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(ANADOLU ) Matbaasında bastlmı!tır. Her gtln ıaoahlan İzmirde çıkar aiyast gazetedir 

Teş. sani 
1939 Nüshası her yerde 5 kuruıtur 

Günil geçmiş nushalar 25 kuruştur 

Belçika ve Hollanda tehdid altında! 
Almanya, iki tarafın bitaraflıklarını, kendi menfaatleri

ne yarar bir şekle sokmak istemektedir 

Hollanda kraliçesi ile Belçika 
kralının teşebbüsleri 

Mussolini harbe 
girmiyecek 

GARP CEPHESİNDE HAVA HARBi 
Göringin namağ up hava kuvvetleri nerede? Müt. 

tefiklerin hava f aikiyeti anlaşıldı 

Kış Basmadan Harekô.t Bekleniyor. 

Akdeniz statükosunun 
bozulmasını istemiyor 

lt'lolotof un Nutku Voroşilof un Beyannamesi Isveçli mücehhizler yeise düştül"r 
Briiksel, 7 (Radyo) - :Almanlar, sın dan: 

lsveçle Danimarka arasındaki denize Alman mayinleri sahasının Fal1-

Rusya, Bitaraf Kalacaktır! 
yüzen torpiller koymakta devam et - t.erbo açıklarına kadar tevessü etmeaf 4 • 

mektedirler. Şimdiye kadar 300 torpil dolayısiyle Baltık denizinin ınedhaıt 
konmu~tur. · bilkuvve kapanmışhr. Bu hal fsv~lf 

Bugün, bu mıntakadan pek az va- mücehhizlcri yeise düşilrmilştilr Bu 
pur geçmek cesaretini göstermiştir. ·· hh" 1 · · 
Bfr kaç torpil tsvı>r sah"ll . d 30 muce ız er mallarını ıskandinvya-

' ~:.- ı erın e, h"l" b . d·ı 

Pravda gazetesindeki beyannamede 
Almanyaya da hucüm edilmektedir 

torpil de Danimarkanın şark sahille- nın garp sa ı ı oyuna şımen h.er le 
rinde patlamıştır. sevketmek mecburiyetinde kalacaklar

Stokholm, 7 (A.A.) - Royter ajan- chr. 
-----==00= 

Almanyada yeoi casusluk usulü 
Londra, 7 (Radyo) - Deyli Ekspres gazetesi, Zigfrid hattı gerisinde 

seyyar kütüphaneler tesis edildiğini haber vererek diyor ki: 

Hitler Bir Darbe Daha Yedi 
- Hiderin Ati hakkındaki korkuları, kağıd içine sokulan casusluk ais· 

teminde de kendisini gostermektedir. ~stapo, kitaplar arasına kendi el
leriyle sık?ştırdığı muzır kağıdları okuyan askerleri tetkik ederek onlan 
f0phe ve nezaret altına almaktadır . 

Moskova 7 (Radyo) - Rusya ha
riciye komiseri Bay Molotof, 1917 ih
tilalinin yıldönümil müna.s~betiyle. bu
rada tertip edilen bir mıtıngte ırad 

M. ı.tussolini eylediği nutukta kapitalist ~·e emper -
Berlin, 7 (Radyo) - Angrif gaze- yalist devletlere şiddetle hucu.fi! ede -

tesi İtalya kabinesinde yapılan son rek bu devletlerin, kendi dahılı. zor
tadflattan bahisle yazdığı bir maka- luklarını yenmek için harp serkilzeşt
ledo Mussol:ninin ·harbe girmemeğe lerine atılmaktan başka bir şey yap -
karar verdiğini ve Akdeniz statuko- madıklarını söylemiş, garpta <J50) 
sunu bozmak istfyecck her h.::ıngi bir milyon, uznk şarkta da (550) mılyon 
kuvvete karşı ko}mağa. azmettiğini insanın harp e~m~kte. bulunduğunu 
kayde.vlemc~dir. anlntmış ve demıştır kı: 

Arnavutlıı7da tefti~ler: - Bunların gayretlerinden bir kıs-
Tirana, 7 {Radyo) - ttaly:ı. ordusu mı. bilhassn Sovyetkri de sürükliye: 

uınumi milf ettişi mareşal Deb<ıno, bu- rek harbi tevsi etmekti. Bu gayretlerı 
run Arnavutluktaki italra askeri kuv- akim kalınıştır. Biz yalnız kendi deha 
\·t:~lerini tefti' eylem~tir. ve irademizle yUrü;oruz. Başkalarının 

Romn, 7 {Rr.dyo) - Başvekil Mus- kafnlaıı ile dcj$;i} !. lllaı e ·al V <> o~lof 
solini, b gür hav nezareti miiste~arı Bszılnrı da b:tn · flıklarından isti - :.- ' 
Sodoyu kabl l etm~ ve yeni direktif-, !ede ederek harbi bir tic;ı ret vesilesi karşı durulmazsa, dünya bu 
lGı: vcrmiotir. haline getinneii düt'1DU1orhır. Buna büyUk zararlar a örecektir. 

yuzden 

. Londra, 7 (Radyo) - Rusya bari- 1 
cıye komiserinin nutkundan bahseden Aske GA&ı. .. yle 1 
ingiliz gazeteleri, Rusyanın likaydisi- r \\.JI z u 
nin Almanyanın emellerine geçen haf- ı ____________________ _.._ ___ _. 

takinden daha kuvvetli bir darbe vur- Al N 
duğunu tebar üz ettirmektedirler. manya ı·çı· 

Paris, 7 (Radyo) - Rus ihtililinin V n 
22 inci yıldönilmü münasebetiyle yapı- z azan 
lan tezahürat arasında ilci noktanın T Et • ' 
k~~:de şaya!1 olduğu Mosko~~dan bil- *** aarruz mıy or 
d rılmektedır. Bunlardan bırı, Molo - • 
tofu!1 ir ad. ettiii yeni bir n~ıtuk ve Günün en mühim suallerinden biri, da meddelcri ile iptidai maddelere 
komın~!!"nın, P ravda ~azetesınde neş- muhakkak ki, şu serlevha yaptığımız muhtaç bilyilk bir devlettir. Onun 
re~·leclırı beyannamedır. cümledir. Evet. Almanya niçin taar- harp sistemi de, zaman mefhumunu 

Molotof; ingiltere ile Fransaya hil- ruz etmiyor 1 Biz, burada uzun tafsila- yıkarak seri ve şiddetli hamlelerle 
cum etmiş ve harbin devamından bu ta S"irişmeden, sadece kar ilerimizin ken derhal neticeler almak sistemidir. Fil
iki devletin mesul olduğunu söyledik- di takdirlerinin rahat rahat genişle- hakil a böyle bir devlet, lıir müdafa• 
ten ~onra, Rusyanın, sonuna kadar bf- tip işliyecekleri bazı esasl:ır tespit e- ve mukavemet harbi tatbik edemez 
taraf kalacağını ve ı-ulh için çahpca- deceğiz: Yani, her geçen zaman, Almanyau~ 
ğını beyan eylemiştir. Almanyayn verilen ısim ci\!iltcarrızl zararınadır. Halbuki müttefikler 

Havas ajansı; Bu nutkun, Rusya - devlet> dir. Almanya, kısmen abluka- harbiumumide olduğu gibi, bir eza! 
-De,..nu 3 ncU 3 hilede - ya dU1UrülmU1, dövizden nıahruı ı, gı- -Dnaını 3 ncU .. hifBcle -



--: ---·---

8 Tetrinisani 1939 Çartatnba 

loış POLl'l 1 /Al 
Polonya tacirlerirtileı Jt..f:•/[" S r.· . r l y , . . R F l d ltalya • Yu:ıanistan 

alc.caklı tacirler l l • e ımız e, oman va tl.r ? ve ugos1avya n.aıbı us ya - in an iya İtalya ile 'tunanistan arıısında te-

d b 
• • i d [ J ati edilen mektuplar , gittikçe sami-

okusu n ! ar arasın a ır mülakat mevzuu . ans deg"' i. ,·r MPse esi karşısın a mileimekte olan ikj devlet karf!lıklı 
Al 

münasebetlerinde yeni ve sulh na-
Polonyaya mal sevketmiş olup da T. k . manya mına memnuniyetle tel8kki edilecek 

'an \'tıziyetıh dolayısiyle alacakları,-,ı ur ıy a a, n staı ra~ olan bir merhaledir. Bu münasebet-- IIelsinki, 7 (Radyo) - Finlandiya 
henüz alam!ı.mış olanların hakları, htı- ' kabinesi, bugiltı (dün) toplanarak lerin sulh ve mesalemet İC(İn büyük 
kümetçe aranacak ve temin olunacak- ? Rusyaya vereceği cevabı tesbit edecek- bir tehlike manzara., arzettiği za. 
tır. s d a • l tir. M:lli müdafaa nezareti de her ih- man çok geride değildir. Acaba bıı 

Ancak, Polonya klering müessese - ı an aşma mı timale karşı halkın himayesı· i•in ted- ıııart2ıita aldatıcı I!lıydı? Yoksa ha. 
$İnce, Türkiye Cumhuriyet rnerkeh • ~ kik"ı bir tehlikeye is_aret ediyor da birler almıştır. Halk, gecenin bazı sa-
lın kasına havale eclilmemiş buhınr.n B Jl k • k d } k y } 1 k kl d • d ondan sonra enternasyonal vaziyet• a an On Yı top ~ İ at erinde so a ar a dolaşmamaga a-
bu g'.bi mal bedellerinin tahakkuku .., ya ın a a .... a ır. ugos :ıv- vet edilmi•tir. teki yeni istihale karşıııında mı bu. 
icin, tacirlerimizin, bu malların Po · Di!tifn mektup, telgraf, te günkü cereyanı aldı? Bugün artık 
lonya~·a sevk ve idhal edildiklPrine. Y'1Ill l da c vap verm"'s·ı beklenme '-ted·r lef on muhaberdı kontrol altına ahn- buralarını araştırmak için lüzum 
alilkadar idhalltçılar tarafından tes - v "- K mıştır. Ecnebi memleketlerle yapıla_ yoktur. ~ncak şunu hatırlatmak la -
ı:m. ~lındığına ait ihracat beyannal?e: Roma, 7 (Radyo) _ Stefani ajan- le bakılmaktadır. veriliyor: cak olan telefon muhavereleri, ancak zımdır kı İtalyan gazeteleri, Arna -
lerı ıle ~a!ış fatural~rını veya ta•dıklı sının v:r_diği bir habere. göre, Balkan Bükreş, 7 (Radyo) - Türkiye İtalya, Türkiye ve Yunanistan ara- Finlandiya, İsveç, Fransız, /ıJmlltl, vutluğun işgalinden soJfra ciddi kor-
~ure!lerı~!· bmtutav~~ıt ~arhk~ rl~~on~ konseyının toplanr.ı~sı ıçın_; '!'ürkire: cumhurre.si İsmet İnönü ile kral Ka- sında bir anlıışma imzalanacağı ve ingiliz lisanlariyle yapılacaktır. ku tevlit edecek yazıl~ yazmııılar-
'_e~~ır ;nus. e evra ı, ~r, a ıcare Romanya ve _Yuna.nı~tan. hukumetlerı rol ve Yugosla\•;•a kral naibi urens italyanın; bu anlaşmadan sonra, Bel K d "b • dı. İtalyanın, Arnavutluğu bir sıç-
'iekaletıne ıbraz. etmeler~. l':'.zı".1~.~r. muvafakatlerını bıldırmışlerdir. Yal- Pol arasında bir mül1ikat vukubulaca- gradda toplanacak olan Balkan konse- • €" a llQl l rama tahtası olarak kullanacağı hak 

.Bu bus.us~, tıcaret mudurlügune e- nız, Yugoslavyanın cevabı henüz alın-ığı hakliınd::ıki haber asılsızdır. yine bir müşahid, Bulgaristanın da Jngiltereye bir milyon do- kındaki neşriyat, hadiselerın bugün 
mır gelmıştır. mamıştır. Bu hükumetin de, bugün ya- Paris, 7 (Radyo) _ Balden haber bir delege göndereceği söyleniyor. f h d" . takip etmeğe başladığı mesut cere • 

