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Almanlar, Blüher kruvazörünün battığını saklıyamadılar 
~ nanlar, 

YENi BiR ZAFER 
. Milli Şefimiz Garo h • •g 11 devan cep esınl ·:ı:~·d~ 

"üşlerd 

D .. Al l ·dd ı · d:ısıııı.. buç un man arın şı et ı o bm~r 

Alman tahtelbahirlerinden 
ikisi daha batırıldı 

Yakında Hatayı 
,eref le ıcl irecekler 
İstanbul, 20 (Telefonla) - taarruzu püskürtülmüştür ,·hv 

Admiral Graf Spee kruvazörünün kumandanı 

(Son Telgraf) gazetesi, Milli Şe- Paris, 20 (Radyo) - Hava tan: 
fimizin, yakında Malatyıt"yı ve mil- Dün. bütün cephede yağmurun 
teakıben Hatayı şereflendirecek- fazlalığına rağmen keş;f kolları ha-
lerini yazıyor. re ketleri. ufak taarruz faali\ etler 

____________ ,_ olmuş ve ~iddetl· geçmiştir. Alman 

in gı• ıtere . p;yadesi, bilhassa Loren cephesinde, 
Mozel - Vaj ara~ında şiddetli hare -
ketler yapmıştır. Keşif kollarının 4 

Boenos A yreste ikamet ettiğ ~· otelde int;har etmiştir Finla ıdiyaya 
taarruz hareket" nden sonra kuvv ti 

t bir piyade harbi gecm·ş, bir m'tral 
Q)' yare \"ÖZ bırakan Alman "kolları pli k"ir 

Kolombo transatlantiği dt: battı 
Balkan antantı 

ve ltalya 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

ltaly.a Hariciye Nazınnın aon nut
ku Balkan antantı meseleainin yeni
d~ tazelenmeaine veaile teıkil ede· 
cektir. 

Bu antanta taraftar olanlar ve o
nun her sün biraz daha tekemmül 
etmesine sayret edenler fU veya bu 
devletin itmizazı ile batladıklan bir 
iti terk edecek hilkatte detildirler. 

TUrkiyenin Balkan antantı hakkın
daki noktai nazan biltiln cibanm 

""" 

malGmuclar. Balkanlar eakiden, bil- Bir Alman tahtelbahirin df' herkea •azife hatında 
haaea um•m' harbe takaddüm eden Bern, 20 (Radyo) - • 'öye Zürheı 
........... Anup&11m en korkulu bir Zaytung gaze~~IH!M~•-•İfllı'11tö-"I. 
f • · ~ı idi. Suyu bulan· re, Alman b 
dmnak i~ her ~ ...._tin bet MW!Jtde kruva.,.örOnffn 
•özlerini çevirdiii ilk nokta Balkan· hir ing !iz tahtf'lbahiri tarafından 

lay 

g6 ,Jer iyo_r tülmüştür. Gwec€ sakin geç mi tir. H 
Kopenhag, 20 (A.A.) _ D. N. B. vanın f:nalıg~ndan tayyaTe faal")e 

"· b"I ı· · kavdedılmemışt r 
.-,.J&n"ı ı c ınyor: · · . . 

D. 1 • hf"ll · d 1 k Alm:ınların ufak keş.f tan·arele..-
ıp oma::1ı ma ı erın e sa ı a şamı . . . • · 

· 1 ,J·· • •• "k" . .1. şımal. şımalı garb1 ve garp mıntak-
"O\' enllıgme gore, ı ı ıngı ız vapuru , . 
F . 1A d' h d 1. ,,.1 .arında 'llk·ek uçuşlar vapmıııla!' 
ın an ıya ava or u uııa tes ım enı - · · • 

k ·· · ·ı· 1 · ··kı dır. me uzere. ıngı ız tavvare erı yu U • 
l l • h ld · ·ıt d. p· r d" Renın yukarı ında Alman tahşida 
'c ugu a e ın.gı er: en ın an ıya- tının umumi vazfrette bir tebeddu 
va hareket etmışlerdır. ı ..l • b"ld' ·ı · kt d" 

• • •• 'J mauıgı ı ırı me e r. 
T ,·yarelerın mıktarı ve nereye gon ne lin 21) ( A A ) _ D ,.. B · 

1 'ld .• · beli" d - ")d' r · · · · ""· · aıan 
erı ıgı ı egı ır. ~ı bildir·,·oı" 

-=*=- Ordu - ba~kumandanlığının tebli-

C1Sl1-S kadı 1 
Lüksemburg, 20 (Radyo) - Fran

~ız aske.ri makamatı, aslen Alman 
olnn bir kadını tevkif etmiştir. Casus 
olmasından şüphe edilmektedir. Bu 

ı kadın uzun zamandanberi takip edi-
liyordu. 

a.;. ,.. .. 
Garp cephes;nin muhtelif kısımla 
-Devamı 4 üncü aahifede-

lar olurdu ve bu arzuda olan bütün tnrp1llend'ğini itirnf etmektedirler. ı • ı· b k• · • d h ı 
devletler orada iatedikleri ve "aradık- P.u gemi 10 bin tonluktur. Alman d(!- . n gı iZ aş ve 1 ı, ~r a sara ya git~iş Tetkikler gösteriyor ki, bütün fiat

lerde yüzde 30. 50 yüks~liş vardır 
lan kantlldık ve feaad unaurlarmı niz kuvvetlerinin ~ayılı gem"JerindE!.!t K J f d k 
kolaylıkla bulurlardı. biridir: Elbe ağzında batırılan Al. VC ra tard İD 30 abu) Olunmuştur 
h 

Umbumi f~arpb.tl~ll"bhaıka1Ian nam
11 

•e mh.''b". krm·~~örü hakk.ında Berlinde LOndra, 20 (Radyo) _ Fransada 
eaa ına ıse ı ı a pa a aa amıt ı ır U' tebhg çıkmamıştır. . . . 

olan Balkanlılar bu harpten çok yar- Paris, 20 (Raclyo) _ Amirallık h~rp ~eclısıne iştirak eden ve·cephe
gun ve bitkin çıktılar. Artık rahat makamı. S'roka i~mindeki Fransız ,vı teftış eden ingiltere başvekili Bay 
bırakılmaktan batka birtey dütün- muhribinin. di.in ilci.incii defa olarak Çemberlayn bugün Paristen Londra
müyorlardı. itte Balkan antantı fikri hir Alman tahtelb~hirini batırdığını ya dönmüştür. 
bütün Balkanlıların l'ayri meı'urun- bildirmektedir. 
da yaıayan bu rahat bırakılmak ar- Fransız bahr ye nazırı. simdive ka- Söylendiğine göre Paristeki :}·ük~ek 
zuıundan dotmuttur. Diğer taraf· dar batırılan Alman taht~lb

1

ali
0

irler - harp meclisinde Rusyaya karşı takip 
tan iktı•adi ve aiyaai coğrafya da bu- rıin 40-45 arasında olduğunu söyle - dilecek sivaset \'e Finlandivava ya-
nu amir bulunmaktadır. Doymak bil- m'şt]r. . • . : . . . 
rnı'yen b b" "k d 1 ti • p r·~ 20 (R"d ) F' pılacak ~ardım da tetkık edılmıştır. 

azı uyu ev e enn a ıs. .. vo - .garo gaze-
hıraı küçük nüfu•lu milletle- tecıı , bahri~·e nazırının dün geceki zi- Londra 20 (R d . ) _ C :t.. ,. •• 

h h kk b
'I k .. f .. 1 d · • . .. • a ) o . epue) ı zı 

re ayat a mı ı e ço ıor - ra ette soy e ıg şu gozleri ehemm·- , t. . F . . 
ınektedir. Bunun en feci •• en vPtle kavdetmektedir. .'fire ıçın ransaya gıtmış olan başve-
acıklı miaalleri Avrupanın muh- Nazır .dem istir k': kil B. Çemberlayn, bugün Londra.:a 
t elif noktalarında gözlerimizin önün- -« Size lıir mii.idı> verevim. Al_ dönmüş ve kral tarafından kabul olun
d e tekerrür edip duruyor. Balkan :nan tahtelbahirlerinden ik :~in! daha muştur. Çemberlayn, yollarda halk ta-

Hayat bahahlığına sebebiyet ve- 1••••••••••••••

ren ~ahm ve harici amliıer hakkında Iht· k" 
şehrımizdeki alakadar makamlar ta- 1 ar yapan 
rafından alınması lüzumlu görülen do••rt ... -
tedbirlerin tesbitine başlanmıştır. muessese 

Bu tetkikler yapılmaktadır. NHe-

kim ·~tanbulda da avni tetkikler va- d Ün kapatıldı. 
pılmaktadır. Tetkiklerin sonu~da _ 
hükumet lazım gelen tedbirleri ala- p· d ht ı·r dd 1 • cakt h · . . A ıyasa a mu e ı ma e erın sa-
ka ~r. Şe ~ı·m~~~lekı. alakadar ~a · tışı üzerinde ihtikar yapanlar şiddet-

m ann e ın ı erı ka~~ate gore, le takip ve tecziye edilmektedir. Va. 
Almanya_- .Polonya harbı~.n başlan- li B. Etem Aykutun reisliğ'l).de top. 
a-ıcından ıt haren geçen dort av zar- 1 'ht'kA ı ü d 1 k · • anan ı ı ar a m ca e e omısyonu 

- Devamı 2 nci Sahifede - -Devamı 2 nci Sahifede -

Almanların iddiası 
devletleri de az nüfu•lu milletlerden -Devamı 4 neli .sahifede rafından hareretle alkışlanmıştır. M. Çemberlayn 
mürekkeptirler. Binaenaleyh vaziyet ;---:;;;;--;:::--=~-====-=--=----=----- Düşürülen ln?iliz tayyareleri 37 
ve netice aarihtir: Balkan devletleri Fı• N HAR B 

1
• 

Ja kelimenin tam manaaiyle birlete· 
rek harice ve baricin taarruzuna • 
kartı müttehid bir kütle tetkil ede
cekler ve1ahud da •r·ıeç AYrOpanın 
prlwada acıklı vaziyetleri hali tüy
lerimisi Grperten küçük hükUınetle 
re benzeJeceklerdir. Bunun ikiainin 

değil, ancak yedidir 
Londra, 20 (Radyo) - Gazeteler, 

Heligoland hava muharebesinin, in • 
riliz hava kuvvetleri için bir zafer ol
duğunu tebarüz ettirmektedirler. 

ortaaı yoktur. 
Vaziyet böyle realiat bir noktadan 

•özden ıeçirilinee sörülüyor ki Bal
kan antantı tunun lıu"\un kapri.in -
.len doimut afaki bir fikir, havada 
•ir arzu deiildir. Bilaki. iktıaadi ve 
elJ.aai cofraf yanın enpoze ettiği, hal
kın ihtiyacını ta ga)'l'i met'urunda 
4uyduiu bir realitedir. 

köklerini tabiat kanunları kadar 
kuvvetli zaruretlerden alan bu an
tant bug{lne kadar henüz İsteditimiz 
tekemmül dereceaine gelmeınif ola
lailir, filhakika selmemittir de .• Fa
kat bizi ye'ae aevkedecek ortada bir 
eel.ep de yoktur. Cihanın en büyük 
cliplomat1 olan zaman bizimle bera-
1.erdir, zaman aramızdaki uf ak tefek 
noktai nazar ihtiliflannı ortadan 
kaldıracak, dü,ünceJerimizi birle•
t irec:ek ve nihayet bugün natamam 
olan Balkan antantı pek vakm bir 
ltide hayatın kuaurıuz bir hakikati 
luıline gelec~ktir. 

Haricive Nazırının dili ile öğreni
- Devamı 4 üncü sahifede -

Ru ar üyük zayiat verdiler 
Ribentrop 

Pop :rnın Berfin mıi· 
meaJilini kabul etti 

Ruslar, harbi bir an evvel bıtirmek için çephe'Ye 
sevkediyorlar 

Almarılar bu hava harbinde ?tfet.r
şimitik tipindeki yeni avcı tayya~~ 
rini kullanmışlar ve bekledikleri neU· 
ceyi alamamışlardır. Hava harbinde, 
bu yeni tip tayyarelerden en az al• 
düştirülmilştar. büvük kuvvetler 

Rua a•kerleri 

L~ııdra, 20 (Radyo) _ Taymis ga
z~tesınin verdiği bir haber~ göre, Sta
lın, Finlandi~ a efeı·iniıı b!r an evvel 
bitirilmesini emretmiştir. Bu müna. • 
ebetle cepheye mühim Ruı:ı kuvvetle

l'İ sevkedilmektedir. 

Alman propagandacılannın, bom • 
bardımana giden ingiliz tayyareleri • 
nin adedinden fazlasını düşilrQJmtıı 

göstermeleri, gülünç bulunmaktadır. 

l ngiliz tebliğinde bildirildiği veçhile 
7 İngiliz tayyaresi üssüne dönmemit
tir. 

Hel.sinki, 20 (Radyo) - Bu sabah 
:kinci defa tehlike işareti verilmiştir. --* 
Tayyare gelmemiştir. Pc pa 

Oslo, 20 <A.A.) - D. N. R. Ajan- fta'ya kra ve kra!iç -sım 
sı bildiriyor: 
ıl~orsk Telegram büroya, Finlandiya kabu1 edecek 
hududundan bildirildiğine göre. Sov- Roma. 20 (Radyo) - Kral Viktor 
vet kıtaları bugün Norveç şimali şarki F.manuel ve Kraliçe Eleni, yarın reı-
müntaha!\ını Sovyet Rusyadan ayıran Fon Ribentrop men p.ıpan zi~ aret edeceklerdir. HU-
berzahı tamamen işgal etmişlerdir. Berlin. 20 (R: >) - Papanın bu- kümdarların refakat' de, saray erkl· 

8ovyetlerin şimal cephesi Ozerin - ra miin.1e:s ili, bugün hariciye nazırı nı ile hnr"('\e nazırı Kont ('iano ve 
deki yeni umumi karar/ahı, Saln.ija- Von Ribbentrop tarafından kabul cd:J. italyanın \'atikan :.ıefiri D:no Alfi\erf 
ervide te is edilmiş olduğu \"-3 Petsa- miştir. B•ı miilikata ~ ük bir ehem- bulunr.cakl. rdır '\t ra,..im, :saat o.nda 

-Devamı 4 ürıcü sahifede- miyet atfolunuyor. ~~oda \e lece.ktir. 

