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BundaD sonra terakki, medeniyet ve ·ns3niyet yollarında 
· adınilarımız genişliyecek, hamlelerimiz sıklaşacakhr 

Türkiye; ilmi ile, irfanile ve ordusu ile büyiik lngiliz ve büyük Fransız milletlerinin gözünde 
ve di'ınağında medeniyet için, terakki için, sulh için, insanlık için ve bilhassa kendi mev· 

~udiyetleri için zaruri ve çok faydalı bir varlık telakki edilmektedir. 

1 tek ifi 
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l.lilllmmM!i~!~~"Y~.e----a~~e--·~~J;C] 
u gec i sefer 
haz rl rı aşladı 

• Piya ada satış ve fıat-
lar hararetlendi 

. . . . Çuval sıkıntısı başladı, ihracat ruh· 
Başvekil, Harıcıye Nazırı ve ordu başkumand~.Aı, Kral~n rı~asetı altında satna leri içi kolaylık ·s e ·yor 

toplandılar. Bazı sınıflar hemen sıJaha çagırılaı Bazı gıda mnhsullerinin ihracı ya- ı daireden geçirilmesine lüzum göriılıne 
- sak listeden çıkarılması ve ihracına ! den verilmesi ve kolayca temini huau-

Brü~sel, 8 (A.A.) - Belçika aske· için bütün tedbirlerin ittihaz edilmiş bir çok feyezan mıntakalnrı ihdas e- nin bu milsait mütalealarla tezat teş · ı müsande edilmesi mü na ebe tile piya- sunda odaca alakadar makamlar n~z
ri makamatı b"r ~ok kim.selerin. silah olduğu beyan olurım:ık .dır. Liegei ~ ·1mckte bulunduğunu bildirm"ktedir. kil etm~ktc bulunduğu beyan edil- sada har ret 1 atışlar olmağa \'e fi.at- dinde teşebbilslcrde bulunulması lro-
nltına nmnsına teşebbU etro. ve Amerse ba lıyan ve B~lçıkn - llollan- G€re~ Bclçik~nın gerek Hollan?~ - mekt~dır. . . J eıae derhal yükseliş başlamıştır. Ege rarlaştırılmıştır. 
jandarmalar ev ev dola ar. k ,1ları Jn ~ııd_ud ın n büyuk hır kısmı boyı • !ı.n. i tıhaz ~tmı~ olclu_klan tedbı~ın Brüksel, 8 (_Rady ) -. !'aşvekıl Pı- bö1gesiıı bu neki zeytinyağı rekol- Çuval ihtiyacı: • 
toplamıştır. ca ımtıdJ.t eden Albert kanalının sag ıhtn·at tedbı rlerı oldugu beyan eclıl - yerlo, ıefnkatınde harıcıye nazırı lesi 40.000 tondur. Bunun lı er nl 15 Avrup!ıd harp hali sebebiyle harıç-

Bütün umumi \'e hususi na il vasi- ahili üzerinde. bir çok k.i.aat tn~it me' e ve kraliçe v ·rhelmina ile kral Spah ile ordu baş komutanı general rnil~ on kilosu dahili i t ihlake s; rfedi- ten memlekete çuval getirilmc,,i güç
tn!arı bilhas n şimal mıntnkn ında dilm' ir. Bu kı t mühim miktarda Leopold t.arafından F~~rere, ingiltere Deni o~du~lnrı hnlde akşam üzeri sa- lir, mı.ıtebakisi <l~ dı memleketlere leşmiş, bu yüzden piyasada çuval fi -
müsaılere e ·ımistir. ü ader c!en top bataryalarına ve otomatik silahla- 1.ralına ve Frnnsız reısıcumhuru Bny raya gıtmış ve kral Leopold tnrafrn - ı ihraç olunurdu. Pi) asada zeytinyağı atlerinde yükseliş bile olmuştur. Bnzı 
maksad askere davet edilmiş olanla- ra maliktir. Hollandadan gelen haber- Lebruna yapılm ı~ obn sulh tekli~ini_n u_an kabul olunmuştur. Kralın riy~se- r ihraç ed.tmeyince rekoll~min ihtiyaç_ tilccnrlar, bazı dairelere ve inhisarlıır 

krd· 1 b··~.. t k d Al Alman gazet.elen tarafından mu~aıt tınde vukubulan toplantıda. umumı se tan fazla nın ne yapılacağı düşünül- idaresine ait taahhütlerini bile çuvtıl 
rın na ~ ır. . A • • • er ULUll cenup mm a ·a?,ın 8 \'e : matalealarla karşılanmış olduğu ve ferberlik lrndrolannın derhal tespiti mekte idi. ltal.ra Ye F r ansaya, hatt in tedarik edememek yüzünden yerine 

SalubıyE:ttar sıyası mahafı_lde ~~tı- 1 man hududu boyunda mudafna t~~t:- ing:~iz ve Fransız gazetelerinin ~u ve bazı sınıfların hemen silaha çağırıl giltereye mühim miktar da zeytinyağı ge~iremiyecek vnziyette kald·klarını i-
yaç halinde umumt seferberlik ılanı batının arttırılmış olduğunu ve dıger teklıf karşısındaki hattı hareketlerı - ması kararlaştırılmıştır. ihr ç edilec<>kt°r. Su.;am, mercimek ,.e leri sürmektedirler. Du sebeple tmzı 

diğer nıahsuUer de bu meyanda ıill- tüccarlar, Hindistandan mühim m'k-
red ilebilir. tarda çuval getirterek piyasa ilıtiya.-

/hracat ruhsatnameleri: cını karşılamağı muvafık e~rrrı:O!ı, 
Ebedi ŞPfin mezarına Ticaret odası idare ooyeti, dün ~i- Hindistandaki çuval mn.es ~~leriJ.·l~ 

- t leden sonra. toplanmış, ihracatçıların anlaşmışlardır. Fakat Hındıstandaki 
cefenk koyacaklar yeni yıl için \'erilecek ihracat ruh at- firmalar, Tilrkiyeye idha.I edilecek çu-
, • namelerinin çok uzun tahkikat ve tet- va!Jarın tamamen TOrkiyede kullanı-

lngi iz ve ransız g te e-z Şefim\z 
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şr ya ı 
Bugünkü şartlar altında su!:h teklifini kabul etme1· Al

Ankara, 8 (Hususi) - Milli Şefi- kiklerden sonra tekemmül etmesi ya_ lacağJ hakkında teminat ve vesika 1 -
miz İsmet İnönü, Ebedi Şefimizin öldü zünden vukubulan şikayetleri müzake- temlşlerdir. Bu vesika, şehrimizdeki 
ğü günün birinci yıldönümü münase - re etmi~tir. İhracatçıların, ruhsatna- alnkadar makamlar tarafından verlldl
betiyle Cuma günü Etnografya müze- me deği~tirmekten ibaret olan mııa _ ği takdirde Hindistandruı mflhim rnik· 
sine giderek, AtatürkUn muvakkat melerinin uzun uzadıya ve her resmi tarda çuvnl idhali rnUmkün olacakttT. 
kabrine çelenk koyacaklardır. 00=-----

T ütün le r imiz Bozulan .. .. 
manyanın kar han.:sini kabJrtmak demektir 

'Paris, 8 (Radyo) - Bütün Parls kere daha isbnt etmek gayesiyle yap- him bir i.ntiba hasıl etmiş olduğunu Amerikada gittikçe 
gazeteleri, bugünkü yazılarında tıklarım kaydediyorlar. yazarnk milttefiklerle Almanya ara-
Eelçika kralı ile Hollanda kraliçe- Romn, 8 (Rndyo) - İtalya gaze sında bir kompromi bulunmasını te- aranıyor 

uzum er 
T"caret odctsının bir istatisti~i 

"nin, ulh teklifleri mltnasebetiyle teleri hilkUmdarların teklifinin mü - menni eylemcktedirler. İ!!.tnnbul, 8 (Hususi) - Amerika 
mütalealnr erdetmektedirler. tijtün fabrikaları milrnesilllerinden Bu sene kazalarda istihsal edilen ve m:ı.hvolmuş, bu suretle ' •ilfiyetin 0-

Pöti Patizi)•cn gazetesi bnş mu-

/ 

F I<olmcn bu gün şehrimize gelmiştir. ya{.'lllurdan kalitesi bozulan kuru ü - züm rekoltesi 14507 tona düşmilşttır. l.. 
hurriri. makalesinde diyor ki: ~ trıf " fsa "31'e ve ..-a Beyanatında: zilm miktarı hakkında şehrimiz tica- lıfanisadcı: 

c:Bclçikn kralı ve Hollanda krnli- ı I"% - (t ~ IJ n n S Q _ Türkiye tütünleri, Amerikada ret odasınca bir istatistik hazırlanmış- Maniila vilayetindeki ildim istlhsa-
ç<!si gibi çok şayanı hürmet iki ı;ınh _ "-" gittikçe aranıyor. Memleketinizden tır . .Bu istatistiğe göre izmir kaza !atı ~udur: 
siyetin teklifi, daima nazarı dikkate Ame:rı·J,J"adaıı ".11,.,cal7ları mu··h·ı~matı sekiz yüz bin kilo tütiln alacağım.> merl .. ezinde 1300 ton, Tire kazasın- Manisa merkezinde 21.000 ton, 
nhnmağa değeli. Bu iki bitnra fdevle .& h C" ,..:l " u& Demiştir. da 700, Kemalpaşnda 10085, Torbalı- Turgutlu kazasında 11000, Akhi~arda. 
tin topraklarını, istiklallerini tehdit k I l d b• J k} d Yunani!'tandan gelen bir tiltiln da 2760, Kuşadasında 5, Ödemişte 100 2200, Kırkağnçta 575, Salihlide 4ti00, 
eden Almanyııdan kurtarmak için 0 ayC na :( e e J eC e er İ r tüccarı da, Almanyaya göndermek Menemende 2500, Seferihisarda 500, Alnşehirde 5500, Somada 930, Kula 
tuttnk?an hattı hareket hayretle kar- ilzere memlek~timizden yarım mil _ Urlada 950, Bergamada 927, Çeşme- kazasında 5 ton olmak üzere 45210 
şılanamaz. Bunda hakları da vardır. Nevyork, 8 (A.A.) - Nevyork San lar tarafından baş '\'urulnbilecek ça - yon kilo tütün alacagını söylüyor. de 80, Foça.da 30, Karaburunda 500 ton .. 
ÇOnkll tehHkede bulunuyorlar. Fa - gazetesi yazıyor: releri tetkik eden muh:ın-ir kafilelere • - ton ü:ı:üm istihsal edilmiştir. Bayındır Yağmurdan ıslannrak kalitesi dfi-