.• .• . rın cevap vereceği muhakkak nazariy- ar ,e ıye etti yanla bir tezat teşkil etmektedir. 
Tut kuınpa la d k Yunanistan İtalyaya göre artık ce. 

un nya rı ı re - BIR FRAN sız GAZETESl ŞôYI E YAZIYOR Singapur, 7 (A.A) ~Malezya- setli yere serilecek bir düşman değil, 
törleri Anka raya gidiyorlar ..._. : ~ı.n Keda naibi T~nko .Baldisak, harp eli sıkılacak bir dosttur. Filhakika i-

' ' 

ıçın İngıltereye hır mılyon dolar he- ki dev.Jet, teati ettikleri mektuplar -
Di Amerikan, Glen ve Geri kum- e s e ı A h diye etmiştir. la milnasebetlerini, 1928 senesi e:P 

~:;:a~a.iJ~~~.~ :ü~.~f~~riPf.:S~~~ınA.ı:~: ı er a var C' ya 1 a B. Fuad Köprülü lülünde imzalanan dostluk mukavı 
l 

' 

lesinin çerçevesi içinde tanzim et 
çı ma ışlerı vesaıre fl.zerınde tıcaret S b .. · · · f h ~ · k · b 1 1 B vekilimiz B. Nazmi Topçuoğlu ile gö- or o;ı unıversıtesı a rı mege arar vermış u unuyor ıır. u. 

nun şümul ve manasını anlamak için 
rtişeceklerdir. • profesörü oldu 1928 eylül mukavelesini hatırlamak 

1 erine Ye a ar İstanbul, 7 (Telefonla) _Fuad kafidir: Venizelosla Mussolini ara· 
F e1aketzedelerin evleri Köprülüye Sorbon üniversitesince sında imzalanan bu mukavelenin il( 

Dikil! ve Bergama kazalarında zel- fahri doktor payesi verildi. Rendisi dört maddesiyle Yunanı.tan ve ltal · 
zele felAketzedeleri için inşa ettirile _ .., Parise gitti. Diploması perşembe'gil- ya, statükoyu muhafaza etmr.t, iç. 
cek 25 pavyona !Azım olan kere~teler nü merasimle verilecektir. !erinden biri üçüncü bir devletin ta· 
in aatta surat temini için piyasadan sa f Ş C3 Z D h... v; k .1. . arruzuna uğradığı takdirde diğen 
tın alınarak müt.eahhitlere verilecek- . Ö ' ' a ı tıye e l ının kadıır bitaraf kalmayı ve her ikisini 
tir. P 

7 
(R d ) F t k f"-tki 'derz· de alakadar eden meselelerde bir-

arıs, a yo - ran,ız nıa - ca bir tuzağa dü.,miyeccği mu hak- Enıüvel de şöyle yazı11oı·: "' biriyle istişare etmeği karşılıkh o:a-
• • buatı, Almanyanın bir müdde!lenberi, kaktır. Hitlerin esasen lıuha ihtivc.cı Cenevredeki milletler cemiyetini ye l\falatra. 7 (Husus!) - Şeh~im.~zc rıık tııahhüt ediyorlardı. Beşinci mad 

Hamıyetlı vatandaş1ar ı;:ransı_z cephesin_~; takip_ edilen h;ırp ı·°.ktur. O Hitlel' ki. pe.ktlıırla diğer bir çok m:lletleri boğazhyan kimdir?ıgelen Dahiliye Vekili Bay Faik Uz- ''eden 0'1 tfokuzuncu maddeye ka -

H
lk"m". t" M"ll". k' b" d k' sıstemı esrarını ogrenmege çalıştıgını hur memleketlere bnflı bulunan mem- Gazete, bundan sonra, Tıpkı Tay-'ıtrak, hiiküınet konağında vrıli, daire dar olan hükümler, aralarında ~ıka-

1 ı; e ı ı ıye me .e ın e ı teba .. tt" kt d" l ket' t • . O kk··ı ıı . . ~ büt11n fakir yavrular, 
0 

muhitte otu - ruz e ırme . e ır. . . e ,ere eca Uz etmıştır .. : bir mü- misin dediği gibi ilave ediyor: I atnirleri ile teşe u. mümessi. erı"' cak olan ihtilafların hRkeme ha va-
ran hamiyetli vatandaşlarımızdan BB. Sp?k, gazetesı, Almanyanın, ıngıl- tearrızdıt. Ona kar ı, kend.sı yalva;ı~ - Barışı yapab~lmekiç in, Alm~n- ktıbul etmiş, umu'!'l "!er e~rnfın~~ ko leıi hııkkında Jdi. Bundan sonraki 5 
Baleızade Hakkı, Şamh ,fehmed, Kar- t~reyı, Fransadan aJ ırm~k hus~sunda raya kadar, taı;klıırı.nı, tayyetelerını, ların. 20 senehk hır fasıla devresın -! nuşmuş, ayrıca v:ıav•tte kaym~l,7m · madde hlketnle halledilmiyen ihtl. 
di~alı İbrahim, Suphi Koyuncu, Ecza- bır tuzak_ hazırladığını ~azarak, ıleniz kuvv~tl~rını bıze verıııeeye ka- den sonra teknr bir harp çıkarmıya- !arın yaptıkları hır topla~ıtıya "t'.r.r.k lafların hallini temin içindi. ~ıın • 
cı Ferit, Alliyeli Halim Cendeli Ce- . -.- Fakat ~u t~z~k ~ok kaba ve ba- dar çarpışacagız. cakları hakkında bize garanti verme-' elr-ıiştir. Öğleden sonra_zıyar~tlerı ıa- dan "ontaki üç madde de mukııvele-
mal Şerif Remzi Ahmed Tatar· v N sıttır. Daladıye gıbı hır devlet adamı, Demektedır. ]eri icap eder. 'ı de 'miş.mensucat fabrıkası ıle bazı niıı Milletler C~mlyeti uınunıt katip-
ri kasabalı tarafından giydirilmi~ v~ Almanyanın propa andasılıa 'llr -a - • atölyekri gezmiştir. liğince te~cıı edileceği, ter iı-de an • 

bayramda bu yavrucukların da gönUI A .k d e,,,,dı·ıen Rusva Mısır p:ır amento>•J la ltHizlık çıktığı tııkdiı-de tahey 
ve şükranları kazanılmıştır. Takdir merı a a ne J - mahkeme8ine gidileceği ve nihayet 
ederiz. • . Kalı're, 7 (Radyo) - ~Iısır parll- mukavelclıin en kısa b!r ınmaııdıı * • • ı Buigaristanla mes7i mento•u, ön(lmilzdeki Cuma;:-tes! gürı(i tasdik edil•celti haltkıııda idi. 

H h 1 kral Birinci Farukun nutkiyle açıla -

Manlh:;;~~paş~s!:t~~nde ko- yenı nızamnarn e ~~!;,i:(İ2:.) ar!:~y~cl{::~ .. a- caktır. Dino ,ı\'.fiyeri Yu~,~~8 ~t1:~s~~~ı~~f~~~· !:~~:nbi; 
yunlara fazla telefat verdlren bir hgs- R , b' k• ı . B , ·' devit açtı ve bu mukaveleyi Türkfre 
talı"'n te h!si e . . ı h UZ Velt lf rapO"'U tet , l , ettı oyn el m •ıın yeni Sofyıı sefiri R. 1.ııverti~v krnı . ~ ' • ile ltnlya arasınd:ı akde lileı1 b'•'"· mu-Kl ş n ızmır sar ayvan ' 1 ' ... • • ._, n0r!.s. ıt;mntnnmesini tnk<littt Ptıne~i Rom;ı .. 7 (Rad,\:O). - •. ~abı.< ki1~t~tl 
hastalıkları raboratuarı müdütü Bay · nltina<dıetiyle bir hitabe irad eMorek lıak:ını D no A:l'. ':"rı, ıta_lrnnı :ı ~at.' • kavele tnklp etti. Ht28 en es nin ~o-
Kizım 1nan memu.!: edflmiştlr. lel vaziyet hakl'Jflda birşey söy1emecli SovyH Rus:·anın illi mom!Pket aı·a- kan 'U ' 'leıJı;>; , e tn:m e:iılmışbr. nunadoğruhariciyemü tq rıGr&n-

>< sındaki gj,·asi, iktısadi Ye kiı'Jtu··reJ ~. "- S~bık Sb ı tek çıkarılmıotır. din'tl Ankaranı yaphğı z:yııret, 

A f, l 
ır H ' · · "u THrk - !tnlyan mllnnsebetleriııin tak-

S a t O! aydpark, 'T (A.A) - Bay Ruz - Vaşi~gbt~1n, 7f (Ak.A) - Ha'.iciye nasebetleri inkişafa mazhar ~fMek Jap"nyada m:ı.neVra \"iyeslne pek ziynde yardımı olan 
velt , dün bir milddet harp vesait ve nezaretı ı aar lık ararnamesı ah - .•. B 1 · t ·ı t ·k· · • İkiçeşmelik caddesinin 40 merdiven menbaii mecli>inin raporunu tetkik kamına tevfika ı,ın u garıs an ı e eşr: ı mesaı e.- Tok,·o, 7 (Rad,·o) _ frn·,Jaratcr. dostluk tezahürüne ve··•e teşkil et-

mevki·~~ E r f d k n, m k b ll A • ' , tl. Bundan •onrndır ki Türk • Yunan 
ıuuen Ş e paşa mey anına n- ile tneşgıll olmuştur. Bu raporun mil- 1 - l\Iuhnrip memleketlerin sivil e ve u sure e vr:ıpanın U'r.unıı iapon ordu•ıınun kış manevraların -

dar olan betoh - asfalt yol ikmal edil- 11 vaziyetin vehamet kesbetmesı· talt a:halı·oın· fi ''."rdın1 maı,•,0 dı"yle yanıla- sulha hakim olmak azminde oldııg-,un1 ı b l k büt·· h k"t müna•ebPtleri düzeldi, Ve DalkRı~ 
mi.._.~ "eled!y b 1 D 1 l k d " , .. """ ,. " u unaca ve . un are a ı ya. !arda sulhiln temeli olan l!l3n Til k 

•"c . .o e, u yo u, o ap ı u - irinde silahların ve harp zaman·n- cak mn tavizlere müteallik nizam- söylemi~tir. kından takip edecektir. , 
yuda inkılap mektebi önüne kadar u - da lllzım olan .air maddelerin ima_ nİmeler, - , Yunan an!:t~nıasının yapılıhn•ma çı-zatacakt t ; l ğır açılmış oldu. Balkan antantı bi 

ı · lini tanzim etmeğe ve imalat tnık - 2 - Amerika gemilerinin gemi ---·* tarını arttırmağa müteallik bazı ve- derununda inzibatı muhafaza için Milli Şefimizin çok giizel resi mi eri ıe bu temeı üzerine kuruımu~tur 
f:ekercJe ihtikar sayayı ihtiva etmekte olduğu söylen- zaruri olan lniktardan fazla silah 
~· mektedir. taşımalarını meneden nizamnameler, vak d cJ f 16 · k d E:ğer İtalya ile Yur.nnistan ara. 1'> 

Bazı şeker ticarethanelerinin iht!- Reisicumhur beynelmilel vaziyet 3 - Amerika tebaasının Atlas 11 ?n a YU' •un ıer şesıne a ar daki münasebetler bundan •onra el•· 
kar yaptıkları hakkında mıntaka tica- hakkında mUtalea serdetmekten iç - Okyanusunda 35 derece arzı şima!ide tl'V :-; ; er!; 'ec ktir jenere olmu,.a, bunun lh~<ulireti, 
ret müdürlüğüne şik5.yet edilmiş ve' tinap etmiş ve bilha~a Alman hü- ve 66 derece tulü garbide muharip sulh ve sü)din içinde çal• maktan 

h 1 
Ankar<ı, 7 (A.A.) - C. II. J>nrfoinin t.-ehbfisiyle evvelce iki kıymetli b k h" b 

ta kikata başlanmıştır. kllmeti tarafından yapı an protesto- ıtemilerde Ee.vahat etmelerini mene- t 1 ,, ., nş ·a ıç ir emeli olmıyaıı Yunan re~snmımıza ~·aptırılan ll!illi Şef -<rıet ntlnı.i:llı'l rc<mlcri köy odalarına - • 1 ---* !arı Norveçin reddettncsi meselesi den nizamnameler neşretmi•tir. k köm~umuza aid dcglldır. ııı!~·anın 

l-1 1 
• ve öy rrektepleriııe varıııc~y:ı kad:ır bütUn d•xa'r \'\! müessesata yetecek b 1 

a .. ap od"'lar hakkında hiç bir şey ~öy emetnlşlir . d B rt su h ve me•alemet cemiyeti olan 
1 cı miktar :ı basılmak tizcre bir müc•segeye sip:ıriş verilmişti. u mliessesece Balkan tnisakına karşı aldığı muha.. 