•• 
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1> 1 1 

1 rıt a 
8 t I · -ı~ i sa.hif~d .. - hayat bahalılıgı ile milc~Hl"I C mr.,;e-

k( Jr . .A. "' ufa er nde len le j de vardır. Odaca, bu n.ühim mev 
ı tıcaret kı . 

lzd 30 ile 50 a zu ilzcı·ı·ııcle b 0 zı kararlar alıııınas1 . ·ı· 260" - . u 

öOô Halb rrnerü 

ıcı ın muhtemeldir. 
4:il edik / /d l~ 30 

h ·m end k j ha 1rlnn- adı·se kan a'avasından dog., du. cuvq üzüm satı l 13 45 
ber. b her madde htikar vapan dört son iki gün zarfında üzüm piyastı~l 

n tetkıkJ.er, bu bahn- J u•• • [ d b • • 8 birdenbire hararetlenmiştir. Bunun 18 oo 
1 ·in kafi gelmiştir. Av- •• k t ld en er en lTl, yaşzn:...a S€bebi, İngilizlerin piyasadan beş bin 18 05 

-l evvel memlekete it- m uessese apa l ı k 
bl·r COCU f Ur ton üzüm mübayaa etmeleridir. 2 - 1 manifatura ve tulın-, -Baş tarafı 1 inci sahifede - • Bu miibayaatın tegiri bor::;ada da gö- 18 25 

·ç hizum ol~adı .ı hal- kararı ile ve 1335 tar'hli iaşe karar- E\'velki gün Ödemişte tak:;i otomo- bekliyen Ye onu öldürmek istiyen Mes- rülmüş \'e dlin 7 - 11 numaralardan 
' ) ap1 !.a1~. yuzd~ 3

0-
4o namesin:ıı hükümlerı dahılinde dtin billerinin bulunduğu )erde bir cina- tan, evvelki gün :'lfohmudun Ödemiş- 7118 çuval üzüm satışı olmuştur. Fi- 19 00 

t am yuzunden ızm rde dört ticarethane muvakkaten kapa- yet olmu~ 15 vaqında :Mestan Gökçen ten köve dönmek üzere taksi otomobil- yatlar 7 numara 8 50 11numara14 25 19 15 
.ısts;]{ stokları da istanbula tılmıştır Bazı kömür ve man:f at ura ~· · ~ d .. ·· · ' ' ' 

b ina .. b f' t f k d h ı . : . 1 adında hır çocuk, kan avası :ruzun- lerinin bulunduğu yere geldiğini gör- kuruştur. 
w u ın ar ın an ma • tacırlerı hakkında da tahkıkat yapı - ·k· . . . k · ··ı . 

+.. k d t ta t·· den ı ·ı kışıyı tabanca ur~unu ıle o - müş ve tam otomobile bıneceği sırada Bohor ''\l a ar OP ncı uccar, maktadır. a··. .. .. w 

ifadeler temin etmiştir. İz- Kapatılan müee:;;seler ve suçları uı muştur. . . . yanına sokularak yanında taşıdıgı ta-
nhafiye, man 'fatura, d ıir şunlardır: Öle~le.r~en .bırısı: .atılan kurşu~lar- bancayı çekmiş, Ma.hn:ıuda çok .yakın- Rjşvet verırken yaka andı 

:rnHih ile Almanyaclan g.etir- Peştamalcılarda l\limar Kemal et- d.a~ lıırının ı~a~e.tı) le hayata ~ozle-,dan üç el ateş etmıştır. Mermılerden Dökmeci Samuel oğlu Bohor Peço 20 15 
her tılrlü emt a üzerine k n- tin caddes nde 77 numarada Bohor rını kap~y.a: ~ :\ r.~~ı~da masum b.ır ço- :ikisi 1\Iahmudun başına isabetle der- adında bir tüccar, yaptığı bir işe göz 

20 30 den ıa~1la~ yapı~mıştır. . Koh en ticarethane ·, ·.ilos 200 kuru cuktur. Gına) et şoy le olmuştur· . . hal ölümüne sebebiyet Yermiş ve o sı- yumması için belediye müfettişlerin -
21 15 letin. ızmırde ~ f at ~n~trolıi- şa sattığı lehimi 300 kuruşa. sand~- .Bu .. d.~n .~~?elerce e:vel Ödemı~ın rada karşı tarafta bir otomobilde bu-1 den B. Ziya Akana üç buçuk lira rüş-

c olU!'I olmadıgı sualı füı:er nA ğım 28 liraya sattığı bandonu 40 lı- Türkonu ko) ünden deh Mehmed oglu lunan Ali Riza oğlu sekiz yaşında Ne- vet verirken araştırma memurları ta-
22 00 kt. ~o~~ılm1ch ... A raya satm~ğ~ b~ş!amış, s~bepsi~ fi- 4~ ~·aşmda Mahmuyd, Halil adında b.~- dim de başına isabet eden bir mermi'. rafından suç üstü tutulmuştur. B. Ziya 

' ~~dı. ' ithalatının y~zde a~ z~m:nı ıl~ ıh tıkar yap~ıgı .~esp t. e- r~.nı, ~Iahmudun oglu M:hmed de ku- ile derhal ölmüştür. Tabancanın atıl- Akan, kendisine rüşvet verilmek isten-
. . .ından yapıldıgına dılmıştu. Tıcarethane lo gun müd- çuk M.e~~anın dayısı oglu Mehmed dığı sırada hadise yerinde panik olmuş diğinden evvelce zabıtayı haberdar 

.aır~ı nbµlda yapılması detle kapatılmıştır. Gütmezı olqürmüşlerdi. Bu çifte cina- t T 
1 

k t'l 'f d . d d sı etm:şti Su,.lu Bohor Pe"o adliyeye ve 
22 20 ••"'-· izere l · k k t' f ·ıı · k A 1 k · ur. utu an a ı ı a esın e ayı - • · Y Y , • ~ mektedlr. Çlln U Pazvant çarşı~ında ma ara ıcare- yet aı erı anunı ceza arını çe mış- . . ' w b rilmiştir 

m ve h k t 1 M B' · ·ı R f ı· 50 1 d kt 11 . .1 . k d nın ıntıkamını aldıgını ve u suçu · on ro, mevzıı ti yapan ınyamm og u a ae ın erse e ma u erın aı esı an avası . . . . 
1 

d . 
1 

a··· . . 
22 35 . .dur ve ancak ikin- kuruşluk makaraları lüzumsuz ol~- güderek Hıılilin yeğeni l\Iestanı kü-ık·~~sen.ın. teşvıkı 0 ma an ış e ıgmı Jhraca İ birlik 
23 

~O 
yeyj C!yle ke inhisar edecektir. rak f'at zammı ile 75 kuruşa sattıgt çüktenberi intikam duygulan ile ye - SO)Jemıştır. . .. .. e-

23 25 I~ {angı tahviller ve fiat görülmüş, suç üstü yakalanan Rafa- tiştirmi~lerdir. Mestan şimdi on beş Fakat ~dlıye ve za~ıta, kuçu~ Mes- rinde fa alı• V8İ 
rJ r : . . te irini istanpulda elin ticarethanesi de 15 gün müddet- y:ışındadır ve öd~mişin Karacaova kö- tanı bu cınayete teşvık edenlerı mey- " 
:ıe ş kl~ eğer vilayetlerdeki le kapatılmıştır. yünde oturmaktadır. Epey zamandan-' elana çıkarmak için tahkikata ehemmi- İzmir kuru üzüm ve incir ihracat-
r.t Terı e , tabiatiyle istanbu- Kantar mevkiinde 1321 inci sokak- beri intikam almak için Halilin yolunu yetle devam etmektedir. çılar birliği heyeti umumiyesi, ticaret 

mü-

Program 
Memleket saat ayarı, ajans 
v.e meteoroloji haberleri 
Müz.k: Radyo caz orkestra 
sı. 

Konuşma 

Türk müziği. 

Çalanlar: Fahire Fersan, Ve 
cihe, Cevdet Çağla, İzzettin 
Okte. 
Ko1'uşqıa (Bibliyogr-f!.fya sa· 
ati) 

Türk müziği: Fa~ıl heyeti. 
Müzik: Küçük orkestra (Şef 
:Nec\P. .Aşkm) 
Memleket saat ayan, ajans 
haberleri; z·raat, esham -

tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (fiat) 
Müzik: Küçük orkestra (yu
kardaki programın devamı) 
Müzik: Ope.ra aryaları (PJ.) 
Müzik: Caıband (Pi.) 
23 30 Yarınki program ve 
kapanış. 

D'k· 1·d ; ı ll e 
. ·ı'mız rq ta 6 numaralı Yako Arditi ticaret - 00_ ve sanayi odası salonunda toplanmış p 

rı ı ır hadı, hanesi~in öteden beri ııo. k.uruşa <:~- 1\ tracar-ı· stana Odun kömürü ihracı birliğin yeni yı1 büdcesini tesbit et- arti kongresı v~ fe' a.~ 
lan jılet bıçnğı pnk tlerını sebeps:z lV J • .. .. .. .. . mi~ ve ayni zamanda birlik statüsünün ketzede~ere yarr:Lm 

1 ,sına ı. 70 kuruşa sattığı ve ihtikar yaptıügı d T' B"zıt tuckc~lrlt~rın tTeş.ebk~usıdı uz~rın.e bazı matldelerinin tadili için müzake- Dikili, (Husu~i) - Cumhuriyet H. 
J rmdaki mallar i - te<:pit edilmiş ticarethanenin on g n gi en vapur ıcare ve a e mce ur •ıye en urı- reele bulunmuı:ıtur p t'~• t 1 ')A 0 0 tci ıerini ' .. ' ·ı 1 k . . 'h .. d :.- · ar sı op anmış, n ayet partı ıdare sff• ında muhtelif m~d.detJe kapatılmasına karar verı · \'eye 0 < ıın ömuru 1 racına musaa e Yerilen kararlar Ticaret Vekaleti- l:eyeti azasından doktor B. Hüseyin 

.ıhtelif fiatlerle sn- m ~tır. · İ · · · f d edilmiştir . nin tasdikine arzolunacaktu·. Hulki kongrede müşahid ~ıfativle 
i inin i tanbulclan, Balcı~ar cad~le~incle 187 numarada Qgİ iZ gemı erı tara ın an S ah a oynanmaz Şehrimizde teşkil edilecek pamuk ve bulunmuştur. Parti nahive ocakla;ın. 

,,.f<unu tupad~.n getirildi~inın c?mcı ~uda oglu Bowho~ Alkurum~?- Ma ·taya gö~ürüldü İzmir merkez kazasına bağlı Ça- zeytinyağı ihracatçtlar birlikleri sta- dan toplanan delegele;in çoğunun 
ur ında .. !n yuzde kaç nısbe - rın de 60 kuru!'I deger~nde o~an .ır i\Iacaristan için l'manımızclan 750 knltepe köyünde bir kaza olmuştur tülerinin de Vekiller heyetince tasdik dilekleri hemen birkaç noktada top-

'e zabıt ıSUretiyle satılması- ca.mı 11? kurm~a sattıg~. tes~ıt e~~- ton üzüm ve incir yiikl yer~k hare- Çoba Hasan av tüfeğini kurcalar~ ve iadesi beklenmektedir. Statüler tas- !anmaktadır: 
~ racaata • ,ıir için imkansız gö- mı§, bu tıcareth"ne de dort gun mil · ket eden Macar bandıralı Tissa va- ken a~eş aldır~ış ağasının kızı 6 ya- dikten gelince birlik azaları mıntaka Köyler için ~eyyar tab'p, eczaha-
~ detle kapatılmıştır. puru. Çanakk~le boğazı önlerinde in- . 

1

v ticaret müdürlüğünce derhal toplantı- ne, topraksız köylüye toprak U!vzif, 
;ı • d t tk·k ~ şıncla Ayşeyı kasıgmdan ağır surette d t d'l k . b' l'kl . t 

'1 mevzu 'dzerıp e ~ ı at Yı\Pl- girz kontrol gemileri tarafından tu- 1 t yn ave e ı ece ve yem ır ı erın mezrua arasına hayvan bırakılma-
"dd ·' d"kk t t" 1 1 • • • \" yara amış ır. 'd h l . . ı· l ·ı k tencı enşa,ynnı 1 a neıcee- Zffilrlil tınar p a l tulmuı., kontrol için 1\lalta adasına Hırsızlık ı are eyeterı gızı reye seçıece - ması ve ormandan köyliiye mecca-

vanlmışhr. 1stanbulda manifatura götilrülmtlştilr1 Bl.l vapurda \:!ulunan tir. nen makta :ı;1:rilmeı- .suı·eti• le zelzel<>-
E~·elki gece Mnrşinlide 151H inci -!1- " .... 

caretiyle meş!!'ul olmıyanların mal ve ı!ııcaristana gönder.len t car en ar p o an köy erin imarı. :pe. 
ehp sp.eklilfu;yon yaptıklan, büyük Mütehassıs get rtilecek ve emtensının iadesi için mıntaka tica- sokağuıda ıo numaralı eve h rsızlık t.e~elerin bu istekleri kongrece te pit 
manifaturacıların da l?ilnhar~ fiı>t derhal işe baş'anacak ret müdürlüğü tarafınc.lan ticaret ve- mak nd'yle giren sabıkalı Şehriban t~f grcıf lor ve terviç edild kten :sonra intihabata 
farkındtın istifade için mallarım kfüeti nezdinde teşebbüste bulunul- ve Dudu, zabıtaca yakalanmışlar- Iraka gönderilecek telgrafların a- g~çilmiştir. Reylerin tasnifi netcesin 
banka depolarına tesilm -ettikleri an- İzmir beled )"esi, şehrin müstakbel muştur. dır. d 

j 1 A t · · · h zır! d w çık li anla, Ara bca, İngilizce ye ya e: laQılmıı:tı.r. Bö'-•lece piyasada mal mar P ~nını anzım ıçın a a ıgı ş k. s ı E B k E 
-. :{ " ""'' Fransızca yazılması, Kod ve şifre kul- ev ı aygı ı, nver eşora • t-mevcudi~·etinin azalması, pi.Yasayı projeyi tasdik ed 'imek üzere ~ ... af' .ı h p k R T t s b 

J V k~ !anılmaması posta ve telgraf ıımum e:rn a er, amazan urgu , a ri 
tazyik etmişfr. Fiatlere niçin zam v. ekalet~ne göndermist.i. e. al·e·t,. Cırıt Halil Ba,·ar Hakkı nı bay k 

~ h l müdürlti11ündeıı Aehrimizdeki alaka - 'J • \.1 U a-::rapıldıgwını anlamak için Qu noktalar ımpr ,planı hC'kkında bır ~e rcı K O z O M.• PARA BORSASI " • 'd h t' ı 
• '6 darlara bildiriln. ·ş tir. za ve ı are eye ıne seç lmişlerdir. 
üzerinde tlurmak doğru olur: mUteha&SıSlnın mütaleası alınmasını Çuval Sterlin 5 21 Kendilerini tebrik eder, memlekete 

Almanyadan ithalat durmuştur. muynfık gç)rçliiğU.nü bildirmiş b.~nun 2772 jiro ve şü. 9 12 Dolar 130 36 Yeni mrdyet memuru hayırlı işler görmelerini dileriz. 
Bu piyasadan mal gelmeyişi, bir te - üzerine belediye, beynelmile~ §O~re- ?OO üzlim tarım 8 75 12 F. Frangı 2 952i'i İzmir ·ıaret maiyet memurluğuna Felaketzedelere yardım: 
reffü aebebi olarak ileri sürülmüş - ti bulunan Fransız şehircili m~te. 616 s. Erkin 9 50 14 Liret 6 70 siyasal bilgile. okulu mezunlarından Dikili merkezinde hareketiarzdan 
tür. has:;;ısı :\L Korbiizyeyi getirtme~~ ~te- 516 K. Taner 10 50 11 75 İsviçre F. 29 147.3 B. Yaşar Oktan namzed olarak tayin evleri yıkılan ve harap olanlara kızı-

ltalyanlar1 bize ~atacakları mani- mişti. Bu bh~slusta vkekiller he~·e ın en 512 j. Kohen 8 25 12 26 Florin 69 3480 edilmiştir. 1.-...y para yardımında bulunacaktır. 
fatura eşyası mı1kabilinde pamuk al- çıkması e enen arar, çı mı~ .ve 648 P. Klark 9 75 10 50 P.ayşmark Z 

1 
İki gUndenberi heyeti mahsusa tn-

mağa talip olmuelardır. Bu ise fiat şehrimizdeki alakadarlara ge. ış. 391 L. Ergos 9 14 50 Relga 21 5075 e ze le r~fından zarar gören evler bfr bfr 
farkındf\n zorluk tev\id etmiştir. tir. Mütehassıs derhal getirtı.lerak 231 M. Beşikçi 7 25 8 25 Drahmi O 965 gezilerek zararın ni~beti tahmin ve 

