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Taarruz Halinde! 
ln~liz mukabelesi iki kat olacaktır 

ı 

Mô:ttefiklerin hava kuv
vetleri yıkıcıdır 

verilecek emri der. 
bekliyorlar 

Ankara Paktı -

Biz ve dostlarım z 
Bayramımız büyük akisler yaptı 

TürkiYe yalnız askeri değil, her sa
hada büyük başarılar~n sembolüdür 

Yabancı memleket gazeteh~rinin neşriyatı 

Bir Roma haberine göre 

·Romanya, 
Balkanlar 
Kralın 
tindeki 

• 
rıyase· 

ictima • 

A nkara paktının tesir 
leri tetkik edildi 

Cumhuriyetimizin 16 ıncı yıldö - 1 mesaisinin ve Yunanistanuı yanında 
nümünün dost Yunanistan, Romanya yer almasının ehemmiyetini kaydey: 
ve Mısır He komşu memleketlerdeki liyorbr. 
~eri, çok mühimdir. Ankara rad- Eleftron Vima gazetesi diyor ki: 
yosunun bu hususta verdiği habederi cDost ve müttefik Türkiy~, oom .. 

yazıyoruz: huriyet bayramını ilk defa olarak 
Atiııa, 30 (Radyo) - Atina ajan- Atatürksüz kutlulayor. Fakat Ebed! 

sı bildiriyor: Şefin halefi Mill'i Şef İnönü, onun çiz 
Bütitn Yunan gazeteleri, Türkiye d!ği yol üzerinde eserini inki§af et. 

cumhuriyetinin 16 ıncı yıldönümü tiriyor ve ~una devam edecektir.>; 
münasebetiyle Türkiyenin, yakın şar Diğer gazeteler de yazılan gaş. .. 
kın büyük barış ve nizam uusuı·u ha makalelerde de hep buna ben.zer mü. 
linde bulunduğunu yazıyor ve Bal~ talealar vardır. · 
kanlarda da bu ideal için harekete - Bükreş, 30 (Radyo} - Rador a • 
den Yunanmanm a)''ni barış ve ni - jan ·ı bildiriyor: . 
zamın temeli olduğunu ilave ederek, Romanyadakj bütün ga.zeteıw • 
Türk milletinin komşulariyle teşriki -Devamı 3 ncü sahifede .-

