden tenzil olunur. 
decc.gı Ye orada tahliye olu.pacağı Şartnmne ~4-11-93fl taril >1den iti-
_,öyleniyor. 

bnren lıeske~e açık bulundurulacaktır. 
Danimarka üzer:nde bir 2762 No. Iu vakıflar kanunu mucibin-

tayy.:ıre görü1 dü ce ~ediye.si _icap e~en t~viz ~:de~i ~üş-
Kopenhag-, 3 (Radyo) _ Politiken tc~ıye. a.ıttı~. Talıplerın pırıncı ~cra 

~azete~i; bugiin meçhul bir trimotö- daıresının No. lu dosyasına ,.e ıcra 
rün, Danimarka üzerinden ve pek münadisine müracatbrı ilan olunur. 
yüksekten uı;tuğunu, müteakıben de-
nize düştüğünü yazıyor. 

Kaybolan av köpeği 
Kahverengi etayol cin~i orta ce -

samett~ bir av köpeği J\fostafa bey 
c7addcsınde kaybı:Jtmu~tur. Bul~n 
' anderzc :ıcentası muhasibi B. Vi -
clori:re getirdiği t~kdirde son derece 
de memnun edilecektir. D. 3 

Zayi 
7 senelik Selanik Feyziye idadi -

~inden almış olduğum mezuniyet 
şahadeinamc~ini zayi ettim. Ycniı:;i
ni ala cağımdan eskisinin hükmü 
yoktur 

J(nr§ıyalı:n O:ı~anzade lrıtiko.pı 
S. 'Np. 24 M hmed Örgün 

d~~.arak, bir buçuk saat konuşmuşlar- reylerin;: bu on iki namzetten di-ı' 

It ı Y • }edikleri bet ada vereceklerdir. 
a Ya• U Il 1 fl J S ta fl Bunlardan en çok rey a.Ian beı 

Çeşme kazası dahilinde çiftçilere 
vilayet ziraat müdürlüğü tarafından 
asma çubuğu tevzi edilecektir. Bu -
nun için tedbir alınmıştır. 

jR A o v oı 1933 ikramiyeli Ergani 19.45 İstasyonu Knrsısında Yeni Arıları 
Cumhuriyet merkez bankası · ... 

- B t af ~atın kanunen mebus seçilmiş 
1• af ar ı 1 ıu:i Sahife~e -
t1:an 4- ı olmaları tabiidir. 
\•a • gaz~ı:e er ilk sahifelerinde !tal-
i'! lle Yunanistan arasında teati e _ Muhterem ikinci müntel~plere 
J:r en l)Ota]arnı metnini büyük harf- tebJij ve ilan eylerim. 
lıkf e n~şretmekte ve koydukları baş- C. H. Partitıi. Genel Başkan 
, uı al·cJa iki nıerrıleketin dostluğunu, 
1 h sıyı:ısetipe devam etmek ve ara- vekili Baıvekil 
~ıındaki işbirli~ini kuvvetlendir _ Dr. Refik Saydam 
et~·k hususundaki arzularını tebarüz 

ırrp.ekt~flirler. 

11 
Atına, 3 rnadyo) - Başvekil Ge

t ~raJ l\fotaksas, bugün Saraya git -

1.nış va kral tarafından kabul edile -
vek, unıumi \'a:ı:iyet hakkında izahat 
l'll.erıp;~tir. J.Iütea.kiben kabine toplan 
z 1k~ Ve P.~zı meseleler etrafında mü-
n erelerde bulunmuştur. 

1 - Abdülgani Türkmen, 2-
Abdqllah Murııal, 3 - Bekir Sıt
kı Kunt , 4 - Hamdi Selçuk, 5-
Mehmed Tecirli, 6 - Nuri Aydın 
Konuralp, 7 - Bn. Saffet Bere -
ket, 8 - Samih Azmi, 9 - Sellın 
Çelenk, 10 - Suphi Bedir Uluç , 
11 - Sethum Devıim, 12 - Dr. 
Vedi Bilgin. 

b IHikreş, 3 (Radyo) - Romen mat 
t Uatı, Yunan başvekili general Me
G~sas ile İtalyanın Atina sefiri kont 
'rrı1 aç arasında teati oıunan aostluk Yeni eser-ler 
'rrı ektuplarından memnuniyetkarane ~,,_,......,.....,.. ..... ..,.....,. 

103. 7 5 Kr. peşin Mi::Jte:J.Eımsl re::=' tr:::!. ~ 
Not: Hizalarında rakam bulun - ~ ~ ~c:.:;;m.:::::n~ 

Bugünkü program mıyan dövizler için fiyat tescil edil-
13 30 Program ve memleket saat a- memiştir. Hususi H::tstahanesi 
13 35 

ıs so 

15 15 

18 00 
18 05 

18 25 
19 00 

yarı. 

ajans ve meteoroloji haberle
ri. 
Ti.irk müziği. 