Yerlj Pflrrıuklu fabrikalarımlZ, pa. m~taleası. alınarak ve _vekaletln d~ 204 H. Alle~ti 10 25 12 50 Le\'n ı 5925 Dün saat 15·15 ~e Bergama ve Di- tespit edilmektedir. 
mulç fiAtinin artnrnsınqan, istihl&kin musaadesıyle derhal plan hazırlana- 71 Horşit G. g 11 Çekoslovak kr. kili kazalarnda yedışer saniye devam 
de artmasından cesaret alarak ma - caktır. . . 107 Öztürk şi.r 9 25 11 75 Peçeta 13 5325 eden bir zelzele olmuştur. Yeni hasar 
mulata yilzde 20-25 nispetinde lüzum Belediye yukarı mahallelerm s:_rı 66 D. Ard'ti 10 10 75 Zloti yoktur. Büyüklerimizden 

Partililer 
k"ld · k. f · · · b. plan onu bizim elimizdena lamazsınız .. Ebu şe ı ~ ın ışa ı ıçın zengın ır 48 1\1. H. Nazlı 13 50 13 i'iO Pengü 

suz bir zam yapmışlardır. hazwlıyacaktır. :\lezarlıkbı:ı ından 36 Talflt Taner 9 25 11 25 Ley 
23 6825 
o 96.'i yukarı mahallelere doğru müteaddit İngiltere ve Fransadan yapılacak ----

lıulyarlar açılacak ve asfalta edil~ • 
ithalatta bütün zorluk1 bu memle- cektir. 7118 

ketlerde manifatura ve tuh~fiye eş.. Ayrıca hükumet önünden ve Knr::ı- 360532 
yasının piyasamızda meveud mallar-

taştan da müteaddit lınlvarlar açıladan daha yüksek fiatte oluşudur. 
cak, izmirin meşhur lodos rüzgarınBununln beraber, bu piyasalara ha 
dan yazın her evin istifade etme:si 

zı siı:ıar'şler Yflmlmıştır. 
için lazım gelen tedbirler alınacak-

Fiat tert?ff~ii. ithalat e~asında ol- br. Bu esnada Bahribaba parkı, Ka-
duğu kadar ıhracat e§nımızda da dif k 1 . d v t · d'l k . . e a esme ogru evsı e ı ece ve 
sari bır eekıl almtştlr. Başta pamuk (At til k k ) d 1 kt y 

• w •• a r par ı a mı a aca ır u-
ve z,.rtım·a~ı olmak uzere hububat , . • , 
f . tl · d "k 1 "o+' karı mnhalelrlede ve 1mar planı ~ a-
ıa en e yu se mı~.ır. . . 

Al k t db' 1 tl t pılacak şehır aksamındakı evler, Al-
•t ı1naca t e ır er şu sure e es- çak dıvarh, demir parmaklıklı, bah-

pı o unmuş ur: 1. 'f n ı k'll k ı çe ı zarı ve g1.4ze şe ı ere so ·u a -
Gümrüklerde bulunan Alm_ım ma- cak, böylece ş hir, baştan ba ta gü-

nifatura ~~asının derh~I pıyas~ya zelleştlrilmiş olacak, dar sokaklar 
çıkanlmaSl .lhı~dır. 13Ş5 sene?ı~ - genişletilecek ve bu münasebetle ge
~e kabul edılen ıaşe kararnamesı ıh- niş mikyasta istimlakdt yapılacnktır. 
tıyactı cevap vermekten uzaktır. Bu 
hususa daır yeni müeyyideler Hlzım
dır ve in~ılterede olduğu gibi bır ia- Bizimle alışveriş yapmak 

'167650 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

l N C t R: 
Çuval 

191 l\I. j. Taranto 
154 H. !. Levi 
128 Öztürk 

fiil Şerif R. H. 
53 B. S. Alazraki 
50 j. Tnrantrı M. 
28 R. Franko 

10 N. Börekçi 
şe kararnamesine ihtiyaç vardır. · • b"J 

İngiltere, italya, Belçika, Fransa ıstıyen ecne 1 er 670 Yekun. 
ve Amerikadan ithalat eşya~ı ve ilaç Japonyada Tokyo şehrinde bü - 170401 Eski yekun. 
getirtılmesine teşebbüs edilmelidir. ) ük bir firma, Türkiyedeki ihracatçı- ---
Yerli ;nıen&.Jlcnt fabrikalarımızın ran. larla Ankara yünU ve yün iplikleri, 171071 U. yekfin. 
dımanlarının arttırılması çaresine te- Tunus ta bir firma fasulye, kuru mey- Z A H 1 R E: 
·vessill edilmelidir. Yani ithalat işle- ve ve sebze, Atfnada bir firma pamuk 15 ton bakla 
rinjn tanzimine1 ihtikarla mllcadele tohumu, Norvecin merkezi Osloda bir 115 Ç. fasulya 
için kanuni müeyyidelere ve ihtikli- firma işlenmemiş tiltUn, halı üzerine 60 Ç. nohut 
ra esas SArılacak kar nisbetinin tes- tüccarlarımızla iş yapmak i~tedikleri- 120 kilo anason 
pitine ihtiyaç vardır. ni şehrimiz ticaret odasına bildirmiş- 1179 kilo K. ce,·iz 

.,. )erdir. 151 k'lo balmumu ,. ... 
Ticaret ve sanayi oda~ı idare he - Ticaret odası bu işlerle meşgul olan 21005 kilo T. B. içi 

yet·, bugün toplanarak muhtelif me- tücc rları, bu müracaatlardan habeı 30 ton P. cek 'rdek 

Fi at 

8 50 
9 50 

10 50 

Dinar 
Yen 
fweç kr 
Huble 

3 1575 
81 045 
30 92 

Pazar günü Bergamanın Bağlar -
arasında bir çifte tüfeğiyle kuş ayhyan 
Bergamanın Ulucami mahallesi halkın 
dan orta okul talebesinden Yusuf a-
dında bir genç, bir kaza neticesinde 

ESHAM ve T AHV AT tüf ekten çıkan saçmalarla üç parmağı 
1933 Türk borcu ı. 19. -Peşin kopmak suretiyle yaralanmıştır. Boy-
1933 Türk borcu 2. 19.- peşin nunda da bir yara vardır. 
1933 Türk borcu 3. 19.- peşin Yusuf, İzmir memleket hastanesin-

C. H. P. izmir kaza merkezi kong
resi karariyle büyüklerimize çeki
!en tazim telıraflarına aşağıdaki 
cevaplar gelmiştir: 

Hüsnü Tonak. C. H. P. kongresi 
reisi (İzmir). 

J2 25 
14 25 

1938 yitzde 5. F. ve ikramiyeli 19.25 de tedavi altına alınmıştır. 

1933 ikram'yeli Ergani 19.75 Müteka d ve eytam ay ık-

Kongrenin temiz duygularına te
şekkür eder, başarılar dilerim. 

* * ... 

İsmet İnönü 

7 
7 25 
5 
6 50 
7 25 
8 
5 75 
9 

9 50 

65 

7 50 
7 75 
5 
7 75 
8 
8 
5 75 
9 

Sivas-Erzurum hattı i~tikrazı 1. -
<.::iyas-~rzurum hattı istikrazı 2. 19.- larının y ·r d ğ•şt rme'eri 
Sivas-Erzurum hattı istikrazı S. - Mütekait Ye eytam al·hkları için 
Sivas-Erzurum hattı istikrazı 4. 19.- şimdiye adar senede bir defa ve mali 
ivas-Erzurum hattı ·stikrazı 5. 19.- yılın son ayında yapılmakta olan yer 
~ıvas-Erzurum hattı istikrazı 6. 19.- değiştirme muamelesinin bir çok zor
Anarlolu demiryollnrı ı. ye 2. L. luklar meydana getirdiği anlaşılmış-

tır. Bu sebeple tahvil muamelelerinin 
37.75 kr. 

Türkiye umum tiyatro L. L. 21.75 kr. 
İttihadı - milli Türk sigorta şirketi 

L. 20.25 kr. 

senede iki defa, mayis ve birinci teş-
rin aylarında yapılması muvafık gö
riilmü~ tür. 

Reji 00.92 Içr. Kem'1/p- şada tetkikat 
Not: Hizalarında rakam bulunnıı - Kemnlpa~a kazası ziraat işlerini tet 

\'an dövizlı:ır için fiat tescil edılmc - kik eden vilfı.ret ziraat müdiirü B. Re-
miştir. fet Diker şehrimize dönmüştür. Bı1 

4 2.~ - yıl kazanın bütün mahsulü çok bere-

16 2i1 Verem 'iler tedavis ketlidir. 

Telinize teşekkür eder, kongreye 
başarılar dilerim. 

BiiyUk Millet Mecliai reisi 
AptülhaHk Renda 

* • * 
Merk~z kaza kongresi münase-

betiyle ordu ve hakkımda gösterilen 
sevgilere teşekkürlerimi sunarım. 

Genelkurmay batkam 
Fevzi Çakmak 

... .. ., 
Partimiz kongresi müna~ebetiyle 

izhar buyurulan ı:ıanıimi hiss·yat:ı 
te~ekkür eder, hepinizin gözlerin
den öperim. 

C. H. P. Genel sekreteri 
Dr. Fikret Tüzer 

8 7ö r ökerrediler 
30 İzmir veremle mücadele cemiyeti, Bay Sedat Londra, 20 (A.A.) - İngiliz dev-

10 dispanser faaliyetini tevsi etmiş ve in- Emlak bankasına ait bazı işler iç.in riye tayyareleri bu gece Frise Alman 
76 tizama koymuştur. 1\Iütehnssıs Dr. B. Ankarada banka umum müdUrluğü adalarını murakabe ederek miknatıs-

ıeleleri kenutıacaktır. Bu meyandn dar edecektir. 418 B. pamuk 48 

8!5 Abbas Snrı. milracaat eden ha~taları l ile temaslar yapan bu bankanın İzmir lı mavin döken Alman tavvarelerinin 
~ 5rı her gün parasız mııavene ve tedavi et- şubesi müdilrü B. Sedad. ~ehrimize 

1 
vnzif;Jerini ifa etmelerine ~ani olmuş-

62 73 mekted!r. dönmüştür. tur. 
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Hitler Almany#. 
H:ırp etmekt~n ziyade Hicbir tarafta~ll*ıt:c! , 

~.~~;~;~~~~~:.;;~:!~~~ lngilterev.e havadan vuku b lacak mtesa~n .. ~ikit:1.,s2a~d;:.()~a~dn:ı~n;~m:ü:h!in/~25 :· 
dafaasız vapurlara bombalar ve mit - 'J 

1 

u 

ralyözlerle taarruz eden Almanyanın d h l fi e d • •ı k • le karşılaşmakta olduğunu 
yeni tedhişler adını verdiği hareketle- taarruz er sı ın t dır. 
r:ne k~r~ı şiddetli bir infial göster - a l r a ı rı ece ı r G~zeteye göre, harp halinde) 
mektedır. ' nan Rusya, Almanyanın iptidai 

Deyli Telgraf gazetesi diyor ki: • l · k' · 'b' · k, 

cHi lerin harp etmekten ziyade a- Sir Samuel Hovar; lngilterenin, ikide bir cihanı tehdid altında bulundura- ;:~:: ~~ılu~a~.v~~~;~~veç·z-.z·d~~i; 
dam öldürmeyi tercih ettiğine artık · nımarka da zaruri olarak ihn nanl 

kim enin şüphesi kalmıyacaktır. J\I - cıı, ve gögtJ sü harbe dayanac1k bir sulh istemedigtJ ini söylüyor nı durduracaklardır. FinlinC!U B 
man hava ve deniz kuvvetleri silahsız artık Almanya,·a kereste gön? 
balıkçı gemilerine karşı artık tethiş Londra, 20 (Radyo) - Dah;liye içın silaha sarıldık. Bu itibarla, n hni eylemiştir: cek ve hem de teknik bakımından mektedir. · 
hareketlerini artırmak emrini almış- n~zırı Sir Samuel Hoar, bugün re.!!- ~~fere ulaşıncaya kadar harp edece- - İngiltereye karşı vukubulacak çok büyük bir tefevvuk alacaktır.> Makale şu sahrlarla nihayet. _, .. l 
lardır. Harple hiç alakaları olmıyan mı bir zi~ afette irad ettiği nutukta g-ız. Aıiık, ne kökü gene harbe daya- bir hava taarruzunu sıfıra indirmek Sir Samuel Hoar; bundan sonra, maktadır: "ISIJit?şb 
bahkçılnr bomba yağmuruna tutuldu- demiştir ki: nacak ,.e ne de bizi ikide bir tehdid kudretini haiz bulunuyoruz. Gerçi, K~nadadan gelen yenj kuvvetlerden İl 'd k 1 ki .. l> 

·ı b N' · h tf"' · h kkı d l k b' Ih · K k b" l b' h kk k d « erı e arşı aşaca arı muş. 
lar. Alman ananelerinde _bı ~ ~~a . -:-d lıçınk ba:p e lg mız d"a. . nt .at e' el~ed bır si u d ı~ter z. avuş~ah. e- -~Y e ır taar_ruzun ta a uh· ekkec k- de bahsetmiş V<' bunun, nihai zafeti !atı göz önünde tutan Balkan devlet 
henzer bir hareket kavdedılmı!'I degıl- \:arı o aca ır ıma e, ne ovınıs rı nıı: ın e u un ugumuz sulh, cı ana vını zaımetmıyoruz; fakat ta a u t m· . · bu"tu" k tl . . f . d 'h . . . . . . ın ıçın n uvve erını se er· rı e, ı racatlarını sıkı bır kontrol al-
dir Biııaenale\·h Hitlerizm. Graf Von ve ne Domınyonlar nezaretı nefes alclıracıtk nnistakar bir ırnlh - etse bile. düşmanı tarumar etnwk b . • 1 . .1 . t 1 k ~oç • • . • · · . 

1 
b' , l' · . . .. .. . . eı etmış o an rngı tere ımparatorlu- ına ama tadırlar.> k 

Speenin batırılması suretıyle Alman revap verebılır. Boy e ır sua ın ce- tur.> ıçın lazım gelen butun tedbırlerı al- _ .. 
korsan gemilerinin harp etmeğe değil \·abını, bizzat 'ngiltere imparatorlu- Sir Samuel Hoar. müteakıben ingi- mıı;ı bulunuyoruz. Biz, havada birin- gunun ne derece yekvucud bulundu
belki sadece müdafaasız gemileri hth- ğu vermiştir. Biz. hürriyetimiz vesair liz hava kunetlerinin mükemmeliye- ciliği ihraz erliyoruz ve hava kuv- ğu11u gö teren fili bir hareket oldu
ribe memur olduklannı ilan etmi.}tir. mukaddegatımız tehlikeye düştüğü tinden bahsetmiş ve şunları ilave \·Nler miz. gittikçe hem ziyadeleşe- ğunu kaydeylemi tir. 

Stokholm, 20 (Radyo) - Hitler, 
noel yortularını geçirmek üzere Ber
gazhadendeki malikinesine ıittiti Ber 
!inden haber veriliyor. Ticaret vekilimiz Am · ral Darlan 

Aa ltalya 
• 1-

Portekizle bir ticaret mu·,:!_ 
ahedesi imzaladı 9'.. , .-. 