Eşrefpaşada belediyeye ııit Dulha- Alman vapur:e.rı İ aya ta· Atn. • k .. J hazırlana'! ııümıın~ler bei;eııilcrek d'erhlil teksite ba,;lanması tebliğ edil- sıtn vaziyet, Balkanlarda çevrilme~l-
ne denilen odalar, harap görülmilştür. , erl a :a pony a miştir. Blrincikanunun onundan itibaren peyderpey teslôme başlanacak ne çalışılan ~ntrikalar, Mu•solininin 
Belediyece yıktırılacaklardır. rafmd;m satın a :nJı .. b olan tu resimlerin her yerde muntazam ve mazbut bir şekilde asılmasını eski Roma imtıaratorluğunu ihya i. 

---* t temin için çerçiveli olarak tevzii partice düşünülmüş ve icap eden tedbir· · ı · " bb .. ı 
Paris, 7 (Radyo) - Triy~ste lima- ffi UtıaSe :1 l le ı çın g rışecegi teşe us er hakkında 

Dikili fe!aketzede'-eti iane nında bulunmak!!\ olan lG A1m3n va- ikide bir ileri sürdüğü tehdidler, 

l
. . purunun; ital;rnn kuırtpanysh:r, ara- Vaşington, 7 (Radyo) - Ayan G•• • • R Y h t fl- } Balkanların Almanya ile İtalya ara 
ıslesı fından satın alındığı ve :ıelt y:ıkııııla, meclisi hariciye encümeni reisi Bit - OrJil gın Offia Se a a ) Ill) a ya sın da nüfuz mıntakalarma taksimi 

Lira K. İtalyan bandıra-ıı altında seyrôsehre man, bu gün tnecfüe bir takrir ver- b d ? hakkındaki rivayetler, Yunanistanda 
----ıbaşlıyacağı söyleniyor. miş ve kanunsaninin altıncı gününe ka ul etme i JDİ. ve yalnız Yunanistanda değil, bil • 

İzmir su şirketi muhasebe c:-. { kadar japonya ile Amerika Rrasın - tiln Balkanlarda hakh endişe uyan-
mcmnrları 

12 
r ra Sf"" V ~p· r QTl daki bütün ihtilaflar halledilmediği Londra, 7 (Radyo) - Rusya hariciye komiserinin nutkunda harbin se- dırdı. O derece ki, geçen mart ve 

H:aikevi temsil hasılatı 112 İstanbul, 7 (Telefonla) _ Fran- takdirde japonyaya silah irsalatı ya- bcplerinden bahse'rlen kısım, ingilterede hiç hiddet uyandırmamıştır. Dey- nisan aylı\rında bütün yakın ~ark 
Barındır kültür işyarlığı 14 sız vapurları, yarından itibaren ı;. pılmanıası hakkında bir kanun ka.- li Telgraf gazetesi Molotnfu •Birinci sınıf mizahcı• olarak tavsif etmek- memleketleri bir harbin arifesinde 
Karaburun kültür işyarlığı 4 75 manımıza gelmeğe başlıyacaklardır. bul edilmesini ~temiştir. tcdir. ~a:ımafih gazete, diğer tarafta.n, bu nutuktan, Rlısyanın bitaı-af gibi görünüyordu. Almanyanın Po -
Ödemiş orta okulu 21 50 Ş f k "h japonya, kiinunsaninin altısına kala_cagı :nanasını çık'.'rnı~kla ve net!cede, Rusynın, istediği istifdeleri lonyaya karşı giriştiğ; tecavilzle 
lüı$ftdalı Sadullah işçileri. 17 am ISb l racaU. kadar Amerika ile anlaşmazsa, Ame- t~mın cttıkten sonra şımdı Almanya ıle olan anla~maya karşı alika gös- birlikte İtalyanın da .arkta geniş is-
Bö!ge sanat okulu muallim İı;tanbul, 7 (Telefonla) - $am rikadan alacağı siliıh ve mühimma -ıtermediğini yazmakta, m~r~~'.'l .Gö;.ing __ in _italyaya seyahati meselesinin, tila teşebbüsüne git"işeceği yakın 
ve memurları 2;; 25 fıstığı ihracatı hükllmetçe teşkilat.. 

1 
tın bedelini peşinen tediye etmek ltalyR t~:afından r~dded!ldıgını, ç~nku Rıbentrobun, daha evvelce İtalya- bir ihtimal gibi görilnyordu. Fakat 

Kars okulu talebeleri. 7 30 Jandırılncaktır. mecburiyetinde bulunacaktır. nm dahılı meseleleı:ıne bıle karıştıgını ya~maktıı.dır Mus-<olini bir defa daha büyük bir 
ır:ı:ı .... 111111:1ımılllıiıııiıiiıii1111 .. :ııı:1msıİll~:ıiıİıicmMİİılıiiiıiiliaııilı;i:ııı::e111ıı:ıı;:a:ı::ızıı:ııım111::ıı:::-::ııtı:ıiııiıiiiiiıiıııiıııiıııiı .. a:ııi.ııiıiıııiı1111•• ........ ~~lll .. 1111 .................... ıı1111~ ............. ı111 .. 1111 .... 111., ... .,ıdevlet adnmı olduğunu isbat etti: 

labildim Dedi. Arkadaşları da bu Peygamberi babasından miras ka- lup Ebabil kuşları tarafından getiri- Almanya ile iş birliği yapmaktan .-. ıs AM TARI Hl ..adlliilıliiiiııiıiitiilıiıiiııiiııi:ılı 

Hz. Muham r 
:ıı---. YAZAN: M. Ayhan-ı~--

azin ve giizel manzarayı seyrettik- 'an Ümmü Eymen, namı diğer l3e - len Ebrehenin oğlu Markas; Habeş kaçınarak harbin saha,ını darlaş -

1 
ten sonra atlarına atladılar. Abdül- ·eketliihabeşiye; çocuğuı:ı hizmetine ordusunu idare ediyordu. Ve Him. tırdL Bundan sonra da Yıınanistana 
ınuttalip; hafidini kucağına almıştı. tahsis edilmişti. yeri Millı1kü ile vaki muharebeler itimat telkin edecek bir jest olmak 

Athlar, ayni yoldan Tehmıre top- Baba yatligarı cariye, mütemadi- neticesinde galip gelerek onların üzere , :~nan hududundan İtalyan 
raklarını terkederek biraz sonra 111ek ven onunla iştigal ediyordu. ümmü topraklarını zaptetmişti. askerlennı geri çekti. Şimdi de 1928 
keye muvasalat ettiler. Zavallı Ha- Eymen bu zamanlar hakkında kendi Himyerilerin hükümdarı Ziyezen senesindeki dostluğun iadesi için te-

-39-
- Acaba o mu, delil mi? 
fücak epeyce artrrıtŞ'tı. Aptttlmut

talip; kafile in en önilnde idi. 
, ihııyet yak a~yoılardı. 1Çlerl'n • 

den bazıları: 
- Bir çocuk ... Evet bir çocuk olu

rufor. 
Ath er; son bir ha"'nle ile bu kız

yın ovada si\Tilen tek ağacın yanına 
teldile~. Ve hep•i de ~ıçrıyaralt at
lardan indik!r. Bu ço{Uk; ması:ım ve 
ıı;-üzel bir tebessümle onları serredi -
rordu. 

Fı:azret Abdillmuttnlip heyecan i
~mde idi Bithıbi bafidini tanımıyor
du. Çünkü iki yaşında iken Halime 
Pıatnn tarafından ge'tiıilmi~. fakattek 
rıı. ııhnı:ı götürillmQştü . O =ıımnn-
11. 1ıbori de dfü1 yıl gibi uzun bir 
müd.l.et fteÇl'il , hlı.1.ili btıyüniilş ve 

kendisince tanınmıyacak bir hale 
lrelmişti. Çocuğun yanına yaklaşh. 
Göz göze g-elmi"ş!erdi. Birbirlerine 
bakarak glllüyor.ardı: 

- Oğlum -dedi- se'n misin? 
Çocuk ümidin fev itinde alıeı'lktar, 

mazbut ve seiis bir Arap şives\y1e: 
- Ben Kureyşilerden Abdülmut -

talibin torunu ve kbdulla'hın mah -
dumurum. Adım da 1tuhammed .. 

Cevabını verdi. Abdülmutbıliıı çıl
gın bir !<ev inç içinde kollarını açtı: 

- Ya:vrum -dedi- beni taniyor • 
musun; beni, beni!. .. Ben kimim? 

Çocuk gtililmsedi: 
- Hayır; sizi tanım1yorum. 
-Ben senin deden Abdülmutta-

libim ... Gel yavrum gel... 
Abdftlmuttalip kollarını açarak 

ha'fıdhıi kucakladı: 
- Şilldlr Allaha, yavrumuzu bu -

lime hatun; üzüntil, endişe içindP faı:\esiyle şu malı1matı verir: Şarki Roma imparatorundan yar _ ~ebbüs Yapmış bulunuyor. Yunan is -
idi. li:mine hatun da mütemadiyen - Resulü Ekrem, diğer çocuklar dım dilemiş, !stanbula kadar gide_ tanla İtalya arasındaki müna•ebetle
ağlamakla beraber içinde büyük bir gibi değildi. Açlıktan, susuzluktan ~ek imparatora yalvarmıştı. Fakat tin sanıimileşme•i, bütün Balkan 
ütnid ve teselli bulduğunu duyuyor. şikayet etmezdi. Sabırlı ve müte - ıı;nparator; kendisine iltifat etmemiş- yarımadasında bir rahathk hissi ya
du. vekkildi. Sabahları, bir parça zem- tı. Onun üzerine oğlu Seyf ile lrana ratacaktır. Yunanistana en sıkı dost 

Nihay-et; Abdtı.lmuttaliP, harpten zem içerdi. Bazan akşama kadar ağ- geçmiş ve Nuşirevanı Adilin müza- lukla bağlı olan biz Türklerin bunu 
muzaffer dönen bir kahrsman gibi zına su almadı-·ı ve baz1 günlerde heretini temine çalışmıya başlamış- bilhassa memnun:yetle knrşıladığı

dnç ve gm11rla, kucağında hafidi de kuşluk yemeği yemediği vaki olur tı. Eminenin Medineyi ziyareti buza- mızı söylemeğe lüzum bile ycktur. 
olduğu halde görününce, şeVinç s'e - du. ınana tesadüf ediyordu. Bir giin Om- A. Ş. ESMER 
vinci, çığhk cıgllğı tnkip etti. Bir gün Emine; Medinede bulunan mü Eymen Resulü "Ekrem le birlikte 