Lik mcıçları 
Yal'ln Alsanca~ sahasında altıncı 

haftanın lik müsabakalarına devam 
Çalanlar: edilecektir. 
Vec:he. Rtı~en Kam, Şeşat Maçlar saat 11 de ve Üçok - De -
Erer, C.evdet Kozan. mirspor ikinci takımlarının karşılaş-
1 - Okuyanlar: Sadi Ho- masiyle başlanacaktır. Oyunu bay 
ı::es, ikinci kısımda l\Ielek Aiaeddin Kazanova idare edecek -
Tokgöz. tir. 

15 30 Müzik (dans müziği- Bu maçı birinci takımların müsa -
rı.) bakaları takip edece}dir. İlk oyun 
Program saat 13 de Doğanspor ~ Yamanlar 
l\Iem1eket saat ayarı, ajans ve arasındadır. Hakem bay Mustafa 
meteoroloji haberleri. Bayradır. 
Mii7.ik (recfvo caz orkestrası ) Saat 15 de Üçok - Demirspor kar-
Türk müıi<Ti: H alk türküleri- şılaşması yapılacaktır. Bu oyunu da 
l\fahmud Karındaş ve Sacli Bay İsmail Hakkı idare edecektir. 

SAHİBİ 

Doktor Operatör 

Bi 
lzmirin en bü~k ihtiyaçlarından birin~ te~abül etmek üzere 

hazırlanan ve her türl_ü f~nni tekamülfıt, konförü ve kalqrifer, ront 
ken ve elektrik tedavılerıyle mücehhez olan Ege hususi hastanesi 
Alsancak istasyon kar~ısında açılmıştır. 

Her 9ubeye aid haştalar kabul ve mütehassı$lan tarafından te -
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

akfileJer ya~1yorlar. 
h ~oma, 8 (ijadyo) - !stanbuldan Teknik işçi ~ jandası 19 15 

a er veriliyor: Her meslek ve sanata mensup iş -
-V:~ver ~t~;r_ıan. Tasarruf haftası 
Turk müzıgı. 

Milli iktisad ve tasarruf haftası 
Cal:mlar: ayın 20 inci günü başlıyacaktır. Haf
Vecihe. Reqat Erer, Ruşen ta, Cumhuriyet meydanında. yapıla
Kam. Cevdet Kozan. cak merasimle başlıyacak, Halke -

Fakir hastalar için h :!r gün sabahları muhtelif 
şubeJere ait polik

1

inik de y'lpılacaktı•·. 

TELEFON: 2918 

1 - Okuyanlar : Radife Nev- vinde Parti teşkilatı binalarında mü- • 

~t 'I'iirk ın.atbuat.ı, Yunan başveJcili çi , qsta ve s&natkarlar için pl'atik 
a etııksas ıle İtalyı;ı, sefiri kont Graç bir işbaşı kılağQzu olan bu çok fay
t~asında teati olunan dostluk mek- dalı eşorin ):>e~~nci kitabı çıkµıı~tır. 
tır~larını ıppsaid şekilde karşılamış- ı.1:Endüstri> mecmu~sı tarafından, 

kepdi neşriyatına bir yardımcı ol -
~UA.tin~, 3 (Radyo) - Gazeteler, mak üzere çıkaPılmakta olan bu ki
tebna?ıstan - İtalya dostluğu müna- ta~ serisi ihmal olunm1yacak te~nik 20 oo 
'Pı'l etıyle bJ.Jfriin pzun makaleler yaz- bil~i kaynağıdır. Sınayi müesseseler- 20 15 
gj akta: ~Ietaksas ile Mussolininin re- le fabrikalarımıza ve sanayi erba - 21 00 

'rrılerını derceylemektedirler. bına tavsiye ederiz. 

Oik. ikinci kısımda Muzaffer samerelerle geçecektir. , •SA YJN OKUYUCULAR DJKKA T / .. 
. tıkar. ll"'9,'!""~~~----.ı!'~- , 
Krmnşmn M,.l • b •ı ~ 0 

Türk müziği (fas)l heyeti) Kiralık yalı l ı""' pıyango av· f!ğı 
Müzik (lı'ilciik prkestra - Şef: ~ 1. ~ 

._.T qy~g,re ainem;;~'ff!l;;f'.~-;;3646 1 
ll· B U G 0 N 
k~r haft:ıda~ber.i biiyük ve eimdiye J . M· ı ? 
bi dar whıç bır fılme nasip olmıyan o rJ l ton un 

l' ragbet.e mazhar olan Şarkın 
SES KRALİÇESt 

Ümm« Ga,lsü.m'ün 
Yarattığı 

(_)mit Şarkısı 

Anaforcular Şahı filminden sonra 
çevirdiği en kuvvetli komedisi 

PRENS BUEUL 
Yorulan dimağları dinlendirecek; 
Kederleri g iderecek, iki saat mütema
diyen güldürecek. s Tur~çe söıHl Arapça. şarkılı 

İ".~Yın miJşterilerimizin talebi üze
t 1fl@ bir hdta. daha. programailave- El<!LER 
;~Q~t~ilec~ir. . ·' . h1adisah. 