Roma, 20 (Radyo) - İtal~ . ~, 
Portek'z ara ında bir fcaret m\. • , 

desi imzalanmıştır. ~~ -~ "' 
Bir müddettenberi devam ;I li '\ 

Istan buldal~i tetYı.klerine devam edi· Du"n 1 d. a ı·tmı·ş ve Lord ıtalva - Romanya ticaret müza~ınt; Buaün 60 yaşına ~ ,,. .. :.On raya ~ leri de müsbet bir netice ~erm;~ n 

giriyor yor. Yarin Ankaraya dönüyor Çörçil'le görüşmüştür bllgfln;r•ntaşmajrareed!~~ı ;" 

Stalin 

l\foı:ıkova, 20 (A.A.) - Sovyet İstanbul, 20 (Telefonla) - Şehri- çelik çıkaracaktır.> Londra, 20 (Radyo) - Fran~ız do-jbir miilakat yapmıştır. Amiral Dar - pon • ta/y'a6yı. dd 
memleketi, 21 kanunuevvelde Stali- mizde bulunmakta olan ticaret veki- Bir tüccar, kakao kalmadığından nanması kumandanı amir,.l Darlan. llanı11, Londrada birkaç gün kalarak E1birJiği etrafındR1• il 
nin 60 ıncı ) ıldönümünü tes'ide ha - li R Nazmi Topçuoğlu, bugün de tec- bahsetmiş vekil şu cevabı 'ermiştir: bugün buraya gelmiş, ve derhal denız 1n•·iliz riealiyle konuşacagı söyleui - ~. 
zırlaııı. or. Bütün gazeteler, Stalinin kiki erine devam etmi~. ticaret oda- - Bunun için akradit f vereme- lordluğuna giderek Joı ıJ Çorçille uzun ~ or. R Roma, 

20 
(Raydo) - jaına r. 

hayatını ve Sosyalist inşada oynadı- sında eczacılar, dem:rciler, çivi v~ y :ı. Çünkü kakrıo yen~c de olur, yen- oma ele' ı Cijiaman,, bir jaT,d B :;r 
~ı ro'ün muhtelif merhaleler'nj teba- tel tüccarlariyle fabrikatörlerinin me"~ de.. oo- ları birl'ği tarafın~ n veril'-"Y•t T i etle 

ruz ettiren ~azılar neşrediyorlar. toplantısına riyatıet etmiştir. 1 Eczacılarla yapılan görüşmelerde Husu s""ı fa b . kalar fett? ~u~uk SO) 
1 

m ş ve jap di t 
Mo kov ad , Leningradda.. Kiyef- Civi ve tel fikdanı "e ihtikarını ta- rle, hariçten i1aç ve mü"=tahzerat ge- rı el bırlıgınd n ve do~tluğund~uJ J i · ~ 

de ve diger birçok şehirlerde büyük cırler fabr:katörlere yliklem'şler. on- tirtileceğini l'Öyleyen vekil; tikt n onra, antık m· tern dar 
:ht'lalcin'n hayat ve faal'yeti hakkın- I&r da tüccarlara atfetmişlerd:r. B11 - Amerikadan, Fransa ve ing 1- •• riyetini hatırlatmıştır. Elçi ~ 180 kt ki d 
daki e erlerden mürekkep sergiler esnada munaı.aşaıar olmuştur. tereden ilaç getirtmek için icap eden Uç av zaı fında lngiliz hükumetinden ğuıı muahedelerd n d ğil, c..ın.. u 
açılmakta, mekteplerde, müesse~e - Vekil, bunun üzerine hariçten de- bütün kolaylıklar temin edilecektir. !I k rnbıtalardan doğduğunu o. işt 
\erde, orduda ve donanmada ve bü- mir. çivi ve tel ithaline müsaade ve- Yalnız mfü~tahzeratı ikinci plana alı- 225 milY0'1 liralık s1 pa~iş aldıiar ve antikomintern müşterek id eden 
tün teşekkUllerde konferanslar tertip rileceiin:, icap ederse kolaylıklar nız ve liizumlu ·ıaçlurı getirtmeğl! Avrupa harbi tesiriyle bozulJY dır. 
edilmektedir. gösterileceğini söylemiş ve sipariş çalışınız. İhtiyacınızı derhal tespit :ond~a, 20_ ~Rn~yo) - İng'ltere mühi~~at siparişi vermişti~. . . ilave etmiştir. cJaı 

21 knnunuevvelde her haft& top - "·ermelerini bildirmift"r. ediniz ve yarına kadar bana bir liste hilk.uı:n~tı, eylulun ü~Unden b~. ayın. l\lühı~mat na~ır~ .b~ sıparışlerı~ Al 
J.llntılar yapılacaktır. Bu münasebet- B. Nazm· Topçuoflu, Amerikadan verjniz.> · on ıkısıne kadar İng,ltere dahılındekı kısmen ıkmal edıldığını ve mütebakı- man 
le beşredflen eserler arasında Kali- demir ithali için 15 şubata kadar Demiştir. h_ususf ~rmayelerle idar~ oluna.o si- s~_nin ~e. yakında teslim olunacağını Moskova, 20 (A.A.) _Haber alın-
ninin, cStalfn'n 80 ıncı yılı• adında- ~kreditif açılacağını, bu sebeple der- Vekalet. gümrüklere gelmiş bulu- lah fabrıkalarına 225 mtlyon lıralık soylemışbr. dığına göre, Alman ticaret heyetinin 
ki eserinden bir milyon nüslıa basıl- hal teşepbü te bulunulma"ını beyan n:ın Alman '!açlarının ithaline de 00 Moskovaya dönenen reisleri Rftter ve 
m~ş!ır. Stsiinin ibtilll miic•uhh•ia •ylemit ve deıaifiiiı ki: müsaade etmiştir. Al R Schnurre, bu gece muvasali.tlarını mO-
~nhne olan yerlerin filmleri gösteril- - Yalnız ı'liparişlerin'zin 15 mili- Tacirler, toplantıdan sonra teşeb- manya • omanya teakıp Sovyet dış ticaret komiseri B. 
mektedir. Birçok işçi, talebe ve en - metı-eden aı;ıağı olma;ıına dikkat edi- uiislerde bulunmağa karar vermi!'I- Mikayon ile bir mülakatta bulunmut-
tellektil.eller, Gürcistan cumhuriye- niz. Çilnkü Karabük demir fabrika- !erdir. ]ardır. 

tinde Stalinin doğduğu şehir olan mız, marttan itibaren 15 m:limetrc-I B. Nazmi Topçuoğlu yarın( bu- Ticaret muahedesi müzakereleri 
Goriyi ziyaret etmektedirler. ~en kal~n dem~~ imal ne haşlıvacak- 1 gün ) de tetkiklerine devam edecek. 

Fransız gazeteleri· ur. Sekız on gune kadar de fabri:na-Cuma günü Ankaraya dönecektir. yeniden çıkmCJza girdi 
Kanadafırkalannı selamlıyor M·ıı t M ı· . d Bükres, 20 (Radyo) - Geçen rini )iizde yirmi bes zam yapılmadan 

Paris, 20 (Radyo) - Fransız ı e ec ısın e hafta parafe edilen Alman - Romen ti- teslim edemheceklerini bildirmiş!Pr-
matbuatı, ingiltereye gelen ilk Kana- caret anlaşması, yeni bazı güçlüklerin dir. Alman ticaret heyeti reisi, bu şek-

Avııstura!ya 
Radyosu 
Tür i,, ç e neşrıyata 

b '.1flıyor 
da fırkalarının, yakında cepheye va- ortaya çıkmasiyle imzalanamıyacak gi- li Roman~ a hükumetinin kabul etme-
rac:Vğından bahisle uzun makaleler Radyo kanunu etr .... fında şı.ddetlı· bi görülmektedir. Alman sanayicileri, mesi 'htimalinin kunetli olduğunu Londr,a 20 (Radyo) -Avustura1-

R h ık . · l · t· .va radyo postasının ecnebi diller ne11.. 
yazmakta ve ingiliz kuvvetleri için si- omanyanın arpten evve ı sıparişle söy emış ır. -r 

k 
riyatı, bu sabah saat 8 de yapılara 

tay'şkarane bir lisan kullanarak, Ka- mÜna asalar cereyan etmiştir oo mera imle ba~ıamıştır. İngiliz do. 
nada kuvvetlerini selamlamaktadırlar. Mevkuf k,.,/acak lar Bengal mkıyonları aramda ecnebi dille neŞ-

B ' . k . • hk " ) Ankara. 20 (Telef onla) - Büyük vaktinde taksit verilmemiş dive mebus 
e Çl a ıstı am arı Londra 20 (Radyo) _ Arjantin ı· g·lt d d k riyat yapan ilk 'sta von budur. Ya· 

ı. Millet Meclisinin bugünkü içtimaında arkadaşları mahkeme huzuruna çıkar- .. ~ . ' D 1 ereye yar ım e ece k d . k · ,' d • hukumetı bugün hir beyanname nes- ın a Tür çe neşrı) ata a başlı~ a • . l d" d. mebuslarımızdan Ali Kimi, Galip Bah mak doğru değildir.> ' · Kalküta, 20 (Radvo) _ Bengal caktır. 
HenQz ıkma e ılme l tiyar, Yunus Nadi, Şerif. Sami ve Şe- Demiştir. rederek, Admiral Graf Speenin Boıı- m~cl:si, Bengal devl;tinin harp ha-

BrükseJ, 20 (Radyo) - Nasyonatl ref Uluğun, radyo kanununa muhalif Manis" mebu~ıı Refı'k f .. 1 nes Airese çıkarılan bin kadar zabit linde bulunan ing'ltereve her suretle 
• • • • • • • .. • n • nce soz a a- . 

BelJ gazetes, Belçlkanın şımal ıs - h~r.eketle;.ınden muıu~ıyetı teşrııyele- rak, Ziya Gevherin fikrine iştirak et- ve tayfasının harp onuna kadar kamp milzaheret için 82 reye karşı 140 rey-
tihkamları tamamlanmadıtından, nnın ref ı hakkındakı tezkere okun - d' - · . b 1 • t' • Iarda mevkuf tutulacag~ mı bıdirmiştir ıc karar vermi!ıtir .. me ıgını, me uH ara ıs ısnaı muamele · · " · 
Hollandaya yapılacak Alman taarru- muş ve munakaı'lalara yol açmıştır. 1 • .. . R . . • Ç . yapı amıyacagını soy lem ıs; ecep Pe-
zunun Belçıkayı da tehdid edecekınt anakkale mebusu Zıya Gevher E- k d . .. 
ye&zmaktadır. tili, radyo kanununda tadilat yapılma- er e ·. 

k · sı lizım geldiğini, taksitlerin vaktin- - Bır mebusun mahkemeye çıkma-
Yasa ettıler de verilmem:ş olmasının vatandasları sı şerefini haleldar etmez. Vatandaş-

Londra, 20 (Radyo) - Alman mahkemeye dilşilrdilkünü söylemiş ve: !arla ayni muameleye tabi olmalıyız.> 
makamlan, e~nebi gazetecilerin Al- - Takı'lit zamanında evvela ihbar- Demiştir. Müzakere kafi görülmüş-
manya aleyhınde haberler ıönder - name gelmelidir. Zamanı geçmi~tir, tür. 

Son Dakika: 

Şimali Rusya' da 

Himler, Romaya 
gitmiş 

Roma, 20 (Radyo) - Alman Ges
tapo şefi Himler bugün buraya gel -

miotir. İtalya emniyet umum müdürü 
Bukini ile konuşacak ve üç gün bu
rada kalacaktır. 

Alman notasına ce· 
melerini yasak etmiştir. '" oo-------k vap hazırlanıyor 

lngiltere 
ithalat ve ihracatı 

. !J~ü aeld~ I TEBLİGLER I Geniş tedbirler alınmış ve birçok Montevideo meclisinin 
Gız!ı bır radyo ıatas· kı·m e' r tevkı·f J·tm ·ş 1erdı·r kararı • Paris, 20 (Radyo) - Fransız u- 8 ıe 8 l l (ı 

artıyor y ~nU J. U Undu 1 mu mi karargahının sabah tebliği: Paris, 20 (Radyo) - Son gelen ha-ıpishaneye gönderilmekte ve bir kısmı Montevideo, 2o (~.A.) _ Mecl's, 
Londra, 

20 
(Radyo) _ Neşredilen Brilksd, 20 (Radyo) - Zabıta, Cephelerde kayde şayan hiçbir hadi- berlere göre, Moskova hükumeti, şi- da doğrudan doğruya Rusyanın muh- hariciye nazınnı dinledikten sonra 

istatistiklere göre, ingilterenin itha- Brilkselde gizli bir radyo iata!lyonu .. e yoktur. mali Rusyatla geniş tertıbat almış ve telif yerlerine sürgün edilmektedir. Adm·raı Graf Fon Speenin ikameti-

l
:t 'h t eçen teııri .. -eı kE>şfetmiştir. Bir ecnebi tevkif olun- Paris, 20 (A.A.) - 20 Kanunuev- bir çok kimselerin tevkifini emretmiş- Tevkif edilenler arasında bir çok n'n temd'dine müsaade etmiyen hO-
a ve ı raca ı, g v """" ayına . 1 b h t bl · - · · T k'f l ı · k b' 

b d h artmıştı• muştur. Radvo ıstasvonunun casug. ve sa a e gı: tır. ev ı o unan arın bır ::mu h,1- tn za ıt. n vardır. kum tin hatlı harekefni tamamen 
nazaran u ay a a •. · · . . 

Geçen ay, harbin batl&naıcında l~kta kullandığı tahmm ed lmekte - Kayde değer hiçbir hadise olma - tacıvip etmiştir. 
kuvvetli bir darbeye maruz kalan dtt dır. mıştır. M •• k kl•f • Nazır, Alman protestosuna ceva-
ticaret, seri tedbirlerle birdin düzel- Botay Paris, 20 (Radyo) - Fransız ka- utare e te 1 1 bını hazırlamakta ve ayni zamanda 
miş main ve tahtelbahir harbine rat- rargibının akşam tebliği: muharipler tarafından bitaraflık 
men asla zayıflamamıştır. Buaün Romava Garp cephesinde kayda şayan ha- mıntakasının ihlil'nden mütevellid 

Gazeteler, bu istatistiklerden mem· • '-' rekat olmamıştır. meseleyi tetkik eylemektedir. 

nuniyetle bahsetmekte, htlkdmetten clön'iJyor Losonda Hollanda Kraliçesi ile Belçika Kralı Nevyork, Sat gazetesi, Alman ge-
Ame~ika ve cenubi Amerika fle de ti: Atfna, 20 (Radyo) _ İki iilnden- misinin batışı hakkında şu satırlan 
caretın inkişafına 8'•1ret tdumeaını beri burada bulunmakta oıan ttaıra 11ı. 1 Noel münasebetile mütareke yazmaktadır: 
istemektedirler. maarif nazın Botay, yarın tayyare ile İ kasaba SU ar .. Graf Speenin ziyaı, Almanyaya 

Deyli Ekspres, yiyecek m .. delerinin Romaya dönecektir. altıttcladır teklif edecekler ağır bir darb~ir. Bu geminin ikıbe-
tahdidine şiddetle muhalef .. etmek· M Al d k' f' ti, ingil'z donanmasının parlak bir 
te, ekimin artmasını iıtmektldir. Dey- ısırın manya a 1 mena Manili, 20 (Radyo) - Lason ha- Pari!I, 20 (Radyo) - Hollanda Bu muhtı a, Noel yortulan milna- zafer kazandığını gizlemiyecek, Al -
Ji Herald ve diter gazeteler ile bu tah- Kahire, 20 (Radyo) - Mısırın Al- ,·alisinde iki kasab sular altında kal kraliçesi Vilhelmina ile elç'ka kralı betıyle uç gil!ıluk bır mütareke yapıl man propaganda ı ne kadar faaliyet 
didin lüzumlu olduğunu ileri sürmek- manyadaki menfaatlerinin himayesi- mıstır. l:Hrçok aileler yüksek yerlere Leopoıd, muharip d 'Jet ere v r im k I ma ı t.eK iı olunacakt.r. g'isterirse göstersin bunu örtemiye -
tedirler. ni lran hükOmeti deruhte ~tmiftir. i!tıca etmişlerd r. üzre bir muhtıra hazırlamaktadırlar. eektir.• 



l 

1 1 r tFE. e (ANADOLU) 21 Kanunuevvel 1939 Per~emh. 