Evvela Validei Peygamberi, son- dayıları Benu Adiy, Beni Neccari bir kwyu başında bulunuyorları:\ı.!,_-. ... .;;;.,.;,;,;-..-• ...... ------· 
hı 'lI:ılime hatun; göz ynııları içinde ziyaret etmek is edi Seneler<lenberi 'Jl.Iedinenin zaten pe.k kesif olan Ya- DfJ 'TOR 
yavruyu göJi"iislerine bashlar. Hali - onları görmemişti. Refakatinde oğlu hudi sekeneı<inden bir kaç kişi yan-
me hatun. bir 1niiddet mi!afirlikten ve cariyesi olduğu halde; r. 'C <ketle- !arına sokuldular. BEHÇET UZ 
~onra Abdülmuttalibin ve Eminenin ki akrabalarına veda ile yola çıktı. 
hediyelerini hamilen, kendi menzili- Dayıııı ; onun bu • ·agihani ziyaret İçlerinden biri; Peygamberi görUn k fl 
ne döndü. Halime hatun; varhğın - ve misaf,irliğini büyük bir memnuni _ ce heyecanla bağırdı: Çoco ı:.1sta/ıkları 
dan bir parça•1 gitmiş gibi mc;-u~ ve yetıe karş ıadı. -· r-,te -dedi- şu çocuk bu ıımmetin M h 
miitee~sirdi. Hazret Peygamberine- Tam o. alarda; Habesiler'e Ye- l>eyv.mberi olacnktır. Ve burası da Ü 'e .:lSSlS! 
ve geltnesi; evin içinde lıiiyük bir de- mendeki Himyeri hükilmdarları a - hicret edeceği yerdir.. Ilastalarını 11.30 dan bire kadar 
ğişiklik uyandırdı. Bütön aile halkı; ra•anda büyük bir düşmanlık devam Bu oôzti Ha be~ cariye aynen işit - Sı>y]er sokağındı. Ahenk matbaas 
onun için çırı>ınıyor, ona şefkat ve ediyordu. ti. .-•wında kabul eder. 
muhabbet izhar ediyordu. ı Habeşilerin tnııruf kun.~ndanı o - -Devam edecek- • 
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-~~~:;,rlin?.~~i;~:~~ Lü;;~~:~i~~~cir Virciniyo Gayda ~a~u g;~~a -;~;;;;;1,ı ·· ~R~"_ ... ~·:~~·.--_-~ .. ;....· ...... Y .... Oiıı:-J 
lhan harbi sistemiııi kabul etm!şler- Ju 1 D'i ı· . d d v -Ba§tarafı linci sahifede- Bug ... ·r~ .:.ü program 
d:r, pl:ııları buna bırakmışlardır. Ts- edi/iyo; ? ffla.e ta Ja gazetesın e yaz tgı setinde. ~plandı... . _ i~ 
:ırıı; Zl:rrı; z:ı.m~nın geçmesinde ve ı.a- p . . Harıcıye Vekıli Şın···ü ,,aracog-lti ~(} Prog · m Ye memleıt sant e-
ınunın kendi içindedir. Deniz hlkimi- •n arı.s, :. (Rad~·o) -_ Vurş?vadakı n' ak al ede R usyaya hu .. cum ediyor bizi alakadar eden ~ ~ünva hfrdi- y~.fı. 
~·eti onlardadır. Dö\iıleri vardır. !.m- ~i~·h~ı1/l!ı:~.' ~t~gun~.erae lLu~l~ı_ıe ~h- seleri ve durumu haklimcta izahat- 12 35 A,i. ı YC ıneteornloj; haber-
Paratorluk sah• farından yardım gor.- hu il . -ı a arrur ey ~tnış ıı-~ a.- Roma, 7 (Radyo) - Virciniyot denberi komintcrn faaliyete geçmiş ta bulunmuş ve bu meyanda bazı 1 ,·ı. 
tııektedirler. Ş:mdi ele Amerikanın sı- .. ~ Ber' menkul ve gayrı menktkı.lle- Gayda; (Jurnal D'İtalia) gazetesinin bulunuyor. İtalya komint.ernin faaJi- hatiplerin suallerine de cevaplar 1

1
2
3 

~00 rı tiı k ıniiziği {Pl.) 
l&h ambargos'unnn ka:kması ile, har.P 1.1:~·1 ' odznany\a: Ponranya ve Y~ıl a~ı bugünkü nüshasında yazdığı bir ma- yetine karsı koy~ıağa karar vermiş- vermiş ve hariciye vekilinin izahatı ~ 14 OO l'.v!üzi.k (hl,,. '' orkz.;t 
V:ısıta ve ihtiy:.ı<;larım tedarik edelıı- ~l~~zya an . ar'?o\ay::ı. nakledı ccı>{. kalede, Sovyet Rusyaya şiddetle hü- tir. ~ grup umumi heyetince tamattıen ra - S f: Necip Aş'. .~ 1 

lecek büyük bir kaynnğm oluğunu kcn- ..... ~ah~~ılere terKeJmek mecbuıı- cum etmektedir. Muharrir ezcümle Dünyanın infirad politikası takip et tasvip olunmuştur. 18 OO Prog-ram 
~i tarafları.na ~evir'.11işlredir. n~A ~a- Ye~~ e , u unacaklar ır. .. _ şunları yazmaktadır: tiği hakkındaki bühtana gelince, bu- Ruznamede dahili nizamnam 18 OS Memleket saat ay~L · .j tm 
cıar da değıl; Amer;kamn ma~en ı~- ~ rşo::d~n ?'elen ~ah.erle.re go ~Rusyanın; ne hakla Polonyayı ar- nu yalnız Ruslar iddia edebilirler. M:us mucibince her içtima senesi bida- ve meteoroloji habeı. ... 
ti.rak ve sempatisini d~ elcl_e e;mışler<lıı- ~~· ~T~zku; rh·~~-k -~ilth.~~ bı~tı~ıir- k~dan vurduğunu Baltık devletleri - solininin, gerek harpten evvel ve ge- yetinde miista1dl grup azaSiyle bir-

18 25 
Türk müziği. 

kı. bunun, hem keP. lı mılle. Ye ~:ıv- H Pl1 ~e.~ et ıı um sıı:me · nı neden dolayı nüfuzu altına aldığını rekse harpten sonraki sulhperverane Iikte gizli reyle seçilmesi iktiza eden 
\"etl rinin rtı,"nt?Yh·.,b, h"1'1 de dıg.:-r a bô{.' a~ll!da peı~celeş~ekte '!e t~r Sötabilir miyiz? Derhal şunu söyle- gayretleri dünyaca malürndur. İtalya yedi kişilik haysiyet divanının se-
d~nya mil!etl rinin Ye lıitaraf!arın ii- ~~ 

1 
ın bır hao.ıtalıgın dogurdugu e - meliyiz ki; Sovyet Rusya hiç bir za- Tuna havzası Ye Balkanlar devletle~ çimi vardı. Bu seçim yapılmış vE 

7~~ittdc1d tesitatı da ayrıca büyük bir .ıBe erle k:ır§ılaşmaktadıı~ . "' m?n s1 ~l~ ~eh ine lı!r siy~~ct tald~. 7_t- : ~Yl.e u!akada~ oluyorsa, sulbü sevd~- tasnifin uzayacağı anlaşılmakh 
ka dır. el O'f ad da cıya Si .n.g dcgıldır. Kcmıntcrnın teşeklrnlun gınm ve harbın, dünyanın bu yerlerı- neticenin heyete bildirilmesi ıçır 

Diğer taraftan. A1!"1:rn.\·~da ~ıkınl• e,, .... ~-e~bcri Rusyımın hedefi, dünyayı ih- ne sirayet etmesini istemediğinden- yarınki Çarşamba günü saat 14,3' 

Çalanlar: 

ba<1ludığl ve -Avustıırya da dah!l: sor b• . İ tılal ate~ine vernıoktir. Bugi.i "! görü- dir.> da grup içtimaı yapılM$11· lrnrarirl 
e'~ ge~irilmiQ olan Çek~'~ V" Leh~!"t,:ıı ı r cı na ye yoruz ki, Aln12n5·a ile anlaştığı gün- . riyasetçe celseye nil':.: ~- \ . : - .. • 1!) 25 
r.ıbi memleketler 11razısınde. ~aıle ~- T eao 1 b y 1 t'r ıı 
rJn nrtmnkta ol<1'ığn d:1 işitilme1de Belgrad, ~ <ı:nd.ro~ - ~~bık n:e- T.,, ~ • stan ~ ı •• cııı.ıx=u:u•CP• :W> 

Fahire Fer&;.~ 1'c:.C: Fer~n. 
C.evdet Kozan, R~at Erer. 
Okuyanlar: Melek 'fokıtö.ı 
ikinci kısımda Semahat öz, 
dense.s, üçüncü kısımda Sadl 
Hoşscs. 
Konuşma (dış politika hldi
ı;;eleri). 

dit. Runa rağmen Almanya, ne ,Q;::J.1"' busl.ardaıı çırt9ı partısi reısı Radıç, t. . ·-l.,1'e .. un :!i G '"1''"0 C'l:pcsinde 19 40 
Ct>Phesinde harekata ~eci•,ror, m• de in- bugün Susakta meçh~l şa;hıslar ta- J · "' 20 20 

Türle müziği (fasıl heyeti) 
Temsil: <Bir ad koyamadım> 
(Yazan: Rifat Nerin) ll"ilter bir deniz ve hava taarruzıı rafından öldi.irülmiiştüı'. Maktul 1 t.J ~k . r [ • ( 1 • •k , .. . - .:.,;,ıı...; .... " • in'Ci s;thifede -

)'anab~i-~or" bundan bir kaç sene ev"\l"e1 parıa - ner ı ı o.ev etzn anıp ettı terı ~lY~-· 'h.i üssüıharekc::ıine dönmemiştir. 20 so 
Oü;l:il: . men~o_da. öl~üri.!l~~ş o~an . !l~rvat • "' P:ıris, 7 (Radyo) - Bir Alman 

Konuşma (haftalık posta ku
tıısu). 

1 _ Almanva Rarkta Rusvava gü- partısı lıderı Radıçın yegenı ıdı. sef dazma SUiha dayanlr tayyaresi bugün Fransız ordusuna 21 10 
\'eni'memektedir.' Evveke, Rnsvamr Katil17.r• .. cina:etten sonra kaçmış- ' · beyanname atmak teşebbüsünde bu -
henclisine miizahı>ret göst~teceqi husu- !ar ;'e butun araştırmalara rağmel1 Londra, 7 (Radyo) - Türkiye ha- 1 daima sulha dayandığını, bununla be- 1~nmu~ ise de, c~?~_ede hüküm süren 22 OO 

l\Iüzik (riyaseticumhur ban -
do.•11 - Şef: İhsan Küncer) 
Mem 1f'l.-et ::ıaat ayarı. ajans 
haberleri; ziraat, esham - tah 
vilat, kambiyo - nukut br,rsa
sı (fiat). 

ı>tındn'ki tahminlerinde tamamen al- henüz yakalaıımamaışlardır. ;·iciye vekili Şükrü Saracoğlu, bugün rilber her iki hükumetin, hayati men- ~'.dde~!ı f:rtına yuzunden derhal Bel-
nandıjhnı görmi.istUr. Cünkü Rnsys Lord Ha:if aks radyoda b.ı ~e~elas gazetesinin Ankara muhabi- ~~~tlerini korumak için icap ederse çıka u.zerınden u~arak kay~olmu~tur. 
h:-ıro haricinde, bitarafa ne bir siyacıe" .• , • ~ını kabul ederek beyanatta bulunmuş fılı surette müdafaada bulunmağa ka- Parı3, ~ (~ad) o) - Mu3ternleke- .,2 1-ıkibinin faydalarını daha realist ola- soy.ev Vcrdı ve Türkiye - Yunanistan siyasetinin, rar verdiklerini söylemiştir. · le.r nazırı J~>ı·J l\fandol; yarın r~?yoda ;;., ~~ Serbest saat. 

rak ·· ü h tt 'kt"t f t iştir AI R l!I [/ d k f • ·ı B l • · l [ ı hır nutuk ırad edecek ve bu munase- ~ ... 
~an~or~o~anavaav~ ~a~k:n~r ilz~rin: Lo

1
nddraH, 7

1
.f( kadyo) -. Hariciye na- no an a ra ıçesz e e Çtk!~ ?Ta trlln teşec. Üsi. l:etle, iki aydanbcri cereyan eden as- 22 55 

Müzik (opera ary!l.ları - Pl.) 
:Mfü:jk (cazb .. nd - Pi.) 