Ayrıca 

JURNAL son dünya 

8in hır. saz heyetı ıle ve yem numaralar ile bayan K ! K 1 her gün 
9 da cumartesi ve pazar günleri 7 ve 9,30 ft?ı bizıflt sahnede RAKS, 

DANS ve TEGANNt edecaktir 
' . 

Oyun saatları 
:.fJ:uTS her ş:Un . 8 - 7 lül\1!T h~r&lln 5 _ 9 

L Cunu~rte.::;ı, Pazar 3-7 ŞARKISI cumartesi, pazar 1 - 5 - 9,30 
T~L Z1LATLI HALK seansları çarşamlıa 9 da pazar 11 de 

Necip A;;kın) Göztepede cadde üzerinde 932 r k 
:MemlP.ket s;ıat av·arı, ajans numaralı yalı kiraya verilecektir. ~timan itap evi 
haber.leıti, ziraat haberleri. Her türlü istirahat esbabını cami-

22 00 

21 ]5 
22 45 
23 25 

Knnvşma (ecnebi dillerqe) dir. Taliplerin Kemeraltında Şifa Milli pi)' zngo biletlerinizi (Et iman kitap 
Müzik (cazband - Pl.) eezahanesi vasıtasiyle Enver Öz- • d 1 /) 

2~ ao yarmki program ve ka- gene müracaatları. evrn en a.ınız 
namıı. 1-...----.-.------.,-·~ Hükumet caddesi No, S0-52 

r H AMRA 
Sinemasında bugün fevkalade zengin bir program. Halkım12dan 

binlerce ve on binleı-eesinin israrı üzerine 

AL LA HIN CENNETi 
SENENiN iLK BÜYÜK TÜRKÇlJ) F/LMlNl 

CAROL LOMB.t\RP VE FREDERİC MARCH 
Tarafından nefis bir güzellikte yaratılan 

YALANCILAR ŞAHI 
~abi1 renldi ve Frımsızça sözlii filmi ile birlikte olarak takdim edile

~ektır. Ayrıca :J1f/IJ:J ŞEF/M/ZIN ve misqfir generallerin huzurları 
ıle Aukarada 19 Mayıs stadında yapılan 

Büyi1k Geçit Resmi 
ve FOX JURNALde dünvanın en son mühim hadiseleri. 

SFA TSLAR: her gUn 2 -_ 4 - 5,30 - 8 - 9,30 ela başlar. 
D!KKAJI': ~e.smi g-eçit filmi bu akşamdan itib:m~n gösterilmeğe baş-' 

ıı):ı'~'1.ktır. 

'll&llll ll llllllllll lllltll JI ıeı 111111111it11111 ı l l ti•• l l llltl it lll il lll llJ il llUl 1111 •1111111111111il11111111 

(Devamlı biletler son ~üne kadar ~nklanabilir.) 
fi*+' 5 2111 =e p AEMMW' fi , m 

YENi SlNE.UANIN SAHANE FIDIMLER HAFTASI 
BÜYÜK MUV AFFAK!l'FJTLE DEVAM EDiYOR 

İngilizce ve tabii renkte 
W4LACE BERRY - ROBERT TAYLOR 

Tarafından yaratılmış harika filmi 

•• KARA /(OLE (Esir tüccarları) 
Franı:ıızca sözlü büyük mncera filmi 

Oynıyanlar: JEN GABiN - MlL JJELLF.; DUGAN 

MERCAN ADASI 
HAZIM' lN KARAGÖZ GECESi 

TÜRKÇE FOX JURNAL 
SEAıYSLAR .< Cumartesi pazar :9.30, 12.30, 4..15, 9 da 

Sair günler: 12.30, 4.45, 9 da 



· Sahife 4 
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§lzmir Levazım ~lımirliği Satın Alma i 
~ Komisyonu ilanları ~ 

l=mir leva:wı amirliği satın aıma komisyonundan: . 
l - Çanakkale l\fü:;tahkem mevki birlikleri hayvanatı ihtiyaçları 

için aşağıda cins ve miktarları yazılı yulaflar kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Her kıtanın ihale:::i hizalarında gösterilen giin ve saatlarda 
Çanakkale Mfü;tahkcm mevki :satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - İst.eklilerin mezkur tariht.e teminat aliçalaı·ı ve ihale kanununun 
iki ve Uçilııcü maddelerindeki vesaikle birlikte ihale saatından 
bir saat evvel teminat ve teklif mektuplarını komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 

Muhammen i\luvakkat 

Garnizon Kilo 
Ezine top 
altıyı 763000 

Ecabat 360000 

bedeli teminatı Tutarı 
Kr. S. Lira Kr. Lira Kr. 