1 ı f b "'"u""ttefı"kl" Amerı·kadan satın al A str on~ s· r k tı• ve Dikili knz.alarında. istihsal edilen U- Ştn Uzüm mrktarı 9642 tondur. Bun -kat Hit er - M.o oto arış taarruzu- .ıu .,r . . - harp gemilerinin refakat edcooği şilp- T ffi ! ~ .. , l e 
k b d ı . · dıkları malzcmevı Alman denıznltı ve 1 ...... ,,. z.Omlcr, yaş olarak i~tihlak edilmiş- lar l\Ianisn merkezinde 2500. Targut-

nun a •a in e görü en vazıyetf şım - , ·- h . hesiz olduğu için denizaltıların bu M [[ J tir. !uda 4000, Akhisarda lOO, Kırkaıc.aç-
di de aynidir. Ortada değişen bir şey tayyarelerıne rngmen kafil eler alın - . . Ümessİ eri stan• ~ 

.. . B. 1 h b .. k:. de nakle muvnffnk olabileceklerdir Bu kafılelere muhalefet etmelerı zor ola- Yağ'mur yüzünden Tirede, Kemal- ta 42, Salihlide 2n00, Alaşehirde 500 
goremıyoruz. maena ey , ugun u . • • • . . • _ . . . Sa 
şartlar dahilinde sulh teklifini kabul naklıyata manı olabilmek ıçın Alman- cagını bıldırıyor. bula geldi "er paşa, Torbalı ve l\Ienernen kazalarında tondur. lihlide 250 ton Ozfim ere yağ 
etmek Alman)•anın kar hanesine hi~ vüzer ton. Ödemiş ve Bergama kaza- murlardan çürümüştilr. 
met etmek, Polonyanııı taksimini ka- U ya • t tanbul, 8 (Hususi) _ İngiliz la_rında :mşer ton üzn~ ~di kaliteye .B~ vilayetin Gö:des, Eşr:rıe ve ne .. 
bul etmek olur. Ermistrong deniz inşaatı şirketi mü- d_usmüştur. Kemalpaşa ilzum reko_lte- mırcı kaz~larında üzlim istıhsal edil -

Lüsyen Bonrgue de Ordre gazeU?- messillerinden iki kişi bugün şehri - sınden 5920 tonu doh1dan tamamıyle memektedır. / 

sinde şöyle ya::uyor: u ... zake~·e er:n bugu"n oskovada mize geldi. :r.rnrnessiller, hükumeti- ==<>
0

-
cBu teklif Oze .. ine yapılacak bir • l ' .. mizin daYetj ilzerlne geldiklerini ve Şehrı·n Kanalı·- l ~,,·-----------._. ... , 

barışın bitaraflara fnydası şöyle dur- l b / h ld · gelişlerinin, yeni yapılncak yolcu va- A k h 
sun. onların fcolaketini teşkil edecek- te '.lrar aş aması mu f eme ır purlariyle alakadar olduğunu söy- l ta tür 'ün ayatı 
tir Çünkü Hitlerin öz kıl•meti ma- . . . A • • •• 1 lemişlcrdir. zasvon iş eri 
lfı~dur. Almanva ile mücadele eden . Hclsı~kı, 8. (l~adyo) -. Sı~as~ v~- Helsınkı, 8 (Rad_Yo). -::- ~uk6met, T Ve Cenaz~ to•• re fil• 
F 1 ·ı·t . " da zıyette.kı gerrrmhk sebebıyle Fınlandı- bugün Moskovadakı Fınlandıya dcle- Romanya sefı.rı· B ' a· . r ı· t. \.; 
d::_ans~~:eupn;ıd:~f~tt~1 • za~~Fl ya hükumet merkezini terk etmiş olan gasyonuna talimat vermiştir. :t\Iüıa- 1 eıe ıyenın TaO ıye l 
veg~arri}:etleri için ~~1:~dele et- b~r çok kimse~er, _tekrar dönmüşl7r - kcreleı:in l·arın tekrar başlaması muh- VofJ Papen/e konustu Şe~ir mectisi yar~;ı t~plann.~aktır. 
mektedir. Bir barı , Hib!eri A vruna dır. Mekteplerm hır. k!smı da bug~n- temeldır. . A • 1 A 1 Reledıye daimt .e~:1;1menı de dun Dr. 
i in bir tehlike oıa:ak tekrar bırak_ erde ~.çılacakhr. Hilku~et .~e~kezın- l'.~oskova, 8 (Radyo) -"Fınlıın~ıy~ İstanbul, 8 (Huqusı) - Tekrar

1 
Behçet Uzıın rcıslıgıncle toplanarak, 

~ k d kf de tabıı hayat avdet etmış gıbıdır. Fn- malıye nazırı B. Taner, dun Helsınkı Bükreşe giden Romanyanın Anka - yukarı mnhallnlerde bazı sokaklarda 
mı;,iga~~~a~~tesinde Dormesson da knt her tarafta ~um . torbaları gene ile uzan ~~r. U?lcfon görüşmesi ~n~mı~ ra sefiri, ~areketinden evvel Von k:ınnlizasyon inşa edilmesini kararl:ış-
ö le di or: duruyor. ~c~lcrı, ~hırdc te~ ışık gö- tır. Bu goriişn:ıe.de Sovyet - _Fı~landı- Papenle gorüşmü§tür. tırmıştı~. . . . . 

ş Y T kr B 1 'k k 1 H 11 rünmemektedır. BilyOk tedbırler de - ya anlaşması ıçın bulunan :\ enı e:-:as- Beleclıye. ıkı vıldanberı şehrın muh-
• ıp ı e çı a rn ı ve o an - a· B d .. te . k" h l h kk d b k"l . h t . R ı·r . . . . . -

da kraliçesi gibi biz do barışa aşıkız. vaümtehlı!kor.t u a gos.l rılyor ı,t e- tarı· at .ınt a . at!ve ı e ıza a '\'ermış, us ya te 1 ~ınt~k~l:ırını bır.ıbırıne b~glıyan 
lhı~alemetperveriz. l'akat barışıı a _ n z e ı e amamen zaı o mamış ır. a ımn ıs cmış ır. ~~umı, biıyuk kan~lızasyon ın~aatı 

dalet dairesinde istiyoruz. Başkaca A hu''ku"" metı• Estonyada üsler yap· "Y r~~ır:nakt~dır. _Bu ınşa_atta Hoızler 
hede!imia J;.Cktur.. manya p ~:fı ~~kıp e_<lılmek~dır. 

Umumiyetle gazeteler, sulh mesa- mak İsti Or . ed~ye fen heyetı Oç ana kanala 
jını tazim ve hürmetle karşılıvor, fa- aıt proJeler hazırlanmakfutdır. Bun -

d l 'il tı . . :klAl• B I "k H ]J d L•• k burg' Kopenhag, 8 (A.A) - Talinden Jardan başka yukarı mahallelerde kü-
kat a a ete. mı e erın ıstı a ıne e çı a, o an a ve u sen a bildiriliyor . çiik b" .. k k ki d d k 
ı il t hil · . t "b · d • • • uyu ara so a arın a a ya ın 1 rmb~ ve Ih :rtı}deilcpl re_n~ı ı?e a~ka: d d Sovyetler şimdi Estonyada hava da kanalizasyon ve onu takiben kaldı-
n~n ır su ıs e ... erını }aza~a , yar ım mı va etmiş üsleri tesis etmek istemektedirler. rım inşaatı yapılacaktır. 
Hıtle-r zafe:_ usulünu~ kab~l?ne ım - . . . . • ~ Halbuki Sovyet _ Estonya paktında y b J 
kıtn olmadıgını tebarüz ettınyorlar. Brüksel. 8 (Radyo) - Belçıkn kralı ve kralıçe ıçın yegane hedef olmadıgı- Sovyetlere yalnız Estonya adaların - angın aş angıcı 

FPm gösterilecek 
Elhamra ve Yeni sincmn rnffes -

seseleri, yalnız yannn mnhsus cıl -
mak ve hasılatı Dikili felilketzede 
kardeşlerimize teberrü edilmek 
l~erc bu tarihi ve çok gUzel filmi 
göstermeğe karar vermişlerdir. 
Büyük Şefin ebedi ufulOnun yıl
dönümünde, böyle bir filmi, hem 
de böyle hayırlı bir maksad uğ
runda göstermek eidden takdire 
değer bir harekettir Elhamra ve 
Yeni sinemayı tebrik· ederiz. _ 

Atatürk hatıra 
pulları Londra. 8 (Radyo) - İngt'iz ga- Uılıeye Holl .. nda kraliçesi Vilhelmina nı, başka meseleler için de görüşüldü- da üsler verifeceği tasrih edilmekte- Dün gece saat yirmi raddelerinde 

zetelerl hOkOmdarların sulh mcsa- ıle görüşmeğc giderken &lçikanın en ğünü bildirmektedir. Bu gazeteye gö- dir. İnönQ tramvay caddesinde B Boho· Posta, t elgraf ve telefon umum mü-
juıt, bu' tehlikeli anda bitaraflıkları- mOm~nz askeri geı;erali Von Ome:i re Almnn~~a. gayri re~mi olar.ak Bel- ra aid 345 sayılı ahşap evde ·yangın dürlüğü, AtatGrkfin ölümilnün yıldö _ 

h
- ·" · ~ ki b b h Çeytın refakatlerınde bulunmakta çık:ıya murncaat etmış. ne gıbi yar- daya yapacağı yardım, llolla.Ma a - çıkmışsa da yetişen it!aiye tarafın_ 

m mu .uaza e.me e era er em idi. dım istiyeccğini sormuştur. Almanya razisinde hava ilsleri kurmak ve hu- dan derhal söndar··ı a tü y nilmü münasebetiyle hatıra posta pul-
ı. b k ti · · h d 1 t d k • u m ş r. angın, ı b tı ır ht lif .,n are e erını, em e mesa ema Deyli ft]kspres muhabiri, bunu ha- ayni şeyi Lilksemburg u alığına dudda bulunan 25 Alman fırka - evın çama.şırhanetfuıden çıkmıştır an as rmıştır. u e kıymette 
perverllk })islerini Almanyaya bir bcr verirken sulh tavassutunun kral da sormuştur. Almanyanın Hollan - ~iyle yardım yapmaktan ibarettir. Znrar rfiz'idir. · sekiz puldan ibaret olan bu seri pulı.r 