, . a, . < : zırı or a ı a s; bugün radyoda bir • • ... hri harekat etr f d · h t , . 23 25 
G~ tesir ve nüfuzunu kaybetmış ol- söylev vermiş ve iki aydanberi devam -BaştaraEı 1ıneı aahifede- \ dugu zannedilmektedir. ' kt· < a ın a ıza a \eıe- 23 30 Yarınki progranı vr 

kapanış. 
tıaktan garfmazar, Rusyan~n, Balt~{ eden haı·pten mü~vellid vaziyeti izah si kabul ederek kendiler; ile görüş - İyi malümat almakta olan_ Belçika 

00 pır:. 7 R d. . , 
<1 ':'>ıizinde kendi emniyeti içın ald~:'"'. ettikten sonra, ingiltere ile Fr:.msanın, mi.iştür. Müteakiben nazırlar meclisi mahfilinin şimdiki harpte hır mü da- v t .aıı s, ( -..a yo) - Askerı vazi-
te~~hi.rler ve ı:ıimdiye kadar ka:rde~~~· hürriyet, emniyet, medeniyet ve ada- toplanmışLır. halede bul~nmak proje~j mevzuu · e · . . .· 
tnuhım muvaffRkıyetlewlen büsbutuıı let için harp et.tiklerini bundan lıöy- iyi malUmat almakta olan mehnfil bahsolmallıgı tahmin edılmektedir. .dsa~:.n~~ f.ıarp mı~.t:ı~as;nc~al,t ara
eınlıiretsizliğe diismüştür. . . 1e cebir ve siddete mfüı'natle etmive- bu içtimam A!ma;ı t;ıyyarelcri tara- i' msterdam, 7 (Radyo) - Belçi - zı e uçu . man mu.ııe~e crı t:ıaı·ru-

o*o 

BORSAS.ALi\R 
0 Z 0 M: ~ - İtalyadan bir şey be1dıyemı~·e- ceklerini sö;lemiŞ. Macaristanla Ro _ fından Belçikanın bitaraflıf;,rının mü- k~ kralı Leopolcl, refakatinde hari-

7

1u~faı~ b~ş'kd~ ,cc~h~t ımt~a~n~a hu -
'egini anlamıştır. Çünkü itıı!yıı, ?'uc~- manyaya iltica eden mus~arip Lehli- temadiyen ihlal edilmesi hususunun cıye na:r.m Spak olduğu halde dün 11~~ ar a a ıse :ı? ur. ~P e ~!· :ıy- 807 Uzüm ta.-ım 9 ı2 25 
!Ycftmı, şimdiye kadar ancak ~ı~utı. !erin kışlık ihtivac:ları için yüz bin in- Brüksel hükfrrneti tarafından Berlin buraya gel:ni§ ve Kraliçe Vilh.elm .. ~ .mujrn.~a~a edılm.e.~tedır. Du;;;mnn 664 1 - 1 K Taner 8 ıs 
·~~ııs ve Süveyşin kontrolüne ıştmık g-iliz lirası gönderildiğini Üclve eyle- :hükumeti nezdinde protesto edilme tarafından kabul olunmuştur. İki f \ı ezı e~rnınl h~rl b!~!·. yalnız bır de- 484 inhisarlar ida. 6 9 75 

gıbı, bilyük harp fedaka~lı~lan~a ha- miştir. sini müteakip akdedilmiş olduğuna devlet htikümdar.Jarı ile hariciye na- a B~r~ e ~ 1~ mı~ et t 11 
• d h <ı 351 A. R. Uzümcü 10 25 12 25 

7t kalmadan, belki de pısıkoloJık va- f İ . . . işaret etmektedirler. zırları, gece yarısına kadar devam lıva ar? e er, .. an ormaı:ın a ,a,- 348 P . .Mihalef 9 50 12 50 
1Yetin en müsaid zamanında sulh ma- Kanada ngıftere ıçın 15GO Siyasi mahfil bu hadiseler karın - 0 den bir konferans akdeylemişler - h~I n d~rın ;e :;~nhat arazıde vub- 290 M. j. Tarak _ ıı l'? 60 

. 1asıhda hallolunabilec~k ~a~ı nokta- .f "' • , d sında endişelerini gizlememektedir-1 dir._ fın'Xı~5 ur .. ,0 r ~ 1:1-_!r:nsızlar ~ara- 226 Hakkı veral ıo 18 50 
~ar fızerine inhisar etlırmıştır. İtalya, layyar"" ısmar.a 1 ler. Evvelce mevcut olan nikbinlik Konferansa, bu gün de devam o- berl ~arlı~e e~ldıgı h .... ~~ın<laki ha- 198 S. Gamel 9 50 1() 625 
tınlar için harbe gir~eme~te haklı- Londra, 7 (R:ıdyo) - Kanadamn yerine şimdi biraz huzursuzluk ka- lunmuRtur. ıarı~ri; naf·n ;~· u:relsı, ~a enL fransız- 120 A. Nuri l!relcn 9 50 ıı 50 

dır. Şunu da işaret edelım kı, İtalya, merkezi olan Ottovada bugün, ingilte- im olmuş olduğu söylenebilir. Ayni Alakadar mehafilde söylendiğine Alm:m. ~11 \ \ mdndır.' ~ıt~a~ bu:n<ln 88 A. R. Sihilo ıo ıı 
~~syanın, Almanyanın mi.isamnhası reye ynrdım vasıtalr.rını tetkik ede - mehafil 1ngilterenin Almanyaya kar- göre, ki hükümclar, sulh tavassu - köyü i<>ga;

1

1 a .. :.u;~nrı. d,lhı., - tepe ılc _'2 76 F. Solnrj 1 O 75 14 50 
hUzünden yavaş yav~ş ~rta ,Av.:upa ve cek olan konferans acıln:ıştır: Ifo~fe- ş~ i~tihaz. edilmiş__ olan bloka tedbirle- t~nda bulu_~mak için değil, ~er hang~ tadır. ~ eıı tında bulundurm~l'-- 50 P. Kla:rk ıı 50 H 60 
,alkanlara doğru hır sıyası nufuz te- ransa Avtısturalya, Yem Zeland, ın - rını tesbıt etmcgc niyet etmes; tize- bır tecavuz vukuunda bır mesaı Paris 7 (R . 46 M. Beşikçi 7 75 7 75 

s~s ettiği iddiasındadır ve bundan .da giltere iştirak etmişlerdir. riııe bu memleketleri korkutma yo - birliği vilcuda getirmek için konuş~ 1 k' aske ,A h adj~C:) h Garp C<'nhesın- 38 N. üzümcü 7 7 
Şıddetle müştekidir. ÇünkU şimdıye Kanada Amerikaya ingiltere ıı;m lundııki faaliyetini artırmak tasav - maktacfırla-oı. c \ 

1 ~ -ı11 R:e a~ . a~kında Frırnsı7. 31 jiro ve şil. 9 75 12 25 
kadar İtalyayı Almanya il~ mesai teş- 1500 tt:ı.yyare ısmarlatmştrr. Bir ga7.c- vurunda. bulunması muhtemeldir. Son dakikada alınan bir haberde ~s erı m\~ek~ıtlerın:n ı2a~atına ita!- 30 özturk şü, 14 50 16 
l'ikine sevkeden asıl ve en bir1nci se- '.enin verdiği habere göre de şimdiye Be,lçika mehatlli ilave ediyor: iki devlet arasında a~keri bir ittifak ~n ~atze le~ıne genış şekılde ,Y;r ve- 1G H. Uyar 11 50 11 50 
hep, bol(levizrne lCarşı mücadele et- 1rndar inR'iltereye bir kaç yüz tayyRre Belçika hi.ikı1metinin hattı hare - akdolunacağından da bahsolunuyor. ~~ ~e eve r~nsızların :afcrı ıle n~- 17 ı N. Börekçi 14 75 i4 75 
bıekti. Bu sebep, ortadan kalkmıştır. ~atmış olan bir Amerikan tayyare fab ke i hiç süphesiz Almanyanın hattı Brilksel, 7 (A.A) - Kral Leo - . ı~e ~n~~lso~ :n-a harbı. gazetlerd<> -----: 
Aln\anya bilir ~~· ital!'a .için şimdi ti- "İkası, 1600 tayyare siparişi daha ala- h.ar~ketini tayin etmesinde baş1ıca pold kra~içe Vilhelmin~nin ke_;ıdisini .rlı ;ş ı ar.a Nneşrolunmaktadır. . • 3831 ı 
kar~t ve sanayııne mkışaf vererek eaktır. amil olacak ve Almanların yakında gabaltleyın kabul etmış oldugu La- ta ya ve evyork strcr1s; 23Gö58 
alltınmağa çalışmak, yeni yeni tica- Londr::ı., 7 (Radyo) - İngiliz mat- ittihaz edecekleri kararların şu veya heye saraym<la Belçika ve Hollanda ö 

~e.t abaları bulmak imkanları vardır. buat bürosundan: bu şekiluc tt?ceHi etmesi üzerine mü hariciye nazırları ile gurüşmüştür. Nevyork, 7 (Rndyo) - 1ta1yn hü-

b.oın~enaleyh ondan da fazla bir ümid İngiltere ve cemıbt Afrika hüku- him bir rol oynıyacaktır. Belga ajansı bir tebliğ neşretmiştir. kumeti, 1940 senesinde de Nevvork 
eshyemez. O İtalya ki, Avusturyanın metleri, cenubi Afırikada tas·y~re mek İyi malfi.mat almakta olan meha - Bu teLliğde Liılhassa şöyle denilmek- sergisine iştirak edeceğini sergf ko-
~rtad~n kalkmasının tevlid ettiği vazi- epleri açmağı kararlaştırmışlardır fil netice olnrak şöyle demektedir: tedir: miserliğine bildirmiştir. 
·1~tlerın manasını da idrak etmekte- au mektepler, ingiltere hava rırdıısı. Her halde Belçika hükumeti yeni Kral Leopoldün ziyareti Brüksel-

fzmir asliye rkinci hakuk h&?!inıli
ğinden: 

290339 l 
No. 

7 
8 
!) 

10 
11 

1 N C 1 R: 

ri. 
8 :::; 
~ 60 

lO öO 
rn ·rn 
14 50 

c ır. için rasad, fotoğrafcı ve bornbardı- bir takım asker\ tedbirler almak tn- deki ve ecnebi memleketlerdeki si -
b· 3 - 'Almanyaôa ve Hitlerde henüz mancı yefü.tireceklE'rdir. :-ıavvuruntla değildlr. Çünkü evvelce ya si mehafili f ev kala.de hayrete dü -

1 ır ltıulh ümfdi vardır. Siyasi' taarruz- Lonclra, 7 (Radyo) - İngilk're hü. alınmış olan tedbirler her ihtimale şUrmüştür . Deveran eden bazı şayia
tlB.tda ~uhınrnasınm al'!ıl sebebi de bu- k~m~ti sahil. muhafazası için yeniden karsı koymağ:.ı kafidir. l~r hilafına olarak i~rasına son da -
).frİk'Bıtaraflara karşı yapılan tazyik, mühım tedbırler almıştır. Brüksel, 7 (A.A) - Kral ile ha- kıkada karar verilmış olmakla be -

!zmirde Namazgah karakolu ci -
varında ikinci Sakarya çıkmazında 
25 No. lu Nimet aile evinde Adile 02~ ,., 'llf · t t 3 "" o a "'. J.' • J. arım o :::.5 11 50 
vekili avukat Agah Sabri Yenel' ta. 267 Ç. B. ve T. Nazlı s 12 t 08 ova ve Romada tekrarlantnak 1~- Almanyaya bir ihtar riciye nazırı B. Spaak Pazartesi ak- raber bu seyahatin Bel~ika ve Hol -

k~llen ~eşebbüsler, ?e? ~.u ü;ı.1idin se\1- · • .. ışamı Laheye ~(itmi!')lerdir. Kral ve land~ vaz~ye~in vehan;ıet k~sbetmiş 
d lledır. Her ~~n~ı b~.yu~ ?,ır taarruz- Londta, 7 (A.A.) - Dun ı:tkşan' nazır salı günu avdet edeceklerdir: o.ld~gu suretmde .tefsır edılmem~.-

rafından Gene 1zmirde b~snıahane- "ln Ç 11 1 II N ı 3 "" " ~ ;ı • ı~ . . ... nz ı . ;::5 1 .... 
de Anafartalar caddesinde kömür~ 136 Ç. d. t:ıranto m. 6 375 ıs 

a~ sonra, bu urnıd busbtitun ka.vbola- Londra radyosunda beyanatta bıılu - Seyahatin gaye~i H nllanda kraFçeı:ıı sı hı.zım gelmektedıl'. Oslo grubu mu
~! ve. mu~tem.el ~:Jaketleri, hiç bir nan ,Ayu_sturalya elçisi Casey şöyle ile birlikte rnernlek~tin müşterek mes~illeri arasındaki temaslar sık sık 
d Şe büs, hıı; bır mudahale ve kuvvet demı-ı; tır. menfaatini al:1kadar eden bazı bey- vakı olmuştur. Bu temasları yapmak 