4 50 2575 12 34335 00 

4 50 1215 00 16200 00 

ihalesi ve şekli 

10/11/939 10/30 da ka
palı zarf 

10/11/939 11 kapalı 
zarf 

25 31 4 8 
lzmfr levazım amirliği satın alma komisyo1111;1dan: 

Tahmin Teminatı muvakkata 
Miktarı bedeli akçası 
Kilo Cinsi Lira Kr. Lira Kr. İhale tarihi gün ve şekli 
2340 Sadeyağı 2223 00 166 73 7/11/9:rn Sal! 1!3/30 da 
1200 kuruüzüm 180 00 13 50 7/11 :rı:; :)ılı 11 •le 
6000 Pirinç 1440 00 108 00 7/11/939 Salı 14/~0 da 
1620 Z"'.Vtl·:yıt~ı ';";'7 ı;o 53 .~., 7/11/939 Salı 15 de 
3000 sabun 930 00\ 69 75 7 /11 /939 Salı 15130 da 
2700 toz şeker 729 00 54 68 7 /11/939 Salı 16 da 
4200 kuru fasulye ö64 00 40 95 7 /11/939 Salı 16 da 
2700 zeytin 540 00 400 50 7/11/939 Salı 16130 da 
<1600 nohut 432 00 32 40 7 /11/939 Salı 16/30 da 

1 - İzmir deniz komutanlığı birliklerinin ~·ulumda cin.; ve mik -
tarı yazılı dokuz kalem erzak ihtiyacı ayrı ayrı şartna>nc!Prle 
Ye pazarlık ~uretiyle yapılan eksiltmesinde talip çılimadığm-
dan tekrar pazarlıkla satırı alınacaktır. . 

2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih giln ve saatler Izmirde 
kışlada İzmi rleYazım fımirliği satın alma .komisyonuncla ya· 
pılacaktır. 

:1 - Teminat akçaları hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartnameleri her giln komisyonda gfirlilcbilir. . . . ... 
5 - Pazarlığa iştirak edecekler 21!10 snyılı kanunun ıkı \"I' uctııl

cü mnddelerinde ve ~artnamelerinde yazılı \'esikaları ,·e te 
minatı muvnkkatalariyle birlikte ihale saatinden e\"\'el ko -
rnisYonn müracaatları. = 

& ·swwwua ... 

lzuıfr loııuzmı amirliyi satın cılma l:omi.<ıyonımdcoı: 
Otuz iki t-0n sadeyağı alınacaktır. Pnzarlıkln eksiltmı;si 10 '11 !339 

cuma günü saat on dörtte Tophanede 1stnnbul lcvr.zım amirliği satın alma 
komi. yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 30100 liraJ.ı-. 1lk teminatı ~280 
liradır. lşbu sadeyağı on tondan aşağı olmamak iiz~r~ ayrı ayn da iha!c 
edilebilir. İsteklilerin belli snatta teminatları ile biı likte kom:syona gel-

roeleri. 

l zmir levazı1tl amirliği satın olma komi..;yoııı•mlmı: 
On bin adet bakır kanalı bakraç alınacaktır. A nupa bakırındnn 

tP.rcihan olacıtğı gibi bakraclar Samatyn bakırında .. ve e~ki Y nı ıına
lat kırpıntılarından yapılabilir. Pazarlıkla eksiltmesi 9/ll/Li39 per -
§embe günü saat 14 ·de tophanede 1st~nbul l~v~zım aı:nirliğ: -;atııı a~ -
ma komil\yoırnncla yapılacaktır. Tahmın bedelı. •)~000 hı:~~ı~: llk te~1~ -
natı 4000 liradır. Şartname ve nümunesi komı:v nda gurulur. 1 ·teklı -
!erin kanuni vesikıılariyle beraber belli ı:t!latte kom~~a gelıneh•rı. 

----..-------------ıı-!"~--~--~-'!--~~~1~~~----~--... -------1 zmfr levazım amfrliyi satın alma komisyonun.dan: 
Miktarı 

Kilo 

3800 Kesilmiş koyun eti 
2850 Kesilmiş kuzu eti 
4750 Kesilmi~ sığır eti 

ı - İzmir c.1eniz komutanlığı birliklerinin yuknrı<l:t ci~c; YP miktarı 
nı.zılı üç kalem et ihtiyacı 31/10/!l~H> tarihinde pazarlıkla ya -
İnlan eksiltmesinde talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla sa -
im alınacaktır. - ı d t· · 

2 _ Pazarlıkla ihale;:,i 7 /11 /939 salı günü ~aat 1 <> de kı~ a a zmır 
levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tuüm '1142 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akce:;i 31 O li~ . .ı 65 ~':1-ruştur. 
G - Şartname::ıi her gün komisyonda gorlllebılır. 

vesika 6 - İstekliler ticaret odasında ka~·ıtlı olduklarına dair 
göstermek mecburiyetindedirler. 