~ mir: u.s - Fin. harbi Yeni bir zafer Halide Edip lf f-..~ de .,., l ·ı· d b • l 
Romanya 

\ -1h oka~~ ı inci sahi/ede - Diin gece Rus tayyareleri tarafın- - Baş1arofı 1 inci sahifede - atlantik 32,500 tondur. Bu gemi. Al- ngı lZ e e ıya l pro• 
}

..,,,, ..Q.'l lamı. dof.,u kulliy~tli efrad elan bombardıman edilen Agada şeh- bugün denizin dibine yolladık. Şimdi man ticaret filosunun üçüncü büyük fesÖrÜ of da 
Parlamento ve aya1&1 yortu 

tat:Iine baş adı 
f 'Kr -ı sig na flP dernm edi!diği rinde ) angınlar hala devam etmekte- ye kadar İngiliz hahrlye . .:;i tarafından ıremi~idir. Mürett.ebat bir Amerikan 1 t 1 1 ,,0 (T 1 f 1 ) 11 ı·a s an Jl1 , ~ <' e ona - a ı e 

9\ .r } ıliğinf• dir. Sov) et tayy r leı-i, bugi.in de bil- :rn-35, b.'.6im donanmamız tarafından vapuru tarafından kurtarılmıştır. Gc I'd·b· . .
1
. d b. t f .. 

1 
.. w.. Bükres, 20 (Radyo) - Noel mü-

r . k b t t •, ı ın ıngı ız e e ıya ı pro esor ugu-
7 ra ala' L .. ~ len So"'1 et :kıtaları tün Fin ..:ehirleri uzerinde uçmuşl r, ela l 0-12 Alman tahtelbahiri batırıl- nıı yan ara · a mış ır. ne hffini hakkında euebirnt fakültesi naselıetiylc parlfimcnto ve ayan tatil 
kr Jr J: .ulufa · ~ir. Halen şimal cep- bir kısmına lıombalar atmışlardır. mıştır. Bu rakam yarın ilan edilecek- Vapur, Verkus limanında iki ay mecli~i tarafından verilen. karar, i\laa- edilmişfir .. Ba~vekil :atar~s~o, ta!il 

ı ticaret kı 1 asn<rı ~n cl"r""e .,0 _ Bu vaziyet lJÖ.} le devam eder~e. Fin tir. kalmıı; crzakı bitince yola çıkmaö-a ·r \' k·ı t· t ı·k 1.1 . t· hakkındakı cmırnameı krnlıyı parla -
~ ~v "' ""'" - " • .., rı c ·a e ııı.:e agc ı ec ı mış ır. 

icilin 26Q::.ekte ve bu soğuk arta- tnyy~r{'leriuin <{i} Lcningradı btmılıar- llru·bin biclayctinde 60 adet olan mecbur olmuştur. Yolcu ve miirette- lI 1. 1 E-ı· <l h 1 1 ~ mentoda okumuştur. 
11 d.l Al h lb . b k k a ıce • uıp, er a cer.s vermege 

-'i" e ı c \\nm tedir. dıman etmeleri kuvvetle muhtemel- man ta te ahirlerı, a ·ınız aça lıatından kurtulanlar 700 kişidir. başlamıştır. · o*o-.---
1z rd ~orv~in şimali şar- clir. indi.» Roma. 20 (Radyo) - Kolombo~ Okullarda 

Kikena tene w Finlan- Stokholm, 20 (Radyo) - Henüz Buones Ayres, 20 (Radyo) - Ba- Transatlantiğin·n kendi kendini ba- G c h · d 
.n. gelmi tir. tecyyüd etmiyen bir hahe.re göre Fin tan Alman Admiral Graf Spee gemi- tırma.ı. italyada büyük bir tee:;gür arp e p eSlil e 

1 _·ıı) (Rad_;o) ~ Gelen h.'l - ahil bataryaları, 23 bin tonluk bir sin n kumandanı Lançivof. bugiin i- Yılbaşı tatı· ·ı• 
i · k bırakmıştır. Roma mehafilinin kana- Ba .. tarafı ı ·ne' •• ı..ı·r·ede 

SoYyet ordusunda u kur- Sovyet zırhlısını babrmı latdır. amet ettiği otelde kendi kendin~ vur - y 
1 

r -" -2 _:ı Jen yeni . em b~r tankın mu ve ölrntiştiir. Kumandan bırak- atine. göre bu iki kayıp. Almnnyanın rından keşif kollarımız dü 'man mev. İstanbul, 20 (Telefonla) - Yılbaşı 
ıcına baslanmıştır. C b"' Af . k d lığı bir mektupta, g~nıisjyJe birlikte deııiz kudretine büyük bir darba \'Ur· zi!er·ne girmeğe muvaffak olmuşlar tatili, Ji:selerlc orta mekteplerde on gün 
ukabil Finuler de b.ir uba- en ı ı rı a a Latmak i tediğini. fakat zabit ve tay. muştur. Gazeteler. ingirz gemileri - ve bir miktar esir almışlardır. olacaktır. Maarif Yekaleti, bu husus-

r fular h t k rt k b · nin Alman vapuruna usulen ihtarda Alman hava ordusu. ç0k müşkül taki kararını maarlf müdürlüklerine 1 t .,... Jan ve h:ırlçte yapılan \"eni • m aya ını ·u arma mec urı-
s 9

l • vet'nd b ı d ~u d 0··1u··n1u .. nii Lulunduklanm, miirettebatm bu fır- hava şeraiti içinde şimal denizinde bildirmiştir. 
b · au.ık da:fi to})u kullanmakta- JH • r: [ • · • e u un ug n an 
t~na~rl~ top harikulade delme kuv- ıyazı teş l c. t ın '.l men· geçiktirdiğini b.1dirmjştir. sattan istifade ile gemiyi batırdıkla- bahri hedeflere kar;• keşif ve taar - -=+=-

e :maliktir. ·Fak;lt pek azdır. ,~up Al ""'tar:f r . ~erlin. 20 (Rarlyo) - D. N. n. bil- rını. hudbenin bitaraf sular dışında nız uçuşları yapmıştır. lngı· ıı· Z baf.ıkçıları 
dııwor · ~·eçtiğini tebarüz. ettirmektedirlet'. ş·mdiye kadar alınan neticeye gö-

tokholm gazetelerin~ ae\en haber- d. 2 (R l. ) C b' Af • . · ·ı· h f.f ·t 1 f·ı . . . :,, . . ., l~on ı n, O •R< j o - enu ı. - Alman Kolombo transatlantiği, in- Bugünkü italynn gazeteleri. Pari-.de re: ıngı ız a ı ciizi.ı anı ::ı.r ı osuna 
de, dilnkiı hava faall\etının fa_fa- rikada bir"ok Almanların evlerınde ·1· d · k mensup dört gemi bombalarla tahrip J k c/ [ . d d ._ .. - .,. gı iZ onanmasına te 1 m olmama toplanan harp rnecli~incien de bah,.et- S oçyava VQT f ar 
V ilzerın e uru~uakiadır. Dun 6<J araştırmahr vanılmış ve nazi te~ki- · · k d" k d. · eclilmistir. Bir Alman tat .. 1.•are-<i. bir . Le · dd 9 - • • d • ., 1' •• .ç·n en ı en ını batırmıştır. Tran<1- mekte, tefsirlerde bulunmaktadırlar. • "" 
db..are nıngra an, ~<> tan ::ı.re e liitına ait evrak bulunmuştur. HukO- büyük ingiliz deniz tayyaresine ta- Londra, 20 (Rnclyo) - Alman tay-

letJ,üslerinden hareket etmişler Ye met. n:ızi teşkilatına mensup Alman- =oo arruzla tnyyareyi düşürmüştür. yarelerinin mitralyöz ateşine hedef et-
n o~" ı>atmışlardtr. Fazla zarar lar hakkında kanuni takibata başla- Bağc1Jara lüzum- Zdanof gözden Son üç gün zarfında Alman haYa tikleri bnlıkçı kayıkları !skoçynya var-

~ :>o 
0'~~-e~ler dün de yirmi tayya- rnıştır. ıJrdusu, İngiliz ileri karakol gemile- mıştır. Kayıkların tayfasından iki kişi 

tt,..yen€1(- ı }erdir ki, harp bidayetin- lu maddeler düştü rinden 23 Unfi batırmıştır. Bunlar ölmilş ve bazı kimseler de yaralan -
,HJ ·yare kayıpları elli doicuzu y z~ıand meyanında; Perenity, Nev Chaicc, mıştır . 

. air~i · eni - Stokholm, 20 (Radyo) - Nagyonal Eileand Vray, Eveline Sedgefly, ooooa 
···~~~~J~dam, 20 (Radyo) -Tenska V kf j 1 Tidente gazetesi, Stalinin sağ elime- Trinty gemqeri de vardır. Sun'i ipekle karışık 

nıı, bu sabah Sovyet tayyare- T · • · b • k a J Il e fi e V Ve sa be inde olan Zdanofun, FiıılandiyP. İngilterenin 18 kanunuev\·el baya 
1. ayyare!crın.ı rr cc, :narı civnnnı bombardıman temin edUecP. k seferine amil olduğundan gözden auş- harbindeki zayiatı. iki tayyarenin an 

. iyle A.ıber vermekteılir. Tehlike misle crkaracoİ:1 'oJ tilğünü yazıyor. ha inzimamı ile artmış ve bugün Vic-

mensucat 
İstanbul. 20 (Telefonla) - Sun'i 

ipekle knrışık pamuklu mensucatın 

gümrük resmi indirilecektir. 

./.'·eyı t b. d .1 . , · v k , 
;llme{ang ı dır ed·~·ear·~ mıhş~ır. ı a - Londra. 20 (Radyo) - Yeni Ze- Manisa, (Hususi) - Burnda. rnli- Ruslar komünist p 'Jr• hrs fpi 36 harp tayyaresine baliğ 

re en or u şe re varrruı A • • ı.. m: F .k Tü 1. .. .. .. • .. '>lmuştur 
~rşe klif e I ~ p·J ·ıı:- h 1. bmd başvekılı, lpıgUn beyanatta uU- .z aı re ın uçuncu umumı mu- • • d vent.den • ... . ' 

omUŞLUr. ıoti a nın- . A k t . f tt• ı·- t . d"I ~· h kk d 1.· fısın e aegı· ~ 'erilet . 1 h.ld k. k • lunmuşveYenıZelandın, gue ay- e ışı~ ayın e ıe~Kı a ın a uır ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~)~~~~ 
nare er sa ı e ı u"- . . k . . d l kt d B .. l b. • Ad· k ki Ult mız m ~· ) d k re kuvvetlerını ve gere ~tayyareci- şnyıa o aşma a ır. oy e ır na ı- ş. i krer v,.. p ca ar 

.ı top arın an uza geç. l . . b. k . 1 k - b ı· . . . . d b" t rf" 1 :ri ilr had • dola 
1 

d crını ır aç mıs e çı aracagını. u- e, vn ımız ıçın yerın e rr e ı o ·m•a 
- !pe.n. mış ar ı. mın iç·n bes milyon ingiliz Iira.;ı da- da, )Tanida iç:n bir zıya telfıkki edile Londra, 20 (Radyo) - .\Ioskova 

mua} · lerı cı.ehre vakın bulu- <:> • • • • d · ~ " tt• w • b. h b d Z.ı . r ' Y • ha tahsisp.t ayırdığın söylemıştır. cektır. r.ı j o. unun ne~re ıgı ır a er e, 
pta ) ~are meydanına ulaşma- * 1 Kiılı."ilrt ilıtiyacz: Fin harbinde :ıabotaj yap1ldığı ve 

~,sı~a .• tmişlerdir. Helsinkinin • b 1 b . -, . . . . , .. Malerhaymcıların yeniden faaliyeti· 
,lcııennı fnda bulunan Friedrics· stan U a p.nz 0 \11> .Gagların en milhım ıhtıjac nın ku- .. illa··-·· b"ld. ·1 l t b b • · ""' .. • ' k .. t ··k ld - 1• 1 K.. gor ugu ı ırı me ( e, u se cpıe 
.r c.:e s d b. t rla ortasına ur ve go taşı o ugu ma umc ur. u- , .. . t t• . d . t . 1 · J·ın a ır a l } d. _ . . . . . l\omunıs par ıg n e yenı emız eme 

) " .. men .. t•• p tro rre 1 kurt şırketı. bu ~ne ancak \'ll"mı bın ı· . l"" ·1 .. ··ı kt l't • jıuş uı-. .;ı;:. •. .. . , ~. • ame ıye:'!ı uzumu ı eri suru me e -
ıe .rık · ·ıı· tt.kl · il ı~·nkı· ton kukurt verebılcceK va1.ıyettedır. 1. 

t.rın ı ıca e l erı e .:ıı - r ır . 
.rtf<unu .ımetre mesafede kain Gra- tstnnbul, 20 (Telefonla) - Bugün Ege rnıntaka. mm yıllık ihtiyacı i.'1e • • .. .. .. •. .. 
ta .mda . lik . t• ·1 . t" hariçten beş nıih·on kilo benzin ve dört ~eksen bin torbadır. Ticare>t ve Ziraat Eskı b1r rrof n sorumuz oldu , e ışare ı verı mış ır. ~ . . 

• ı.l! zabıtkeza tehlike iflareti veril- milyon kHo petrol gelmıştır. Bugün- \"ekaletleri Manisa ve İzmir mebusları htanbul, 20 (Telefonla) - Tıp fa-
, rat:aatll • are h" ve cı~ • ı "zerin !erde mühim miktarda motorin ve ma- bu vazh·etle \•akından ala !\:adar olmak- külte,cıi eski havvanat profesörU İsmail 

:ı t yy şe ır ~ar u • · • 
~e uçrr ı.ışlardır. zot ta gelecektir. t~chrlar .. )t.ev~im ge~meci:n kii~ilrt ve Hakkı 'bugün ölmil~tür. 

Dır tnyyart dOşOrOlmil~tUr. -=·*·=- goktaşı ıhtıyacı temın edılecektır. ---------

Hava bugün çok berrak ve bulut- l\1atbuat kaıtınu . Fiyntln~dayOzdeyP.tmişderecesfocle Müzayede iıe fev-
(' suzdur. Bundan dolayı y ni hava tnar- " . t ~ır tere~f~i 'mrd:~· Bu~.~~ ~a BnUne " •• •• 

ruzları vukuundan korku]maktadıı·. t ad1) olı nu o 1 .. ~çmek ıçın tedbııler du;;unuhnekte - ka ade uyuk 
Helsinki, 20 (Radyo) - Bu sabah y cır. 