han No. 886 da İsmail Pek-mez alev- 89 Ç B s ı ki 6 n • . .... 11.n~ra ..:.5 12 
hine açılan ihtar davasına mütedair 22 Ç. Suphi Ergin 8 ıı ~5 

urıuramıyacakbr. .Almah rndyosunun ingilterenin do- nelmilel mesele-leri tetkik etmek ol- tan maksad kat'i bir teşebbüs icrası-
dava arzuhal suretiyle davetiye va- 7 Ç. M. -Ataman 6 75 6 75 
rakası müddeialeyhin tahakkuk e - ------

a\ lte, Almanyayı bugün taanuzdan ~ıın~?tılard~n pek az yardım görebi - nm görüşmek olduğu gibi alelade 
~ lh>yan üç mühim sebep bunlarnn·. eeegı suretın~eki. iddiası boş H\.kırciı- noktai nazar teatisi de olabilir. Ha-

den ikametgahının meçhuliyetine 1065 yekun 
me?~i lzmirde çıkan Yeniasır gaze- 147326 eski yekun 

l\~ on üçüncüsünü kaybettiği gün. d~.r. Alman mılletı bunu ~·akında gö - Rı' .. sya hı· ta raf lihazırda Belç.ika kralının seyaha- tesının 22/10/939 tarih ve 10274 sa- -----
sa trıanya, ya herçi badahad diyerek !"UP anlıyacaktır. tinin gayesi henüz malfim değildir. 
i .ldıracak, yahud da davalarını kendi LJ h b / . k } k Fakat nı'\}}ıakkak olan bir cihet var~ 
eç~<le yeni bir şekille tanzime kalka- natav a er erı a 0C3 fl1' sa o da L_eopoldun kraliçe ile Oslo 
c!~ tır. ki, ~un~n neticesi de epeyce Ankara, 7 (Te1~fonla) _ Hatav . • grubunun zihniyetine ve usullerine 
şbnülmege layıktır. valisi B. Şükrü Sökmen bugün, ·e~i -Ba~ tarafı 1. ıncj sahifede -v sadık olmakta devam etmek niyetin *** Hatay mebusları şerefine turizm Yote- nın Alman~a!'~ bı~ tarafa bı!a.~ıgını de olduklarını göstermek arzusunda ---* linde bir ziyafet vermiştir Ziyaf tt ispat etmcsı ıtıbarıyle .çok mühım d ~ bir takım görüşmeler yapılmış ve 
Q d t l J" k - parti müfettiş· Bay Reşid .Tangute de duğunu. hyd.etmektedır. . görüşmeler neticesinde Belçika kralı 

a DU Uıc söy ıyece. hazır bulunmtştur a Komınternın ~rav~a gazetesınde çı HoPa~d-~ kı:~liçesine kandis~ il.e ş~h-
l'fcllerlin, 7 (Radyo) - Maruf Almarı Belediye ıseçimi: · k~n beyannanıesmde. ıse, ~ransa! İn- s;n goru~nıege geleceğini bıl~ırmı~ -
:'ı'tl~lind~n ~?~olf Res.i nasy2nal sos- Hatay yeni belediye meclisi top- ıılte.~e, Almanya ve JaponJ aya şıdd~t- tır. Kral Leopold bunun üzer;ne dun 
nı ıst parlısının teessus -ettigi gimün lanmış, riya8ete Bay Sattık Yurtman le hucum. etm;~te ve bu devietlerı;ı, -akşa~ saat 20/16 te otomobıUe ~-a -
Ülldd~ntımü. mi~nas~betiyle bu ayın 9 seçilmiştiı'. Diğer şehirlerde de be_ eı:npeİtry1a1ıs't fıRkırleral: n:_rp et1tdflt:!erı - hayebe h~re~:t etmiştir. Kraiın Brudk-

yılı nüQha8iyle ilanen teblig ve 
4/11/939 tarihinde mahkeme~·e da
vet edildiği halde gelmediğinden 
hakkında muameleyi gıyabiye icrası 
n:ı. ve muhakemenin 25/11/939 ta -
rihine talikine knrar verilnıi"l oldu
ğundan müddeiaJeflı !~mail Pekm~ 
zin tayin olunan p:ün ve saatta mah-
1cemede hı:ızır bulunm:ı."ı veya bir 
vekil göndermesi aksi takdirde bir 
daha mahkemeye kabul edilmiyece
ği tebliğ makamına kaim olmak ü -
zere ilan olunur. 

a mfihım hır soylev verecektir. lediye mec'ıisleri, ayni şekilde reis nı, A a y~ıın ~s d ?_şm ... nı o u~;ı~u seı:. tauhguı; ogleden sonra avdet e e-
.,., seç-imlerini yapmışl.aırdır. Meclisi ve merı anın a, ıge; emp;~a ıs - cegı nım olunmaktadır. Z . 

oyyat"e Sinemasında umumi ~eçimi, pazar günü a ıl _ !erden farksız bul~mdug.unu .. ılave. et.- Lahey, 7 (Radyo) -Belçika ~r~lı ay: Dn- caktır. Y P a tikten sonra, komıntern!n dunya ıhtı- Leopold, refakatinde Belçika harıcıye 
'ftt gece yangın çıkmlşsa Af . ı. d k 

1 
l~li için hazırlanması lazım geldiğini nazırı Spak olduğa ha.ide Brüksele ~kinci 1isenin orta üç.üncü sınıfın-a ·· d·· .. Jd·· ganıs ı..an a o.era kaydeylemektedir. . hareket etnıiştir. dan aldığim No. 921 tasdiknameyi 

. a son uru U Londra, 7 (Radyo) _ Kab!laen a- !A.Hlkad.ar mehaf~l, bu be~an_:ıame - Rom~. 7 (Radyo) _ Siyasi meha - zayi ettim. Yenisini alacağımdan es-
,1 nun. R"ece T~ayyare sinemasında lman son haberlere göre, Afrranista - den ~n :ı,ıy.ade endışelenmesı lazımge.. fil ~elç~ka ~ralı Leopold ile H~lla~dAa kisinin 'hükmü kalmamıştır. 
tı ~ile kontagındsın ansızın yan _ nın bazı ~ehirlerinde kolera başgöster- len bır devlet var~a: onun ela Alman- kralJçesı Vılhelmina arasındaki müla- Altay mahallesinde 794 sokakta 
1':ı ll ~ııtmtş ve sahnenin perdeleri ~an- miş ve Pek çok mesaphır v k~ydedil _ ya olduğu kamı atını beslem€kted.i~: . kata~ büYiik ehemmiyet ~tfetı:ıekte 'Ve No. lU/8 Bahaddin Günaydın 
, 11 ta~ de, sinemada alınan tertibat miştir. Bu müdhiş hastalıgın, k1Jmşu ~os:wva'.. 7 .. C~ady.o) - .thtılalın garb~ Avrupada yakın bır atide çok--------------
ı:~h:ıdie ateş derhal söndürülmti~ rnemleketlere sirayet etmeme~i için ge 22 ıncı yıld?numu m.?mı.sebetıyle ma - müh1m hadise bnşgöstereceği kanaa- lzmir ı7cra hakimliğinden: 

'

!::. ne rıi<1 tertibat 'l!ınmıst1 r. ~a 
5 

r~~al Vor?şılof, bugun Rus ordusuna tini beslemektedirler. Alacaklılarla konkurdato akdet -
- iP · .. R •• wı ı' *• • ,., lııtaben bır beyanname neşretmiş v mek üzere kendisine 3019/939 ta~ 

E L A M B A ~usyanın s~lh iste~~ğ~ni, bununla be - Romanya sefiri tekrar riliinden itibaren iki aylık mühlet 
1'. aber kendı menafonı koramak mec- verilmiş olan İzmirde arastada 273 

Sinemasınaa bugün fevkalade zengin bir pro.ttam. Halkımızdan b?riyetinde bulunduğımn, muhariple- Bükreşe gidiyor numaralı mağazada kavafiye tica -
binlerce ve on binlercesinin israrı üzerine !"In, bu noktayı nauı.n dikkate a.ım.sı retiyle müştegil Mustafa Begenin 

1 
lazımgeldiğini bildirmiştir. Paris, 7 (Radyo) - Romanyanın vuku bulan müracaatı ve komiserli -Al LA ff fN CENNET Mareşal VoToşilof; ltn~amn su1- Ankan. "Sefili Stoyka 'i'frrkiye han- ğin raporu tizerine verilen mehlin 
hün iadesi için elinden gelen g~yreti ciye vekili Şükrü Saracoğlu ile bir ka1dırılmasına 2/11/939 tarihinde 

SENENiN lLK BVYtJK TÜRKÇE F1LMIN1 sarlet;n~kten çekinmiyeceğin'i nave mfilaka't yaptıktan sonra, bugün tek- karar verildiği alakadarlarının ma 
t!.AROL LOMBARD VE FREDERİC MARCH ":ı~tır. rar Biikrese hAreket etmistir. lfimu olmak üzere ilan olunur. 

1483!H U. yekun 
Z AH l RE: 
354 ton buğday 

35 Ç. fasolye 
30 ton bakla 
12 Ç. nohut 
11 Ç. Bulgur 

305 Ç. susam 
14 Ç. K. darı 

5 1875 6 
8 50 
3 25 
6 50 

9 10 
12 5-0 15 

107 4 B. pamuk '35 
5 50 
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ESHAM ve T AHVİL..\T 

Sterlin 
Dolar 
F. Frangı 
Liret 
İsviçre F. 
Florin 
Ray~mark 
Belga 
Drabmi 
Leva 
Çekoslovak kr. 
:Peçeta 
Zloti 
Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç kr. 
Ruble 

PARA BORSASI 

5.24 
130.025 

2.96875 
6.7175 
29.315 

69.405 

21.7425 
0.97 . 
1.5875 

13.1825 

23.2887 
0.93'5 

2.495 
S0.875 
31.19 

1933 Türk borcu l. 19.ıso peşin 
Not: - Hizalarında rakam bulun 

mıyan dövizler için fiyat tescil enil
memiıtir. 

Tarafından nefis bir &"ÜZellikte yaratılan wıe wsw 

YALAN C 1 LA R ŞAH l Kliltürparkta nu!r:•y:~;;::.;::~!:~-:. pavy .. 

~, .... ~abit renkli ve Fransızça sözlü filmi U.e birlikte olarak takdim edile- Cennet Y11"3sı itlôkı·na seza 
U ~tır. Ayrıca :MILLl ŞEF!MlZlN ve misafir generallerin hU!iurlan K 

Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünden: 

e Ankarada 19 Mayıs .stadında yapılan u·· ltu·· rpark Sı· neması 
Büyük Geçit Resmi 

~ Fox JURNALde dünyanın en son mühim hadiseleri. 1 12 Teşrins(Tni Pazar günü ac, ılıyor 
SEANSLAR: -
Allahın cenneti 2 5,30 9,30 En seçme filmler ... Zevkinizi okşıyacak bir salon ucuz fiat ... 

~enz.~ ... alaiinicmüinriııişiahiıiıll11mi4 .. 81ırıiidme•mb*amş•Ja•r•·11111 .... a·•ll!fsıı~tBillll-.:s::aı .. m:1..... i~iii:lıiiııılim1ı1lm-.14iiıillt111ı::m•M•~cüDkDemilime~1•k~o~nifomriiZ:iilii&r ......... ~~ııııiiıfiiiııı .. •I 

İdare vasıtaları için 350 ila 450 ton mazot kapalı zarf usuliyle eksilt;.. 
meye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 82940 lira ve muvakkat teminatı 2470 lira elli ku
ruştur. 

!halesi 17-11-939 tarihine rastlıyan cuma günü saatl5 te Galata rıhtı
mındaki umum müdürlük binasında toplanan satın alma komisyonundı:ı 
yapılacaktır. 