7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 ~nyılı kanunun iki ve ücii~ -
cü maddelerinde Ye şartn~mesinde yazılı vesikaları ve ter:ı 
natı muvakkateleriyle birlikte ihnlP natinden evvel komı.; -
~·ona müracaatları 4068 

lzmir Bornova ıatın a lma komisyoııundan: 
İstanbul komutanlığına bağlı birlikler irin 2·10000 kilo kuru fa:oul -

yenin kapalı zarfla nıiinakasası yapılnc~kt!r. Zarflar komis~:ona 
18/11/939 cumartesi günü saat 11 de verılnıış olac:1ktır. Beher kılo 
sunun muhammen fiaii 15 kuru:;tur. İlk teminatı 2700 liradır. İhalesi 
ayni r ilnde yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve c:aatte Fındıklıda 
t3tanbuJ komutanlığı satın alma klmisyonuna gelmeleri 

4-9-14-17 4070 ' 
Bomoı-a askm·i scıtzn aluıa komisyCJnuııdmı: 

1 - Açık eksiltme suretiyle münakasada bulunan ve 10 gün temdit 
edilen (48) ton kuru ota gününde talip zuhur etmediğinden 
bu ihtiyaç bir ay zarfında pazarlık ı:;uretiyle satın alına -
cakhr. 

2- İlk pazarlığı 8/11/939 çarşamba günü saat 16 da yapıla -
caktır. 

3 - Umum tahmin tutarı (2040) lira olup ilk teminatı (153) li -
radır. 

4 - Eksiltmeğe iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ncil maddelerindeki ve şartnamesindeki yazılı vesikalarla yu
karıda yazılı teminatlariyle lıirlikte Bornova a"keri satın al -
ma komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 4067 

Bomova aske ri ıatın alma komisyonund an: 
1 - Açık eksiltme suretiyle münakasada olup 10 gün temdit edi ~ 

len (49500) kilo kuru ota gününde talip zuhur etmediğinden 
iş bu ihtiyaç bir ay zarfında pazarlık .:-uretiyle satın alına 
caktır. 

2 - İlk pazarlığı 8/11/939 çar~amba günü faat 15 de yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı (1980) lira olup ilk teminatı (149) li -

radır. 

4 - Eksiltmeğe i,Jirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncil 
maddelerindeki ve şartname indeki yazılı vesikalar la yuka • 
rıda yazılı teminatlariyle birlikte Bornova askeri satın alma 
komisyonuna gelmeleri ilan olunur . 4066 

Bomova aakeri ıatın alma k omisy::nundan: 
Cinsi :\liktarı 

Kilo ·. 
Toz şeker 4000 
Yerli çay 280 
Sabun öOOO 
ı - Yuknrıda cins ve miktarı yazılı iiç hı cm erzak paz:ı~: \: . u 

retiyle G 11/39 p~;;:ırtesi gi.inil snnt l O da ı:ntın ahn:ıC'a ':tır. 
2 _ 1steklilerin ! rl,:.r:..:a bildirilen vakitte Bornova ıısh.; satın 

a lma kom:.:yo.::.m:ı gelcmelcrl 

(A....~ADOLU) 4 Teşrlıli uni 1939 Cınn.D.rtasi 

ımu::~~~~~~!:4E~..a:ıa.;ı:ı~~~~.L.-~.::.c;wı~~~~=! :jSperco vapur acentesi 'V. F. Henri Van Derze 
«ADRlATlCA» SOC. AN. Dl VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

Mantoluk, Rop· 
luk erkek , kadın 
musammaları 

~ 

BAY!ıAR 
için palto, par· 

NAVIC.AZlONE 
ADRlATiCA S. A. N. 

ALl!ANO vapuru :!/ 11 /9~9 tnri
hind eli !lmııınıza gelerek karatlenih 
limanları!la hareket edecektir. 
ECİTTO molörü 3/11/939 tarihin 

de gelerek <ıyni gün ı:ıaat 17 de Pire, 
Brindizi, Venedik ve Triyesteye ha
reket edecektir. 

BOLSENA vapuru 6/11/939 tari
hinde gelerek Adriyatik limanalrına 
hareket edecektir. 

C1LIC1A motörü 7 /11/939 fari -
hinde limanımıza gelerek Cenova ve 
l\f arsilyaya hareket edecektir. 
GALİLEA vapuru l0/11/939 ta-

Amerikan Eksport Lines, lnc. 
Nevyoı-k için 
«°E,·tnlA> vup. 30 ilkteşrine dol'· 

ru bekleni:vol'. 
«E_XPOR'l'Im rnp. Son teşrin bat

lang1.:ıııa doğt u bekleniyor. 
AR::.\lEMEN'r DEPPE, A NVERS 

Anvers İ';in 
«ESP A GNE> yap. Son teşrin başlan 
gıcında bekleniyor. 

D. T. R. T. 
Tuna limanları i~in 
cDUNA> Mot. 15 son teşrinde belC 

!eniyor. 
cKASSA> mot. Son teşrin sonların 

da bekleniyor. 

desü ve eyi ~ 
elbise ve a·ğır j 
hazır mantoları ~ 
1 ., &ı ~ • rihinde gelerek doğru Triyesteye gi

decektir. (Seyahat müddeti üç gün
dür.) 