00== 

Bayram 
Şehit Polis er abidesin

de tö:re yapıldı 
~~~~~~~~~~~-~ 

Karşıyaka sta.dyomu ve Bornova 
içme scyu açıldı 

Dünkü merıuim den ı:ki intiba 

Cumhuriyet bayramı, dün g~ce sa-ı içinde geçmiştir. Dün rle kanun mu. 
at 24. de sona ermiştir. Bayragı, İz - cibince resmi daire, müessese ve mek 
mirde haklın büyük alaka ve neşesi - DeTamt 3 ün.cü sa.hilede -

00 

fırtına 

vapuru zorlukla 
gelebildi 

va· 

limanımızdan hareket etmiş, fakat 
lodos fırtınasına yakalanınca Kara
burun iskele.sine iltica etmeğe mec
bur kalmıştır. Motör, Karaburun ia
kelesine 100 metre mesafede demirli 
bulunduğu sırada içinde çıkan blr 

- Dovaoıa ~ neli SaWede -
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uu 
Marmara.da tehlikeli fırtı . aya tu
tuldu. Can kurtaranlar dağıtıldı 

lstanbul. 30 (Telefonla) - Lodos güçlükle 1stanbula gelebilmiştir. 
fıı·tınası dıeva.m ediyor. Bu yüzden Son gelen haberlere göre, Karade
deııiz münakalatı müşkülata uğramış- nizde de şiddetli fırtınalar hüküm sür-
ıır. mektedir. 

Silivri civarında ve limanımızda İstanbul, 30 (Telefonla) - LodoA 
motörler, kotralar Vt! bazı sandallar fırtınası olanca şiddetiyle devam et
.raı-çruanmıştır. Trak vapurn Marma- mektedir. Haydarpaşadan gelirken 
radan gelirken tehlike geçirmi~tir. iskeleye çarpan Kalamış vapurunun 
Yolculara can kurtaranlar dağıtılır - camları kırılmış ve bir kadın yara -
ken bazı kadınlar bayılmı tır. Vapur, lanmıştır. 

e r~osu 

(ANADOLU) 

sulh 
tir 

31 T eırinievvel 1939 SALI 

l~~~1w-©l<i'"I 
Üzüm sa ışları 

iyileşiyor 

Piyasaya yeni sipa• 
rişler geldi 

Üzüm piyasasinda, borsa kapalı oJ 
duğu i_çin iki gündür sabşlar )'apıl -

Ru LJ • • k " " f J /h • • mamıştır. Bugün mühim satışlar bek sya CIQTlCl')-'e omıserl) ICetp eaerse SU lÇln lenmektedir.İzmirpiyasasınalngilte 

U 
' / rededen başka şimali Avrupa memle 
.ı.US ar sosyetesinin mü alıalesini istiyecektir ketleriyle Hollanda ve Belçikadan 

. . da yeni, mühim siparişler gelmiştir. 
Purıs, 30 (Radyo) - Bıtaraf mem- ceği ilave olunuyor. sosyetesinin müdahalesini istiyecek - Amerika ile Avrupa arasında harp 

leketler ınatbuatı, yarın toplanacak o-- Bura siyaııi mehaffü, bütün bu ha- tir. Maamafih; siyasi mehafil, bütün tehlikesinin ve vapur navlunlarmın 
lan ~ovyet yük:~k meclisinde l\foloto- berlerin tethiş maksadiyle uyduı-ul _ bunların tesirsiz kalacağı kanaatinde- yüksekliği gibi tesirlerinı.tevlid ettiği 
fun ırad edecegı nutka büyük bir e- d ~ k ' . t"nd d" dir. aksaklara mukabil bu memleketle -
hemmiyet a tfetmekted:r. l\Iolotof, Hit- ugu .. anaa ~) e ır. Paris, 30 (Radyo) - İtalyan siya- rin İzmir piyasasından üzüm ve in-
lerin sulh tekliflerin i tekrar edecek Bruks~I, vO (Radyo) - Belga A- si m~hafili beynelmilel vaziyeti dik- cir almağa kalkışmaları memnuniye-

Abl,Ok ad an k } 1 1 b ve harbin devamı halinde Rusyanın jansı Parısten haber alıyor. Rusya 1 tl t k" • t k'"A bilh te şayan bir hadisedir. 'Uttarl lTSa - atn U,.. (1 '.l ~ı- d t k b · H · · 17 • • M l t f ca e a ıp eme ı..-:: ve assa, yann t · ( ...... ::ı .~ ıuanyaya yar ım e me mec urıye- arıcıye :\.Omı serı o o o un yarın .. Bu gilnlerde ngıltereden de mil · 
'""' tindekalacağını söyliyecektir. irad edeceği nutukta yapacağı sulh t?~lanacak olan S~v_Yetler y~ks~k mec- him siparişler beklenmektedir. 

go.. u·· r u·· 1 re K' t hı. d. f c k Bitaraf memleketler kaynakların- teklifi, IIitler tuafrndan vuku bulan Jısınde Rusya harıcıye komıserı :Ufolo- -=*=-
e . l l Ye e 1, e e dan verilen bu haberlerde, İtalyanın teklifin 8.l'kasıdır. Söylendiğine göre, tofun irad edeceği nutku sabırsızlıkla o • 

~~riin, 30 (Radyo) _ Amerika gönderilerek bitaraf kalmak isteme- da Almanya lehine harbe iştirak ede- l\Iolotof, icap edeı-se sulh için uluslar bekle~ktedir. tomobıl UÇUrU. 
ae!ırı, (City Or Flint) vapurunun aki mekle itham olunacağını tahmin edi-
heti hakkında hariciye nezaretinden yor. r ..... R F; l d ma yuvarı dı ma~tım~t istemiştir. Hariciye neza- Vaşirt~ton, 30 (R~~yo) - Bita- 1 TE L.Gw LER ) usya ı·n aA ı·ya an retı al k dar memurları, vapurun raflık kanunun tadılı hakkındaki 1 l • 
nerede bulunduğundan haberi olma proje, bugün kongreye gelmiş ve ~ 3 kı·şı· ag" ır surette 
dığını söylemişlerdir. ruznameye alınmıştır. Projenin, mü- Pari~, 30 (Radyo) - Fransız ka-

Paris, 30 (Radyo) - (City Offlint zakeresine bu hafta başlanacağı. söy rargahının bu !'abahki resmi tebliği: So:#''Uef Rusyanın ta1.,eplerı· hakkın- yaralandı 
ai:!lndaki Amerikan Kargosu, Ham- }eniyor. Cephede sükfınet vardır. Düşmanın - v T 
burg Ifmanına gitmelc üzere Rus u- Londra, 30 (A.A.) - İngiliz nıat- bazı hücumları. kıta.atımız tarafın - Evvelki gün Fethiye ile Muğla şo-
Jarmdan ayrılmıştır. Vapur, İngiliz buah dikkatini yenid~m Amerikanın dan püskürtülmüştür. dtı resmi hic. bir şey Ög~ renilemi}'OT sesi üzerinde bir otomobil kazası ol-
iıarp gemilerinden ablokasından kur bitaraflık kanunu üzerinde teksif ey- Paris, 30 (Radyo) - 114 numara muş, Uçü atır, onu hafif olmak ü -
tulup da !famburga giderse, hamu - lenıel-tedir. lı gece tebliği: Helsinki, 30 (A.A) - Finlandiya bir ~ey öğrenilcmiyeceği anlaşılıyor. zere 13 kişi yaralanmıştır. Vaka şöy 
l~~i almdıktan sonra muhtelit malı- 'Tim.;s ve Deyli Telgraf gazeteleri Garp cephesinde umumiyetle top hükumeti Sovyet talepleri hakkında Bazı mehafil müzakerelerin uzun le olmuştur: 
kemenin emrine verilecektir. mümessilier meclisinde milcadelenin ateşi olmuş ve ileri karakollar ara- .siyasi partiler reislerile müzakerele- sürebileceğini tahmin etmektedir. Fethiyeden bir otobüse binen 13 

Vapurnn Alman denizcileri tam - senatodan çok daha şiddetli ve 2lde e- sır.da faaliyet kaydedilmiştir. re devam etmiş ve hariciye nezareti Cenevre, 30 (Radyo) - İsviçre kişi, otobü:sün kaı·gıeık çayında sel 
fındun idare etlılmekte bulunduğu diJ.ecek ekseriyetin daha zay!f olacağı Denizlerde son hafta icinde 41 to tnrafından Finlandiya heyeti mu - gaz-etelerinin Helsinki ve Stokholnı suları ıyüzfinden kuma saplanması 
ve es1d mürettebatının akibetinden mütalemıındudırlar. na.fa baliğ 6 vapur kaybettik ve buna rahhasası için hazırlanan talimatı muhabirine göre, Sovyet Rusya - Fin üzerine Karaböğürtlen nahiyesine 
kimsenin malumatı olmadığı söyle - Bu gaıeteler müzakerel0rin hafta mukabil, bir Alman vapuru batırdık tetkik etmiştir. Finlandiya hükumetj landiYa arasında yakında son gö - kadar yaya yürümüş, telefonla .Muğ 
ııiyor. gonundan evvel neticelenmesini bek- ve ha.Jen çalıştırmakta olduğumuz henüz mahrem istişareler safhasın - rt meler yapılacaktır. Yarın Finlan ladan bir vasıta istemişlerdir. Bir 

Amerika hükumeti ve umumi ef- tyol"lar. diğer üç Alman vapuru da mü~adere dadır. Bu da gösteriyor ki iki hükO.- diya murahhas heyeti, Moskovaya kaptı kaçtı gelmiş, yolcuları almış, 
karı, llusyanın artık bitaraf olmadığı Times gazetesi yazıyor: ettik. Bunlar. 19 bin tondan ibaret- met arasındaki noktainazar ihtilafı hareket edecektir. Finlandiya, son Muğlaya giderken Gülağzı mevki-
kanantini güderek, infial göste1·mek Biz sn k:ınaatteviz ki, Amerikr.lılar tir. Şu hale nazaran 41 tondan 19 daha oldukça büyüktür. Sovyetlerle cevabını ve yapacağı fedakarlığın inde dingili kırılan tekerleğin çık-
t~dirler. ambargoyu kaldırdıkları takcl'rde hu bin ton tenzil edilince son kaybımız, Finlandiya heyeti ar~ında muvak- derecel'lini tesbit etmiştir. ~asyonal ması yüzünden sağ taraftaki uçuru-

Nevyork, 30 (A.A) - City Of nu bize beş göriinme icin değil, bu ka- 22 bin tondan ibaret kalır. Harbin kat bir anlaşma yapılmadan evvel Çaytung, bu cevabın son olduğunu ma yuvarlanmıştır. Kaptı kaçtı, uçu-
Plint vapuru hadisesinde Rusyanın al- rar TJi:lim ir.in cok mühim bir avz.nlaj bidayetinden bu güne kadar olan za. Sovyet talebleri hakkında resmi hiç yazıyor. rumdan düşerken altı takla atmış , 
dığı YaZİ)i!ti Amerika matbuatı şid- te<-kil etmekle beraber, k•nni ll"enfnıı.t- rarım'Z, deniz kuvvetlerimizin yüz- oo nihayet büyük bir fundalığa yasla -
detJe tenkide devnm ediyor. leri için yapncakl:mhr. Filhakika A- de biri derecesindedir. narak kalmıştır. Otomobilde bulu -

Nevyork 30 (A.A.) - Times di- merika milleti kıhir bir ekseriyetle * "'J""' ürk;ye- Yıugoslavya nan Dalaman nahiye müdürü B. Nu-
yor ki: müttefiklerin zaferini istemekte·iir J i ı. ri başından, Üzümlülü Osman oğlu 