--••••••• 62 kuruş kıymetindedir ve yanndan ---ISLAM TARIHY ~:MKS:i il' ••m••-•••••r!?ll Dedi ve çocuğu bağrına muhab- muşlardı. Bir giln içlerinden biri de- ret Peygamber kendisine. itibaren· postahanelertt. kullanılma~a 
11611 betle sefgatle bastı .. Bu suretle Re - de ile hafidine rast geldi. Hazret - Anarrrıdan eonra be~im anam 

suıu Ekremin vesayeti dedesine in - Peyg_amberi görllnce: sensin. Derdi.] başlan~aktır. 

d tikal etmiş oluyordu. - Bu yavruyu muhafaza et. Haz- Res lil Ek . ?Y • ----* Z e Ceddi Peygamberimizin dede!!i, ret İbrahime aid isar, bunda da i'Ö- u _rem 1 hdıneye yaptık - z· 
• hafidine; kendi çocuklarından ve di- zOkilyor !arı seyahatı unutmıyordu: Sırası ıyaret 

n.a A h ğer hfidlerinden fazla alaka Dedi . dU~tükçe Habeşi cariyeye bUe bu • y AZAN: ıvı. y an ... ·--ıra gösteriyordu. Onu her zaman her - Allah onu muhafaza eder. hatırasını naklediyordu. Şehrimiz italya. General Kontolosu, 
şeyde tercih ediyor, onun kırılma - - Evet, fakat sen de ihtiyatkar (Hazret Peygamber hicret ettik - dün vilayette vali B. Etem Aykutu zi-

-40- 1 baki kalacaktır. masını. mütecs!<Iİl' olmamasl.'nı isti - ol... Yahudilerden Hazer 1t Hazret ten sonra Medinede otururken bir yaret etmiştir. 
Ebu Abbastan naklen, Zühri riva- Dedi. Resulü Ekrem validesinin yordu. Bu muhabbet o derece ileri AbdUlmuttalibin oğulanndan ve gün Beni Adiye aid olan arazi civa-

yet ediyor: ufulCınü; feryadlar ve göz yaşları gitmişti ki; o hazır olmadan sofra - Peygambeermizin amcası Ebu Talip rında; ashabına, ---·* 
Eminenin, oğlu ve cari.re i ile bu- ile karşıladı. Va!idei Peygamberiyi ya oturmuyordu. Qiinkii Abdülmut- de yanlarında bulunuyordu. Kahi . - Annem burada oturuyordu. Ben Telefon muhaberatı 

r3dnl-ri ikamet müddeti tahmin n bir Darnabigayn gömdüler ve rahmeti talip; ancak onun huzurunda zevk nin bu sözli üzerine Abdülmuttalip; yüzmeği şu Havuzdan öğrendim. Bu-
ra! d E · · k ·ı adım Fırtına yüzünden dün gece lstan-ay sürmüştür. Arlık avdet ecliyorlllr- rahmana tevdi eylediler. Hazret Pey- ve ferah buluyordu. Onu gece gün - -Duydun mu Talip -dedi- ona ar a nısenın ızı ı e oyn · 

dı. Eb\'a denilen me\'kie gelmişler- gamber; annesiyle Medineye ynptığı düz, istediği \'akitte kendisinin hu - göre çocuğumuza bak! Beni )iüdliç- Demiştir. bu11a İzmir arasındaki telefon muha-
di ki, Emine, anı Qir rahatsızlığa ta- seyahati ve onun Elvadnki hazin ve- znruna girmekte serbest bırakmıştı. ten birinin bu sözü; Hazret Abdül _ Dedesj Abdülmuttalibe karşı çok beratı inkitaa uğramıştır. 
taldu ve hastalık seri bir şekilde bil- fatmı taman~iyle hafızasında tut' - Bu şeref ve şanın. mo~takbel haki - muttalibin hafidine olan dikkat ve büyük bir alaka ve muhabbeti var-la--------------.. 
ton bllnyeyi tahrip etmeğe başladı. muş ve gelip geçerken validesinin mlyetin bir tezahürü idi. muhabbetini büsbUUln artırdı. İkide dı. DOK TOR 
Ha~şi cariyenin ve ornda bulunan, kabrini da.ima zi)•aret ile aA-lamış - Dedesi bazen; bir; cariye ümmil Eymene: (İngiliz müelliflerinden cMargo-
oradaın goıi'p g.eçenlerin gayretleri tır. - O~· le Umid ediyorum ki; rav - - Sakın çocuğa bakmamazlık etr liouth• Mohammed and the Rıse of BEHÇET LJ Z 
boşa ıltti. Mukadderat; burada yeni ümmil Eymen, anadan. babadan ruma gelecek olan büyük şeref, A. me ... Ne isterse. ne ihtiyacı var~a İ!'ldm) yani (Hayatı Muhammed ve 
bir fa ıl açıyordu. Ecel; genç valide; mahrum kalan ve annesini göz önün rap evlndından kimseye nasip olma- derhal yerine getir .... Çünkü doğru İslamın yUkııelmcsi) unvanlı eserin- Çocuk Hastalıkları 
yetimini arkada bırakıyordu. Haya- de topraklara veren Resulü Ekremi mıştır ve oltnıyacaktır. kitaplara ~man edenler; onun, bu de; 
ta ~özlerini yumarak, alarak hemen Mekkeye geleli ve doğ Diyerek Utnidlerini, emellerini iz- ümmetin Peygamberi olacağını ııöy- _ Yetim olan Muhammed· Ab - Mü lehJSSlSt 

_ Dilnynda her~eyi fena bulacak- ruca Abdülmuttalibe giderek Cenabı har ederdi. liiyorlar: dtilmuttnlibin ynnmda iyi şer~it at-
tır. Gelen gidecektir. Yeniler eski- Eminenin istihalini anlattı .. Abdili - O zamanlarda Kenane knbileı:ıine Diverek tenbihlerde bulunuvordu tında d eğild i. A mrasr Jta.mza bile 
, .ecektir. Gözlerimi knparken rnüste- muttnlip ; hafidini göz yaşları içinde mensup Beni Mfldliç namında bir [Ümmü EymPn: bilahare İfa 7 r(1t on:ı ıçkin 'n t C>sir'yJe bir g!ln; 
ribim, çUnkil biltiln varılğımı vereli- kucnklıyarak; kabile \'ardı. Bu kabile halkı, kehn- Peygamber t:mıfındıırı nza.t ve zo, ·d - Bab !r rı k Hesi!. 
i'im bir eser bırnkıyoru · Ya film, Allnh vnr, ben ·arı~ i net.i:qc\tıki 'mkuflari ·Je öhret bul. , ibni Il4lr· l ııu e<l t: ek -

Hastalannı l 1.80 dan bire lcadıır 
BP.yler sokağındıa Ahenk matbaa . 
• kr ı ndn kabu l E>der. . ·- ~ 



9 Teşrinsani 1939 Pcr§<ımbc • (ANADOLU) 

m ·· him beyanatı Cörç·11
• 

Filistin Hariciye Vekilim:• 
de· zın nutku 

oı 
Hububat ihracına Bugünkü program 

.. A • vam edec,,.k -Baıtarafı linci ıahifede-
Niha i zafer, den~z l1akimiyetioı eHerinde tutar.& Beyrut, 8 (Radyo) -Fransız ma- ol~uğu ~?rk.rnilletinin. ~edeni ~e 12

·
30 ~;~~~~m ve memleket saat 

• ' • kamları, Filistin Suriye ve Lübnan hu m?t~r~kk, mılletlerle a) nı _sa~ta 'e 12.85 Ajans ve meteoroloji haber. 
lngıltere ve Fransa ya rıasıp olacaktır bubatının. dış rnemleketle~e .ihracın:ı a)inı hızada yer alması artık bır hak ıeri. 

devam edılrnesi hakkında ıttıhaz edı- 011u~u. . . . . 12.60 Türk müziği: Yeni şarkılar -
Londra, 8 (Radvo) - Birinci de- rniştir ki: tinln haleldar olmadığını, 8 hafta zar- len kararı memnuniyetle kar11ılarnış- . şte Fransız .:7 ~ng.~lız mılletle~:ı ~ dan mürekkep karışık prog-

niz lordu Viston Qörçil, Avam ka - - Almanların, haftada 2 - 4 tah ~ fıntla ingfüz ticaret vapurlariyle ingi- !ardır. n~n hakperest~ıgını gost.e~en bu .. uç- ram 
?narasının bugünkü içtimaında, Ska - telbahir kaybettikleri müsbettir. De- liz limnnlnrına on milyon ton marşan- Bunun iaşe işindeki geniş saJahıı Hlu mkluahede bıze k 0 k hkakkı .ve~? 0

1 
r. Çalanlar: Cevdet Çağla, Ha-

:Pafloğ iis:)ünde bir Alman tahtelba - niz kuvvetlei:imiz, günden güne faz eliz vürud ettiğini ve silahlanmak i- bir işaret olduğu tabii görülüyor. İaşe . a. arımızd~ .ço ı~ anç, ~azı 0 e- san Gür, Hamdi Tokay, Şc-
hiri tarafından batırılan Royal Ouk lalaşmakta olduğundan, Alman tah- çin tersanelere alınan bir çok kargolar işlerinin teşkilatlandırılması için alı- r~!°~d~ ç~k tltız oı:ugJ:!!1u?'~ bun~~n rif İçli. 
zırhlısı hadisesi etrafında izahat ver telbah;rJerine karşı açtığımız m_ilcn- tekrar faaliyete geçtikten sonra bu nan tedbirler ve hububatın, düşman şup esı 0 b~n ~r~ tu k ursud. :n sızın Okuynnlar: Safiye Tokay , 
ıniş ve amiraliığın noksan terl:bat al- dele de o nisbette artacaktır.>. m~varidatın fazlalaşacağını kaydeylc- memleketlere ihraç edilmemesi husu - na~n~a ır a ~ e. ~~r V 'fc~:um. Sadi Hoşses. 
<lığını, bundan dolayı al.t:rndarJa - Lord Çörçil bundan :;onrn ~ekfa haf- mıştir. sundaki karar ingiltere ve Fransa ta- un. an sonra .a~ıcı) e e ı ı m~a 13.30/14.00 Müzik (kanşıK hafif 
:tın mesul tutulduğunu, hudi~edcn t~! zarfında ing!liı donm1mnsı~.ın kar- Lord Çö,.,..il bund:ın sonra Fransız raflarından memnuniyetle karşılan- hdedhen

1
m ma.ddetlerı~ıd~':. r:ıua~:ctlenın muzik _ Pl.) 

