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S a h i bi •• Batmuhal'ri r i 
H AYD AR R U Ş T U Ö KT EM ( 29 uncu YIL 1 

Um um i N e_J r i y at M Ü d tir Ü 
HAMDİ NUZUET ÇANÇ _A_R _ _ 

Abone ( Seneliği : 1400 kuru, 
Şartları { Altı aybğı 800 kurut 

Yabancı memleketler iein 27 liradır 

No. 7999 
Pazar 

12 

Ramazan: 30 
EVK•AT 

S. D. 

Sabah: 6,48 
Öğle :12, 9 
ikindi : 14,53 

S. D. 

iftar : 17,10 
Yatsı : 18,41 
İmsak: 5,10 iDAREHANE: ikinci Beyler sokak. lamir 

Jlf. 2776 Tla. (ANADOLU~lzmir) P. lr:utuau 405 
(ANADOLU) Matbaaaıoda baaılınıfbr. Her gOn aaliahlan İzmfrde çıkar a ad ıazetedfr 

Teş. sani 
1939 Nilahası her yerde 5 kuruttur 

Günü geçmiş nushalar 25 kuru tur 

Tokyoda Müthis ., 

İSTİLA PLANI 
Bir Rivayete Göre Bu Ayın 15inde Başlıyor 

Hollanda ve lsvicre hudut-
' [arını kapattılar 

Hollanda 
• 

genış 

ve Belçika hükumetleri, 
tertibat almakta devam 

Londra, 11 (Radyo) - Amste~ -
damdan Bernde çıkan Noyt Zorıhe 
Çaytunga bildiriliyor: 

Hollanda ve Belçika emniyet ted
birlerini takviye etmekte devam edi
yorlar. Belçika da 600 bin kişi silah 
altına alınmıştır. Hududun mühim 
kısmında Almanlar asker'i harekata 
hazır bulunmaktadırlar. Hollanda , 
Belçika ve Almanya hududları üze
rinde mühim faaliyet göze çarpmak
tadır. Ren nehri üzerinde Almanlar 
:Yeni köprüler inşa etmektedirler. 

Almanyada bulunan Hollanda te
balı bazı kimselerin tevkif edildikleri 
hakkındaki haberin tevlid ettiği he
vecan H ollandada henüz zail olma
dan b~ defa da hudud h!diseleri he
yecanı tezyid et mektedir. · 

hudutlarda 
ediyorlar 

Roma 11 (Radyo) - İtalya gaze
teleri; Hitlerin reisliğinde Berlinde 
bir harp meclisi toplandığını ve bu 
toplantıda mühim k.warlar verildiğ~ Belçika tank ları Alman hududunda. 
ııi yazmaktadırlar. Belçika ile Hollandada devam eden öğrenilmiştir. 

Gene bu gazeteler, Belçika ve Hol- milli müdafaa hazırlıklarını dikkatle Amsterdam, 11 (A.A) - Hüku -
l~da.nın istila tehlikesine maruz bu - takip etmektedir. İtalyan gazeteleri- met bendleri açmıştır. Bütifn müs -
lunduklarını ehemmiyetle tebarüz et nin Brüksel ve Amııterdam muhabir- tahkem mıntakadaki müdafaa tesi
tiriyor, Almanya • Hollanda huda - leri; her iki hükumetin, istiklalle - gatı su al1.ında bırakılmaktadır. 
dunda bir Hollandalının ölümü ile rini müdafaaya karar verdiğini bil - Amsterdam, 11 (Radyo) - Umu-
neticelenen hadi!eyi en ince tafsila - diriyorlar. mi binaların önlerindeki muhafaza 
tına kadar yazıyorlar. Hollanda ve Bri.ikRel, ı 1 (Radyo) - Belçika - teşkilatı artrnlmışfar. Alınan ted -
Belçikadaki İngiliz ve Amerika te- Alman~·a huduôu kapalıdır. Hollan- birler, bu binaları ani bir baskınla 
balarının bu memleketleri terk et - da ve Bebl~adaki İngiliz tebaalıla- işgu.l hareketlerine mani olmak mak
meler· hususunda hükQmetlerinden rın ingiltereye avdetle1·i hakkında sadiyledil'. Bu sabah intişar eden ga-
talim~t aldıklarını, Belçika ve Hol- kendilerine tavsiyede bulunulduğu -Devamı 3 ncü sahifede -
landa arasındaki birliğin dikkatle - oo 
gözönünde tutulmağa değeri o lduğu R • F • 1 A d • 
DUİ~~id;~~l~~ri5 ikinciteşrinden İ- usya - ın an ıya 
itibaren tatbik edileceği hakkında 
bitaraf memleketlerden gelen haber-