Eğer Rus~·a iddia ettiği gibi hnki- Bunun man11s1, harbe hlc bir 3tıretlr Alman!arın tahş'datı B. Niyazi parçalanan baldırından , 
k~ren. b!taı1f. i~,. n~çin Aı;ıerikanın is~~rak. etm.eği iı:;~eme~ik_~e~~ ve. harp Londra. 30 (Radyo) _ (Taymis) şoföı· Mehmed Boğazından, bir kadın 
hüsnü nıyetını suı ıstımal edıyor. Hat- muttefıklerın lehıne yüruduklerı t:ık- gazetesinin Roterdam muhabirine gö- 1 o k• ·ı• k b• t• t h ' t• J t da boynundan yaralanmıştır. Fethi -
ta Berlfnl~ teşri~i mesaiyi arasa .. bfle dird.e ~merikanın h~rbe girmes~ iht:- re; AI~anlar Hollanda sahillerinde JŞJ J Jr JCare ey e 1 S an. ye postasmı işleten B. Mustafa elin -
A_lm~n~a 'e ~t~s;anın bu kad.ar ~uçilk malı daha ~z olacag_ı nazarı :iıkkatıP. mütemadiyen tahşidat yapmaktadır- b d den, yolculardan B. Mehmed Ali 
hır ıstifade ıçın en kuvvetlı bıtaraf ahnmaı>-a bıle Amerıkalıların bu za- lar la vardı Bugt*l• n Ankaraya gı· ec~k ayağından ve başından, diğer yolcu 
devletin dilşmanhğını kazanmak iste- ferle alakadar ve menfaattar hulun- · • - lar da muhtelif yerlerinden berele-
meleri güçlükle anlaşılabilir. duğu demektir. . 0000 tstanbul, 30 (Telefonla) - Hükü-ı Türkiye ile Yugoslavya arasmda bu - nerek hafifce yaralanmışlardır. 3 

Deyli Meyil de Rusyaya l:>ir nota Jki fsveç tayyaresi çarpıştı metimizle t:caret müzakerelerinde bu- günkü ticaret mübadelelerinin beş mis- ağır yaralı, Muğla hastanesinde te .. 
-~'-=---=oo .. lunmak üzere bugün Belgraddan on ki- li tezyit olunabileceği mütaleasında davi altına alınmıştır. 

1 e ı e d . ~tokholm, 30 (~adyo) - Bugun, şilik bir heyet gelmiştir. Yarın Anka-ı bulunmaktadır. Q" ğ t k l d 
ngı teren} O meto U 1kı t::eç __ ta!.yaresı havada çarpışmış raya hareket edecektir. Nazır muavini, bugün mevcud şart- re men O u un a 

....,, ve duşmuştur. ~lgrad, 30 (A.A.) - Ticaret Ye lara nazaran iki memleke!; münasebet- Kızılçullu köy öğretmen okulunun 

Daima son muharebeyi kazan· 
maktır. Bu sefer de öyle hazırlandı 

Paris, 30 (Radyo) - Avam ka - tiğini ve bu sefer de ona göre hazır
mara ı azaeı namıııa Fransız rica- landığını söylemi', mütfofiklerin za
lini ziyarete gelen 9 kişilik qıebus ferinden emin bulunduğunu iliı.ve ey
heyeti, bugün garp cephesine gitmiş lcmiştir. 
ve tetkikat yaptıktan sonra dönmüş- Paris, 30 (Radyo) - Başvekil Da 
tilr. Heyet reisi Spir, cepheden avde ladiye, Londradan gelen mebus he -
tinde radyoda bir nutuk irad etmişi yeti şerefine parlak bir ziyafet ver
ve lngilterenin daima son mubare - nti~tir. 
beyi kazanmak metodunu takip et -

-----...::00-==------

Askeri harekat 
havaya tabi 

Alman tahte1ba-
hir leri 

---* endüstri nazırı muavini Obradoviç ı lerinin daha iyi bir tarzda tanzim e- teessüsünün üçüncü yıldönü.mü mü -

Karada Fırtı ,..0 
Polotika gazetesinde yazdığı bir ma-ı dilmesinin lüzumlu olduğunu kaydet- nasebetiyle dün okulda bir müsa ~ 

To{ kalede Yugoslavyanın odun ve cdun mektedir. meı·e verilmiştir. 
Ankara, 30 (llusu.si) _ DUn Sam maddeleri ihracını artırmak suretiyle Davetliler talebenin muvaff aki • 

sun, Filorya, Yalova ve havalisinde oo yetini ve müessesenin faaliyetini tt 
müthiş fırtınhdan bir çok ağaçların Beyaz Rusya bo'şevik zı· ,...1 aat Vel<;ıı·m;z dir etmişlerdir. 
dalları kırılmıştır: • Bay Nejat tahliye edifm 

olacak ---·*---
Esir edilen Alman.arın 
i<::mleri yazı'mıyacak 

Brüksel , 30 (Radyo) - İngiliz 
gazeteleri, e~ir edilen Almanlar.n 
is!mlerinj yazmaktan yasak edilmiş

Moskovrıdan döndü Kültürparkta asfalt yolda iki ki· 
Moskova, 30 (Radyo) - Beyaz şinin ölümü ile neticelenen, kaza 

Rusya assamblesi, beyaz Rugy:a.nın. İstan?ul, 3~ (Telefo_n_la~ - Mos- mi.ina. ebetiyle mevkuf bulunan B. 
bolşevikle~tirilme~ini kararlaştırmıs ~ovaya gıde~ Zı:aat v~kılm~ız B. Mı.ıh- Nejad eczacıbaşı, soı·gu hakimli • 
ve bu karaıını Moskovaya bildirmiş. !ıs Erkmenın ı·ıyasetındekı heyet bu ğince para kefaletiyle serbest bıra -
tir. akşam izvaneçya vapuriyle şehrimize kılmıştır 

-~--- ·** -dönmüştür. A. ' .. }I . .man ma en 
Isveç·Alman müz;ıkere'eri 11 16 teşrinievvel akşamına kadar 

-=*=-- l · Purkate Çek crdusunun gümrüklere gelmiş olan Almanya 

U
.. b l . aşıyor menşeli malların tasfiyesine karar 

lerdir. 

· ılivers"te ugün açı ıyor Stckholm, 30 (Rad:ı'O) - Alman komuı anı oluyor verilmiştir. Bu tarihten sonra gelmlş 
!stanbul, 30 (Telefonla ) _ üniveı ticaret mtiz:ıkerelerinin, gelece:K a - olan mallar için aUl.kadarlarm ayrJ 

site yarın doktor B. Cemil BilseUn lJir tın ikisinde başlıyacağı söyleniyor. _Paris, 30_ (Radyo) - Cekoslo - ayrı mıntaka ticaret müdUrlüğüııe 
nutkiyle ac;ılacaktır. valcy ımın eskı komutanlarından ge·- müracaat etmeleri ve müsaade iste· 

Brüksel, 30 (Radyo) - Meşhur Londrn, 30 (Radyo) - Alman o*o neral Pm ala, bugün buraya gelmiş.. meieri ıazımdır. 
askeri rnünekkitlerden Monkoy, garp t.shtelbahir1eri, ~im!ıl <len;zinde Linçe 0*0 = Rus heyetinin sa'ah"yef tir. Kom tanlar, burada t e,.ekkül et - Z b t d 
cephesinde bundan sonra m ""him ha - ve Simkindan adlarındaki İngiliz va Sar ~Onya V ., d . . mekte ola f:ek ordusunun başına ge a ı a a 
diMler beklenece·ini ve çünkü, bnş - purlnrını batırmışlm·dır. Her iki va- '-• -p:ı,-;._tn a B erlm, 30 (Radyo) - Rus tıcaret Ç'eceğ i sö:y l eııiyor. 
kumandanl';tk vazüesinin havaya in- purun mürettab tı kurtarı~n ıştır. doğuran /taf.yan heyeti, Almanya ile her hususta an- hacı İbrahim mahalle-
tikal ettiğini yazmaktadır. Londrn, 30 (P.adyo) _Malaya .,,_ )aşmak için geniş selahiyet almıştır. - - ·*·=-- sinde otuı·an Süleyman kızı 14 ya-

Paris, 30 (A.A.) - Havaların fe- dındaki İngil:z v puru batırılmıştır. hadı-:ılart! O- Ş!mal d n'z nde bir Norveç şır_ıda Kamile den~irci; :Mehmed oğl~ 
R h • · ~~ d ı Bu vn n mO ~tL b t d b k" · , • 1 • Hımmet Damar ıle arkadaşı tsmaıl 

nahtı, en ne rının oıwısm a 0 uı> . puru r_I:! ·I:? a ın, an eş !Şı Romn, 30 (Radyo. ) -. Sardon_ya Yugos avya bılaraf ka acak vapuru batırıldı Sırık taraflarından tabanca ile teb-
olup bitenleri bilmek istiyen Frans?z- ölmüş ve 60 kışı kurtarı.mı~tır. d eJ b t 1 h b F k t vapurun an ~ en ır e sız a enne B .k ( l) did edilmek suretiyle zorla kaçırıl-
lan bilhassa iz'aç e~me~ted}r· a -a Londra, 30 (Radyo) - İıigilizle- göre, Bingazıye götürülmekte olan ~ r~ş! SOB(~adydo) -h Kb?~ento Paris, 30 (Radyo) - Oslodan ha- mış ve Tirenin Teke köyüne götürül 
hiç bir şey yapmaga ımkan yoktur. rin nley vapuriyle bir Norveç va- Itnlyan renç berlerinden bir çoğunun gaze. esının e gra mu 8 ırı yazı- ber veriliyor: milstür Suçlular aranmaktadır. 
Dttn ne Fransızlardan ne ele Alman- purunun Atlantik denizinde Alman- karıları vapurda doğurmuştur. .1°~ · 

1 
h ··ko t" 

1 1 Bir "'rrveç vapuru, bugün şimal de H · 1 k 
lardan tek bir ta;:vare bile ha~~lana- !arın Doyçland korsan gemisi tara - * ;\-- n ubs:tos avfyl ~ ~hlAm1 e tı, ne 0 _?rsa ~e nizind it Alman tahte.lbahiri tara- T;rp~~i~t~ Saman hanında otlıu 
mnmıştır. Mamafı Fransız keşıt_ kol- fından batırıldığı bitaraf kaynaklar- şu ı ara ıgı 1 a e memege fındaı ·ılmıştır Vapurun müret . 
ları faaliyet göstermiş ve bunu 'Jıl~ns- dan verilen haberlerle teeyyüd o - Ü~obüs saatçı dükan~na ~alkan dev.letlerinin pr:nsibi daire- tebatı~dnn üç ki> y~ralanmış ve otu~ ara~ıhda uyuyan Nlehmed Alı AkJtY11! 
88 :Mozel tarafmclnn Arrguemeıne- lunmaktadır. İncriliz Kleyment va_ d sınde haı·be karışmamaga karar ver k" . k rt 1 t cebınden 250 kuruş çalan Has~n Ah 

V /::> a'dı mı"ştı"r ışı u arı mış ır. tutulmuştur. 
sın şarkmda ve arndt ormanının. gar. puru da cenub"ı Amerikada Admiral 

t Al 1 · -=·*·=- Esrarcılık: bınd~ ya~mış_ ır. many~nm .. şıma 1 Şer krovazörünün batırdığı anlaşıl- btanbul, 30 (Telefonla) - Şoför *---
garbı sa.hılleı·ınde yapıldıın soylenen mıstır. Amirallık, her ne olursa ol .. l d . d k b L d d 1 Jd Eşrefpaşada Katip oğlu caddesin-

h 
1 k d . (l L l . !asanın i aresın e •i otö ÜS, Bayezit- Hudut knmı'syo .... u Mosko- on ra a a arın veri i de esrarlı kahve İ"en İbrahim Güzel 

tahşidat a.< ın a yem mu. ma .. 2 ı- sun korsanlara karşı mücadele fna- tengelirken tnımvaya çarpmış ve yol- v · ' "' 
namamıştır. liyetine geçmiştir. Fakat bunun zor dan f.ırlıyarak bir aaaı-"ı dükkanına d ' Londra, 30 (Radyo) - Bugün sa- gören yakalanmıştır. "'-' vaya ÖndÜ Dudaklarından yaralamış: 