" k b" ·· ··<l r t rt• b · d 33 11 ~ nu :;o"·lemıcı . .,. • • ktad er a merıve e gır ıgını gos eren 18 00 p •. nca ır gun sonra mu a.aa e ı - ının yuz e o c ug-u .ı ."''! donanmn.;..;ının gördüi','1i miihim işler- ma ır. t k 1 t · "h Sov . tl 1 • rogram 
batı alındıiiını insanca vuku bulan Alm::ın r.tdvosunun batırıldığını bıl- el • • • .. ttef"k J k / •[[ . d pro 0 0 u eşrı ve ~ e .er e ara - 18.05 Memleket saat ayım, ajans 
z.nviata geline~; birinci to~pilin in - d.~rdi!;:ri .A~k. Ro.ral ;,ırhlısı için şunları l le~ln,s~~~:;::r<~~~~~:~i~~t ~~ me~al S O; ya S !l 1l e rın e ~ı~0da ~~r ~.a.r~ int:çah~~~:le~e~ n.h~ ve meteoroloji haberclri 
fılak incle mOrettebntla zabıtanın va- sovlemıştır : . ·~· . . T I ld ~a e r ı;t~ e~ ::ı ~ · erı:ıın ıc 18.25 Müzik (radyo caz or.kestra-
Ziyeti kavrıvamadıklarını, ikinci ve ·- Donanmamızın Alman do~.'.mtnalbırlıgı s:ıyesınde a:ık .de~~ızle.ı:d~ do.

1
: ayyare çarpışma arı O U r~;ı talep edılernıyecegıne daır ol~n ı;ı) 

tiçüncü torı i'.den sonra da kurtuluş siyle krı:rıalaşmr.~mı çok temennı eder- la.şan Alman cep krurnzorleımm. bı_ Londra, 8 (A.A) - Dün, İngiltere, d!ger protok~lun ~n Rus.raya .kaışı 19.00 Konuşma (zirant saati) 
imkanlarının esasen azaldığını söy - dik. HöyL bir hadise. biziın i<;in bah- h~r.e~,l~t. Y~fm·nf.a cesaret edemedıkle- hkoçya ve Almanya sahilleri açık - br ~o~tlu~ n

1 
ı~ne~ oldus:~n.a lŞ.'lret 19.15 Türk müziği (fasıl heyeti) 

lemi5:.tir. th·sn·lık olacnktır. Almanlar, Ark Ro- rını ı .ne e mış ır. larında İngiliz hava kuvvetleriyle e mış 'e soz erme evam 1 e · 20.16 Konu~ma (doktorun saati) 
Lo~d ÇörçiI; beyanatına deYamla v~!m batırlıp Lntınlmadığıııı göriip Lord Çörçil, bu harpte denizin bü- Alman tayyareleri arasında çarpış- ~rkada,ı~r; k" k h b" • 20.30 Türk mtizfğ· 

bu hf\dise müııa ebft;y' tn.sriliz ami- anlıyncaklardır.ı> vük roller çevireceğini ve bu itibarla malar olmuştur. lngtlizlerden hiç bir . . e:kcs bıllyor 1• ?U.yU ~!" ın "'~ Çalanlar: 'cvdet Çağln, Ke-
:ralJiğJnin ağır lıir ders ald ;;.mı öy - Lord Çörçil. Almr.n tahtelb~irleri- rıihai zaferin de denlz hakimiyetini kayıp yoktur. !ki Alman tayyare.'-i - ı~tı~l~l muhare~·l·e~nın1 k~~ ı ta~- mal Njyazi Seyhun, Vecihe, 
lemis ve nıüteak"bM talıtelbnhir mü- n·ı f:ın'iyetiııe rağmen, ingiJiz deniz, eJle~inde tutan ingiltere iJe Fransaya nin düstijğü kuvvetle tahmin edil - J esın, en .

1
!ô1
1
onra . bur. t- nhgı ız -fh - Refik Fenıan. 

c .... delesi etrafında izahnt vererek de- ku'lvet!r>r· sayesinde seyrisefor emni- nasıp olacağını söylemiştir. mektedir. randsız mı .detler: !1Y a 1ın edr sa ~ - Okuyan: Melek Toksöz n 
· sın a yenı en ıncızap ar uymaga 

B .. k ' k d ba?ilamış ve bu incizaplar hayatın fi.- Müzeyyen Senar. , a tı u reş te An,erı· a a li sahalarında kendini hissettirme1de 22·20 Müzik (kii~.ük orkestra - YU· 
karıdaki proğramın devamı 

'T' 1 J gecikmemiştir. Alelumum cemiyeti 22•35 Müzik (!!olistler _ Pl.) 

Mo ·atofurl son nutku' etrafın.da 
.1 ant'lmtş ma.iveci er· Sov vetlere karşı infial akvam içtimaları kongre ve kon!e - 23.00 Müzik (cazband - Pl,) 

d ~ ranslnr ve a lelhusus Hatay mesele -en bir Y .. hudi tev· Vaşington, 8 (Radyo) .-. Sovyet sinin halli Montreuks'da akdedilen 23·~5123 ·3° Kapanı~ 
.,, / • • • ihtilalin!n yıldönilmü munasebetiyle boğazlar mukavelesi , Nyon konfe - o*o-

fv'J. aka f e er ı:azıror kzf edıldı So~et ~cra komitesi re.isi ve ~~~·iciye ransınııı mukarreratı bu karşılıklı in- BORSASALAR 
Eükreş 8 (AA ) n r komıwrı B. l\Iolotofun ırad ettıgı nu - cizabın canlı birer abide.:;idir. 

Berlin, s (A.A) _ D. N. B. bildi - teriyorhır. Hakikatta ise diğer mil- ,.e e dü t' . . · t. - om:n n1uı ıyel tuk, • Ioskovanm ~on ihtarı olarak A- Denilebilir ki son senelerde bu {lr 

uz•ın 

1 t! · k d· k "il · .. . · t"d n s :rısıı .n anınn ı sıma arın - .1 . ~ hf 11 . d · ·t"hz ·ı v O z O M 
riyor: e erı, ı;;cln ~ heykı 1 erm_e f goıed~s ı ·e- dnn Mal< Ausghnitt dün ııkşam tev - mk erı {ka sı.y~sı. ı;ıa e enl11 e ıstı aJiı et devleti alfiknda~ eden her meseled.e : 

Sabah gozetcleri Molotof un teşrini mar \ e ı aı e a arı ıç n en ışe) kif ed ·ı · .... R ·t f .k , d arışı sınırlılık le lıarşı anmış ır. u kendiliğinden bır görüş birliği ve .bır Çuval 
eveı ihtilôlinin yıldönuınü nıünase • düşürüyorl~r. Yeni yollar bu·lmağa mühi~ ~.ışL~~· ~sı ta A an haı~~ı~ a ta bu yıldönümü münasebetiyle Sov - hüküm birI.;ği hasıl olmuştur. Bir ta- 1148 
betiy.Je söylediği nutku ziyadesiyle ve yeni işler b:ı~armnğ'a bOyfik tf!n - mannını~r e ss~ıh? un r~s~ ~1\ 1 o- yetlerin Yaşington sefaretinde verilen raftan hayatın tabii seyrinin varnttı 484 

Üzfim tarım 
inhisar ida. 

tnkdir ediyorlar. helliklcri mfrnidir. Buna binaen iler - rında b' .. ~ m ~.:m * ıd a ~ı a a- baloya. bir çok güzide zevat gitmemiş- ğı bu birlik diğer taraftan biraz eve! 368 
Volkicher Beobachter yazıyor: liyen milletleri durdurmağa ve bun- rakabn ~ıı \~ .dı. 0~. a :.~~ı tt" ~u- tir. muhtasaran izaha çalıştığım muahe- 322 

Akşehir t. em. 