Helsinkide hava tehlikesi işareti ve- Ankara, 20 (Telefonla) - :\Iat - Ankara, (Hususi) - Bağcı mm- Sa tJŞ 
rilmi..,, halk sükOnetle sığınaklara il- buat knnuı unun 35 inci maıldesinc takası mebusları Ankarada Ziraat Ve
tica etmiştir. Hiç. bir tayyare görülme- iki fıkra iUive i hakkındaki knnnn a!etinde bir t •nfantı yapara'k bağlar 24 ilkkiinun pazar günü sabah sa
rniştir. ta: !hası encUrnc>nlerde tetkik edilmi~, için lüzumlu maddelerin vaktinden ev- at 10 buçukta bir.ncikordonda Al -

Paris, 20 (Radyo) _Rus orduları, mecl s ruznamesine aımmıştır. vel memlekete ithali meselesini tetkik saneıık vapur iskelesi karşısında 35•1 
Kareli berzahında büyük kuvvetlerle etmişlerdir. lcabeden bütün tedbirler, N o. lu evde iki a leye ait mobilyaları 

taarruz etn ~ ıerse de muvaffak oıamı- Balkan anlan tı ve derhal alınacaktır. müzayede suretiyle satılacak. 
yarak rnGhim zayiatla püskültülmü~ler Satılacak mobily~.far meyanında 
dir. fü~s ordularının, bu muharebede l t fevkalfide kıymetli yemek oda takı-
altı bınına verdikleri ve yirmi bin ya- taıva Batan vapurlar mı masif kabartma aynalı büfe ayni 
rah bıraktıkları söyleniyor. _ Baştarafı 1 inci t:ahifede _ malın kadifeli ve komodinolu divanı 

Stakholın, 20 (Radyo) _ 200 Rus Paris, 20 (Radyo) - City Of Ko- ve otomatik kare yemek masası, mn-
tayyaresi :n: rer berzahında Fin rnev- yo~~z ~i İtalya buna p~k el~. t.~raftn" be adındaki ingiliz ticaret vapuru, ruken kanepe iki koltuk kon~olb 
ziltrini bombard na başlamışlardır. degildır. Bunu tabu aro~yoru::. şimal den.zinde torpile çarparak bat camlı kiitüphane snh binin sesi salon 

l\lannerluı,ym i tihkamlarım yan _ Umumi h rpten evv .. ı muteveffa mı~br. )lilrettebatından 18 kişi kur- gramafonu. <1on sistem Heri geri na-

d la -ı.. .. bb .. Ü d bul· Avus,tury Maca.l"tsta.n imparatorluğu tul muş ise de, içinde bulunan 48 kı~ ve dikiş ayaklı singer makiue~i. 
an r mu.ıı. Leşe us n e unan . . . lk 

R ti . ..h. . tl .. da aynı kannatı bealerdı. Ba anlar- Hin<llinin akıbetinden henüz haber Pift iki biiyiik japon vazo~u. b~yük us uvve erı, mu ım zayıa a pus- .. 

1 

.. 
kilrt il ı d da birlik tceuüs e mcıi orada ıoz sa- almamam br. _ . taban Iıalı~ı. Amerikan dıvar saati, 

u. n ş er ır. • . 1 · · · d 20 ( N 
P . 2 (R d ) F. 1• a· hibi olmak ııtıyen bır dev etın •tıne Lon ra, Radyo) - .. uye ıs- 9 parça hak ki viy:ına mamulatı sa-

r.rıs, a 10 - m an ıya .• • . ..f · 
_ . gelmez. Boyle hır devletın nu uzunu mindek· 2750 tonluk Danımal'ka va- loıı takımı, büyük Uş:.ık yolluk halı. 

ordusu bnşkumnndanlıgı, Fın ordusu- . d b"l k . • n Jk ı ı l · Al ht lb h. · t f 
• y ıdame e e ı me ıçın ı:.a an 1 ann J>tıru nr man ta e a ırı ara ın- 3 aclet şık elektrik nvize:ııi. poker ma-

nun bazı noktalarda rıcata başladıgı d . f k f k . 1 1 r b d · ı d · · t ·ıı 
aıma u a te e nıza ar a ay ı u- an şıma emz.nde orpı enmiştir. saları, •1 a)•nal1 mıı if eevizden ma -

hakkında Ru~ kaynaklarından çıkan 1 1 h b. ·ıı tin a '\.1 ·· tteb · k" · ı 
\ı b 1 _ • k t• 

1 
k . . t• unma arını ve er ır mı e yrı tıre · attndan bır tŞ? vara ı ola.· mul kabine, bir dört buçuli opjektif 

a ern::n n ıyet e te zıp etmış ır. k d ' . d k ·ht.ıyactn k k ı ı ~o t ı k · • . ·-. ayrı en ıııne ayanma 1 1 ra urtarı mıştır. o onu BuJ (İhagce) 9-12 iyi bir fotograf maki-
MoskO\ a, 20 (A.A.) - Teblıg. h" l . . t . belkı· ta d b t 1 t B tl • . .. ıuetme erını arzu e mesı • vapuru a a ırı rnış ır. u sure e nesi, 12 parça kadif er kanepe takı-

.. 9 kin~nu~~ k~ mufrezele- biidir. Ancak art k ıiyasi rü,tlerini harbin bidayetinclenheri Danimarka mı, büyük taban halısı. birçok perde 
rının !aalıyetı, küçük müs~de~eler \'e iıpat etmit ve bak•ki menfaatlerinin S vıı.pur ve () gemici kaybetmiştir. ve bronz. kornezler. etejer. emsal ·:z 
ba .. ı yerlerde de topçu faaliyeti olmuş- nerede olduğunu anlamağa ba§lan:u.ş Londrn. 20 ( A.A.) - 378 tonluk 3 pedallı piyano rna tabure, kristal 
tur. olan Balkanlıların da bunun aksini City Of Kobe \·apuru. sima! den"zin- camlı vitrin, buz dolabı, hasır takı-

Bu mıntakalardn So\~et tayynre- dü§Ünmeleri ve istemeleri de pek çok de bir Alman denizaltısı tarafından mı dökme soba, perakende birçok ye-
leri istikşaf ta bulunmuşlar ve bir kaç daha tabiidir. tnpHlenerek batırılmıştır. mek i::kemleler·, kök c~zivden ma-
hava muhar bes_I de olmuştur: Bu ha- fıte Balkan meselesinde Türk.ye Tamamen HindliJ.erden müteşckkiJ mul modern şifunyernlı elbise dolabı 
va muharebelerı esnasında dilşmanın ile ltalyanın düşünüş tarzlarını bir- 'lan mürettebattan 1 kişi bir şuk Amerikan simmos marka iki adet iki
on iki t.ayyare inf düşiirdnk. birinden ayıreın en mühim nokta bu- limanına çıkmu~tır. Bunların d ğ<'r şer kişilik bronz karyola ma somya, 

Bir Sovyet tayyaresi üssüne dön- raaıdır. Türkiye, gerek kt!ndiıinin v~ 11lirettebatm akıbeti hakkında ma .. 2 komodin, 9 parça kadifeli yürek 
rnemiştir. . • y,erek Balkanların aelameti için Bal- 'umatl:ırı yoktur. forma ceviz koltuk takımı, 2 adet ce-

Baltık filomuz, Bıorke mıntakasın- kan antal'\tının t m olarak teeuüı Vapura. iki gün evvel bir Alman viz aynalı şem~iyelik. çocuk otomo-
dn sahrl b taryalannı mn'Vaffakıyetle ettiğini görmek ister. Çünkü Bal- 1ayyaresi taarru:ı etmi~ Ye fakat bili, iki kapulu elbise dolabı, 2 adet 
bombardıman etmiştir. kanlıların ncak bu suretle kendi ati- homlıalar denize düşmiistü. Tayyare, ikişer kiş.lik nikel karyola rna somyn, 

Helsinki, 20 (A.A.) - Askeri mü- ferinden emin olabileceklerine. ve an- uüverteyi mitralyözle taramıştır. peşkrlik. aynalı tuvalet, komodin. 
tehas ı Par, dfin gerek hava topları, cak gene bu suretle dünyanın bu kö- •:s• .. •••u• çocuk yazıha:ne~i. kuşlu ayna. basm:ı. 
gerek Finlandiya tayyareleri tarafın- şesinde tam ve hakiki bir sulh ve is- p levhalar. yeni bir halele rus semave-
dan on ovye tayyaresinin düşürilldil- tikrar tee süs edeceğine kanidir. Son Suriç aristen ri, ma<1if maundan mamul aynalı bli-
iüna Jrnydetme tedirter. Avurpa harbinin batlangıcındanbe.r; fc, dört köş~ açıhr remek masası, 

Londrn, 20 (Radyo) - Fin - Ru~ Balkanların - harpten uzak kalmasa- kovuluyor mu? kaydıroba ayna, radro ma~ası, 2 ni-
hnrbi hakkında g len haberlere göre, nı ve burada sükunet ve emniyetin kel elbise askısı. viyana orta m::ı.sa<1t, 
şimnlde Rus taarrnzu şiddetini muba- teeuüı etmelini arzu ettiğ~ni her ve- Paris, 20 (Radyo) - Gazeteler, uzun çiçek ı::ehpaları, lauman tu\'n-
fnza etmektedir. aile ile tekrar etmiş olan ltalya eğer Paristeki komüni~l teşkilatını körük- let, ve iki komoclino, l 05 santimlik 

Fakat asıl büyük hareket merkez- hakikaten bu arzusunda samimi ise !ediğinden bahisle Rus ı:ıefiri Suriçe iki direkli beyaz karyola ma somya, 
de beklenmektedir. Ruslar, şimal ve onu tahakkuk ettirmek için Balkan· şicldetli hiicumlar yapmakta ve hii- büyi.ik şark k"limi, Ye sair birçok lü
cenup mıntnklarında Finleri ayırmak lıları ayırmakla df!ğil, tıpkı bizim kllmet·n, hu Refire biran en·el pasa- zumlu eşyalar bilmüzayede satıln-
rnaksadiyle buradaki muhabere hnt- yaptığımız gibi birleştirmeğe çalı~- pcırt verilmesini istemektedirler. caktır. 
!arını kesmeğe uğra..,ıyorlar. makta i§e başlamalıdır. Akıl için yol Pari~. 20 (Radyo) - Hilkumet, k 

Kaleri berzahında Mannerhaym hat birdir, derler. Balkanlarda sel&met komUniı;tlerden 120 kişinin te\'kifini Fırs"lt! açırm~yınız 
tına yapılan bütün tnnrruz}ar akim ve emniyetin yolu d ancak birdir ve emretmiştir. Bunlar, komilnistlik için Fıraat arttırma mobilya salonu 
kalmış, Sovyetler ağ'ır zayiat ver - itte budur. propaganda beyannameleri dağıtır- Aziz Sınık telefon 
mi§lerdir. Hamdi Nüzhet ÇANCAR ken ~·akalanmıslardır. 2056 

işi gününde tes.im etmeği prensip edinen ve bu· 
nun!a iffhar eden bir müessesçd·r 

Keo;tnne paznn demirciler 67 - 69 Telefon: 3993 

Jltluğla vilayetinden: 
1\Iuğ'lada yeni inş:ı ve tefriş edilmiş olan lıer türlil konforu \ e mobil

yeyi cami kaloriferli otel, gazino ve lokanta binası 2 rıl müddetle k;raya ve
rilmek ;çin şeneliğı 500 lira olarak artırmaya konulmuştm,·. 2' ' 12/939 
pcı·şembe günü sant on beşte Muğla ·ıayet encümeninde ihale olunac:ık· 
tır. Taliplerin kanuni teminıı ı h mil n il e ve malıl-

rnat istiyeııled n l\Iuğla lıu~usi muhasebe müdürlüğüne müracaat eyleme-
leri ilfı.n oiunur. 12 15 18 21 4303 

Ha r 
şubes"nden: 

a 

Şub~mizde mevcud 58 aded kulla"' hruş zeytinyağı b:donu açık artırmı. 
ile satışa çıkn rılmıştır. 

Artırma ve !hale ~6-12-939 salı gü.ıü saat on beşte heyetimiz huzı• 
runda açılacaktır. Şurtnameyi görmek ve i_tirak etmek istiyeıılerin hava 
kurumu İzmir şubesine ve şubemize müracaatları ilan olunur. 

7 14 21 4•46 

Esref vasa hastahanesı • • • basta-• 
bıp/iğinden: 

Eşrefpnşa h:!:stamsinc1(· Jn<>\'cud yirmi nltı kalem l urda halınde de
mir 'e ~ya 13 2/9a9 tnr;hirrlen itibaren 15 gün muddctl·~ müzayedeye 
~ıkarılmışt:r. :.\Iilzayede .:ıuretiyle satılacak eşyanın c:artuamesini vt? cins
lerini görmek iizere taiipler:n her gün hastahane he' eti iıiares•r.\' mliıra
('aatlan Ye :oıüznyede giinü c•ian 28 12 039 perşembe gtinu dokuztlnn on 
ikiye ktu.lar hastahanede müteşekkil komisyona milracaatları ilil.n olu -
nu~ 13 17 21 23 4318 

lzmir orman çevirge 
ğünden: 

Liı-a K. Adet Fi 

---
90 00 60 150 

195 00 300 65 
250 00 200 125 
180 00 150 120 
150 00 200 75 

187 50 150 125 
100 00 1000 10 
50 00 200 25 
68 50 26 225 

21 0(1 12 175 

200 00 200 100 
29 00 30 180 
26 00 20 130 

1~97 00 

Aletin cinsi 

Yekpare 14· parmaklı demirbrmık 
Çelik kürek l.2ö0 Kg. ağırlığında 
l{arık çapası 

İki yilzlU çelik kazma beheri 2.500 Kg. 
Çelikli tahra (yerli mamulatı) beheri 
700 G. 

Çelikli balta lıehcri 1.200 Kg. 
- Kürek sapı 
Balta sapı 
BCiyük kancn 3 metre gürgen 
boyalı Ye kanca ucu cıvatnh 
Şakuli dal makası nikelajlı ve 
yaylı 

İki tarnflı kesen çelik tahra 
1 O parmaklı brmık 
Küçük tırmık 

sırıklı ve 

yandan 

Orman çevirge mi.idürlüğm~üz için miktar, evsaf ve nuh 0 mme11 be
delleri hizalarında yazılı yukarıdaki liste mucibince yangın söndürme ve 
tırtıl mücadele aletleri derhal teslim edilmek üzere açık eks"ltnıe ile alına
caktır. İhale 25-12-939 pazartesi gUni.i sant on ::ıltıda Çe,·irgc müdUrllt
ğllmUzdc teşekkill edecek komisyonca yapılacağından trılipleril1 muhammen 
bedel ınecmuu olan 1597 liranın yUzde yC'di buçuğu 119 lira 78 kuruq mn
,·akkat teminatı e\?\'elden yatırmış oldukları h31de ve vesaiki lazı~eleri 
ile muayyen gün ve saatta mıiı·acaatları. 

Ş~rtname ve nilmuneleri her gün mc i nt•nda orm n çevirge mü-
dürlüğünde 2örüJebıleceği Han olunur. 9 13 17 21 448~ 



21 Kanunuevvel 1939 Perş .. mbe 

Tesviyeci, Tornacı, 
frezeci ve demirci 

alınacaktır 
As.~eri Fabrikalar Umum Mü. 
dürlüğünden: 

Fabrikalarımızd~ı çalı'}tırılmak üzere iyi tesviyeci, t.nınac1 firezeci 
ve demirci alınacaktır. hteklilerin imtihanları yapılmak iiıerc Kırıkkale 
grup müdürlüğü ile Ank:...ra, İzmir ve Zeytinburnu silah fabrikalarımız 
müdürlüklerinden birine müracaatları. 