Selahiye+tar meharilde beyan olun- bir iş olduğunu kabul etmek lazımdır dalmıştır. Yolculardan beş k~şi yara- at on otuzda burada ve biraz sonra K t l" d Ali 
h 1 1914 d E d Al h H k B 1. 30 (R d ) y · Polo d ır t'd 1 ·ı . . d eçecilerde Bergama o em e 

dı~una g5re bu ususta veri e~ ra- e . ~ e~ m~~ arp gemi~i lanmıştır. asan, zabıtaca ya alan - er ın, a yo - enı n a ~a.n a füarm verı mış ıse e oğlu Hasan. Tekme ile Ömer oğlu 
kattılar her halde müb legahdır. }i akat d e .'iJ teşrınısanıde lngılız harp gemı- mıştır. yanın hududlarını tesbi~e meı;ıur o - ne da~ı topları ve ne _de. hava kuv - Raü· d d klarından yaralamıştır. 
oralara bir kaç alay asker gönderil J l~rı tarafın.dan ba~ırıl_ıncaya kadar -=·*·=- lan ~us - Alman mu~~elı~.k~?1ısyonu, V'etlerı harekete gelmıştır. Bu me - _ı __ u_a _________ , 
miş olduğu a~ muhakk~ktır. Alman bır çok zayıat verdırmış, İngiliz müs 1 ·ı· ··h d' 1 • Jd•I bugun MQskovaya donmuştur. yanda düşman tayaresi de görülme - r "'\ 
umumi karargahının Gede::ıberge mık- temlekelerinde bazı şehirleri bom - ngı lZ mu en ıs erı ge l er 00*00 miştir. N 
ledilmi~ olduğu teyit olunrn~ktadu. bardıman etmişti. Almanların ilan et- İ§tanbul, 30 (Telefonla) - Dört T h 'd 1 ASR J . 

Hitler Çemberlayn mülakatı lıu şe- tikleri üç. deniza_Itı gemisi~~en baş - İngiliz tayyare inşaat mühendisi bu- a Ş at ya.anmış -=+=-
hirde vuku bulmuştu. ka daha ÜÇ denı~a!t~ ~emı:.:ı _batı:ı~- gün Londradan gelmiştir. Berlin, 30 (Radyo) - Resmi ma- Dalad"ye cephe vaziyetin- ÇOCUG .. u 

~ıştır. Bunların ıkısını _!n~ılız, bırı- ' -OO'lt'OO kamlar, Hollanda, Belçika ve İsviçre den çok memnun 
00000 nı de Fransız harp gemılerı batırmı§ hududlarına Alman askerleri sevk e-

sl.rl-ecı·d ~ bir lokomotif la~~ır. ~Hisellah bir İngiliz ti?aret ~e Gafenko dildiği ve oralarda tahşjdat yapıldığı Paris, 30 (Radyo) - Başvekil B. 
.... - mısı müret~ebatı da _A;tlantıkte hır hakkındal:Ci haberleri resmen tekzip et- Daladiye, cumartesi ve pazar günleri- E ·· ] k 'd" 

hattan çıktı Alman denızaltı. gemısı batırdı~ları Sefir/erle konı1ştu mektedirler. ni AJgasta ordunun arasında geçirmiş n guze çocu gazetesı .r 
İ<1tanbuI. 30 (Telefonla) - Bir lo

komotif; ~irkeci istasyonunda manev
rl yaJ'&rl<en hattan cı'Kmışt1r. Bir 
kReav_a meydan verilmeden lokomo
tlf yerine konm~ştut. 

n~ za.n ve tah~ın e_ylemektedırler. * ve bugiln buraya dönerek, hava nazırı 
Şımdı Alman tıcaretı, yalnız Baltık Bükreş, 30 (Radyo) - Hariciye S · ;. Kinlaşambrı kabul etmiştir. Daladive C 
denizine, kapalı denizlere münha - nazırı Gafenko, Fran~a- Yugoslavya ·rserı m YJil İngiltcreden gelen mebus heyetin! ·d~ umartesi Günü 
c;trdır. Baltıktan başka Rom~nya ve Yunanistan- Macaristan ve Bulgaris İstanbul, 30 (Telefonla) - Kil.vos kabul etmiş, kendileriyle uzun müd-
Kafkurya arMmda ~{~radenızde A}- tan sefirlerini kabul etmiş ve uzun civarrnda serseri bir mayin görül - det konnşmu<-t;ır. Başvekil, cephe va- Çıkıyor 
manların 7 vapuru ııdıp &'elmeıttedır müddet konuşmuştur. mllştür. 1 ziyetinden çok memnun ka.lmıgtır. ı._ __ ._İllll _________ ı 



~-~-.i~:....-~-..!;;.....:.-_ ........ ~--~~----------------------:----·-------------------'A_N_A_D_o_L.u~);._;,~..;,__::;;__ __ ~~~--~_,;;..-;..~~;;;;;::;;;;.;:;~~..:.:;.:_ ____ ~ ____ ____ ,sAHlFE· ~ 

Avam kamarasında Cuttıh: riyehlevti-I Biz ve dostlarımız 
-Baıtaraf& linci uhifede- 1 min etmiştir. Milli Şc.f İnönü, Ebedi B h r. Hh • .. k l l nin yeni tserlerini 

Türkin~ cumhuriyct'nin }'ıl dönümü Şef Atatürkiln yolunda yürümekte U QT,ft;l. mil lm fflUnQ aşa ar 0 Q• 
1 ına~as~ebetlrle. Tlirkire hakkında si- ve ~ardeş milleti terakkiye götürmek tanıya ım 12.35 

t~yışkar yazılal'la doludur. Ruma - tcdır .. > 
nıa gazeteJ>4 TUrkiye Cumhuriveti - 1 Gazete, bayramı bütün Türklere cak ç b l "h • be Ahkara so (ll ') c h i 12.50 
ne aid tam bir sahife yazı ve ;esim tebrik etmekte ve şark aleminin bu , en1 er ayn mu ım ya- yetin 16 ı~cı ba ususı lı·· ~~1 u~.-

Kam 
E-ı·er. 

1cü ;"rogra .1 

'lie eteorol J 

1u ziğ" 
r : ··ec .! 

Ce\det K 

ber-

Ru&rn 
Re a neşretmiştir. ! t~brike candan iştirak ettiğini kay- b !erden en küçükram~_.en uyul ~e kır 

.. ~i;npul gazete i, Türkiyenin ener- de)~lemektedir. . _ . nafta UlUnacaktır dar heyecanlı te:~hü~-~rj/~~t~~~aıı~ 
Jı ıçınde yoluna de"nm ettiğini, ? - Ehram gaze!e~ınde yaz~ı~ b!r . . mış, törenler ya ılmı nutuklar sö ,_ 
nun müsalemetperver hareketlerı _ makalede Gallını paşa, Turkıyenın Londrn, 30 (Radyo) - Bu hafta uzun beyanatta bulunar~k vazıyetı le ııı · t"r H yp d ~t tu kil h '. 
nin Atatürkün tebarü:ıı ettirdiği si- İsmet 1nönünün kiyasetli idaresi al - toplanacak olan avam kamarasında izah edecek ve lort ÇtSrçıl de, Royal k:ı. ıı ı~ ~re ~ e a . r hJk i/.i 
linrnez vası'flardan ileri geldiğini tında takip ettiği yUksek siya!let sa- mühim münakaşalar olacağı ve me - Oak dritnavtının torpillenmesi hadi - r Şınf~ ç. efn .. ~- onbm~ş1 •1v_e b"ld • . ı 

Okuy: , : Muzafi e• 
13.30/14.00 Müzik (kar 

müzik - Pi.) 

n 
.ff 

'I'ürkiye _ Romnn:•a do.,,tluğunun Bai yesin de Akdeniz ve Balkanlarda her buslrın, 250 istizah takriri verdikle - S85i etrafında yapılan.. tahkikatın ne- ı ,,! ımBı~ ükonu~el dag bı ıgl mı~ ı 1!'
1
-

18.00 Proğram 

k - J J k 1 · ab d ri sö)J · t t" · bild" ... -'-=T mrırwr. uy ye .. er e a o .sl' verı -
18.05 'Memleke 

anlarda ve cihanda sulhün muha ~ mese ede hesaba atı ması ıc e en · emyo . ıcesıni ıreceAur. m·s b" 1 1, .. k . a· .1 fazası için büyOk ehemmiyeti mu - büyük: bir devlet ve yüksek bir mil- Başvekil Çemberlayn, kamarada ~~· ın .e~~e. 1 ~rt. yaBvrusu gıy .. ırı - 18.25 
c· ld 11 t h r ldı-· . tır mıf, sevın~rı mış ır. ayram muna- 18 55 ıp o uğunu yazıyor. e ~ ıne ge gını yazını.~ · .. =00= sebetiyJe memleketin muhtelif yerle- · 

Üniversill gazete i de TUrltiyede Atına, 30 (A.A) -. Dun gece B~ A •k h 1'uT • 'd rinde a ılınh ve temel lma törenleri 
16 ~enede yapılan bilyük i.Jerin Ata- yük_ elçilikte parlak hır kabul r~smı ffierl 3 ma • lV!aill53 a yapllanç eserler sunlardır· 19.10 
tür.lcün şa\•anı tebcil dehası ile ba~a- tertıp olunmuş ve bu kabul resmmde T k tt 50 b"' • ı· · 
l'ıldığını ~imdi Milli Şef İnönü id~ _ Elen hüldimet azası kor diplomatik kemesı· M<ınis!', 30 (lf•,cı11~) - Vali Bay h"o .a a 1 1:ı ı~aya mal olaıı 
resinde 1aynı eserlerin devam ettiği- hazır bulunmu~tur. Fa·ı. Tt1rel riv ~ . ~ nıel.-tupçu B. şeb" ır . 1~1meT suhyul,d er· ~ ., .. n,. "" -
n. · · · · B d t 30 (R d ) Peşt" bU ı · B" · 1 l ıke ,· başkanı B Az ıyesı 1 e ur a a m ı...c~ • .... • ı .. ... el\: ı Yazıyor ve Romen mılletının, Ttirk u apeş c, .n yo - "" - A / . . c." .ı ıı · -~ ' 1 • ." - , k .. , . 
?nilletine cnnıhurfYet bayramını teb- yük elçimiz B. Ruşen Eşref Ünaydın manyayı 50 mı/yon mı Önkan ve dıgcr zevattan murek - tepl"e. 1~0°~~ o~ul~arı~açılma ;ö- 19.50 
tik etmekte olduğunu ilave ediyor. jve bayanı, Cumhurivet bayramı mü- 1 l .. . kep bir lııeyet, bugün Selimşa~!ar, ~u- r.en e~ı. ~ , . 1 ep. 8 e e yey tara m 

Korenpul aazetesi de Türkiyede nasebetiyle sefanthancde l\facar fi- QI) ar o..I 111ah ~Um e f tz rohunlı ve llacırahmanla,r koylerıne dan,~ n m ezbahaJ so~uk ha- 20.05 
siyasi iktisadi ve kültilrel sahalar- kir !lemine mensup bir çok ze\'at ve Vacıington 30 (Radvo) Ameri giderek köy okuma Odalarını açmışlar ~a Tc. ı,od::ıu,25 L l~ane ve tt~ _elrru~ -
da b ' l 'b k · l · h tl · •atandaşlarımızdan 1 ·o :.ı ' J - - rır · ıre e .ıı ıraya ge ırı en ıç-apn an üyü ış erın gurur ve~ ~Y_e. erın v~ ' . . . . i> kada Almanlar tarafından yapılan sui ~ ·~ .. . r ·-~., m e suyu, belediye müesseseleri bina~ 
recek bilyük.lükte olduğunu, Ata - k!şının telmklerını .kabul e) lemışlr>r .- kast neticesinde harap olan bazı fab- 1 apıl~n torende BB. Sevkı ,_J lam, J3ayburdda 55 bin lirava vaptı- 20·16 
türkün eserlerfoin, 1nönüniln kud - dır. Yukarı l\In~ar~stan Turan cemı- rikalnr meselesinden Almanya aleyhi- ye dAzFı Gn~an tarafından nutuklar rılan elektrik santralı büyÜk c·adde 
retli şahsiyetinde başarılmakta de - yeti şubesi tara ın an gt>nderilen .he- ne da\·a nçılmıştl. Bu daYa·ougün neti- ıra 0 ?nmuş ur. . .halkevi afi'ır d&pos~ ve 36 kövd~ 
Vaın ettftini yazıyor. 1 yetler tarafından memleket ve mılle- celenmiş \'e Almanya hükiimeti elli )1amsads yoksullata. elbıse, çama- eğitm ' k 11 b' l K . -.d 

Lö M.oman ve diğer gazetelerde de ~imiz hakkın~a 5~t~yi. kar nutuklar milyon dolnra rnahkOm olmuştur: Hü- ır, _çoc?klar~ şeker, kıt~p v~ defter 90 bl;~i~a)?A f~~a ~n~l=~~k :Kk~~e~ 