Gözil arbk arkayn çewilmiş olan ları demokrat kapitalist sisteme te~ ri Ro e e ın~r ı ı. kır tu k e ~!1. ef ~en 1\T ... 
1
·vat dename hükÜmleri gözöntine alına_ 321 

~üraınuş kapitalizm hiç şUphesiz (). rar sokmağa çnlışıyorlnr. dövı·z nkıen ;tk 1

1~·: ma nm nkn ·en tı~ınl r' a ıveş 1 cak olur5a görillilr ki üç taraf mu- 58 
lü U kl k d I" . E ı· L k l A . azetesi aça çı ıgı vapmn sure ıy c Lo d 8 {,. A ) Dil . k . rn ne yn aşma ta ır .. !.n zengın er ıner 9 a nzcıger ~ mal satmak ve sahte evrak kullanmnk n ra, .-ı.. . - n arnm a- :n.hhf'Sl~rı üçlü muahedeyı:_ y.npm~k 51 
Ve b.a3kalarmın malı ile şışm:ınlnmış de şu satırları yazmaktadır· s•ıret" 1 R u b .. , .,. kl marasında beyanatta bulunan Qem - ıçın geçıci ve muvakkat hadıselerm 37 
olan memleketlerin dahili kuvvetleri Molotof nutl~unda bu hnknz mu- ittih ıy c t 

0~:n ·a~ı ll) ~ıııe geçm~ e lıerlayn; kendisinin, Lord Halifaksın tesiri altında kalmadıkları gibi bu 24 
kalmamış ve artık çıkar yol bulama- hnrebeyi çıkaran ve onu genişletmek da paoml·seAme.he .1tt~ er. onl kı~mhan.~~- Simonun ve Hooreun iştirakiyle bir muahede ile Oç devlet arasındaki 

h 11 k . 1 1 . t k . t• f k t talı kk:im ı uc:g nı ın meme e, arıcı- . 1 ı· . . . rnaktıı.dırlar. Hatta a c. iıt e erinı ve uza mn ıs ıyen a a a • l - ne çıkmns . 1 t A h nevı mahdud azalı nnzır nr mec ısı mevcut pürüzlü ve ihtilfıflı ışleri hnl 2813 
nz çok tatmin edecek yolları aratnak lerindcn ve müstt>ml~kele ·in~~n fe- nittin R~~~~v~n~~ı ~~:~:~· d' us~r - te3elckül ettiğine ve bu meclis tara - ve tanzim için de uğraşmış değiller- 290239 
kabilU"etlerinden tle mahrumtlur!ar. dakarhk et~1ek iste1!1ır.cn ~n?"ılız d.cv yeci V!' san'nvicis; olmac:i <~~1~,~·h;l~ fından ~ttihaz edilen ~nrn:l~rın Uı~·s!- dir. Onlar ~nde:e en ?ii) ilk üs!adın ----
lııte emperyalist devletlerin yeni ha- lct .adamlaı ın!n. me _ulı) etın ı kay ıd tevkifi BıllcrE'~te bil 'Ük b' t . · h _ ye şekhnde harp kabıncsının tetkıkı- hayatın ynrattlgı vakıayı ttihrır ve 293052 
ricI sergüzeştleriniıı başlıca .. 1 budur. v-0 ışn!·et. etn:ııştır. h.ez.n J\fo kovada le getirmiştir ) ır esır usu ne ar.ıc:'dilinceye kadar milli müdafan tcsbit etmişler ve bu tahrir ve bu tes- No. 
lşte bugünkü harbin hnkiki sebc~i harp ~mıl'e~ı olarr.k bıtr:mf ?.1':mle- · .. na;ı:ırl~rından J.?izli tutulduP.una dnir bitin kusursuz olması için de yekdi- 7 
budur. Molotofun bu sözleri filha~ı- · ketle~ı !ınrbın kcşmc~eşıne. s~.rükle- Gö-r ın" lh ırnzete far:!f•nd:ı:n ileri sürülen id- ğerlerine candan ve karşılıklı yar - 8 
ka lnailiz harbinin başlıca sebcbıni rnek rnt~ycıı cmperyalı tle;:ı goster - • ~ dianın tamamiylc nsılı::ız olduğunu söy dım etmişlerdir. 9 
göstermektedir. Garbın hnrp arayı- mek .ıs~J:or .. Buna ~uknbıl Sovyet - Müttefik! i t . e lemi tir. Tekrar edeceğim; munhedennmeyj 10 

jiro ve ş. 
M. j. Tara.nto 
S. Erkin 
Al bayrak 
H. M. 
S. Solari 

cılannın bize karşı ol~n korku.sunun lcr ?ı~lıgı kı.b.u .vaz~yet_Rus - Alm.an er ayyar Çemberlavn harp zamnnmda betha- mura]lhaslar yapmamıştır. Onlar ha- 11 
llıahsulildür. Bu harpçıleı: ~vrupatla: 1 teşrıkı rnesaı~.ının sıy~sı ~~kkını ~s- ,:;parişi icin ne dt}'OY? h~ne maks~ 1:.ırln yapılan bu nevi neş- yatın tabii seyrinin yaptığı bu mun- 1 N c ı R: 
ki genç ;halk hareketlerının kendı bat ctn:ıekte,dır. Harbın suratı~ bıt - ı • • rıyatı tenkıd ~tmistir. hedeyi sadece yazmtşlardır. Bu ba-
nıemleketlerini de işgal etmesinden mesi içın r;nn~ma.kta Ye barış sıyase- Roma, 8 (R:ıdyo) - Mesajero ga- erk .ı · kıma göre bizim OçlO muahede lngi -
korkuyorlnr. Onlar demokrnsiyi mil- tine devamı istemekted;r. Sov~·etler zetesinin Berlin muhabiri, bu gün ,,:ı :ınu tnavya liz adlı hayatında bilyilk bir yer tu ~ 
dnfa:ı ettiklerini söylüyorlar. Fakatl birliği vü~at ve k~ıdretiyle İngıltere- tan ve fngili:.tlere Common Law deni-
h:ıkikatta maddi servetll\;inÇen hu- de Fransada ve dünyam her tarafm- mareşal Göringle bir mülakat yap - Devlet reislerin;n te1graf1ar len adet ahUi.k ve an'anelere müste-
zur içinde istifadeyi düşünüyorlar. da harpçilerin faaliyetini zorlaştır- mıştır. Göring, İngiltere ile Fnnsa- ' • 

1 
nit ynzı;ız kanunl2.!'a benz~r ki bun-

'rahdit edilcm hilrriyet için telaş gös- maktadır. nın Arnerikaya sekiz bin tayyare ıs- Paris, 8 (Radyo) - Skandinavya ların kuvvetleri ve ömürelri ynzılı 

Çuval 
149 
101 

1\1, j. Tnranto 
1\1. H ... :azlı 

53 A. Pntağno 
15 Şerif Remzi 
8 S. Ergin 

Yekun. 

9 14 
6 9 60 
7 50 11 50 
9 11 
10 60 10 50 
10 11 50 
11 25 12 
10 13 75 
8 11 

Fi at 
8 25 
g 50 

10 50 
12 50 
14 50 

3 25 
7 50 
6 25 

12 50 
8 50 

9 50 
7 50 

11 
ıs. 

8 60 

G f k b t 
marlamak üzere bu!undukları hak - devlet reisleri , Belçika kralı Leo - knhunlarınkinden çek daha fazla, 

a en Onun eyana ı kmdaki habere ne diyeceğini soran pold ile Rollnnda. krali~si Vilhelmina- çok dnh uzundur 326 

· muhabire, buna imkan olmadığını ve ya birer telgraf çekerek, sulh hak - Nihay!t arkada~:lr, bu üçlü mua- 148391 Eski Yekün. 

•• çünkil Amerikanın da, kendi müda- kındaki tavassutlarını ~empati ile hedenamenin muhtelit encümenin 148717 U. YekO.n. 

Rom~nya ile Rusya arasındak\ mu- faaı:ıı için tayyare imal ettiğini ve bu karşıladıklannı bildirmişlerdir. !etkikinden t,eç~n tekmil merbl!tları 
t;\. ıı. M d ı ıle beraber tasvıp olunmasını sızler- Z AH 1 RE: 

b t 1 b• 1 ld d"' itibarla fabrikaların bu kadar tay- USa ere OJUnan eşya den rica ederken fcimden gelen bir 2SS Ç. !llU :ım 
DaSe a llOrma lr la e l yare yetiştirerniyeceklerini söylemiş- Londra, 8 (Radyo) - 4 ikinci teş- kanaati bir kerre daha tekrar edi - 1469 B. p~muk 

tir. rine kadar İngiliz kontrolör teşkila- yorum : 146 ton P. çekirdek 
Bükreş, 8 (Radyo) - Hariciye na- kert tRahhüdU olmadığını, Leh mül- Göring, müttefiklerin evveJce ıs - tı tarafmdan müsadere edilen kaçak Ben eminim ki bu üçlü muahede Ze'Ntinyağı: 

zır:ı Gafenko; bugün beyanatta bu - tecilerini beynelmilel teamüle riaye- marladıkları ve şimdi derhal ala • maddelerin yekunu 420 bin tona ba- milletimiz için rejimi gibi, mecfüi Kilo 

14 15 
S7 25 44 

2 

lunınu, ve Romanyanm bitaraflıkta ten keneli topraklarında barındırdı- cakları sekiz yüz tayyare hakkında lig olmuştur. gibi. şefi gibi uğurlu bir müessese o- __ _ 
~ebat ~deceğini, bunu~la b~~:~r· ~~r ğını söylemiş ve Rusya ile Romanya sorulan suale de: ı·ran sefırı· cJeğ.:ştı· :acal:tır. G0.000 ı:;ır:ı vadeli 25 82 50 
~cavüze maruz knldıgı. ta u e il- arasındaki rnlina:sebatın normal ol - - Kfıfi değildir. 1 y dd B"' J" k - **--=~---. ..... 

tün mevcudiyetiyle müdafaada bu- duğunu, Romnnyanın, yalnız kom~u- Cevabını vermekle iktüa eylemiş- İstanbul, ' (llusu:>i) - lranın Ur a lr l PARA BORSASI 
lunacağını söylemiştir. tır· . Ankara sefı"rı· Tahrana davet edı"l -

G f ,. b t d "ml R lariyle değ~l. bütun devletlerle dost B f 1· · hif d 1· a enao, ayana ına ev.. a, o- E miştir. Yerine, eski hariciye nazırı - aştara ı ıncı sa e e- Ster ın 
tnanyanın Polonyaya kar,!t hiç bir as geçinmek istediğini ilave eylemiştir. t to V O/kanı B. Kazını! tayin edilmiştir. ğunu, iç ve dışta millet lıirliğinin <ıslu Dolar 

1 •ıt h •• A t• Roma, 8 (Radyo) - Etto Volkanı D J k sa.rsılmıyncağını söyliyerek nutkuna F. Frangı 

ngı ere Ume } bugün alevler saçmağa başlamıştır. rapa ~Öy ev Verece şöylece devam etmiştir: Liret 

H l Roma, 8 (Radyo) _ Papa 12 inci - Halkın_ huzurunu b~zan şeylerin ts,·i~re F. 