leı-::~:~zıeie~~~~y~lr-bu~:t~::;r; Rusya, Finlan4iyadan: müstahkem 
mıntakaların teslimini istiyor 

Bir infilak Oldu 
Milli Şefimiz 

Teşekkürlerini bildiriyorla 
Ankara, 11 (A.A.) - Riyaseti

cumhur umumi katipliğinden: 
Reisicumhurumuz, Milli Şefimiz 

İsmet İnönü, Büyük yasımızın yıl
dönürnünde necip duygularını bildi
ren yurddaşlarımıza teşekkürleri
nin iblağına Anadolu Ajansını tav
sit buyurmuşlardır. 

r 
TEBLİGLER 1 

Paris, 11 (Radyo) - 138 numaralı 
resmi tebliğ : 

10-11 Teşrinisani gecesi, düşman 
tayyareleri Fransanın şimali şarkisin
de uçmuşlardır. 

Cephede sükunet hüküm sürmekte
dir. 

Paris, 11 (Radyo) - Sabahki Fran
sız tebliği : 

Gece iki meYzii hücum yapan Al
manlar piyade ve topçu ateşi karşısın
da geri çekilmişlerdir. 

Irak hükumeti 
Tayvare ısmarladı 
Santa Monikn., 11 (A.A.) - Irak 

hükumeti 1 milyon dolar kıymetinde 
15 hafif bombardıman tayyaresi sipa-
riş etmiştir. · 

Mısır Kralı 
Bir delinin suikastından 

kurtuldu 

Lebrunun nutku 
Önce bir kuvvet 

Bu kuvvet; in· 
F ransadadır 

Harp, herşeyden 
mes'elesidir. 

giltere ve 
Bununla beraber sembolik mahiyette 
bazı merasim yapılmıştır. Bu sabah 
meçhul askerin mezarı önünde mühim 
bir merasim yapılmış ve meraaime al 
man topraklarına ilk giren müfreze • 
lerle gene cepheden celbedilen bir i 
giliz kıtası ve bir Leh piyade müfr 
zesi de iştirak etmiştir. Biraz sonra 
B. LPbrun gelmiş Ye mezara muazzam 
bir çelenk koymuştur. 

Pariıı, 11 (A.A.) :\1ütarekenin yıl 
dönümü münasebetiyle reisicumhur B. 
Lebrun radyoda bir nutuk söylemi• · 
iir. B. Lebrun demiştir ki: 

- Felakete mani olmak için her 
şey tecrübe edildi. Fransa şiddet usul 
lerine kar~ı uzlaşma arzusu ile muk~
beleetti. Ve barış uğrunda kendisine 
bernelmilel teveccühleri ka\·bettiren 
fedakarlıklara muvafakat ehi. 