tnuhtelıf yazılar ve resimler vardır. ırad olunmuş, sefırımız mukabele et- kümet Almanya~·a a·t olup bankalar- tevzı efülmi!ttır. Ha~hatıplerı tal"ftfın konag- ı t .....ı. 90 b" 1. . . 22.00 

y,. • h · · t b ·· b ' 'J 
1 dan mliteadd'd konferanslar · ·ı ·~ nın emı;;;ı, ın ıraJ a ınşa n.ahire, S..Q. (Radyo) - Bütün mil- ı:ıış, c~m urı~ e ayramı m.u'!lase e- da bloke bulunan paralara haciz ko- ı . A 'erı mı._, edilen lnij a k flfi ·· ·· , 

ve metecr ' · · 
Müzik (C 'I.) 
Konuşma (UJu al ıuurma ve 
ekonomi kurumu tarafından 

Türk müziği 
Çahınlar: Cevdet Çağln, 
Şerü İçli, Hasan Gür. 
1-0kuyanlar: Rndüe N ~ 
dik ve M u~tafn Çağlar 
Konuşma (Aile ziraati - ta -
\'u '<culuk) 
Türk müziği Halk müsikisi -
ne aid örnekler - Sadi Yaver 
Ataman. 

T t! rk müziği Saz eserleri n 
~ ı i şarkılar. 
An1 ra ı •ro u küme ses ve 
saz hereti. 
İdare eden: M~ud Cemil. 

Memleket saat ayarı, Ajam 
haberleri, ziraat esham- talı 
Yilat. kambiyo - nukut bor· let ve matbuat, Türkiyenin bilyük tıyle Türk mı!let ve vatanı ıçın söy- yup bu tazminatı alacaktır. \'er .rer toplanan hR1k •.. nullı oyunlar n ız en~ 1 

sunun. \e 
bayramı münasebetiyle sevinç izhar lenen gUzel sozlerden dolayı Macar ?rnamış. bayrnm tezahuratı heyecan Kızılcahamamdn 29 koy okulu bına-
etnıcktedir. Bir çok zevat ve heyet_ milleti. şerefine kadehi~i ~ldırmışt~r. ıç~n~e gece ya:ısına 1<adar devam et- Uırırlın , _z-onguld:ıkta gümrük, içme 

nsı (fiyat) 
22.20 Serbest saat 

Ier, TUrkrye sefuethanesine giderek M~car;~ta~ Tu~~an cem~ye_tı, a~ın _:nr- Litv.ınva milisleri ~ı~tır. l~~lkc~·ınde nrı~~n ~ı;•afet se_r- suyu, soguk haya deposu açılma ve 
Cuınhuriyet bayramını kuthılamış - mı yedıncı günu Peşte l\nı\·ersıte!"ınde msı, bf\vuk bır nlfıkn ı.e zı~ aret edıl- şehir otelinin temel atma törenleri 
larctır. [bir topl~ntı te~t!p etmi~.'. bu topl_:ınt_ı- Vi!ncya girdi!er ı:'~te~ir: Gece halkcvinde bir temsil Kastamoııide kız enstitüsü ile pa\·i ~ 

Elmukattam gazetesi diyor ki: da <'P.mıy~t !·cısı profcsor Ce~sk_ı hır 'erılmıştır. yonları Vl~ ~ocuk esirgeme kurumu 
~Bütiln Türklük bayram yapı~~r. nutuk ~öylıyPrek .. n:ı.emlek!l~;~ızd~r Knunas, 30 (A.A) -Litvanya Mi- binaları, 'Erzurumda 13 mektep, lıü-

:S_u bayram, bütün dünya Türklügü- b~h~tmı~ ve Ataturku_n)·Rra_ttı~:ı bu· lisleri dtın sabah Vilno şehrini tesel- Alman tayyareleri yilk hnvuz, Merzifonda 83 bin liraya 

22.30 Müzik (Opera aryaları. Pi.) 
22.55 Müzik (cazband - Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki prof'ram ve ka 

panış. 

n~n ve islam aleminin bayramıdır. y~k ışle~~ a:ıint~rak ~ıllı ŞP_fm ır _are· lüm etmişlerdir. Kıtantııı şehre giri- • r • getirilen içme suyu, Elazığda 40 bin R l f 
'.rUrkiyenin geçirdiği bü~•ük müc~de- sınde Tur ·:-:emn mutemndı~en 1lcr- şi sevinçle karşılanmış ve binalar lit- f ng ı 1 f€Tf iizoT'ınde uctu lira~'a inşa edilen ilk okul, Yozgadda a <.a ffi .. ara l t! faz 
leden sonra eriştiğj yüksek m<1vkı. bü !emekte olclugumı beyan etmıs, s~nra vanya ve Sovyet bayraklariyle süs- ' inşa edilen Yali konağı, parti bina -
t~n milletler için bir semboldür. Tür- profesörler tarafından nutuklar ı~ao l~nmlştir. Kalabalık halk kütleleri ki J,on<lra, 30 (A.,\.) - Bu sat'ıh ları, Boğazlıyanda jıışa edilen huğ - e _] 1• \T Or l ar 
kıye, •yalnız "keri uhada değil , lunruuş_ general Layl~n Uade Tm:}· hselere dolmuşlnrdır. Ak~am kahve ııaat dokuzda ilk Alman tayyaresi day ambarlan, selektör, aygır dep o- U J 
her şaha da büyilk muvaffakiyetler te \' ı:-:ıaca~~ann menşelP.rı. hal~ı!1da _bır v~ sinemalar hıncahınç dolmuştur. tngilterenin şimali ~ar kisinde bir su, nahiye mildürlüğü, on köyde ilk Lo d 30 (A A ) _ Al " d-

brlrıta goste.nnek stıretıyle ıkı mille- Yı.recek maddeleri her tarafta satıl- ı:ıehrin üzerinden uçmuc:tur. Derhal okul binnları, Bitliste mezbaha ,.e . n ra. . · · . nıl u ra 

bitti 
tin ayni ırktan o!dlık\arlm anlatmış maktadır. Su ve e1ektrik tevziatı nor hava defi topları faalirete geçmiştir. halk evi, Karsda vnpılmakta olan " 0 u. ~iman denızaltı za},:ıt~ı .ıakkın
profesör Hubnt, Türk Ye Mııcar mil· mal şeklini almakla beraber telefon- On dakikn sonra civar şehirlerden bi 500 kilovatlık hicİro elektrik santra ~a trgılte·~r tarnf::~; a}'erı~n :~k -
ll'tlerinİn fikri ka İli\'et VP kClltiir ha· lar daha i~ltmemektefür. Telgraf rinde de t ehlike işareti verilmiş ve ima yardımcı 60 kilovatlık santral ·am ı.ra .. 1 .raı e e 'r. u ' ıraz 

-Baıtarafı tinci sahifede- rekP.tlerind1>n bııhicıle iki millet aracım. servi~leri yabancı gazetelerin i~rarı on dakika sürmüştür. Nihayet gene Kırklarelinde ve Bnbaeskide halke~ rr!}ek Çorç.I,. gerek~k Ce7berinrn tn-

Bayram 
tepler kapalı idi. d kültürel faaliyetin teşriki lüzumunt' üzerine , fakat yalnız matbuata mah bu civarda üçilncn bir ş~hj/le de ten vi binaları Giresunda Cumhurivet r kındnn Yekrılenç~n .

1
am at'ı <'Ur1ilt -

B ·ı r· .,·· il b ,_ı. k l ı·k , 1 k - . • • J'k · t ·ı · ı . d b' kaç ~ b'd . ' . . · me ten u.ro tır. vtçı on üç A rnan ornova auyu: ı c ı .,urm R, u y~ın arcıeş ı \f <ıus o mn nzer fşlcmcktcdır. I{ışJa- r ~e 1 are i verı rnış ve uu a ır a ı esı, 10 der·hanelı modern ılk o- d . it b ti ld - 1 t 
Bornornya isale edilen içme suyu - ~ecio !1arclc t.. kalabalık ~fn.r.ar müne' ı:ır hll!R Sov:rE>t kıtaatının işgalinde dakika devam etmiştir. kul, Siirdde bü;yük bir mektep, vali e n.ız. n ısının a rı lgıııı ve >eş a-

lıun halk istifadesine açılı~ töreni , •· rlerı tnra!ınd:>n samımıyetle kar bulunduğundan Lftvanya kıtalan ge- 00000 konağı, modern fırının tı ·ılma tö - nesının de. r.i~d1 .surett~ hasara uğrn-
dUn eaat 11 de Bornova parkında şı nnmıştır. L"e.vi açıkta gcçirm1 1erdir. l.Jfğct ta- R J ·r · · 'ht'f :f renleri ve şehire sıhhi~ temin ede- tılclığını bıl~ r_mı~ti. Bu hasara u~rı· 
\'ali B. Etem Aykutun 6n0nde yapıl- S~ok~olm. 30 (Rad~ol - C~m .- raitlln hahr>r YeriJdlğine g6re Kau - US- ngr ız 5 ya.sı 1 1 a .arı cek su terşfh havuzlarının vazı ec:as r~nl~rın bfrının bat111ış olma~ı müny-
tnıştır. Bornova nahiye rnüdUril, par hurıyetin 16 m~ ıy1ldonUmll. Türkı: nas'daki Sovyet Mkerl heyeti iki Romn, 30 (Uadyo) - Hariciye na- resimleri yapılmıştır . .Aynca bir çok kiln?il1;; Dnhn sonra Cemberlayn bı.r 
ti teşkilatı mensupları ve ka.Jabalık ;•e ı:ıefarethaneı:gnde yerli ve ~cneb memleket arasındaki paktın asker.i 7.ın Lord Haliiaks, bugün ticaret nazı- yerlerde dl! 'bu şekilde merasim va_ ~~~fi 1~~nı~ dnh~t ba~rı:dıf'ıkn~ 1'e 
halk önilnde belediye rei:si B. Etem zevatın iştirakiyl e kut~ulanmıştır. Bı'. hükümleri hakkındaki tatbikata aid rı ile konuşmuş ve İngiltere ile Rus- Pllmış bulull,1llaktadır. · .r d·fJ°-1.?. 11

• b:l~~u .e~~e 0 ara a -
l>e.kin bir nutuk söylemiş, halkın te- münasebetle parlak bır kabul ersm· anlaşmayı imzaladıktan Bonra cu _ va arasındaki ticaret müzakerelerine rıp e ı ıgını 1 ınnış ır. 
ltıiz içme suyuna cumhuriyet devrin yapılmışt;r. martesi günü Moskovaya hareket et- başlanmadan evvel, siyasi ihtilafların 
~e kavuştuğunu tebarüz ettirerek hü miştir. temizlenmesi lfizım geldiğini ~ÖY!c -
dnnıetten ve belediyeler bankasın - Taarruz halı.ndet. 60 Sovyet tankı dQn Vilnodan çe- .miştir. 

an gördQğil yardımlara halk namı- kilmiştir. ---~ssaassaıss----

Fransada iki hain 
idam edildi 

ııa teşekkttr etmiştir. - • . • . Kaunas, 30 (Radyo) - Kaunas'da v · C • h .. ıı. 
0 

• ·? 

Gandi tekrar siyasi faa'i
yet~ baş 1 adı 

karııyaka atadı: - BaştuaFı t an~ı Phif~dP - bır kaç yüz Lehli talebe, Vilnonun J ~nr . ın a .~am_tı mı. -LUksemqurg, 30 (R~dyo) - Alsas 
~ ~arşıyakada o~manzade mevkiin-

1 
lerle bombardımandan son teşebbüs- Litvanyr.ya terkini protesto için bir Tokyo, 30 (Radyo) - Van Sim•a ahnlisinden o1up, Almanysp casusluk Kalktı n, 80 (Rad)'O) -Mahatma 

..ıe ınşa edilmiş olan spor sahası da !erinin akim kalıntısı ,.e 15 kadar tay- toplantı yapmak ve Litvanya aley - ym riya et.inde lıir Çin hükumetinin yaptı,kları nnlaşılan Şarı Rusen ile Gandi, çoktan beri çekilmiş olduğu 
~Un saat 14 de merasimle açılmıştır. (yare kaybetmesi üzerine muvakkateı' binde bağırmak teşebbüsünde bu - teşkili i~in teşebbüsata başlanmış - L11mbcştayn, harp Oivanır'ıca id~ma i tirahatten tekrar siyasi faaliyete 