Sulh hakkındal~.rı• tcklı. fı• dı. kkatle tet. it er Piyu, yarın radyoda ingilizce bir söy- başındaş~hsı!t~razlar~elır.~unaasl~ Florın 
n ıev verecektir yer vermıyeı·egız. Bütün mıllet, aynı Rnyşmark 

Tarihi birahanede. bir . gaye için birleşmi~ haldedir. B!zim Belgn 

kı•k t "' baş~amıştır neyimiz varsa, neyimiz ol:ıc:ıksn mil- Drahmi e mege . natuk sövfedi Ô . A~ır~aral~mı~ . . let içindir. Leva 
. . . . . ·-. . . demışte Bırgı nahıycsının Camıke- Vekil: l\lalatyanın en kı!a 2atnnndıt ÇekoRlovnk kr. 

5 24 
130 36 

2 9687:> 
6 76125 

29 315 
69 4.95 

21 8325 
o 97 
l 6875 

13 1825 Londra, 8 (Radyo) - B~vekıl ı dı~ka~I~ .t~tkı.k ed~l?ı~m~, ~aş~a .bır Münib, 8 (Radyo) - Hitler, bu ge- bir mahallesinde Veli oğlu Yeli Tacir, herşeye mazhar olmnc:ı hususunda gös Peçeta 
Cernberlayn, bugün Binmingam sa- şe) soy il) emıyecegını bıld.rmıştır. ce b~r.aya. gel~1iş :e .na~yon~l .sosyali:;t Mehmecl oğlu Mustafayı bıçakla ağır tt>ri!en faaliyeti takdir ederek ticare- Zloti. 
?'ayına gitmiş ve kral tarafından ka- - =. * .=-- partısı milessı~terı~ın, ~a~tı):ı kurma- surette Yaralamıştır. ten de iyi vnziyette bulu 1duğunu bil- Pcngü 23 2887 
hu1 olunmuştur. Bu kabul esnasında Geç va L.1· t ğa hrar \'erdıklerı tarı hı bırnhanede lltrsızlık dirmiş, alkışlar arasında sözün il lıitir- J .ey o 93;; 
~-elçlka kralı Leopold ile Hollanda ~ arkadaşlarının huzurunda kısa bir söy Anafartalar caddesinde Sevki miştir. Dinar 2 495 
'Q"allçesi tarafından vuku bulan sulh lev \'ermiş ve hnrbin mesuliyetini in~ Dinçer Ve 1\1ehmed Demiryilrek; her - Yen 31 0062 
teklifi etrafmda konuşulduğu zan - Çıkan son t ebf iğ giltereye yükleU!rek hücumlarda bu - her Akgünün 15 lirasını ve bir taban- Yangın lsveç kr. 31 19 
lı.oJunuyor. p . 

8 
(R d o) Ge . . lunmuşiur. - casını çalmışlardır. Bayındırda Mahmud · Şevket paş'l Ruble -

Londra, 8 (Radyo) - Avam ka- . arıs, a Y - ç .~akıt 1.~- oo- caddesinde Salih oğlu Ahmed Vnrlııtm ESHAM ve TAHVİLAT 
lrıaraaının bugUnkU toplantmnda tışar eden 132 numaralı telıgde, bu - s D K • k 41 sayılı deposundaki ÇU\'alları içine 1933 ikramiyeli Ergani 19 G3 
llelçlka kralı fle Hollanda kraliçesi tUn cephedeki faaliyetin normalgeç- 0 Il a l a : iy~ce yanmamış kömiir ko,ıulmus, bir Siva'S - Erzurum hattı istikrazı 
tara.tından vuku bulan sulh teklifi tlği ve bir ingiliz tayyaresinin, yanlış- mliddet .sonra yangın çıll~ııc:ı~!r. ~~traf-ı . IV. 20 25 
hakkında hü.kilmetin ne dil ilndü"'il- lıkla Lüksemburıı fopraklarına indi- Almanya hu·· kuA metı• tan ~etışenler ya'lgın~ sondurmüştilr.,Cumhurıyet merkez bankası . 
~tı aoran bir mebusa başve~il Çe~ _ ğinden müsadere edildiği bildirilmiş - Tahkıkab devam edilıyor. 10850 Kr. peşm 

l•rıa,,. cevap vit'L bHkl~ tfrM R A lngiiiz ahlokası .için Belçika ile ,. HE ı h a m r a VE Yeni 
Sinemasında bugün fevkalade zengin bir program. Halkımızdan Hollandaya birer nota verdi Sinemalarda birden 

binlerce ve on binlercesinin israrı tlzerine Eb di Şef Atatürkiin Vefatı yıldönil mü \•esilesiylt? yüksek hatırasına 

AL LA HIN CENNE Tl• Brüksel, 8 (Radyo) - Almnnya resmen bildirmelerini istemiştir. hürmeten y!llnız bir gfine mnhsusitoilbrn~ntizere ynrın m:ıtinelerden 
hükOnıeti, sefirleri vasıtasiyle Belçi- Belçika ve Hollandn hükumetleri -

4

.., 

SENENlN JLK BÜYVK TÜRKÇE _ Fll .. MlNI kaile IIollanrlaya birer notn ·vermiş ve nin, bu notaya ne cevap verecekleri 
- iaJLill!_.nblukasını tammadıklarını henüz belli değildir. 

CAROL LOMBARD VE FREDERlC MARCH w•sM• liltC'll sa "•••:ss»&+YUEB** 
Tarafından nefis bir gi.izellikte yarııtılan 

YALANCILAR ŞAH I 
Tabit renkli ve Fransızça sözlü filmi ile birlikte olarak takdim edile

f1ektir. Ayrıca :MiLLi ŞEFiMiZiN ve misafir generallerin huzurları 
e Ankarada 19 Mayıs stadında yapılan 

B üy ük . Geçit Resıni 
ve Fox JURNALde dünyanın en son mühim hadiseleri. 

SEANSLAR: 
Allahın Cenneti 2 6,30 9,30 

..,fucl'!E.:::4!...~ı 4 ı' de b:ı«lar. Nk'fid 

K " /f .. k l Serai sarayının muhteşem pavyo. u urp ar a nunda yeniden teıiı olunan: 

Cennet Yuvası itfa ~ına seza 

Kültürpark • 
ı ması 

12 Teşrinsani Paz ar günü açı'ıvor 
En ~çme filmler ... Zevkinizi okşıyacak bir salon ucuz tiat ... 

Mükemmel konfor 

20 inci Asrın Güneşi 
(EBEDi ŞEFlN HAYATI) 

ve 
Vefatında tSTANBUL ve ANKARA da yapılan muazzam ve muhteşem 

CENAZE TÖRENİ 
Sesli ve Türkçe ~özlü 3000 metre hepsi birden 
Dikkat: Bu film her iki sinemada da bir güne mahsus olmak üzere 

Yaln ız Ya~1r rr.;;., Prilecek 
v ... ı. __ .ındn da teJYo'·· . .!Cl;K oUtan hasılat Dikili felAketze-

c· · ·• , -~ı.1rına sarf edilmek ilzere 
cAilla:u;:r:;llZOiilm:mra;Taı'-- ;,,·· f-i'Cr:ke;J,.,,.Jmrine terkedilecektir. 



(ANADOLU) 9 Teşrinsani t 939 Perıembe 

Tütün kumpanyaları 
direktörleri gitti 

lzmir vilayeti muhasebei hususiye mftdüriyetinden: Sperco vapur acentesi 
Tahrir N o. Mevkii Nevi H ektar ar metre Kıymeti N isbeti senelik vergisi Sah ibinin adı İhbarname No. cADRlATICA1) SOC. AN. Dt 

V. F. Henri Van Derze 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

-Baıtarafı 1 inci ıahif ede-
% L K Binde Li Ku NA VIGAZIONE 

ne kadar tütün mrbayaa edileceği h~
nüz bilinmem {~ i;:e de Amerika t:ü
tün kumpan.), ı.ırının gene geçen yıl
lardaki nıD"-ar derecesinde tütün al -
maları muhtl•mel O'ürülmekkdir. Şim
dilik vaziyette görülen durgunluğun 
piyasa açılınca haraı .ntlene ... eği ünıi<l 
edi1mektc'liı-. Bu yıl Fraıısa ve iııgil
ter-e,\ dt! mühim miktarda tütün ih
raç t · 'lmesi mümkündür ve ticaret vc
'kilirr! ·7:n, bu mühim rnevzula alakadar 
olac "• tabii görülmektedir. 

ADRIATICA S. A. N. 
672 Arapder~si zeytinlik 2 29 75 300 00 10 3 00 _ Osman. Kir itll . ~9187 ·- ALBANO vapuru 2/ 11/ 939 tari-
Yukarıda tahrir kaydı gösterilen zeytinlik sahibinin ikametgahı malfun olmadıgından bızzat kcndısıne teblıg h" d li 1 k k d . 

Amerikan Eksport Lines, İne. 
Nevyork için 
cEX1R1A> vap. 30 ilkteşrine dol

ru bekleniyor. ectilcmem:ştir. 3692 sayılı kanunun 5 ci maddesi mucibince ilanen tebliğ olunur. 41~0 ın e manımıza ge er e ara enız 
limanlarına har eket edecek tir. 

ECITTO mot ör i.i 3 / 11/939 t arihin 

l zmir Vilayeti muhcsebei hUSUSİye müdüriyefl'nden dcgelerekaynigün saat 17de P ir e, 

Tnhriı- Xo. Mevkii Nevi Numarası ar Metre kıymeti Nisbeti senelik vergisillisse miktarı Adı l hbamame No. B indizi. Venedik ve Triyesteye h a-

cE)CPORTER vap. Son teşrin ba .. 
langıcına doğru beklen iyor. 

ARMEMENT DEPPE, ANvERS 
Anvera İç.İn Ll kb Binde K. L. reket edecektir . 