Service M aritime Roumain 
Köstenc~ Kalaı ve Tuna limanlart 

için. 
cOlTUZ vap. 2 son teşrine doi· 

ru bekleniyor. Karakasta , 
Bu:u~sunuz 

MÜ(~ E L L İ T 

ıza Eve· 
1 zmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü ci!d, gl.1zel, s~-ığlıun ofo.rak ve sıın'at icaplarına 
~öre vanalar. 

Bankalara ınahsus. )r;tli ve vidalı defter ve dosyaları 
an::cnk ıniicellit J..Ll RfZA ınüessese .. inde yapılmaktadır 

• -----·--
Siparis ü .. crine lüks albün•!er yapılır. 

1ü,.cıs"S"""liıı ~i 1rı cı:; ~.J;.'11lık !?i.•ı:ı-llik ve ~ürattır. 
~m;~~~~K:n'EJ:Jlri?r.!~~. ~~~~~~2Zi~~~-

r/i ı · ~I., · h · \ .c .ı<.ıne an1ır anesı 
işi gününde tes'im elnıeği prens:p edinen v~ bu

nunla ifl'har eden bir nıüessesedir 
Kestane pazarı demirciler 67 - 6!> Telefon: 8993 

EC!TTO motörü 17 /11/939 tari
hinde gelerek ayni gün saat 17 de 
Pire, Brindizi, Venedik, ve Triyeste
ye hareket edecektir. 

lT ALIA S. A. N. 
NEPTUNİA motörü 19/11/939 ta

rihinde Triyesteden cenubi Amerika 
limanlarına hareket edecektir. 

Not: Ahvali hazıra dolayisiyle nav 
lun ve hareket tarihlerinin k at'i o ) -

madığını ve bunların hiç b ir ihbara 
lüzum olmaksızın deği~ebilir olduğu. 
nu ve bu hu3ustan dolayı acenteye 
bir mesu\!yet terettüp etmiyeceğini 
muhterem yükley;cilerin kayıt ve İ· 

"' şaret etmeleri rica olunur. 
Daha fazla tafıilat için Cumhuri

yet caddcainde Fratelli Sperco v a • 
pur acentesine müracaat edilmesi. 

TELEFON : 2004-2005 

Azimet dolayısile 
ocele müz ayede ile 
fevkalade satış 

Ste. Commerciale Bulga re de Na• 
vigation a vapeur 

H ai.f a lıkenderiye ve Port Sait isin 
cVARNA> vap. hemen hemen liek 

lenmektedir. . 
VaıJUrların isim ve tarihler i h ak-

kında hiç bir taahhiid alınamaz. 
TELEFON: 2007 - 2008 

Olivier ve şürekaaı 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
Atatürk cadde!'li Re es binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hattan için 
piynsnmn ihtiyacına göre \'apur lan 
mız sef c>" v;P•f'"!l kl::ırdı,.. 

LJU .... f J.! 

Bakleryolog 
A. Kemal Tona] 
fha..l~ u.lgıa hutabl.laı 

mtlt•h·-
( Verem ve saire ) 

Bumahane poiie ~ na 

1 

amda '14f !kinci teşriuin beşinci pnzar glinü 
öğleclen evvel saat 10 da karşı~·aka- T~lefon: 4115 
da banka .-::okağı yanında intiba so - Müz ay ed--. ile f evka· 
kuğmda 15 numaralı hanede aydın 
eşrafından bayan Belkis Birsele ait f ade satış 
zarif nadide mobilyaları müzayede Yoiculuk dol ayı·sı·ıe 
suretiyle satılacaktır. l . 

Satılacak eşyalar meyanında ceviz İkinciteşrinin 5 inci Pazar gtıntt 

()l!f s dokuz parçalı kanepe takımı, ceviz sabah saat 10 buçukta birincikordon 
mai!l!Zım-rı aynaiı jardinyer, suni zarif bir havuz Güncloğduda polis noktası karşısında 

.,. büfe ve kontura büfesi yemek masa doktor Esat apartmanı ikinci katında 
l sı kare, altı adet muşamba sandali _ ticaret müdürü Bay Avni Sakınana Lokanta ve Pastahanesi 

En ınlişklilpesendleri tatmin ede!!Pk <lereccde mükemmel olan lokan
ta \'C pa.-tah:ınemiz bir aile ruvnı::ı samimiyetini haiz. temizliği Ye n~fu..;e
ti ile bl'rnber fiatleri tnhminin c:ok fcvk:nde ehvendir. :Mevsim münase· 
bı>ti~ le en temiz 'li e rr.od~rn bir sulou lı~ıliııe ifrı ğ edilmişlerdir. Teşrif ede
cel~ zev1ıt söılerimizia cto,ıruluğunn şahit rılncaklnrdır. 