U ınilhasebetle yapılan toplantıda' vaz geçmi~e benziyorlar. Bu htfta i- 11ınmn larsn da dağıblmıslardm. tır. mahkum olmuşlar Ye derb~ıl kurşuna geçmiş ve Hindistan komitesinin ri -
~utuklar söylenmiş, gençler arasın - çinde iki hücum knydcdilmiştir. Bu da dizflmişlerdir. yasetini alrnıştu·. 

a ınüsabakalar tertip edilmiştir. bir iki tayyare tarafından yapılan ke- T · ı T [-f .. 36.4 .. 6 
~hid polia abidesinde: ~if uçuşlarmd:ın ibaretti. Hava şart 7 l a yyare s ıne m a Sl e e nn u-· SElVENff...r ıTK BvYtJK TvRl( ıNuiı 

}\Dün saat 14 de Asmalımescidde tarı geni~ miJ..-yasta tayyare hareketle- Bu hafta gösterilmete başlanan ve bii:riik bir muvaffakıyet kazanan ELHAMRA arakapı parkında şehid polis Abi- rine mOsait değildir. Buna mukabi' Şarkın ses kraliçeııi Mısırlı llugün Sineınasında 
de.si önilnde bliyük tören yapılmış , l ,..eçen hafta denizaltı hücumları art · tJ:MMtl GÜl1SÜJ,f'iin 
'ehidlerimizin hatıralan taziz olun-! ;;,ı~ ve At1anUk denizinde bir hatta ik · ___ __. 
ll~ştur. Törende vali B. Etem Aykut. f Alman kruva1.örH gözükmüstür. Bu Temsil ettiği her yerde olduğu gibi 
ınu t hk k k T lstanbulda da 100,000 kişinin görüp s a em mev i omutanı ug ge- iki Alman kruvntöril biribirinin avnı 
~eral Mahmud Be~köz, Parti başkanı olan Doyçlsnd ve Admiral Şer cep lkışladığı Şark filmi: Ü 1l! 1 

: Atıf İnan, emniy•t mf1dilr mua- kruvazörlerldir. SARK/Si c Neşidei Emel > Türkç 
T1n_i ile kısım amirleri, polis komiser- *·--- sözlü Arapça şarkılı ve enteressa:r: 
erı ve kalabalık halk bulunmuştur. me\Zulu bir şaheser 
. Saat 14 de müzikanın çaldığı İs - A k p k f Filimden başka sahnede ŞARK REVÜ 

~ık.lal marşı ile merasime başlanmış, n ara Q l heyetinde Mısırlı rakkase ve mugan-
ctbıdeye ttıilteaddid çelenkler kon - _ Baıtarafı 1 inı:i aah.ifede - nive lıayan 
~tıe, ~onra polis men:uru B .. H~di ta- re ve Fransa arasında muahede im _ K l K t 
z~ın.da'! bir ııuttık .&Oylenmıştır .. Va- zalaııırken Birleşik hükümet namına tarafından şark saziyle Arapça ve 
l'in esı ugrunda şeh~d dQşe~ pol_ısle - hazır buhınmuktan mütevellit sonsuz 
Zi hatl!•l~n takdıs ve ~ılelen. ta: hi::ı;;iyatını tebarUz ettirdikten sonra 
t/et ~dıldık~en ~o~r~ valı,kıs~ bı: hı demiştir ki: 
te~: ıle po!ısl~ı'imııı!l f e~a~~lı~ını ~ En küçük bi:r şüphe yoktur ki, 
~ela rilz efürmı~ •. şehıdlerı ~urmetl~ Ankarada imza edilen pakt, en büyük 
tna ınlamı~tır.:.. Bır asker ~ilfrezesı, bir ehemmiyeti haizdir. Bu pah"'t, Bal· 
ede~evra f)~gu:le havaya Uf. el ate_§ kanlarda -ço& ıarkt Akdenizde barışın 
l"rıe ek şehı_dle.rı .selamlamış, merası- umili olacakta·. Türkiye, Fransa ve 

son verılmıştır. İngiltere arasındak1 doitluk, milletleı 

Türkçe şarkılar. Şnrk ve Arap dans 
ve oyunları. Büyük bir har.ika. 

Oyun "natları: 1 - 3 - 5 -7-9 dş .. 
Revü heyeti ve Rn. /(/T(/ bugUn 7 Ye 9,30 seansına iştirak etmektedir 

:Metro Jurnalde MlLI,1 ŞEFlMlZ iSMET lNôNOnün huzurla-
1 rında Trak\'adn '.\' ılan son manevralar vesnir dünya hadisatı 1 

Menemen Helvacı köyü muh
tarlığından Marm arada Fırtına 

arasında iyi münasebetlerin tesis ve 
idamesi için en mOhlm bir yardım \'i 
unsurdur. Bu ittifakın teferruatına 
(irişmek doğru değildir.Fakat lngilb: l - 6286 lira 89 kuruş keşifnameH Menemen kazasının Helvacı kö-

- Bat&uafı 1 aci .Sahife..J.e -.. deniz kuvvetleri, bir t.eeavuz ka..,,ısın. nı rrıe-vcud kfink su yolıınun demir bôruya tebdili ve bir depo 'fnşası için 
tangın neticesinde batmıştır. tçincte aa kalıtsa Türkiye s~hi~letini nıftdafa- 28/10/939 tarihinden itibaren 21 gfln müddetle a_çık eksiltmeye konul-

Ulunanlar kurtuhbU§laNır. itı,ya kadirdir ve Turk:yeye modern muştur. 
ltadet va~ru: j.&ari> sillhları verecektır. 2 .-. lfo işlerden anlı;an j'aptığına dair elinde ehliyetname ve vesi-

\' lırtıthiş :tırtutı Yüzladm KUet 1914 de Tilrkiye ve lııgiltere biri- kası olıın h~teklilerin ihale giiııU olan 17 teşrini .!!atıi 939 cumtı günü saat 
t 'Puru dün limanımıza dört saat rö- birine karşı büyük kuvvetler çıkar - 'ln dörtte :Menemen kaynıakamhk salonunda teşekkül edecek komisyonda 

1 arla ıelmiştir. Yolcuların anlattık~ 1 mışlardı. Tali baza~ b~: tarafa, ~an hazır btılanmaları: . . " . 
tcına göre vapur, pazar günü saat diğer tarafa gülmüştu. Fakat $ımdl 3 - !haleye ı~tırnk etmeden ı saat evel muhammen keşıf ıızerınden 
le 4 de ?.lanıaı'a ijenlzinde an91zrn çı- mftttefik olan bu devletler, taarn1za 7t 7,5 pek akçası olan 471 lir:ı 45 kuruşu veya rnukrlbtfl muteber 

1 an ~od•ı ıırtması yüzünden böea _ kör~1 koyacak bir s;~ ~eş1<il ediyor!ar. banka mektu~u~u. m:ıkbuz_ mukabilinde yatırmış bulu~_ncaklardı:- . 

1 arnaıa başlamış ve milthi§ d~!lılr Iü_rl<iye cumhur reısının şabst cazı be- 4 - ProJesını ve ke~ıfname ve ~~rtn?melerfoi gonnek fStıyenlerın 
~.J:ıoğuşlrik Bozca aaa onferme gel sinin esiri, bilgisinin hayranı oJdom. her ıaman Menemen k:ıyrnakamhği Jcôycültik bürosuna müracaatları ilan 
• ıştır. Saat yirmide fırtına dirlrillŞ Kendileri mükemmel İngilizce konu - ılunur. 31 4 8 12 • 4003 
, 

6 vapur yoluna devam etmiştir. Yo.1- ' şuyorlar. Türk ordusunun maalesef . M JIA' v. D • L 
tUlar, çok :rahit8i21ık çekmiş, zaman pek az kısmını görebildim. Fakat in- • lt'l, • enız evaz ım satın 
d aınan ftJ)lH'tın penanesinin hava_ diğtm tayyare meydanında muhafız t: :öndtğOnO rönntışleroir. O mra- kıtasındaki erle~i!1.beden mOkem~elf; alma kom İS )'Onundan: 
l> annara d~lzinde ilç Yunan va- yetJerfni ve revışını çok takdir ettım. 
h Urunun bOealamakta oldağu mflşa- Türk ıcutmaylarının emsalsiz otduk-

ede edilmiştir. larını gördüm ve hayran kaldım. Ge-
~dtıt Wpiru: net kurmay başkanı sayın mareşalın 

ıa. ün Ai1'tahk 'hattindan limanımı- kudretini Ankaraya gitmed:n zaten 
~a &'elrn.et beklenen !Saadet vapuru duvmuştum. Kendileriyle gorüşmekle 
~u fırtı~a yüzünden gelmemiştir. istifade ettim. Duyduğum memnuniyet 
tit· vaptmm da Boıcaadaya iltica et- çok büyüktür. Ankaranın modernleş-

~ıve orada kaldığı anlaşılmıştır. tirflmesini tak<Jir ettim. 
B·r- riYafet: ~özlerimi bi.f'rmed('n evvel ı::ıınu 

•da ır rivayete göre fırtınadan Rodos sövleme~i lüzumlu addederim ki. Tür· 
~at!.~•antlda bir İtalyan vapuru kiyede hi7.e gfüıteri!Pn vüksek misafir· 
~. _ __ _ perverlikt.n pek alyade mUtehaıtiıim. 

40.000 desimetre murabbaı Amerikan vidalası 
8.300 kilo kösele 
4.000 kilo vaketa 

3200.00 
14940.00 
8800.00 

26940.00 
1 - Cins miktar ve tahmin bedeli yukarıda yazılı üç kalem eşya 4 

2 ci teşrin 939 tarihine ra.slıyan cumartesi günü saat onbirde 
pazarlıkla alınacakbr. 

2 - Kati teminatı 4041 lira olup şartnamesi her gün komisyondan 
138 kuruş lıedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gOn ve saatta Ka:;ımpaşnda b!flunan komisyona 
milracaatları 8867 /8982 

Türk sanatkarları, Rejisöril, Teknisiyeni ve musikişinasları 
tarafından yarablan 

AL LA HJN CENNETi 
BAŞROLLERDE 

Mtlı\'IR NUREDDiN - 1IAZIM - FER1IlA TEVFlK -
BE'HZA7' - IIALlDE - MUAMMER - SAlT -

PJ::RlllA.N - HAD! - SUAV} -- l' ASEM1N -
ve küçük G () L S E R E N 

MUSİKİ KIS:.\U: Üstad bestekar 
SADETTiN [{AYNAK - MUHLiS SABAHATT}N 

Tarafından bilhassa bu film için gayet ntfis olaruk heste~nen 
AŞKIN SESİ - AŞKIN 1STIRABI - AŞKIN ZAFJ<JRİ - DELİ 

GÖNÜL vs meşh~r SAÇLARIMA AK DÜ~TV şarkılarını dinliyeeeksiniz 
Programa IJave olarak: TÜRK - 1NG1L1Z - FRANSIZ plktının An

karada mutantan bir surette imzalnnma.sı merasimi 
SEANSLA!?: Her gün 14 - 16,30 - 19 - 21,30 da başlar. 
Cumartesi \"e Pazar günleri ll.30da ucuz HALK _ mntlneleri 

latanbul Elektrik tramvay ve tü
nel işletmeleri umum müdürlü
ğünden: 
1 - l\Iııhammen l>edeli 59210 lira tutan 42<>00 mette muhtelif iö'ac 

Jı nr alb \'.e demt altı kabloları pazarlık suretiyle satın alına 
caktır. 

.2 - Mı.ıvnkkat__teminatı 4210 lira 50 kuruştur. 
3 - Pnzarlık 17 / 11/ 939 cuma gOntı saat on beşte Metro hin b · a. 

sıınıt beşinci katında toplanacat o!an nrtırma eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

4- Bu. jşe ait şartnameler idare veınealııden 296 kuruşa tedarik edi
lebilir. 

5 - 1steldiler kanunt vasikalnrı ve muvakkat temin:ıtJıırı ile llQn 
edilen gün \e ~matta komisyonda luiııt bulunmaJan 

8887 3992 

Na2il.i belediyesinden: 
2/12/ 939 tarihine raslıyan salı günü saat on dörtte Nazilli beledi

ye jhale encilmenindı;- eksil~me komisyonu odasında 42318 lirn 84 kuruş 
bedE'li 'keşifli ıNnfıa vekulet,ince musaddak Nazilli kasaba ı elektirik şebe.: 