Bu husustakişartname 165 kuruş mukabilinde sözü g~en k<>mis:von-
dan alınabilir. 1 4 8 12 8957-4000 
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8 fe~riniaani 1939 Ç\uşa.mba __ Sahife 4 (ANADOLU) 
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Denizler Hakimiyeti 

Alman tica et ~emileri, 
art k gör·· nmez oldu 
Denizler hakimiyeti olmasa idi, 

bugün garp cephesinde tek 
lngiliz bulunmazdı 

Londra - Deniz kuvv~ti. deniz mu- ticaret gemilerinin Alman kara gc -
harebeleri o!dugu 'nadir zant<1nlar mileri ve deniı:dtıları tarafından ve
nıü:<te:-:rıa, gösterişi az bir kuvvetti.r. ı·ilen bütün işaretı.eı e, anlaşılsıı: a_~la
Fakat tesiri bir çoklarının zanr.ettı - şılmasın, anında ıtaat etmelerı luzu
ğinden <laha vasi ve şümullüdür. O - ınuncla son derece israr gösteriliyor. 
nun kudret ve kıymetini takdir ede- Ayni zam:ın<la, me~eJa ani olarak yol 
me\•en ve harbi yalmz orduların çar - değiştirmek gibi her türlü hareketten 
pış~ası saranlar, Britany::rnın g::ıy- ~ıln bir surette ictinab edilmesi, aksi 
retleri ile mütteiiklerinin gayretleri- takdirde Alman denizaltısı kumand:.ı
ni mukayese ederek ademi memnuııi - nının bıınu serkeşlik addelle'!eği sö>· • 
yet- gösteriyorlar. leııiyor. Fukat hukuku düvel kanunu-

Bugün garp cephesinde 1 !'!14 de1d mm hükmü icabınclmı olan. ve harp g-e. 
esns ingiliz seferi kuvvetinden dnh::ı misinin komutanım bir bıtarafa kat·-

büyük bir İngiliz kuv\~eti v·ırdır. Bu sı cebir istimal etme<len evv~l hare· 
kuvvet verine daha süratle ve bir tek ketinin lınkh olduğundan emın olm::ı
za:dat ',;ermeden va~ıl olmuştur. İn - ğa mecbur kılan vazifeden lıiç bahsf.· 
giİiz deniz hakimiyeti olması.wdı. btı dilmiynr. A iman deıfrz~ltı komutanla· 
kuvvetten ne bir ndam, w• de b"r tank rınrn km h~ıllerde endıse Ye korkula 
oratls. bulunabilirdi. Bn hakimiyeti te- n pek kolayca uyanıyor. 
min ve idame etmek harpte bulunan Bu da Danimarka gAmi::;i Vendia · 
İngiltere hükumetinin daima ilk diişün nın Ebvv ı...ı:ıklurıııd.ı batırılma ·ı gi
cesi olmalıdır. bi hadi"elerle · ııet'celtniyt)l'. Vendi~ı 

Çıinkü her şey on:ı bağlıdır. Bu ga- :hamıılesizdi; denizaltı gericien yakla~
ye için, ~on üç ı,:eııe zarfında misli gö- tı. Vendia deniznlhn gÖ! ··r r-örrne< 
rillmemiş emekler sarfedilmiştir. durdu i~P de, denizaltıdan derhal ate~ 

!cinde bulunc.luğumuz harpte deniz arıldı. 120 :netrelik nıeı:afetle:ı se~le
kudi·eti şiımli<len çok şeyler yaptı. Al- :ıildi, fakat ktılak asılmadı. Nihaye'. 
man ticaret sefaini denizlerden kay- Vendia bir tnrpido ile batırıldı. Hayı 
boldu. Donanma. bitaraf gemilerin zaman yüzdükten Mm·a kurtarılaı 
kaçak eşya naklini kontrol etmekle, kaptvnm dcırıi"altı komnb.m, .. g-aliLı 
Almanyayı denizaşırı memleket1erdcn gaddarlığını haldı göstumek ıçın: 
en lüzumlu ihtiyaçlarını temin edemez 
bir hale getirdi. -tSiz kurak e.şy:ı götüı:iiyorclu 

Bu mahrumivetin kudretli 1tesi'ri ı D . ı· -. 
1 

nuz .~ euı. 

oüşman tarafından çok iyi aııla~l mıı:ı- Bövlc bir <W\' gi.~f (b·ültııP<liği anla 
tır. Onun hundan kor>ısu,. bitar!!f şılınca, cihana neşredilen son b hanr 
devletleri tedhişle kendı lchıne har'o! - Vendi:.ının denizaltı:>mı :mhı:ı etme~ 
ket ettiı'mck, yani !n.giliere ile ticaret- uğraştığına dalr bir iddia idi. Bu bi 
len ictinapla, ke~dısıne mat:~em~ teda- çok vakalardan yalnız bir tan.;sidir 
rikine devam ettırmek hususunda sar- Son bir mb;al Fransız Bretagne traıı 
fettiği muazzam emeklerden iyice bel- satlantiğinin ~ırf keyif için bombın· 
li olmaktadır. dıman edilmesidir. Böyle mezhuhan 

Bir te.ıat: • metodlarla Almanya7>'a, 1917-18 el• 
Britanya ve Almanyanın usulleri a- harbini kazanmak emelinde idi, mu 

~·asındaki fark dikkate ı;ayandır. Bize vaffak olamadı. 
göre bitarafların düşmana. kaçak eş-
va tedari~ .etmesi bir cü_:Um ?la;n~z. Sahne değişiyor: 
Hu onlar ıçın meşru ve karlı bır ıştır. Geçen harpte müttefiklerin « K'ir1ı 
Ayni zu~an~a ~evl~~ler arası .huku- sız şartı:ız denizaltı harbini ~ b<:rtar.~ı 
!<unun hıç hır hükmune mugayır de - etmek için kullandığı metorllur bugu 
ğildir. Fakat devletler arası hukuku me,·kii tıı.tlıike konur konnıaz semere 
n~uhariplere. aç.ık_ denizlerde b~~un:ın sini vermi~tir. İngiliz gemileri hı1!· 
lııtaraf gemılerını aramak ve musa<le- fordi bir surette hareket eclerken de 
l'e etmek hakkını vermiştir. z:~.a~.et nizalfıların biçtiği haBat müdafı:uı

1 

tecl 
'"~!.~·ama ~snasınd~ ıı:ıu~avemPt. go:l.ı:- birleri arttığı ve denizaltılara kal'~ 
dugu takdırde cebır ıstımal edılebıln · mukabil taarruzla muvaffak o~6ıf~· 
Fakat cebr!n n:eşru ola~ derecesi an- müddetçe azalnrn,tır. Bunun netices 
rlik taharrıye mkıyada ıcbar edecP.k Alman deniz foaliveti Britam·:ınır 
derecede olanıdır. Britanyanın bu zn- Okyanus sahillerinden İ!:ılrnndinav y· 
mana kadar yaptığı şey, düşmana git. naıtı1< sularına intikal etmis, ve b• 
mekte olan malzemeyi müsadere etmek faaliyetin hedefi İngiliz gemilerin<leı 
ve bu mü:-adere işi biter bitmez gemi- ziyade bilhassa şimal bitarafları olma 
!eri ser~st bırakma~t:r. Cehil' .3:ncak ğa ba~lamışlır. Venclianın hu memle 
pek nadır hallerde ıstımal edılır ve ketle veva harple hiç bir alaka<1ı olma 
mü~adere Ganaim mahkemesi tarafın- vısı, on~ siddet ve zorbalıktan kurt!' 
dan taı:;dik edilme<liği takdirde, yapı- ~amamıştır. 
lan hasar ve çekilen müşkülat için 
tazminat verilir. 

Eğer o ingiliz harp gl'milerinin ı·c 
Maamafih Alman nazariyesine p-ö- fok:t+ini knbttl et!'levdi. Alt!'rnya eh 

re Almanyanın mukaddes davası hP-r ha ı1eler yapmıızclı? Baltı~<ta tabii, hi 
türlü insaniyet ve hukuku cliivel <lii - tnraf r.-emilPri Alman deniz kuv\•ctlr 
şüncelerinin fevkindedir. Bir Bitaraf ı-inin hakim;yctine karsı hitaraf kar• 
geminin harp zamanında Almanya - c:ularının temin ettiği hima,·eden h:,cı 
ııın düşmanı olan bir memleketle tica- ka bir himayeye malik değildir. ö~ l 
rete devam etmesi o kadar şeni bir ci- görünüyor ki ba!3ka yerlerde bitaraf 
nayettir ki, kumpanyasına nasıl bir g-cmilet' refakat si<ıteminin hima:vesir. 
ıarar verileceği hiç düc:ıünülmeden den istifa<le eclt-CE~k olurlarsa çok W'.'" 
tlerhal batırılmağa mahkumdur. Dev- kazanacaklar ve bir şey kaybetmiy" 
Jetler hukuku hükümlerine riayet hu- ceklerdir. 
susunda kuru laflar söyleniyor. Fakat c. s. 

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 mevkiinrle Çapar Gölü nam mahalde kain ta~ 
pu kaydına göre altı yüz dönüm karşılığı elli beş hektar ve bin dört yüz 
metre murabbaı mesahasında iarlj ve göl yatağı müzayede ile satılığa çı
karılmıştır. 

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

Müzayedeye girmek istiyenlerin arttıracakları bedelin yüzde onu nisbe
tinde teminat akçesi yatırmaları lazımdır. 

Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve satış şartlan hakkında malil
mat almak istiyenlcl'in her gün bankamıza müracaatları ve arttırmaya 
girmek istiyenlerin yukarıda gösterilen gün ve saatte bankaya gelmeleri 
liizumu ilan olunur. 

30 81 ı 2 8 9 10 11 17 18 19 20 

Menemen Helvacı köyü muh· 
tar lığından 
1 - 6286 lira 89 kuruş keşifnameli Menemen kazasının Helvacı kö~ 

yü mevcud künk su yolunun demir boruya tebdili Ye bir depo inşası için 
28/10/939 tarihinden itibaren 21 glin ınüddetl€ 2çık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bu !şlerdcn anhyan rJptığ1va dair c-'i ·... 'ıiiyctname ve vesi
kası olan isteklilerin ihale gürıil olan 17 te!3r: i , .ı1 • · , p-r.::ı ırünii saat 
on dörtte Menemen kavnıakamlık "Ul nuncb t ""c!d fil ed-.?..!v.: ! · ~ · ;·on~a 
hazır bulunmaları. 

8 - İhaleye iştirak etmeden 1 !"?.at <"1.·el ın• lu ı:mcn ke<+' ·; ""riııden 
%7 5 pek akçası olan 471 lira 45 kuruşu veya muka:ıil ·uh:ber 
banka me1~tubunu makbu:: mukabilinde :ratırm!ş bu!unacaklaı dı ·. 

4 - Frojecı;ni ,.c keşifr:\me ve ~nrtn~melerini gcirmek is ivı.:n~~rin 
r•~r zaman MenE!men kırnı~!rnmlığı köycü!lik bUrosuna mi!raca~d<·.rı ilftn 
olunur. ''.l 4 8.. l2 ---- 40CO 

MHrı~·;;:;;;· .. z·;~;;~·~ ... A·;i;iie'l"3i;;t;~·ffA~·;;·~· ..... r... Sperco vapur acentesi 1 V. f·. Henri Van Derze 
~ Komi$yOnf!.I. ilanları a cADRt;!~~~i~;N~N. Dl VAPURL.A.JUN HAREKET USTESI 

lzmir leı·a::wı amfrliği satın <"Jma l~omisyonundarı: ADRİATİCA s. A. N. 
On bin adet bakır kapalı bakraç alınacaktır. Avrupa bakırından ALBANO vaptıi"U 

21111939 
tari-

Amerikan Ekı-;port Lines, !ne. 
Nevyork için 

tercihan olacağı gibi bakraçlar Samatya bakmndan ve eski yeni ima-
lat kırpıntılarından yapılabilir. Pazarlıkla eksiltmesi 9/11/939 per - hind elimanımıza gelerek kar::ı.deniz 
şembe günü saat 14 de tophanede htanbul levazım amirliği satın al - limanlarına hareket edecektir. 

«EXİRİA» vap. 30 ilkte!Srine doi· 
ru bekleniyor. 

ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 55000 liradır. İlk temi· ECİTTO motörü 3/11/939 tarihin 
nab 4000 liradır. Şartname ve nümunesi komisylnda görülür. lste~li • de gelerek ayni gün saat 17 de Pire, 

«E_XPORTER vap. Son teşrin bao
langıcına dogru bekleniyor. 