19 21 ~3 2i) 27 29 31 2 4 ı; 4585 

Devle t Demir Y o ları umum 
müdür!üğünden: 

Devlet dern.iryoHarı birinci işletme ihtiyacı aşağıda cedveld~ cimı, 
miktar, muhammen bedel, ihzar mahallerinin kilometreleri yazılı balast 
kapalı ıarf uımlü ile asrı ayT'l eksiltmeye çıkarılmıştır. 

f~ksiltme Haydarpaşa Gar binası dahilinde birinci işletme komisyo
nunda 29/12/939 tarihine tesadüf eden cuma günü saat on birden itiba
:reıı sıra :ıe yapıJacııktır. Eksiltmeye girecekler 2490 Numaralı kHnunun 
a:radığı evsafı haiz olacak ve saat ona kadar teminatlarını ihtiva eden tek 
lif zarflarını komisyona vermiş bulunacaklardır. Eksiltme şartnamesi Hı 
ınukavele projeleri ışletmemi:..: yol baş müfettişliğinden parasız olarak alı
nabilir. 

Ocağın Miktarı Depoda 
bulunduğu M3. teslim 

y~r muham- Vagonda teslim Tutarı muvakkat 
men be- edildiği takdirde L. K. teminat 

deli ayrıca tahmil Miktarı 

kuruş ücreti kuruş ı. K. 
Rlm. 148,000 H. P. 5000 140 15 7750 00 581 25 

150,000 
Eskişehir hattı 

c 184,000 c 5000 U5 15 8000 00 600 00 

186,000 
256,000 

15 13200 00 !)90 00 

258.000 8000 150 
« 40,000 Eskişehir 

Konyi\ hattı 20000 110 10 24000 00 1800 00 
12-16-21-27 10157/4504 f uııııı111111ıııııııııınııı11111111~11111111111111ııı11~1111111111111111111111111111111111111~ 

§§ JZMIR 
1 PAMUK MENSUCAT : 
~ -
==: Türk A nonim ir ' .. eti --§:::: Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Hal!<apınardaır. 
~ Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbat, Değirmen, Geyik = 
§ ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylem~kte -

§ olup mallan Avn,ıpanm ayni tip mensucatına faikti r . ;; 

~ Telefon No. 2211 ve 3079 
~ Telgraf adresi: Bavra1< 1zmir 
::::: 
== 

Milli piyango bayiliği 
Etiman hıtap evi 

Mi:(i piy -ngo biletlerinizi (Etiman kitap 
evinden alınız!) 

Hükumet cadde•İ No. 50-52 
........ ... , . . ......... ................................... .. ............. ................ ... ................ i: 

ı 11 'PH bilı::tleri de satılmaktadır. 'lımdulc11 tednı ik ediniz. 
•• - ~-gl!!!!!lllllllll!-

Aydın vi ayeti dainii encü me
ninden: 
Tutarı Tahmin kıymeti Adet Cinsi 

Beheri 
Lira Lira K. 

2600 6 50 400 İki kişilik okul sırası 
Yuk~l'lda cins ve müfredatı yazılı dört yüz adet orta boy ilk okul sı

:rası 4.1.940 t~rihinde ihale edilmek üzere yfrmi gün müddetle eksilt -
ıneğl! konıılmııştur. 

Şeraiti öğrenmek idiyenlerin her giin İzmir maarif müdürlüğüne ve 
Aydın l•laarif müdürlüğü kalemi ile encümen kalemine müracaatı.arı 
ilan olunur. 18 -21- 24- 27 

Bugün 

K ültürp ,.,rk Sinemasında 
Saat ÜÇTEN GECE YARISINA kadar 

Büvüklere : husu .. i 15 bir-ınci 

T~lebe : ,, 10 ,, 
10 
6 

krş~ 

Bu :fiyatla ÇİFTE NİKAH ve SON DôOüş !ilimleri gösterile
cektir. Ayrıca Metro Jurnal ve Miki. 

SEANSLAR: Son Döğt1ş: 3,15 ve 7 de Çifte Nikah 5 ve 9 da 

ı~ır i :ıiri ic in • 
y..,.r,.,. tı '- l " 

Curı.'la gÜnünden itibaren 

VE 

··························· ~ ı z: mır L~~~~~·;;; .. ·;ı;;;i;'ll'ii'"~~t~~ .... A~~ ...... r·· 
E Kornisyon-:ı ilanları : 
İzmir levazım amirliği satın alm<\ komisyonundan: • 

::\1ikhın Cinsi 

Kilo 

5880 Lahna 
581'.ıO Ispanak 
5880 Pıqtsa 

1 - İzmir Mst. 1\fov. Ada ve Menteş mıntak&smda1<i birliklerin yu
karıda Clns ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyaçı açık ek
siltme suretiyle münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 5 ikinc:kannn-9-10 cuma günü saat on altıda kışlada iz-
rnir levazım a:m ·rljgi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (940) lira seksen kur~ştur .. 
4 - Teminatı muvakkate akçası (75) lira yirmi kuruştur. 
5 - ŞartnamPsi her gün komi~yonda görüleb"lir. 
6 - İstekliler ticaret oda!"ında kayıtlı çılduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye i!}tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

rnaddeler "nde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkat~lariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona mü-
racatlan. 21 25 29 3 

İzmir levazım amirliği satın alma komi•yonundan : 
Miktarı Cinsi 

K:lo 

2280 Lahna 
2980 Pırasa 

2980 Ispanak 
1 - İzmir Mst. Mv. Abdullahağa mıntakasrndaki birlikl.erin yuka

rıda cinsi ve miktarı yazılı üç aklem sebze ihtiyacı açıl\ eksilt
me suretiyle münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 5-lk"ncikfinun-{)40 cuma gühü saat on dörtte kışlada 
izmir levazım amirliği rntın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - T ahmin edilen tutarı ( 477) liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası (36) liradır. 
5 - Şartnamesi her gün kom·syonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasırıda kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eks;ltmeye iştirak ed-ecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

cü maddelerinde ve 1311.rtnames"nde yazılı vesikaları ve temi
natı rnuvakkatalariyle birlikte ihal.e saatinden evvel komisyo-
na müracatlan. 21 25 29 3 

lzmir levazım amirliği sa.tın alma komi•yonundan: 
l\Iiktan Oinsi 

Kilo 

6720 Lahna 
6720 Pırasa 

6720 Ispanak 
1 - İzmir M~t. 1''.h·. Foça \"(' Söğütçük mıntnka!'lındaki birlikler in 

yukarıda cin~i Ye m "ktan yaz\lı üç kalem sebze ihtiyacı açık 
eksiltme surctiylf' münakasa~a konmuştur. 

2 - İhalesi 5-ikincikinun-940 cuma günü saat on üç buçukta kış
laıfa izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 

3 - Tahm:n edilP.n tutarı (1075) lira yirmi kuruştur. 

4 - Temina'Lı muvakkate ak~asl (~O) lira altmış dör t kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyon~a görü lebilir . 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyet:ncledirler. 
7 -· E~siltrni'ye iş~irak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve tiçün

cu maddelerınde ve ~artnamesinde yazılı ves·kaları ve temi
~atı muvakk9.talariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyo-
na mür:ıcaatları. 21 25 29 3 

/:1>1iı· fp,rrı::ıın <mı:riiği ,c;ofrn alma lçomisyoııu11dan: 
1 - ~h.ale günü talibi ç1kmıyan komutanlığa bağlı birlikler i:htiyacı 

ıçın 240 ton makarnanın tekrar kapalı zarfla münakasası ya. 
pılacaktır. Zarflar komisyona 4-1-940 pe:rşembe günü saat on bir
dt> verilm's olacaktır. Beher kilosunun muhammen bedeli (20) 
hıruştur. tık teminatı (3600) l~radır. İhalesi ayni günde yapıla
caktır. İsteklilerin belli gün ve saatten bir s::ıat evveline kadaı 
teklif mektuplarını fındıklıda komutanlık satın alma komisyo-
nuna vermeleri. 16 21 26 31 4576 

w 1zn7C zJ,ı:azwttwiiru't;i satın alma komis1ıo~unaarı: 
~hale g~nü ~alibi çıkmıy~n komutanlığa bağlı birlikler ihtiyacı için 

(96000) bın kılo arpa şehrıyenin tekrar kapalı zarfla münakasası yapıla
caktır. Zarflar komisyona 4-1-940 perşembe günü saat onda verilmiş ola
zaktır. Beher kilosunun muhammen fiati (20) kuruştur. İlk teminatı 
(1440) liradır ihalesi ayni günde yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar fındıklıda komutanlık satın alma komis-
ronuna teklif mektuplarını vermeleri. 16 21 26 31 4575 

İzrnir •eva~•m i~rJiii aatm alma komisyon unda n : 
l\Iik1.aı•1 Cin i 

KHo 

2160 Lahna 
2l60 Pıraı-;~ 
2160 I ·pımak - - - - -~ ~tl 

1- İzmir l\fat. Mv. Çel':)me mıntaka~111dal<j birliklerin yukp!.. 
20 k"-'!L_ 

s~ ve mi_~tarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık eksilt ı ;ı\ 
tıyle nıunakasaya konmt~ştur. , 

2 - 1h_~ı~si. 5-ikin:ik~n~~ı:-940 cum~l iüni.i saat on lıcşte kışl~ . ak 
mıı le\ azını amırlıgı ~atın alma komisyonunda yapılaÜ 

3 - Tahmiıı edilen '.:utarı (345) lira altmtş kuruştur. nis, 26 
4 - Teminatı muvakkate akça~ı (26J liradır. 

5 - Şartnamesi her giin komisyonda görülebilir. 
6 - İ~~eklilerin tıcarct _orta.~:ında kayıtlı olduklarına dair SU 

godtermek mecbur yetu.dedirler. 
7 - Eks:Itmeye iştirak edEcc-kler 2490 sayılı kanunun iki ve "Q. olan dü 

cü maddelerinde ,-e ~artnamesinde yazılı vesikaları ve t• :ıüşler 

natı muvakkatalariyJe birlikte ihale .saatinden evvel komiıJ Sln'
1

·~uç 
na müracaatları 21 25 29 3 ·r 

~ , · · 1mı~ 
lzmır levazım amirliği satın a lma komisyonun d a n : ihv 
1 - Şa~t~~m~, plan, keşifname m~cibince izmirde tapare birlilt- vec; 

lerı ıçın uç adet erat pavyonu ınşaatı kötürü olarak 18-birinci- 'k 
kanun-939 tarihinde kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde talip .• 

çıkmadığından pazarlıkla yaptırılacaktır. ı.ıs 
2 - İhalesi 27-birincikft.ııun-939 Çarşamba günü saat on beşte kış- mil-

lada izmir levazım amırliği satın alma komisyonunda yapıla-J n.ec- i :; 
caktır. , .. 

3 - K.eşi_f bed~li .. (10?754) lira elli sekiz kuruştur yüz altı bir \ ~ <rl'l_;n~ 
dı yüz ellı dort lıra elli sekiz kuruştur. ·· ~ ~ ~ • •• :.s .ım 

4 - Te~;natı muvakkate akçası (6588) altı bin beş yüz1n yurü· .' ....,,_ 
sekız liradır. üh" ı: -~ .1 n ım .... ..,. 

'> - ~artname, plan, keşifnamesi beş yüz otuz dört kurt'i'}tir. Sınb '; 
bilınde komisyondan alınabilir. ı 

1 kl · ı . oru an st 
6 - ste ı er tıcaret odasında kayıtlı oldukları ve bu işi y ı lA 

1 kl 
. . . . ~ . , evve iJ 0 

ece eııne daır ıhaleclen laakal bır hafta evvel izmir naf' · 
., t" d l kl . ~emey ı Ru 
•1ere m ep n aça an vesıkalaq a:östsrmtk mecburiy' ö 1 • · · 
d

. , s y emı,dd 
ırıer . · ı h 

7 P 1 v • t· k d k sıy e a ün - azar ıga ı~ ıra e ece ler 2490 sayılı kanunun iki ve it b 
maddal.erinde ve şartnames"nde y~zılı veslkaları ve te e 

8~ u i~et 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyoın:b:ı~ ir. f'ran 
racatları. e e n B~·ram 

l 
. l . z·v• .,.. l k . .yet ve i eden ler, 

zmır ~vazım amır 1gı sann a ma ·onıı..<ıyonmıqan : raselltıı.ı . be 
( 44300) çift yün çorap alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 2~ 1 1 n ~ık.t:.ıa 

1 :\zartesi günü saat 15 de Tophanede istanbul levazım amirliği kc u o u.ırr ıh~ t· H 
ma ko~isyonunda yap~lacaktır. Tahmin beqeli 22150 lira ilk t laıia~·. ıı: mn 
1§61 lıra 25 kuruştur . Şartnamesi ve nümunesi komisyonda görfe.180 ~ııkt.a.u deı 
teklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale ".ıler bir.t u s:oııay 
den bir saat evvel!ne kadn komisyona v~rmeleri. 8 12 F 2İtir. Httlmiştilf.e 
--7-:-.:-:--;---:---::---:-7.:-:--:--7:-.:.:.~--:------...!.-~amedııne>clen dt' 

/ ;,mir levazım dınirliği satm alma komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo 

4500 Lahna 
4500 Pırasa 

4500 IRpanıık 

1 - Iımir tayyare birlik\errnin yukaqcta r.insi ve miktarı y zıh iiç 
kalem sebze ihtiyacı için açık eksiltme suretiyle münakasaya 
konmuştur. 

2 - İhalesi 1-ikincikanun-940 pazartesi günü ı:ıaat on beşte kışlada 
i~mir revazım amirliği satın alm4' lç,onıisyonunda yapılacıtlrtn\ 

3 - Tahmin edilen tutarı (652) lira elli kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkat~ akçası (49) lirndır. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - l btekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına llair vesika göster· 

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

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve t.eminatı mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden e,·vel komisyona ınüraca 
atları 17 21 25 29 458Ş 

lzmir levazım arnirliğ i satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir tayyare alayı birl"klerinin (250) ton simokok maden 

kömürü ihti:rncı 18-b:rincikanun-939 tarihinde pazarlıkla ya
pılan eksiltme~inde talip çıçkçmadığından pazarlık 26-birin
o·kanqn-939 ı;nlı günü saat O!! be~t~ kışlada levazım ~mirliğ:i 
satın alma komisyonunda yapılacaktır . 

2 - Tahmin edilen Lutan (6625) liradır. 
3 - 'feminatı muvakka1.e akçası (497) liradır. 

4 - Şartnamesi her gün kcımisyonda görülebilir. 
5 - lstekJiJ,!r ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecbur·yetindedirler. 
6 - Ek iltm•' <' ist·rak adec-.,klçr 2ıl9Q s{\yılı kanunun iki ve i.tçün

cti maddelerinde ve ~artnamesinde yazılı v.esikalariyle v~ te
m ·natı mm·akkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel k o. 
misyona müracaatları. 