ke ve trans tarmatör ve tesisatı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre ka
palı zarf usulil ile eksiltmeye konmuştur. 

:r,Juvakkat teminat miktarı 3173 Ura 91 kuru§tur. 
Fenni şartnameler·, proje. keşif hulfisası ile buna müt ferri diğer 

evrak 6 lira mukabilinde Nazilli belediyesi muhasebesinden alınabilir. 
tsteklil~rin t eklif mektupları en az 30 bin liralık bu işe benzer iş yaP

taklı> ·lna d~ır nafıa idaresimlı;ı almış oldukları vesikalara isf :ı.den ihale 
tarihinden sekiz gün evYcl alınmış ehliyet ve !l39 yılına ait ticaret odası 
vesik~larını havi zarflarmı 12 12/ 939 salı gilnO saat on dörde kad ı· 
Nazilli belooiye encünıunine "elmeleri lhlmdır. 81 6 10 16 -&004 
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Emlak ve Eytam: Ban1ıa~ından: 
. \ 

A. 
l~sas No. Yeri No.su N•Ti 

906 Karşı~·aka ikinci Aydın cıkmaı.ı 
Ada l 10, parsel 5, «5894.50> M2.• 

1122 Ali reiii mah. Hacı Hüseyin sok. 
1169 Mecudire M. Hayat yeni U48 iııcl 

sokE.Jc c77 :M2. ~ 
Ada 1212, parsel 6. 

1113 Darağaç Şehitler caddesi. 
cl81 M2.> 

Eski 

2S 
16 

116 

135/28 

YeDi 

2S 

118 

Taj 
20/9 

25 
16 

. 
1165 Darağaç Şehitler caddesi Taş 

iskele yeni 1622 No. lu sokak 
c9!>9.76 M2.> 1/ 3 hissesi 

ı, s. ~Araa 
7, '1/1, . . . 

1167 Darağaç Şehitler cad~si 
7 / 24 hissesi 

1172 Alsancak Şükrü Kaya bulvan 
Ada 1161, parsel 4. 

119 
t• 
98 

Ev 

11!78 Darağaç Şehitler caddesi 
c25128.68 M2.> 7/ 45 hissesi 

4176 Darağaç Şehitler caddesi Varild 
IOkak «1584.67 .M2.> 

121/128 

11 

. . 1'7'/1'16 2 

S5 

118 t • 

1/ 5 hisaesi 

11'18 ikinci Karafaş Halil Rifa~ paşa 
caddesi d04.50 M2.> 

U.82 Salhane Halıl Rifat paşa ve En'ftriye 
S. c2967.75 M2.> 
Ada 686, par.sel 1 

1190 Tepecik Sakızlar - Lale yeni 
1218 inci sokak. 

1191 Tepecik Façi - Bahçe yeni 1220 
1227 inci sokak 1/ 6 hissesi 

1192 Tepecik Sürmeli yeni 1225 inci 
sokak 

1193 Bal!ıkuyu yukarı Sinekl! cad. ' . 
Ada 1620, parsel 45 

1198 Bo!'nova yıkık mjnare yeni 
Türkmen snkak c909 M2.> 

1204 Bornova Han ardı Gürbüz sokak 
cl44.9!> M2.> 

1205 Boı nova Merkez yeni orta sok. 
!1208 Bornova Hilal Mah. Tarlabaşı S. 

cl5.75 ~12.> 
1209 Karşıyaka Bostanlı Rana yen{ 

1811 inci sokak c422.33 M2.> 
1212 Karşıyaka Alaybey, Çaigıcı yeni 

Galibi:;et 1697 No. lu sokak 
Ada 43, parsel 15, c236.50 M2.• 

1214 Karşıyaka Alaybey Piliç - Yıl<!U 
yeni 1683 No. lu sokak. 
d67.50 M2.> ada 20, parsel S. 

1215 Karşıyaka Alaybey Piliç - Yıldız 
yeni 1683 No. lu sokak. 
Ada 32, parsel 11. c250 M2.> 

1218 Kar.5ıyaka Osmanzade şimendifer 
cacldf'"cıi yeni 1671 No. sokak 
Ada 116, parı:ıel 4 

1219 Bayraklı Menemen cad. Yeni 16". 
inci sokftk c229.83 M2.> 

1228 Bayraklı Menemen caddesi yeni 
1614 inci sokak c574.56 M2.> 

1221 Bayraklı Menemen cadde.si yeni 
1644 inci sc· ak c459.65 M2.> 

1222 Bayraklı Menemen caddesi yeni 
1643 üncü sokak. c293.03 M2.> 

122f Bayraklı Bornova caddesi yeni 
1643 üncü sokak c448.18 M2> 

1225 Bayraklı Bornova caddesi ~l 
1643 üncü sokak c2757 M2.> 

1226 

12SO 

Bayraklı Bornova caddesi Gül yenJ 
1640 ıncı sokak 
Bayraklı Vişne - yeni 1614 
inci sokak c21.83 M2.> 

1231 Bayraklı Ayva yeni 1613 inci 
· sokak c471.29 .M2.> 5/ 8 his. 

1282 Bayraklı Ayva yeni 1618 inci 
sok.ak c671.99 M2.> 6/ 8 hissesi 

1288 Bayraklı Ayva yeni 1613 üncü 
sokak c608 M2.> 5/ 8 hissesi 

ı2:;4 Bayraklı Haliliye yeni 1612 inci 
sok. cll0.32 M2.> 
Bayraklı Hnliliye yeni l 612 inci 
sok. c625.25 M2.> 5/ 8 hissesi 

1236 Bayraklı Haliliye yeni 1612 inci 
sokak d23.55 M2.> 

1237 Bayraklı Muradiye caddesi yeni· 
1609 ıncı sokak c174G.59> M2. 

1238 Bayraklı Muradiye caddesi yeni 
1609 uncu sokak. 63.20 M2.> • 

1240 Turan şimendifer {'addesi yeni 
1648 inci sokak cl32.17 M2.> 

1242 Turan şimendifer caddesi yeni 
1648 inci sokak c229.83 M2.> 

1243 Turan şimendifer caddesi yeni 
1648 inci sokak c132.16 M2.> 

124' Turan şimendifer caddesi yeni 
1648 inci sokak c132.84 M2.> 

1246 Turan şimendifer cad. yeni 
1649 uncu sokak 

1246 Turan Cafer Tayyar caddesi yeni 
1652 inci sokak c1767.36 M2.> 

1248 Turan Cafer Tayyar cad~i yenI' ·· 
sokak c471.99 M2.> 5/ 8 hia. 

1249 Turan Cafer Tayyar caddesi yai 
1652 inci sok. c1851.82 M2.> 

1260 Turan Cafer Tayyar caddesi yeni 
1652 inci sokak c1683.20 M2.> 

1261 Turan Menemen caddesi yeni 169"3 
inci soknk c68!>.50 M2.> 

1!62 Turan Menenwn caddesi yeni 1596 ııci 
sokak c804.89 M2.> 

1264· Turan Menemen caddesi yeni · 
1855 inci .sok. c2779.16 M2.) • 

1268 Buca aşağı mahalle Mecidiye cad. 
c275.79 M2.> 

1209 Buca a~ağı mahalle Mecidiye cad. l 
1262 Buca Namık Kemal sokak '" _ 

cl897.79 M2.~ 9/ 16 hi3~esi. 
1263 Buca Redilhak veni 19 No. lu sok. 
1266 Buca Ödemir sokak <1120.40 M2.> 
1270 Buea Bahçe sokak yeni 28 inci 

aokak c5595 M2.> - ·" · 
urn Buca Servili sokak «2877.67 i\I2.> 
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1 
Komisyonrı ilanları 

M· ııA p• zmir ltvazım amirliği satın alma komi.!yo'llundan: l ) 1 yangO Yüz doksan ton pilavlık pirincin kapalı zarfla yapılan euiltmealrMh 

J J
AJ talibi çıknrndığından pazarlıkla eksiltmesi 3/ 11/ !l89 cuma ıtinü aaat Ö1l BAY L \.ı beşte Istanbulda Tophanede levazım amirliği cı3hn alma komiayoaur&da 

yapılacaktır. Tahmin bedeli kırk bir bin sekiz vaz liradır. llk t.m~ 
üç bin yüz otuz beş liradır. Şartname ve nilm~nesi komisyonda •ödilt..r. 
İsteklilerin kanunt vesikaları ile beraber belli gün ve saatta komisYona 

Denemekte olduğunuz 4an.ın12:1 
bu defa da Etima.n kitapevi milli 
piyango ~esinden tedarik ediniz. 

(Devamlı biletler son &Üne ka -
dar saklanahilir. ) 

Kaybolan av köpeği 
Kahverengi etayol cinsi orta ce -

8amett" bir av köpeği Mustafa bey 
cadde.sinde kaybolmuşutr. Bulan 
Vanderze acımta3ı muhasibi B. Vi -
doriye getiı üiği takdirde son derece 
de memnun edilecektir. D. S 

gelmeleri. 28 31 8978 

fZIDil' levazım amirliği satın alına komisyonundaD: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birliklerr ihtiyacı için qaiıcla: nılk 

tarı, muhammen bedel, muvakkat teminatları yazılı prizacleı' ~ 
pah zarfla ekı:!iltmeye konmuştur. . _' 

2 - ihaleleri 2-11-939 perşembe günü hiza larında gösterilen saatler 
de müstahkem mevki BRtın alma komisyonunda yapılacaktır ... 

3 - Taliplerin mezkfir tarihte 2490sayılı kanunun iki ve Uçtlncü,._ 
.delerindeki vesaikle birlikte ihnle sa~tlerinden .bir. saat nnllto- · 
misyona müracaatları . 

Garnizon Kilo 

Muhammen 
bedeli 

Kuruş 

Muvakkat 
Teminatı 
L. Kr. 

Tutan 
L. K. 

Urla sulh hukuk halq~liiinden: 
Urlanın yeni mahallesinden Mus .. Ça~akkale 85000 27 1871 25 2-4960 00 İt~ da 

tafa oğJu ..dehmed Saka vekili Fuat Ezme 50000 27 1012 50 18500 00 16 ela 
Aybar tarafından Urla sulh hukuk 15 21 26 31 8779 
mahkemesinde ikame olunan ve yıl- lzmir leva-zım amirliği satırı alma komi.s-yonımdan: .• ·~. 
dız Tepe mevkiinde kain 44300 çift yün çorap alınacaktır. Kapalı zarf'la eksiltmesi 2/11/~ 
h?dud ve . evsafı tapu sene: perşembe günü saat on beşte Tophanede İstanbul levazım amirliği Ntllı 
dınde yazııı 19550 M. M. bag . . . · n 
ve içinde 40 ağaç zeytin ve kule ve alma komısyonunda yapılaeaktır. Tahmın ~deh 22160 lıradır. k t.emf· 
tarlayı havi erazinin izalei şuyu da- natı 1661 lira 25 kuruştur. Şettname ve numunesi komisyonda ıörtlle_bi· 
vasında hissedar olup ikametgahla - lir. İsteklilerin kanuni vesikaları ile beraber te-klif mektuplarını iWe 
nnın meçhul olduğu anlaşılan Mani· saatindan bir saat evvel komi.:ıyona vermeleri 17 22 27 81 
sanın yeni cami beğdan sağır 5oka- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
ğın~a said n~zdinde .hemşiresi huri... lzmir levazım amirliği s11tw alma komisycmımdarı : 
yem~ kızı A l ı!e , ~ynı ;nahallede saıt 1 - lhale günU talibi çıkmıyan Çerkezköyiinde yapılacak ik(~Q)[. 
nezdm?e hurıyenın o~lu Ah~et, ge lü bir paviyon ke~if cedveli ve planları rlahilinde yaptırılAc~-·· 
n~ aynı mahalleden saıt nezd.ı~d~ ~a ğından tekrar kapalı z~rf!a ihales i 11/ 11/ 939 cumarresi r ıü~. 
h~r k~zı ~tilbe~te, ~ydınd~ gırıtlı. !' a saat on birde yupıll!cakhr. Muhammen bedeli 44577 lincur. 
zifenın . ogl1:1 İbr~hım ~ag, ve dıg:r 1 İlk reminatı 3343 lira 28 kuruştur. Ke_şif cedv.eli ve pllnlan il~ . 
oglu Htiseyın dag, İz~ırde yapıcıog-, şartnam.,leri ait olduğu şubesinden bedeli mukabilinde veril~ 