«ESP AGNE:. vap. Son teşrin başlan 
gıcında beklen iyor . 87 1sluhane ar sa 57 1 20 30 00 !l 15 00 1/5 Sultana 21/77 

37 !slahane arsa. !57 1 20 30 O:) 5 15 00 1/5 Bohora 31/75 
:w İslahane arsa 57 ı 20 30 00 5 15 00 1/5 Loraye 21/78 
:w hlabane arsa 67 1 20 30 00 5 1 !5 00 1/5 Eski nazi 21/76 
Ta,r··ı· . :rc:ı yukarıoa gösterilen a rı:rnııın his>?edaı·larının nPl'ede ikamet ettikleri yapılan tahkikat ve araştır-

maya rağmen lıulun::"11r.·!·'•mdnn ::ı69~ sayılı kanun r.hkamıııa tevfikan ilanen tebliğ olunur. 4131 

BOLSENA vapuru 6/ 11/939 tari
hinde gelerek Adriyatik limanalrına 
hareket edecektir. 
CİLİCİA motör ü 7 / 11/939 tari -

hinde limanımıza gelerek Cenova ve 
Marsilyaya hareket edecektir. 

GAL!LEA v:ı.puru 1 0/11/939 ta-

D. T. R. T. 
T una limanları için 
cDUNA> Mot. 15 son tep-inde bek 

!eniyor. 

A:nerikan kumpanyaları, tütün pi 
y~ıs: .;ında mübayaata iştirak edecekle
rin! alakadar makamlara bildil'mi"
lerdiı·. İnhisarlar idare!:ıivle verli i -
rüıılcr Türk limited .şirke.ti de 'piyas :
dan milbayaada bulunacaklardır. ,\_ 
merikaıı tütün kumpanyalarının ala -
cağı t ütünleri Amerikaya sevketmJk 
için gilç1ük de yoktur. Zaten bu tüti.n
lerin izmirde kalacakları sekiz ay zar
fında işlenmeleri lazımgelmekte ve 
ondan sonra sevkleri icap etmektedir. 

J z m ı·r Vilayeti n~ v.hc:.sebei lıUS11Sfve müdfiriyef1.nd er.. .. ihinde gelerek doğru Triyesteye g~ 
T · ,_il-. (Seyahat müddeti üç gün-

cKASSA > mot. Son teşrin sonların 
da bekleniyor. 

Service Maritime Roumaha 
Köstence Kalaa ve Tuııa limaalari 

için. 

Tahrir No. Mevkii Nevi Ar K ı .. mdi N:c:;heti Senelik vergisi Sahibinin arlı lhbrrr.·ır.-ıe No. dtir.) 
Lira Lira Kuruş ECİTTO m0töril 17 / 11/939 tari-

124-12:3 :Mnhzuri zade arsa 3 300 n 1 :ın Binbaşı Abdulkadir 21169 hinde gelerek ayni gün saat 17 de 

1 j'l Pire, Brindizi, Venedik, ve Triyeste-
cOİTUZ> vap . 2 son tetrine doğ

ru bekleniyor. 
:Mısır hükfimeti de memleketimiz -

den tüti1n almak ve ihtiyacını temin 
etmek için tet."l(iklcre girişmiştir. 

3 300 5 
Tahrir kaydı yukarıda gösterilen 2.'l-1, 23-2, numaralı 

kat ve araştırmaya rağmen bulunamadığından 3692 s.nyth 
arsaların ı-;ah'l · in ikametgah mahalli yapılan tahki- ye hareket edecek+ir. Ste. Commerciale Bulgare de Na• 

viga tion ,._ vapeur kanunun ô inci maddesi mucibince ilanen tebliğ olu- lTALIA S. A. N. 
Haif a lakenderiye ve Port Sait ~in 
cVARNA> vap . h emen hemen bek 

lenmektedir. 
~.a~n_ıinler8 ,.,. • Avrupa harp hnli 

V•1zıyetı yüzüne.! •rt bn:-1 Wccarlar tü
t ünlere dlisük fiat vı>reeek oltırlar;;;n 
hükumet. clerh~l müdahale edecekti;. 
B u hn<;u:-b ic:ıp eden tedbirlerin ta -
mamen alındıjı öğrenilmiştir. 

nur. 4127 NEPTUN1A motürü 19/11/939 t a-
-------- ------ riıinde Triye~teden cenubi Amerika 

lzm ir vilô.veti muhasebei hususiye müdürıyeti,,den limanlarına hareket edecektir. 
Not: Ahvali hazıra d olayisiyle na.v Vapurların isim ve tarihleri lıak• 

kında hiç bir taahhüd a\.mam,az. Tahrir No. Mevkii Nevi Ar Kıymeti Nisbeti senelik vergisi Adı İhbarname No. lun ve hareke t tarihler inin kat'i ol. 
L K Binde Li Ku 

Sulh teklifi 
- Baştarafı 1 ı1nci sahifede -

cek bir taarruza karşı mükemmel 
bir müdafaa hattı teşkil ettikleri m a
ltimdur. 
.!!i ha~er alan mehafilde söylen -

dıgıne gö_re Nazi matbuatının ifade 
tarzı _bütün bu korkuları haklı gö~ -
t.erme1..-ted ir. A lman gazeteleri fil -
haki.ka Belçika ile Hollandanın ı.~ -
ransa ve İngiltcrenin nüfuzu altm -
da bulunduklarını iddia etmekte ve 
Avrupanın bu kısmmda mu haf aza 
tedbir leri alınması lazımgeldiğini ila
ve eylınııektedirler. 

Lon•ll'a, 8 (Radyo) - Amster -
damdan alınan haberlere göre Al -
manlnr. şimali Garbi Almanya hu
dudlarmda mühim askeri hazırlıklar 
yapmaktadJrlar. 

lzmir a ::liye ikinci hukuk hakimli-
iinden: • 

112 Urla caddes[ arsa 5 400 00 5 2 00 ,,Jehmed kızı Seza 2/73 
Yukarıda tahrir kaydı gösterilen arsa sahibinin ikarnf't ettiği mahle malfim olmadığından ihbarname kendisi-

ne tebliğ edi1ememiştir . 3692 ı:ıayılı kanunun 5 inci :naddcsi muciblnce ilanen tebliğ olunur. 4129 

lzmir vilayeti muhasebei hususive 1nüdiir1.·vetinden: 
Tahrir No. Nevi Hektar Kıymeti 

L K 
N'isbeti Senelik vergisi Sahibinin adı İhbarnamenin No. 

Binde L K 

fl!l9 Oe kızl~r Tal'Ja :; 1000 11) 10 OD Emine 21/66 
Tahrir kavuı nıkarıd~ gfoıtcrilen tarluımı o:ahibinin ikametgühı bıılunamadığınuan bizzat kendisine tebliğ e-

dilenıemi~tiı·: 369.2 ~ayılı kanunun ö ci rnadtlcsi mucibince ilanen tebliğ olunur. 4128 

l z mir gümrük 
misyonun:la s: 

muhafaza 

Cinsi 
:\I iktı:ı rı 

Kilo 

Umum 
Tutarı 

Lr. Kr. 

taburu 

Mı.ıvakk:.ıt 
timenatı 

Lr. Kr. 

satın alma 

Ek:ıilfme 

Tarihi 

ko-

Eksiltme 
Saati 

Sömikok matlen ki;mürü 18000 4.n 00 34 00 2.ı/11 9~9 14 00 
Mangal kömürü 18000 noo oo f\R on 24 1111r.:~fl 14 30 
Odun 300000 4500 00 838 on 2.ı/111939 15 00 

1 _ lzmir gümrük muhafaza tabu r.u merkez, :Ayvalık ve Urlcı böliikleı-i ihtiyı.lcı icin yukarıda cins ve miktaı
ları vazılı ,·aka~ak rnactlleleri açık ek sıltnıe .suretıyle \'e a vrı ayn s::ırttıanıe !erle miinakı "'a~·a koııulrnu~tur. P.ksilt
mele~·i hiz~ların<la gö~terilen gün ve !l~atlercle . yapıl~caktır. ŞartnamPSl heı· gi~n lrnmisyonda görülebilir. 

2 - Pmum tahmin tutarı ile mtl\"ak'.'~.t ~emınnt :nıktal'ları kal'~ılıınnc1 ·ı y,fü;tt.>rilmiştlr. 
3 _ lr.:teklierin 2490 ~ayılı kanumın ıkmc-! ve il~iiı.ıcii maıl.le'l'ndt'I ve ı:-rırt n::ımelorinde ynzıh vc~ikalarl:ı mııvıık

kat teminat mahbm: veya banka mrk tuplaı:ıyle bırlık+e ek-:ill-me sautifüle izmir hı>yk·r ~ok:l-?1 arkası Geri tütüıı 
kumpon:'a"ı yanında tabur satın alma kcımısvonun:.ı milr:ıc<1t1urı. 9 12 17 23 

----------------

Karşıyaka R ayegan .sokak 30 No. 
da askeri muamele M. Ahmed Ham
di Aktekin tarafından İstanbul Be -
bek karyesi Bebek caddesinde 24 
No. da Ayşe Şeki.i re aleyhine açtığı 
zevciyet davasından dolayı müddei -
a leyhe çıkarılan davetiyenin Ayşe 
Şekürenin gösterilen adreste bulu -
namadığından bila tebliğ iade edil-
miş ve zabıtaca da yapılım tahki - İzmir b<?!ediyeainden: \ 
katla da ikametgahının me<;hul bıı - Beleo:~·e zabıt~-:ı kadrosunda mün-

.... :.· ·~! ··· ············ ............ , ......... '" ..... "' ... ', "' .. 1 .,.. '. '" '1.' ' ., ..... .... ..... .. , ••••••••••.• 

~ :ı mir Levazım Amirliği Satı ı A!•n 1 E 

: K rı""ic;vo1•t ilanları : 

rnadığını ve hunların hiç b ir ihbara 
lüzum olmaksızın değişebilir olduğu
nu ve bu huaasta.n dolayı acente ye 
bir mesu~'.yet terettüp etmiyeceğini 
muhterem y ükleyicilerin k;:ı.yıt ve i
§aret etmeleri r ica olunur. 

Daha fazla tE .. iııilat ic;in Cumhuri
yet ca ddesinde Fratelli Sperco va -
pur acen teaine müracaat edilmesi. 