!erin kanuni vesikalariyle beraber uelli saatte komisyona gelmelerı. Brindizi, Venedik ve Triyesteye ha-
l-4-8 reket edecektir. 

ARMEMENT UEPPE, ANVERS 

lz:mir levazım amirliği satın alına Jcom,isyonundan: 
Miktarı 

Kilo 

240000 
40000 
66000 

3300 

Odun 
Saman 
Kuru ot 
Beyaz peynir 

1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri için yukarıda cins ve miktarı 
yazılı dört kalem vem ve erzak pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 9- ikincitesrin-939 perşembe günü saat 15 de kışlada 
izmir levazım amirllği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin belli gün ve satten evvel komisyona müracaatları.4118 

lzmir ln•azım amirlifii satın alrna komisyonundan: 
Adet Cinsi 

66 
50 

900 
28 
20 
2:5 
29 
~~ 

Büyük bakır kazan 
Küçük bakır kazan 
Bakır bakraç 
Bakır kevkir 
Bakır kepçe 
Bakır süzge:ç 
Saplı ta!) (bakır) 
Yağ tuva31 (bakır) 

1 - İzmir mü"t~hl:ı:m mevki lıiıl!kleri i~·in yukarıda cins ,.e miktarı 
\'azılı sekiz kalem b.ü'1r nu:ı.l?.ı::me paz'.ırlıkla satın alınacaktır. 

2 - ih"lesi 15-~. tt->:"jtin-~1;)9 perit!mue glitıii s:ıat 15 de kışlada izmir 
levazım amirliği s11tın :tim~· komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahrıı · n etl:ltn tllbrı Hfı04 lira 5:ı kuru~tuı·. 
4 - 'l'emiırntı kati.\'e ~ık~ası 2175 lira 6H kunıstur. 
5 - S:-trtmınıesi lıu· gün komisy'1ntL crörül<·bilir. 
6 - t,.,tekliler ticıPd udu rnd,ı k:-ıyıtlı uhhıklarına d:.ıir vesika gös' er

m.:k mecbu riyt i ııcl~tlirlf'r. 
7 _ Pazarlığa iştirak <=deceklf'r 2490 ::;ayılı kanunun iki Ye üçüncü 

maddeleriııLlı.:! Vt' ~al'tnamesiııLle yazılı ve~ikalar. ve teminatı ka
th·elerh•le birlikte ihale saalindtn evvel komisyona müracaat-
l~··rı. - 4119 

lzmil' le·vo .• mı a.ınit!ilii saf-:, ı alma koıni1> ıonundan : 
Kilo Cin ·i 

26000 
26000 
26000 

Ispanak 
Prasa 
Lahana 

1 - İzmir müstahhm mevki merkez birliklerinin yukarıda cins ve 
miktarları yazılı iiç kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 23-ikinciteşrin-939 perşembe günü saat 15 de kışlada 
izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 4160 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 312 liradır. 
5 - Sartnamesi her gün komis:vonda görülebilir. 
6 - htekliler ticaret o<ln::1rnda knyıth olduklarına dair vesika göster-

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

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra-
caatları. 8 12 17 21 4117 

lzmir levazım anıi'l'li(Ji satın olma komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri hnyvanatının 372000 kilo yu

lı>f ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmt1ştur. 
2 - İhalesi 24-2. tesrin-939 cuma günü saat 15,30 da kışlada izmir 

levazım amirli~i satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tubrı 20460 liradır. 
4 - Teminatı mııvakkute akçası 1534 lira 50 kuruştur 
5 - Şartnameı::i her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına diar vesika göster

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

m:ıddelerinde ve ~artnamesinde yazılı vesikaları, teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 8 12 17 22 4120 

lzmir leı•azım (llllirlirji .<ıatın alma komisyonundan: 
1 - lzmir mfü;tahkem mevki birlikleri hı:ıyvanatının 340200 kilo yu

laf ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhD.lesi 24-ikincite~rin-D39 cuma günü saat 15 de kışlada izmir 

levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 18711 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 1403 lira 33 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda göri.ilebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

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

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları, teminat ve tek
lif mktuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 8 12 17 22 4121 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundtın: 
ı - Çanakkale Müstahkem mevki birlikleri hayvanatı ihtiyaçlar! 

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

2 - Her kıtanın ihalesi hizalarında gösterilen gün ve saatlarda 
Çanakkale Müstahkem mevki satın alına komisyonunda yapıla.
caktır. 

S - İsteklilerin mezktlr tarihte teminat akçaları ve ihale kanununun 
iki ve üçüncü maddelerindeki vesaikle birlikte ihale saatından 
bir saat evvel teminat ve teklif mektuplarını komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 

Muhammen Muvakkat 

Garnizon Kilo 
bedeli teminatı Tutarı 
Kr. S. Lira Kr.Lira Kr. ihalesi ve şekli 

BOLSENA vapuru 6/11/939 tari
hinde gelerek Adriyatik limanalrına 
hareket edecektir. 
CİL!CİA motörü 7 /11/939 tari -

hinde limanımıza gelerek Cenova ve 
~arsilyaya hareket edecektir. 

GAL!LEA vapuru 10/11/930 ta· 
rihinde gelerek doğru Triyesteye gi
decektir. (Seyahat milddeti üç gün
dür.) 

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

ITALIA S. A. N. 
NEPTUN!A motörü 19/11/939 ta

rihinde Triyesteden cenubi Amerika 
limanlarına hareket edecektir. 

Not: Ahvali hazıra dolayisiyle nav 
lun v~ hareket tarihlerinin kat'i ol • 
madığını ve bunların hiç bir ihbara 
lüzum olmaksızın değişebilir olduğu. 

Anvers için 
«ESP AGNE~ vap. Son teşrin başlan 
gıcında bekleniyor. 
• 

D. T. R. T. 
Tuna limanları ;cin 
c:DUNA~ Mot. 15 ~on teşrinde bek 

leniyor. 
c:KASSA:ı- mot. Son teşrin sonların 

da l>ekleniyor. 

Service Maritime I<oumain 
Köstence Kalas ve Tuna limanle..rı 

için. 
cOİTUZ> vap. 2 son teşrine doi· 

ru bekleniyor. 
Ste. Commerciale Bulcare de Na• 

vigation a vapeur 
Haifa t~kenderiye ve Port Sait i~in 
cVARNA> vap. hemen hemen bek 

lenmektedir. 

Vapurların is!m ve tar.ihleri ·hak· 
kında hiç lıir taahhüd al.namaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

nu ve bu hua:ıatan dolayı acenteye k 
bir mesu\~yet terettüp etmiyeceğini Olivier ve şüre ası 
muhterem yükleyicilerin kayıt ve i· Limited 
şaret etmeleri rica olunur. VAPUR ACENTASI 

Daha fazla tafsilat için Cumhuri- Atatürk caddesi Rees binası 
d F Tel. 2443 

yet caddesin e ı-atelli Sperco va - Lcındra ve Liverpol hatlan i-:in 
pur acentesine müracaat edilmesi. piyastrnın ihtiyacıııa göre vapurlan• 

TELEFON: 2004--2005 "!llZ s~fer yapacaklardır. 

m . . FiJFllWI• 
~..!f!f.2§.l(Y!jClJ.LA~ DiKKAT! .. 

Milli piyango bayiliği 
Etiman kitap evi 

Milli piyango biletlerinizi (Etiman kitap 
evinden alınız!) 

HükUmet caddesi No. 50-52 
HIUllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllılllllllllllllllllllllllllllllllllfll•llHHHI Hlltllllfllll 

(Devamlı biletler gon güne kadar saklanabilir.) 

-

Dikkat 
Mantoluk, Rop
luk erkek, kadın 
musammal:ırı 

~ 

BAY!,AR 
için palto, par· 

desü 1,te ey! 
elbise ve ağır 
hazır mantoları 

lbrahim 
Karakaşta 
Bu!u!9sunuz 

19dunpazarı No. 12 

---Operatör---·• 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştatfbl 

İzmir ikinci icra memurluğun • 
darı: 

Açık artırmaya çıkarılarak gayri 
menkulün ne olduğu: 

'l'oraman mahallesi birine: Asma
lı l\1esciu sokP.ğı (4) pafta (408) a . 
da (14) par.sel 20 eski pafta 28 taj 
numaralı ve 33 m. m. ve (400) lira 
muhammen kıymetli bir bab hane: 

İşbu gayri menkul açık artırma su 
retiyle ve peşin para ile satılığa çı -

ıı·----~-··------rı karılan birinci artırması 12/12/939 Operatör tarihine miisadif salı günU saat 15 

2 inci Beyler sokak fıırun kar,ısı 

No 25 

de ikinci icra dairesinde yapılacak-

Dr ASAi} Mukbı·ı tır. Bu artırmada % 25 nisbetinde 
• · bedel verildiği takdirde müşterisine 

Atakam ihale edilecektir. Aksi halde en çok 
artırn!lı~ taahhüdü baki kalmak şar 

Menıleket haatahaneai operatörü tiyle ıkıncj artırması 27 / 12/989 ta-
Hastalarını her gün S ten sonra rihıne ınüsadif çarşamba gi.tnü saat 

2575 12 34385 00 10/11/939 10/80 da ka. B· · k d d 0 12 1 J 15 de gene dairemizde icra oluna· 
ırınci or on a 0 numara 1 a· caktır. Bu artırmada en çok bedel 

Ezine top 
alayı 768000 4 50 

Ecabat 360000 60 
palı zarf kinyon apartmanında kabul eder. vere ·h 1 d"l kt' ! b • 1215 00 16200 00 10/11/989 11 kapalı ne 1 a e e ı ece ır. ş u ga;Tı 

zarf 25 81 4 g Telefon : 3537 menkul üzerinde hak talebinde bu-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lunanlar~ ellerinclekı re~i vesaik 

D l t D . ll 8 . . . l t k . d un ile birlikte ilandan 20 gün zarfında eV e emzryo arı lnCl lŞ e me ·ontlSyOn an mü::-acaatlan lazımdır. Ak.si takdiı-de 
Kiraya verilece!;: gayri menkulün 

Mahalli Cinsi 
Harita veya kapı 

No. su 

üç seneHk muham- M. Teminatı hakları tapu sicilince sabit olmadık .. 
men kirası · ça paylaşmadan hariç kalacaklardır. 

Lira Lira Kr. I Artırmıya iştirs.k etmek istiyenlerin 
----- kıymeti muhammenesinin % yedibu· 

Alsancak - Şehitler - 1492 ci sokak ~68 M2 arsa oo 600 45 00 çuk nisbetinde pey ak~esi veya mil-
Alsancak - Birincikordon 1456 cı so. 36 M2 • oo 60 , 4 50 li bir banka teminatı irac etmeleri l!· 
İzmir kemeri istasyon civarında Kahvelı:lne 28 H. 12-107 K. 400 30 00 zımdır. Müznydeye iştirak edt>nler 
İzmir kemeri istas:ronsalonunda Bth .... ~ oo 250 18 75 şartnameyi görmüş ve lüzumlu ma-
İzınlr kemeri istasyon t-'-. kahvesi 8/ 9 H. 21 K. 1230 92 25 JQmatı almış ve bunları tamamen ka.-

Yukı:ırıcla mahal, cins ve miktarları ~ -4Zllı idaremize ait gayri menkuller 2490 sayılı kanun hükümleri dairesin- bul etmiş ud ve itibar olunur. Şart ... 
ele ımrtnamesi v~~'!ıH~ ··ı} sene mOddet'~ kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmışlardır. İhaleleri 17·11- name 22/11/939 dan itibaren görü· 
9:30 cuma gUnU saa: 10 ,,.,_ Al·~ ,. işletme binasında komisyonumuzca sıra ile yekdiğerini "müteakıp yapı1a-ı Icbilmesi için açıktır. Daha fazla 
c;1ktır. [ malfımnt alm:ık isti;renlerin 939/ 

İsteklilerin mw••-···· .• Lte hizalarında gösterilen M. Teminat makbuz lariyle komisyona gelmeleri ıazımdır. 2180 dosya ile nıemuriyetimize v~ .. 
Şnrtıır.1:1eleri ,_:.: ....• kR .minde g?rillebilir. 2G 1 G i 8960 mürıadiyo mUracaatlnı·ı ilan olunur. 