!unda urga? . m_ahanel{ınde 1? numa: bilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mel<tuplan ile ~~90 
rah ev~e gırıtlı haııl kız~ ~e~ıme ~ag 1 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalanyle 
v~ Izmırde top a}tında. ~mtlı~ nazıf.:· I ihale gilnünden 8 gün evvel vilayet nafıa fen müdilrlük1eriri4en 
nın Mu~tufa dag ve dıger. oglu H~ · alacakları vesikalariyle beraber ihale gtinü ihale eaatından büı 
san dag ve Tarsusta malıye tah~ıı - ~aat evveline kadar teklif mektuplarım Fındıklıda komuta7Ulk 
darı Mehmed nezdinde giritli Hilse- satın alma komiı~yonuna v~rmeleri. 27 31 5 ' iO ' m7· 
yin oğlu Mustafa dağ ve Mersinde --~----------------------..._..__..._ ..... 
giritli nazif enin kızı fatma dağ ve /zmir leı:ozınt amirliği satın alma komisyomaıdarı: . 
Tarsus-ta tahsildar :Mehmed nezdinde 1 - Bergama garnizon birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan 
Hüseyin kızı kübra dağ hakların - tf'n linyit kömürü kaplı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
da il~nen tebliğat icrasına karar ve.. 2 _ Tahmin edilen bedeli 9000 lirad1r. 
rilmiş ve mahkeme de 24/ 10/ 939 ta 
rihinde saat 10 na talik edilmiş ve S - Muvakkat t.eminatı 675 liradır. . . 
ilanen tebl iğat yapılmış olduğu hal 4 - İhale 3/ 11/ 939 perşembe günü saat on beşt.e Bergama t1atın ~ 
de yevmi mezkurde dahi mahkemede rııa. komisyonu binasında yapılacaktır. 
isbatı vücud etmediklerinden dolayı 5 _ Evsaf ve şartları her giln komisyonda ~örülebili,r . 
haklarında gıyap kararı tebliğine ka 6 - Taliplerin belli belgeler ve muvakkat teminatlannı 1h&le auaa. 
rar verilmiş ve muhakeme 24/ 11/ 939 
tarihine müsadif cuma günü saat 10 dan evvel en geç bir saat evveline kadar komisyona m~ 
na talik edilmiştir. Yevmi mezkur - mukabili teslim etmeleri. 17 21 25 Sl 
de mahkemede jqbatı vücud etme le - --ı"'z_m_i.;;r;.;.l..;.;tV..,a.;..z.;;ım;.;....;am,,_ir~l.;.iğ•i•sa-t•ın-a""'lma--k·om-ur..,· ·lf0"-U1l-da~"·: '!1----~ııı-
ri lüzumu tebiiğ makamına kaim 01• 8100 ton buğday kırdırılacnktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/ 11/939 ç&r-
mak üzere keyfiyet ilan olunur. şamba günil saat 14,80 dn Tophan~ Levazım amirliği aatı:n alına ko. 

misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 26184 liradır. İlk teminatı 1981 
lira 80 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikaları ile beraber belli saatta komisyona ,.ı.. 
meleri. 3989 

Çeıme ı:cra memurlufundan: 
Doayo No. 939/76 

Çeşmede Vafir Ertana borçlu Çeş lzm.fr le1ıa.ıtnı amirliği satın alma. ko-misyonundan: ı 
menin İnönü mahallesinden Hüseyin 140 ton bulgur alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkma-
oğ~u Otomobilci Münip Erdur~n uh dığından pazarlıkla eksiltmesi 6/ 11/ 939 pazartesi günü aaat 16;20 de 
deı tasarrufunda mukayyed ve ıcraca Tophanede İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla .• 
mahcuz olup satılmasına karar veri- caktır. Tahmin bedeli 17150 lira ilk teminatı 1286 lira 25 kurı.ıŞmr~ S&rt! 
len Çeşmenin Bahçearası mevkiinde name ve numunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalan~·le 
kain ve doğusu Fondoliden metrük beraber belli snattn komisyona gelmeleri. • · 
olup borçlu münipe geçen bağ ve tar 
la , batısı uzun Osman veresesi. poy -
razı Mehmed ağa kızı ve aşçı Halim 
kamu izzet, klble i yol ile çevrili ve 
içinde yirmi zeytin, dokuz badem , 
iki kayası, iki nar ağaçlan ile bir ku 
yu ve iki katlı kargir bir kuleyi havi 
ve 800 lira kıymeti muhammineli 
(6670) metre murabbaından ibaret 
bir kıta da bağ ve talra ile Çeşmenin 
inönü mahallesinin davud ağa soka
ğında kain doğu su metruke. batısı 
yol ve Mustafa veresesi poyrazı Mus 

l zmir levazım amirliği satın alma komisyorwııdu.n : 
1 - Çanakkale Müstahkem mevki birlikleri hayvanatı ihtiyaçları 

için aşağıda cins ve miktarları yazılı yulaflar kavalı zartla ek· 
siltmeye konmuştur. · · ı: 

2 - Her kıtanın ih:ılesi hizalarında gösterilen gün ve saatlarda 
Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapıl ... 
caktır. • .,. :~ 

3 - İsteklilerin mezkur tarihte teminat akçaları ve ihale kanununun 
iki ve üçüncü maddelerindeki vesaikle birlikte ihale · •atından · 
bir saat evvel temiuat \'e teklif znektuplal'.ıDJ komisyona Venmt 
bulunacı.klardır. · 

.Muhammen 1\fovakkat · .. 

tafa veresesi kıb lesi yol ile çevrili Garn ·z Kilo 
ve için~e ~ağrus .43 sak ~ort~kal , Ezin~ ~~P 

bedeli teminatı Tutarı "A 
Kr. S. Lira Kr. Lira Kr. ihalesi ve ,ekli l 

mandalın,. lımon fıd~nlan ıle ~ır ha- alayı 763000 
vuzu havı ve 200 hra kıymetı mu .. 4 50 2575 12 34335 00 

hammineli tahminen 800 metre mu-
rabbaından ibaret olan bir kıta ar- Ecabat 360000 4 50 1215 00 16200 00 

l0/11/ 93n 1eıso ·da ka. 
pah zarf 

10/ 11/ 939 11 kapah 
zarf 

25 :n "a açık artırma yolu ile ve birinci ar
tırması 30/ 11/ 939 perşembe gilnil 
saat 14 de Çeşme icra dairesinde ya- l t bul b l d ·y sı·nde 
pılmak üzere satılığa konulmuştur. s an . e e ı e n: . 
birinci artırmada verilen bedel mu - itfaiye ekipleri için alınacak 105 aded tulumba kapalı .zarf ebllı-
bammen kıymetin % 75 ni bulmadı- rnesine konulmuştur. 
ğı takdirde en çok artıranın taahhil İhalesi 2/ 11/939 perşembe günü saat on beşte İstanbul · beledl,M'i 
dü baki kalmak şartiyle artırma 15 daimi encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 30870 lira vi Ukti
onbeş gün daha uzatılarak onbeşinci minatı 2815 lira 25 kuruştur. 
günilne müsadif 15/12/989 cuma gO . Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde JörOlebilir. ı Ta.' 
nü saat 14 de Çeşme icra dairesinde !iplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanun• 
yapılacaktır. İkinci artırmada veri- Jöre bazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü ıaat ori dörde taclü' ' 
len beciel her ne olursa olsun rüehanı latııbul belediyesi daimi encümenine vermeleri. . • 
olan alacaklılann alacaklarmı da 18 2S 27 Sl S.66/8819 
kaqıladıiı surette en fazla artıra• y k /J k k .. h l •'' nıD üzerine gayri menkulQu kat! aya ırı ı oyii mu tar f• .·t,ı 
ihalesi yapılacaktır. . · • 'ı 

Şartname 15/11/ 939 tarihinden i- ğ J • ... ~ 
tibaren dairede herkese açık bulundu ınaan. . · 
rulacaktır. Köyünlüziln şahsiyeti maneviyesine ait 10 bin kilo kömür :AkhiuN.-

Artırmaya iştirak edenler gayri Haşim hanında ihalesi yapılacuğı.ndan ihale ailnii olan 6/ 11/ 939 pazaıt. 
menkulü görmüş ve evsafını kabul si günü oldui'u ilaıı olunur. · r • • 

etmiş ad ve itibar olunacaklardır. lş • b k .,.. . 
bu gayri menkul üzerinde her han~i Türkıye l• an asından: 
bir surette hak iddia edenler yedlerın 'Y . . .. ... 
deki vesikalariyle beraber 20 giln Ölü Kesreti Ali Rızanın tahtı tasarrufunda iken. icraen bankamna m.. 
zarf>nda icra dairesine müracaat et- tikal eden ve halen ba tapu bank~mızın mülkiyet ve taaarrutu ~ alüada , 
meleri lazımdır Ahi takdirde hak- bulunan izrnirin Karacadağ mevkıınde Çapar Gölü nam mahalde kiln -... 
lan tapu sicilince sabit olmadıkça pu kaydına göre altı yoz dönilm karşılıj'ı elli .beş tiektar ve bin cliJt ,ca. . 
paylaşmadan hariç ka.lacak~ardır. metre murabbaı mesahasında tarla ve göl yatail mUUYede ile ~~"'1-· 

Gayri menkul, i.izerı.ndekı mü kel- kanlmıştır. . . . . . .. • 
Jefiyetlerle birlikte müşteriye devro Arttırma muamelesi 20 te~rın!sani 1939 tarihine raıthyan . ~· 
ıacağı gibi dellflliye resmi ile tescil günQ saat 15 de banka1!1ı.zm ızmırde birincikordondald binunda ~-..- , 
masraflan da müşteriye aiddir. Ta- müdürlüğünde olbaptakı müzayede şartnamesinde yazılı eaaalar ~. 
lip olan!:> r /o 7,5 pey akçası veya de yapılacak ve ~n çok .ar.tırana _ihale edilecektir. : , 
milli bir banka teminat mektubu ile Müzayedeye gırm;k ıstıyenlerın arttıracakları bedelin ·~.onu·~ / 
blrlil:~e mezkfir tarihlerden ve gay- tinde te.minat akçesı yatırmaları J.azımdır. . ı . . : - ,. , , . · 
ri menkulü veya şartnameyi görmek Gayrı menk~lün e~safı ve mQzayede ve aatış şartlan nakkıuda zm11- . ' 
. ,. ~ iyenler ile daha fazla malQmat al- ~at alı1~ak. is;1ve~lerın her gün ba1!kamıza müracaatları ve a~a; 
mak istiyenler her gün için Çeşme a:ırmek ~stıye.ılcrın Yukarıda göstenlen ~ün ve saat te ban!caya ~~ılın, 
icra dairesine 939/ 76 dosya numa - lilzuını;ı iJin .o!unur. . . : 
ruiyle müracaat edebilirler. 8~ . ~l J. 2 ~ 8 9 ..... ıo 11 17 .18 lj .. 20 -ııt~~:. 