T ELEFON: 2004--2005 

Diklcat 
Mantoluk, Roo~ 
!uk erkek , kadın 
muşammal . rl \ 

BAY .. ',AI~ 
. . " 
: çın palto, p1r" 
des~i ve eyi 

·.~elbise v ... ağı.~ 
~ . lıazır mantoları · 

1 

m 

TEi..EFON: 2007 - 2008 

Olivier ve şür~kası 
Limited 

VAPUR ACENTA!I 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Londr a ve Liverpol hatlan içfıı 
piyasanın ihtiyacına g<Sre vapurlan· 
mız sefer yapacaklardır. 

lunduğu anlaşılmış olduğundan bu hal bulunan 1 z:ı bıta memurluğuna 
baptaki tahkikat 27 /11/939 pazar - yeniden mrneur alınacaktır. 
tesi saat 10 bırakılmıştır. Yazılı giln ı Orta mekten mezunu bulunmak 
de ve saatte hakim h uzurunda miicl- ve halen askerlikle alftkH"'ı olmamak 
deialeyhin hazır bulunması veva bir ıınrttır. Bu ev~afı haiz taliplel'in 
vekl.J göndermesi lüzum u beyan ak-j iG ı ı ıno t::ıi"ihindP zabıta bas n -
s i halde gıyabında muamele yam!n -ı mirliği kaleminde yrınılacak imtiha
cağı tebliğ makamına kaim olmak na girmek üzere miircıcaatları ilan 

fzmir Bornov11. satın alma konı r!lV"'nU,...~<t!1: • K ara kaşta 
İstanbul kon111tnnlığına b;ığlı bil'IiklPr i~h "ıJ0000 kilo kuru faııul -

üzere ilAn olunur. olunur. 9_; 0-11-12 

lzmir Mıntaka Ticaret Müd ür'• 
lüğünden: 

Palamut ihracatçılarinın naza ?" ı dik hntine 
1939 rekoltesine ait palamut ~Tip - nUmı.ıne~ leri he~ etce tespit olun 

muştur. 
AIAkadarların, 15-11-939 tarihinden Hibcı.ren meriyet me,·kiiııe gire

cek olan mezkilr nümuneler i görmek ve tcdal'ik etmek üzere ~ıcde ihracat 
baş kontrolörlüğüne müracaatları. 4 ı:w 

lzmir inhisarlar 
ğünden: 

Başmüdürlü· 

939 mali yılı sonnuna kadar Çamaltından merkez sdı.; deposun:.ı geti
t ir ilecek çuvallı tuzların yığına dökülmesıi ve dökme tuı.:larrn şatt~.ıı nm
bara nakli ve bunların satışında yapılacak h:ımmaliye i.)cri açık eksill
nıeye konulmuştur. 

Muhammen haınmaliyc ücreti tutarı 4940 nıuvak1:<Lw teminatı 370.::iO 
lir:ıdır. 

Şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. İ:::teklilerin 23-11-039 güııu 
saa t 15 de baş müdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilan o:unur. 

9 12 4125 

Türkiye Cumhuriyet merkez ban .. 
kasından: 

Yunanistanda bloke matlubatı bulunanlar, bu paraların: 
1 - Ne suretle tekevvün ettiğini, 
2 - Blokajın vuku tarihini, 
3 - Miktarlarını, 
4 - H angi müessese nezdinde bulunduğunu ve sair müfit malfimatı, 

10/ 12/1939 tarihine kadar Türkiye cumhuriyet merkez banka~ı 
umum müdürlüğüne isim ve adresler iyle bildirmeler i ilan olu-
nur. 7 9 11 

• • • ~AYIN OKUYUCULAR DiKKAT! .. 

Milli p iyango bayiliği 
Etiman kitap evi 

Milli piyango biletlerinizi (Etiman kitap 
evinden alınız!) 

H ükumet caddesi No. 50-52 .J 1 
..................................... . ................ . . ...... ...................................... '111111111 1 

(Devamlı biletler -!On .ııünc kııl:ır c::alrian:ıbilir.) 

yenin kanalı zarfla mün::ıkı.:ıc::a-:ı varııltıraktır. Zarflar komüwona Bu U,.. r- U lUZ 
18 1119; 9 ctım~ı·teo;i gü!"ii !laat 11 dı> '!~;·!!mi~ olacaktır. Ber•et· kilo _ 1 ~ 
iltın~n -~mıhaınmeıı f;ati 15 kıırıı'-'tlıı'. İlk teminııt.l 2700 lhı.d11·. 1halesi ' · Odl~npazarı No. 12 
aı·ııı g-uncle yapılr.ı:_nktır. !gteklilı>ı·in. bf'l!i :):üıı Ye rn::ıtte Fındıklıda ~ 
t~tanbul kon:utanlıgı satın alma klmı."Yonuna gelmeler: 
--~-----------~------_;4~9-14-17 4070 

/::mir [1>1'<r-?1111 r1 Pıir?iği .wr. t111 cıl;;;;-!/;;mi,·1m;ı~ı1ıdurı: 
1 - İzmir rnü!:'t ıhkem me,·ki mcı kı::z birı:ı·lPrinin 28!?000 kilo kesil. 

mi:.) .··ı!;ır et~ ı.>-:ki!1c:·t11şrin-fm!l t;11 :hirıde p:ızarlıkla y:ıpıluıı eksilt
mesınde ta1ıp çıkınuclığınd:uı paz~rlık ı J-il:inl'itcgrin-9~~S cumar
te~i ~Llnü ~:t·ıt 11 ele kı~lndn izmir levazım amlrliğl :;;atın alına ko
m::-.ıycınunclu yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 70:-100 liradır. 
~ - Mtıv!,kJrnt ı:ıvca:>ı ı775 liradır. 
·~ - Şaı·tname~i her gün kunıi..,voııdn görülebilir. 
!'.i - İl:!tPkliler tic~ret. uLh1:-1mc.l~· kayıtlı oltluklarına dair vesika göster -

nıek mtıcburıyatıncicdirler. 
6 ·- Pazarlığa. i··d irak edecekler 24~0 sayılı kanunun iki ve iiçiincü 

madcleler:nıle ,.e şartnum"sin 1' yazılı vesikaları ve teminatı mu -
nıkka~:ı.ılariyle birlikte ihale sDatinden evvel komisyona müraa

cı.atları. 

İ7mi .. lr?ııo:ım a111irliıJi :mt111 alma l:cmh111onmıda11: 
1 - ~zm.ir !11üstah~e~n ı.1ıevki nıe:tkez birliklerinin 60000 kilo sadeya

&:ı ıht:ya~ı 6-ık~ncıtc>~rin-v;n tnrihinde paz:ırlıklu yapılan ek
mlt nesıııc.e .. t.~lıp "tkmadıgındun paz:ırlık lG-ikinciteşrin-939 
perşembe gurın ~a:ıt 15 de kı,,;lacla izınir levazım amirliği satın a l
ma komi~yonımda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 57000 liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 4100 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler ticar~t o?asında kayıtlı olduklarına. dair vesika gös

termek mecbnrıyetındedirler. 
6 - Paznrlığ<~ iştir:k edecekler ~490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerın~e 'e. ş~rtnamesınde yazılı vesikaları ve teminatı mu
vakkatalarıyle bırlıkte iha le saatinden evvel komisyona müraca
atlan. 

J:mıir levazım o.miı-li{}i satın alma komisyonundan: 
1 - !~mir mUst~hkcm mevki bir likler i için pazarlık suretiyle 

k ılo sadeyagı satın alınacaktır. 

2 - İhalesi ~Oi~iD:<:i:.eşrin-939 cuma g ünü saat 15 de kışlada 
levaz!!'1 amırl.ıgı .. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekııler bellı gun ve saatte komisyona müracaatları. 

Sıhhat vekaletinin resmi ruhsatını haiz 

5000 

izmir 

Baş, dış ağrılamıı, lıü.\lATlZ:..\iA :;aııcııarını, SI.NlR ruhatsız!ıklarım 
derhal geçirir. 
GRİP, NFZLE ve SOGUK ALGINLIKLARI~A karşı müessir ila~tır . 
kabında güııtle 1 - !1 Kaşe alınır. Her eczahanede bulunur. ' 

sancak 
İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

11'mDilmDE G ~·--~B 
Hususi H1stahanesi 

SA Hİ Bİ 

Doktor Operatör 

mmADiLB·R~ 
lz~irin e n büyük ihtiyaçlarından bir ine tekabül et~~k üzere 

hazu·lanan ve her türlü fenni tekamüla t, konförü ve kalorifer, ront 
ken ve e lektrik tedavileriyle mücehhe:1: olan Ege hususi bastane.ai 
Alsancak istasyon kar§taında açılmıınr. 

Her ıubeye aid hastalar kabul ve mü.tehaaaıaları tarafından te .. 
da.vi e diJir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün sabahları muhtelif 
şubelere ait po!ik'inik· de yapı'acaktır. 

TELEFON: 2918 1.. • • . • ~~ ' . . • " . .• . ,- . uf# 

Türkive iş bankasından: 
Ölü Kesreli Ali Rızanın tahtı tasarrufunda iken icr aen bankamıza in

tikal eden ve halen ba tapu bankamızın mülkiyet ve tasar r ufu altında 
bulunan izmirin Karacadağ mevkiinde Çapar Gölü nam mahalde kain ta
pu kaydına göre altı yüz dönüm karşılığı elli beş hektar ve bin dört yüz 
metre murabbaı mesahasında tarla ve göl yatağı müzayede ile satılığa çı-
karılmıştır. T 

Arttırma muamelesi 20 te~rin~sani 1939 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de banka~ızı~ ızm1rde birincikordondnki binsında ve şube 
I müdürlüğünde olbaptakı muzayede şartnamesinde yazılı esaslar dairesin 
1 de yapılacak ve en çok artırana iha le edllecektir. 
1 Müzayedeye girm~k istiyenlerin arttıracakları bedelin yüzde onu nisbe
tinde teminat akçesı yatınnaları lazımdır. 

1 Gayri me!1k~lün e~safı ve müzayede ve eatı~ ~artl::an hakkında malfi
. !Yl"t almak. ı:ıtıye:ılerın her giln bankamıza muracaatları Ye arttırmaya. 

1 

girmek ~s! yenlerın yukarıda gösterilen gün ve sttatte bankaya gelmeleri 
ıüzumu. ı lan olunur. . 

1 30 31 ı 2 8 9 10 11 17 18 19 20 ________________________ ...,. __ .._... __ ~------------· ı 