IBRA!JIH SEV\'UR '. 
Devlet limanları işletme umu11ı 

müdür .,üğ·i;n<.len : 
1chrc Yasıtaları h;in 3~0 ila ılfiO ton m:!zot J:npalı zarf u3nliyle ekı>ilt

mı-ye kem u lmuş•u r. 
:\Iulıammen bedeli ~2940 lil"a Ye muvakkat teminatı 2170 lira elli ku· 

rustur. 
İhaı~ -;i 17·11-93!1 tarih ·r.e rmıtlıyan cumn rrilnii saat 1 :J te Galata rıhtı

mmdaki umum miidürH.k binasında toplanan satın alına komisyonunda 
\ npılr.cıı.ktır. 

·Du lnı. u~u.ki~artnnme 16:5 kuruş mukalıil!nıle sözii gecen komisyon-
dan :ılın:-ıbilfr. ı 4 8 l~~!l.>7-400;) 

Jı1f.neınen Helvacı kö}1li m u h
tarlığından 
1 - 62<.ll:i lira 89 h•ru~ keı::ifnameli Mcncımen kazasının Helvacı kô· 

v(i me\ cud kiink ı:;u yolııııııİı demir }.)l)rtıya tebdili ve bir depo in!-!ası ic;in 
~8/10 o:~u tarihinden itibaren 21 gün mü<ldetle açık eksiltmeye konul
rnuştur. 

2 - Hu işl~rden :ınlıyan ) :ıptığıııa duir clill(le ehliyetname ve vesi
'<:ısı olan i teklilcrin ihnle günü olan 17 teşrini sani 939 cuma günü s:ıat 
)fi dörtte l\ienenıen kaynı~1kamlık salonunda teşekkül edecek komisyonda 
lıazır bulunmaları. 

3 - İhaleye i~tirak Ptmeden 1 aat eve! muhammen keşif üzerinden 
r~ 7,5 pek akçası olan 471 lira 4,:; kuru~u veva mukabili muteber 
banka mektubunu makbuz mukabilinde yatı;"Jllış bulunacaklardır. 

4 - Projesini ve ke~ifname ve sartnamelerini görmek Miyenlerin 
her zaman Menemen kaymakamlığı köycUIUk bürosuna müracaatları ilan 
olunur. 31 4 8 12 4003 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
21/ 10/939 tarihinde ihale edilemek üzere 5 gün müddetle milza -

vecles; temdit olunan tarlaya talip ç1kmadığından pazarlığa bırakıl -
dığ1 ilan olunur. 4045 

Viıayet Daimi encümeninden: 
Vilayet, nafıa ve sıhhat ve içtimai muavenet otolariyle kamyon -

!arın yıllık ihtiyaçlarını karşılıyacak olan (2000) teneke benzine is -
tekli çıkmadığından 24!l0 sayılı ya~a hükümlerine göre 27 / birinciteş
rin/039 dan itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. İstekli -
lerin Nafıa müdürlüğünde mevcut şartnameye ve artırma ve eksiltme 
kanununun hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatlariyle birlikt~ 
27 /son teşrin /939 glinüne kadar her pazartesi ve perşembe günlerı 
saat 11 de> da_i!f:i encümene baş vurmaları. 3972 
-·B~rnova askeri satın a lma komiıyonundan: 

1 - A~ık ek~iltme suretiyle münakasada olup 10 gün temdit edi -
len {63000) kilo yulafa gününde talip zuhur etmediğinden 
iş bu ihtiyaç bir ay zarfında pazarlık sur etiyle satın ahı -
nacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 8/11/~39 çarşamba 1;:: .:.. saat 14 de yapıla -
caktır. 

3 - Umum tnhmin tutarı (3~65) lir:-. ulup ilk teminatı (260) 1i -
•. '·<t-

4 - El-. ::~;ncğe i§ti>ı k "dec ·' • · .., ~90 ~ayılı kanunun 2 ve 3 ncil 
msıddelerindekı · ıı ...... indekj yazılı vesikalarla yuka ~ 
rıdu yazılı tf""''i · ~ ıe birlikte Bornova askeri satın alma 
1 • • '}A l AQ65 ~==ıs~~···.. . .. ... u .. erı ı an o unur. ~ 

ait fevkalade güzel mobilyaları mü
ycsi, amerikan kanepe ve iki koltuk , zayede suretiyle satılacaktır. Satıla~ 
avrupa tablalı kanepe ve iki koltuk, cak e~alar arasmda kök cevizden 
müdevver camlı m:ıııa, ve iki sığara mamul modern aynalı büfe gene kök 
ma,;ası, iki adet uzun sehpa, tablalı cevizden mamul otomatik kare ye-

mek masaoıı, 6 adet maruken sandal
ih.i koltuk ve altı iskemle, işlemeli çi- yesi, güzel bir kütüphane, modern 
çeklik, oval aynalı dolap, küçük şi - müteharrik tek abajur, gayet yeni 
fonyeralı dolap, üç aynalı tuvalet, bir halde 9 parçalı zarif kanepe ta
ve aynalı komidino, camlı orta masa kımı, orta masa::;ı ve iki sigara seh
sı . pcşkirlik, portmanto, sarı kadife- pası, ayaklı gece lambası, kolona el
lı şczlonk, iki koltuk, bir -sandalye ve bü~e askısı, 938 modeli 10 lambalı 