~cc 

e 
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1 ay>·are s ıneması 1 .,."'"'"n 3646 Hususi ff ,.,c: tahanesi 
SAHiBi 

---
Bugün iki büyük film birden -

Dünya -ı r.,., c'okuzuncu harikası 

Sehhar - Sıcakkanlı - kendi gibi ses: de güzel ve daima cevval İspanyol 
yıldızı 2 

1MPER!O ARGENTİNAnın = 
Endülüs geceleri !ilminden sonra çevirdiği en güzel eseri ~ 

SPANYOLITA ~ 
ı-
::z: 

= 

e -

Doktor Operatör 

ADİL BİR 

§! -----= 5 
t zmirin c•n büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek üzere := 

hıızırlanan ve her türlü fenni tekamülat, konforü ve kalorifer, ront- = 
ken Ye elektirik tcdaYHeriyle mücehhez olan EGE husu~i hast~nesi = 
Alsancak istasyon kar~m;ında açılmıştır. =: 

Her •l'}ubeye aid hastalar kabul ve mütehassısları tarafından te- ~ 
da vi edilir . ~ F R AN K Ş TA YN iN OGLU' 

Fransızca sözlU 
= ~ Müess.eaede he.r zaman Da/ıtor bulunur-. § 
~ fiatlar iki liradan başlar. ~ 940 senes'nin en heyecanlı ve korkunç filmj 

Ayrıca: Ekln juı·nal son dünya hadisatı 
Oyun saatleri § FA "Kl R TIASTALAR l Çl N IIERGÜN SAB.4.HLARI MC:H- = 

(Hergün 5-9 da ı= TELl F ŞUBELEl~E AlD POLl KLISIK DE rAPIDACAKT.lR-

;~=~~~~~tj~ın o~'lu ~~~:a~~:i pazar 1-5-9 da : TELEFON 2918 = 
'--~--...--..... ------

3
-;.

1
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~ AÇIK ARTIRMA lLANI 
Ziraat baoka~ından: 

Gayri m~nkulUn 
Köy veya 
nıahalleai 

Miktarı 'I'a!>!l S . 

CANA.DOLU) 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir:nci sınıf dahili has· 

21 Kanunuevvel 19~9 Perfe.J!\N 

V. r . Henri Van Derze 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

Al\IER1CAN EXPORT LİNES l~C. 
.NEVYORK 

Nevyork için: 
Mevkii Cinsi M. M. Hisse Ta. No. hududu 

3 Alhatlar 'farla (459) Tamamı ~fart 337 85 Şark O. İsmail &du~ oilu 

talıklar mütehassısı 
lzmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 3286 

Ekstavia vapuru İlkkam:nda bek
leniyor. 

•icilin 260" 
oe ~ edil< 

lz 

1 
2 _:ı, 

( 

c 

1 .in brııı 
, J ! f 

1stu' Hatice 

bina 
t" 

\ 
)l~anemZ. 

' tatiııa 

c 

c 

c 

c 

İbrahim O. • Meh1"ed 

·' 

. 
•72 Aksı 

611 Etem Z • . 
Fahriye 

655 tımail Z. ' 
Akile 

' 

'lf,J ' 

690 lfehmtd z. 
Hasibe 

•• 6,.8 t.aqf v.. -
• ,. ~N t' : .!"~- '

• ı.91 

fl T ribmetl . 
~ 

GiS F\'hfoı Xa. 
Ay,e 

r 

" .tı • • " •• 

'15..ı Süle)l"iıan Kı. 
• ıiaıtme 

• C 

, 

' ... 

Esvet müfrez tarlası şimalen Basri müfrez 
tarlası garp sahibi senet cenup H. İsmail tar
laları. 

~ Ek::<mouth vapuru 2-i ilkkanunda 
bekleııiyol'. 

c Zoraia < c (2757) Tamamı Şubat 329 31 Şark 

Hastalarını sabahtaD itibaren 

ve gece vakti kabul ve muayene 
eder. 

1 

DEN NORSKE l\IİDDELHASLİNJE. 
OSLO müfrez Megamihal şimal Basri müfrez tar

lası garp tarik cenup Mustafa ve H. !smail 
tarlaları. Bosphorus motörü 27 ilkkanuna 

Sinitce c (2297) Tamamı 8.3.930 3 Şark c c 
'I'aze, temiz, ucuz 1 

Norveç limanları için: 

doğru bekleniyor. 

. 
Tevfikiye 

" f' • -:-

Gelen be 

~ . 
- . . 

• c ' 

XU. Mahallt 

c c Mu~ .. 

c c 

. ... 
c c 

c c 

Sa.rıafa 

. r,,, 

.;elen~ 

!ıyaslar 

Ova değir
meni 

c 

. 
SöiUt~ük < 

c c < 

Çepelli c 

ıc c 

c < 

c c 

c < 

Kabak c 
harmanı 

Eıre.ıc c 

Kyru çeşme < 

Çınar « 

Kedi pınarı c 

Güzerlerin Rifat şimal tarik garp Fındıklının 
Kasım cenup İsmail tarlaları. 

(5055) Tamamı 26 eyul 
932 

38 Şark 

yol şimal harman yeri ve yol garp bark ce
nup hark. 

(1378) Tamamı Ağustos 66 Şark ı 
337 

Bahar Gül hanım mtifrez tarlası şimal berber 
Hasan tarla3ı garp tarik cenup Ridvan Ef . 

ı aç 
Her tür lü tuvalet 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanesi 
tarlıtsı 

(1378) Tamümı Ağustos 

337 
07 

Şark Ba~ci:.ırak Büyük Salepçioğlu ha-
nı karşısında. 

bark şimal değirmenci Dimitri garp :Mu:.tafa 

bey cenup Ridvan Ef. tarlası E ~sı" r 'ahap 
(7354) Tamamı 19.12. 50 Şark 1 n ~ 

933 1 B l . . . 
garp ve şimal Abdullah cenup Fındıklı yetimi ~SUT meme er lnl gı· 

Ahmed ş k derir. Kuvveti, erkek· 
(5515) « c c 49 ar 

Süleyman şimal Abdullah garp İsmaill cenuıı /"~ ;, i~tihavı orftırrr 
H. İsmail 

(2297) « c « 47 Şark 
İsa O. Ahmed şimal garp ve cenup sahibi se
net. 

(4596) « c c 45 Şark 

şimal \'e garp Abdullah ağa veresesi ct-nup 
Fındıklı yetimi Ahmed 

(2297) c c c 46 Şark, 

şimal \'e garp Reşat ve Celal lıeyler c~nup ha
cı Emin. 

(6435) < 4. Şubat 
329 

6 Şark 

Kokar O. kerimesi Hafize tarlası şimal hacı 
Fettah tarlası garp İftilli hacı Mehmed tarla
sı cenup Kınıklı M:ehmed tarlası 

(2757) c 23. K. sani 88 Şark 
932 

harman yeri şimal tarik garp :\lustafa cenup 
tsmail karısı Hamide. 

(9193) Tamamı 30.4.934 58 Şark 
tarik şimal CelAI bey Z. Bedia garp Süley
ma.ı bey zade Hasip ve Fahri beyler cenup 
~folla Ahmed kerimesi Şadiye 

(17466) Tamamı 16.7. 10 Şark 

934 
tarik şimal Ahmed yetimi garp İshak bey 
cenup Çakır Atanaş halen emvali metruke 

tarlaları. 

(8273) Tamamı K. evvel 
336 

17 Şark 

Kabak O. Ali şimal tarik garp çoban Yusuf 

DUı-..10R 

BEHÇET UZ 
Cocuk • Hastalıkları 

Mü eh,_ıssısı 
Hastalarını 11.30 dan bire kadar 

HPyler sokngındc. Ahenk matbaa31 
yıınında kabul eder. 

1 

METALLUM 
AMFULLERI 

Bol lşt 1 Ucuz 1 ık 
Temiıı eder 

MaTev1Fak 
BA lrKEN T 

Peştema'cıiar No. 73 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
muşammaları 

BAYLAR 
;çin palto, perdesü ve iyi elbise 
ve bayanlar için ağır mantoları 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için: 
Kassa motörü 19 ilkkanuna doiru 

bekleniyor. 
Servic«- Maritime Roumain Buc:a.red 

Köstence için : 
Bucureşti vapuru 22 ilkkanunda 

bekleniyor. 
Peleş vapuru 13 sonkanu::da bek· 

leniyor. 
Atid Navigation Company: 
Amal vapuru: 21 ilkkinunda Bey

rut, Filistin ve Mısıra hareket ed .. 
cektir. 

Vapurların ısım ve ta!ihleri ·ııak• 
kında hiç bir taahhüd alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Olıvier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hatlan l~Jn 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlan. 
mız ~efer yapacaklar-dır. 

Ankarapalas 1 

lokanta ve Pastahanesi 
En mlı;-kuıpc;:,,endleri tatmin edec'!k derecede mükemmel olan lokan

t.; ~c pastahancmiz bir aile ~·uvn~ı samimiyetini haiz, temizligi ve nefase
tı ı}e beraber fiatıerı tahminin çok fevkınde ehvendir . .Mevsim mirna.se
betıyle t:ıı t~miz _ve. n:oder:1 bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşri! t!d• 
cek zev:ıt .sozleı-ırnızın dogruluiun'4 şahit olacaklnrdır. 

IRUAHf.l! SENNUR 

lıyaslar 
o. Ahmed cenup Ali II. :Mustafa tarlalım. Telef on 3332 

Kuyuönü c (22063)Tamamı K. evvel 18 Şark 
:l36 

J.:min çavu~ O. :\Iehmed şimal e~kici O. Kara 
Süleyman garp Tokaç Ali O. ::5üleyman ce
nup Akif tarlaları. ETALLUM 

Zora~.. '- Değirmen c (2757) Tamamı 27 Nisan 37 Şark 

Koca lıfehıned Körkuyu c 

Zoraia Ta~köprii c 

Emir oilu Mehrnecı bey « 

• • I 
·Büyü!c Musa Kabak « 

harmanı 

Cin O~man Deiimıer: c 

... \ . -
., -

• lideli c 

Gölcük c 

927 
Mukaddem Ramazan elyevm bakkal Raşid 
şimal tarik garp mukaddt:!ın lopa! Alıdurra
him elyevm kayım O. Mehmed Ef. cenup mu-
kaddem Mustafa elyevm Kabak O. Emin tar- ı·ez tarlası ccııup Kemahlı l\Iehmed \·e Saraç 
laları. ve Ynııus tarb::;ı 

(1838) Tamamı 19.1.935 97 Güncloğu Yukarıda isim veadresleri yazılı lıorçlular T. C. Ziraat Banka::;ına olan borçlarım vadelerinde ödemedikleri 
Hamit o. l\fehmed poyrazı sarı <layı o . .Meh- tebliğ olunan ihbarnamelerin müddeti dahi hulul ettiği halele gene tediyeye yanaşmadıkları cihetle ipotekli bulu-

. medin Kasım vere~esi gün batı Em~r Hü-:eyin j nan. ::ukar.H~a ev~afı yazılı gayri menkulleri 320~ numralı kanunun hi.ikümlel'ine göre açık artırma sureti-
0. İsmail kılıle-:i Şefika halen Rasıh. le :-;,ıtı~a çık<u ılmı~tır. 

(4136) Tamamı 14.6.934 2~ Şark 
1

1
1 - Artıı:ma rn 12 939 tarihinde b~ı~lam.ık ve 2 2 9-10 tarihinde bitmek üzere bir buçuk ay devam ede • 

sahibi senet bağ yeri halen hacı Arif ağa ye- cektır. 
timleri şimal İsmail garp ve cenup İsmail 2 -1\Jııvakkat ihale 2 2/940 tarihine mü:;;adif cuma günü :-;ant on beşte Kırkağaç Ziraat baııka:;ı binasında 

(5515) Tamamı ı ı. K. sani 6 Şark y:ıp~l~cak ''.e :~202 numaralı kanunun kırkıncı madde:-;inrle ele yazılı olclufu iizere mal ~ahilıine keyfiyet 

926 lııldınlecektır. (Alıcı çıkmadığı Yeya vurulan pey hon;u tamamen kapamadığı vey<ı kafi görülmediii 

ve garp hacı Hü~eyin oğulları tarlası şimal 

hacı Ahmed tarlası cenup Muı:ıtafa tarlasiyle 
mahdud. 

(3677) Tamamı rn. T. e\'\'el 
fl26 

48 Şark 

Molla Hüseyin şimal sünger O. kerimesi garp 
Ye cenup Tahir ç:ıvıış tarlaları. 

(5743) Tamamı 2:5.11.935. 88 Giinclo~u 

yol poyrazı )fehmed O. İsmail gün batı altı
parmak ~fehmed karısı ve Ahmed kızı Fatma 
kıblesi yol. 

(3906) Tamamı 17.3.93-1 52 Ş:ırk 

Ayşe hanım şimal Ayşe hanım garp St.adet 
hanım cenup Somalı O. Hacı Mustafa \'e ha
cı Kadir. 

(~19) Tamamı 16. T. Sani 
324 

29 Şark 

Hacı Ahmed tarlası garp hacı Şerif tarlfün 
şimal kolağasının Süleyman tarlası cenup 

tarik. 
(5055) Tamamı Eyhil 328 8 Şark 

Kemahlı Hü~eyin Ef. tarlası şimal ~Iolla Si.i
leyman O. İbi.ıhim turlası g~ırp Fatma nıi.if-

takdirde açık artırma müddeti daha oıı beş gün uzatılabilir.) 

:~ - Borçlu mal sahibine yapılan bu tebligatın tarih tebliğinden on beş gün ı;oma borç ödenmemiş lıulunursa iha
leniıı taı"cliki yapılmak üzere dosya alelusul icra dairesine tevdi olunacaktır. (İcranın tasdikini mütea
kip ihale katiyet ke~bedecektir.) 

ı - Bu açık artırmaya iştirak ecleceklerin gayı i ml:nkuliin muhammen 
ılir edilmiş olan kıymetinin yüzde yerli buçuğu nisbetinrle depozito 
kı~·mette milli bir bankanın iemiııat mektubunu ,·ermeleri ,·eya 
sarttır. 

kıymetinin baııkaca mukaddema tak
\ ermiş olmaları veya buna mukabil 
muteber teminat göstermiş olmaları 

o - Gayri menkul üzerindeki irtifak hakları vesair mükellefiyetleri ile birlikte :o:atıhıcaktır. Ve borçlunun bu 
gayri menkul ile temin edilmil5 şah:.;i borçlan dahi rnr.,,a alıcıya intikal edecektir. 

G - c;ayri menkulün ihalesi uhde:; inde takarrur eden müşteri açık artırma küğıdrnda yazılı kanuni ikametgahın~ 
bankuca mektupla yapılacak tebligat iizeı·inc• (sahsen tebliğ et"'in lıııluıınıadığı için mektup bu adrese bırakıl
mı:: bulun,;nn) ihale bedelini duhal ve peşinen \'e her halde yedi gıın geçmemek şartiylc ödemeğe mec
bıırdıır. 

7 - İ:-ibu ihaleye satışa müteallik ga,vri mcnku!iın hilciinıle harç ve masrafını ve dellfüi.'·e re-:mi. gayri 
menkuliin teslim ve te:-;elliimüne \ e ferağ'ıırn \'e~aireye tl•fernı bilumıını \'e ıliğeı· har~. rıc>sim. \'ergi ve ma~
rafhır tamamen müı:ıt"ı·iye aitolacaktıl'. 

8 - Açık artırmaya i~tirak edip ııhde ·ine gayri nıerıkulün ınunıkkat ihale:-;i icra edilen talip taahhiiılünden nükül 
eder ihalenin katiyet kesp etme:sini mi.iteakıp banknmn tahriri talebi uzerine ihale bedPliPi beşinci maddede 
~·azılı olduğu sekilde te~Yi~·e etmez~e pey akçn:;ı irad bl\ı' <' lilrrı k' heınlıer 200 ~ numaralı icra \'e iflb 
kanununun 118 \'e 133 üncü maddeleri hiikiimleri latb'k oıu ıcnktı 

!l - Yukandaki :-;artlar daire::;inde acık a rtlmaya istirak Nlcnl<,..· cık rtır ı. ·•ıdının mah:ıl 11:ıh ... ıı tına 

pe.' !erini yatırarak imza ~tmek Ozere Zirnat bankı ına n u : c ı, t e rr 1 ·r· !uzumu lfın o un ur. 4G~8 