R. C. A. markalı radyo, yatak odası, 
iki adet tırabalası, ingiliz mamula - modern ve gayet şık iki kapulu ateşlf 
iıııdan iki kişilik kare bronz karyola avudire kaplamadan mamul dolap, 
maa somya,;ı, kadifeli kanepe \'e iki tuvalet. iki komodin o ve birer bu -
koltuk, maon kaplama masa ve iki çuk kişilfk ~ift karyola!'lı, iki avize, 
ıgara ma.;ası, kıristal camlı kütüp veni bir halde furunlu havagazı oca-

- ğı, boyalı bir kişilik demir karyola, 
hane, küçUk yazıhane, japon ma.;a- por:;clen ~ay ve yemek takımları \'e 
sı. alm:m ~ugara maı:aları, iki adet sair mobilyalar bilmüzayede satıla
siyah etajer. madeni :>ıgara ma--ala- caktır. Fır.satı kaçırmayınız. 
rı, porselen vazolar, iki adet japon Fırsat artırma mobilya salonu 
vazo~u. muhtelif bibelolar, dört a - Aziz Sınık. Telefon: 2056 -det avrupa tableli koltuk ve orta ma Doktor 
:ıası, müdevver aynalı şemsiyelik, iki Ş k U 
uclet lake birer kişilik karyola, sa- M. ev i ğur 
bit kare ceviz ma:sa, iki adet sedefli 
~igara masaı:ıı, altı adet Avrupa san Bir :nci sınıf dahi!i has• 
dalyesi, lıüyük uşak halıı:n, stol dres talıklar mütehassısı 

İzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 3286 
Hastalarını sabahtan itibaren 

ten markalı fevkalade iyi sesli alman 
piyanosu ve notalık, muhtelif renk -
lerde üçlü porselen elektrik avizola
rı, gece lambası, ve sair bir çok eş -
yayı nefke müzayede suretiyle acele ve gece vakti kabul ve muayene 
satılacaktır. eder. 

Satış peşindir. Fırsatı kaçırmayı - 1!:::=========:::.1 
Operatör nız. 

Türk müzayede salonu 
müdüriyeti 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

lzmir ikinci hukuk mahkemesin -
den: Memleket hastahanesi operatörü 

İzmirde Tepecikte Eşrefpaşa has- Hastalarını h er gün 3 ten sonu 
.fuhanesiııdc müstahdem Ahmed kızı Biriıicikordonda 812 nunıara!ı Ja
Radoslu Hetlia. Örz tarafından kocası kinyon apartmanında kabul eder. 
Güzelyal•cla Cami sokağında ?2 sayılı T~lefon: 3537 
eYde oturan Snit oğlu Şakir Örz nley- --~---~----.... -----
hiııe açılan boşanma da\'ası hakkın- lzmir tica'ret mahkemesinden: 
daki tebligat ikametgahı meçhul .bu- 'l'ürk baudırnlı sevim vapru kereste 
ıuiımnsı h~ısebiyle nadolu gazetesıyle hamulesivle ercğliden izmire hareket
ılfınen tebliyat vapıldığı halde muay- le 2~-10-939 tarihinde zuhur eden batı 
yen günde rrelme'liğinden ~:~yhindc lodos rüzgarı yüzünden dalgalann 
gıyap kararı ittihaz ve teblıgıne ve geminin gtivertesini aşmış ve bu yüz
şalıitl~rinin dinlenmesine ve ~Uh!ike- den kereste istifinden tahmin edilmi
mesinin de 28-11-939 salı gUnüne ka- yen miktarda keresteyi dali'alar al· 
rar suretinin mahkeme divanhanesine mak suretiyle hamule hasara uğramt' 
alikine knrnr verilmiş oldu~undan olduğuııdnn l;ahisle tıı.ıızim kllınan r:ı
yapılan muaınel~ye .?eş gU~ için~e iti- porun okunma gLinü olarak 4-11·939 
raz ve başka bır gun tayın eti ırmesi cumartesi saat 11 de tayin kılınmış 
ve muayyen gi!ndc cıaat 10 sularında nlduğundan o gün ve sa.:ı.tte gemi ve 
'akirin nsal"tCl! Yeya vekaleten malt- hamulesiyle alakalı ve zararlı bulu -
kemede hazır bulunması aksi tnkdir- nnn kimselerin rapor alınırken mah -
ıle bir daha muhakemeye kabul edilmi- kemede hazır bulunabilecekleri deniz 
vcceği hususu tebliğ makamına kaim ticaret kanununun 10115 inci maddesi 
~lm~k üzere ilin olunur. 4071 hükmün'* tevfikan ilan otıınur. 40&2 