B. Lebrun memleketin talihin fena 
darbeleri ihtimaline rağmen nihat mu 
nı.ffakıyet anını beklemek hususunda .. 
ki azmini teyid eyledikten sonr a slSz.. 
1erini şu suretle bitirmiştir: 

- Harp hn~eyden önce bir kuvvet 
meselesidir. Şimdi kuvvet bizimle be -
raberdir. Zira ingiliz ve Fransız im
paratorlukları dünyanın en kuvvetli 
grupmanmı teşkil etmektedir. Harp 

. B. Lebrun ayni zamanda bir manevt kuvvet iti· 
~a~ıs •. 11 (A.A.) - ~ütarekenin dir. Zafer en asil, en ilicenap, ve en 

yıldonilmü va.zıyet dolayısıyle bu yıl insant harp hedeflerini tetvl~ edecd
mutad merasımle tesit edilmemiştir. tir. .ı 

oo-

~Mü n i h hadisesi 
Kurbanları dün nierasimle gömüldü

ler. Cenazede H itler de bulundu 
. M~nih, 11 (Radyo) - Sui_kasd ne- :\Iünih, 11 (Radyo) - Münih suf. 

tı.~e~ınde ölenlerin cenazelerı, bugün kasdiyle meşgul tahkik komisyonu aza 
buyuk merasimle kaldırılmıştır. Ru - sı üç misline çıkarılmıştır. Bu suretle 
d~lf. Hess, bir nutuk irad etmiş ve bu komisyona gelen evrakın biı· an evvel 
hadısenin, Alman milletini dü..~mana muamelelerinin bitirilmesi mümkün 
karşı daha fazla müttehid bir hale olacaktır. 
koyduğunu söyledikten sonra, tabut- Alman istihbarat bürosu, birahane
lara birer çelenk koymuş ve ölülerin de path:van cehennem makinesi rnade
önünde e~i~~iş!-ir. Bitler, merasim es-j ni parçalarını tetkik eden eksperlerin, 
nasında olulerın akrabaları arasında bu parçalardan bazılarının ecnebi 

Mıaır kralı Faruk bulunmuştur. memleketlerden getirilmiş oldukları· 
K~hire, 11 (Radyo) - Dün sabah Hitler, müteakıben hastahaneye git- nı tespit etmiştir. 

Kahırede maliye memurlarından Fa- rniş ve yaralıları ziyaret etmiştir. -Devamı 3 ncü ; ahilede -

Piyango 
çekildi 

lih adında bı' · k al F k ü · 
M k 11 (R d ) F . 1A d. T . b .. tt•W• A rı, r aru un zerıne - oo os ova, a yo - ın an ıya as aJansı; ugun neşre ıgı resmı kemirici bir rna · tm t K · · · 

delegasyonu; bugün Kremlin sarayına bir tebliğde, Finlandiya hükumetinin mayii ihtiva ede:ı .a ış ı~. emı~cı c h d Vaziyet 
I 

80 bin lir~yı 26766 
numara lıa%andı 

80 bin lira 
267 66 numaraya 

20 bin lira 
18188 numaraya 

15 bin lira 
14506 numaraya 

12000 lira 
· 31217 numaraya 

10 bin lira 
25698 DUllUU'aya 
S bin lira 

31822 ve 24467 numaralara 
Uabet etmittir · 

3 lııin lira kazananlar 
6&2 7221 22291 28899 
18!11 

918 
10490 

2 bin lira kazananlar 
5545 8858 9680 
18574 28773 25861 

Bin lira kazananlar 
1498 1910 2282 2464 5114 
9626 13296 115458 16686 17160 

18408 19627 21006 21457 22699 
28196 28595 28182 25837 25967 
28088 28305 29735 30170 30465 
88859 80863 87807 39277 

100 lira ka~ananlar 
128 225 358 1498 1851 

2008 2501 2760 2767 2859 
- J)eyama 2 ad Sahilecle -

gitmiş ve Molotof tarafından kabul o- ısrar ettiğini ve cevabında yeni şartlar sına düşmu"ş ve kşışel, ahr!1 ba~m ar a- e p e e 
ı k "dd t k t .. t d'- .. k d t kt d ' ra a ıç ır zarar unara , uzun mu e onuşmuş ur. gos erme ıgını ay e me e ır. vermemiştir Heme k 1 b 
Delegasyonun, yarın da Kremline gi- Taymis gazetesi siyasi muhariri, memur doktora s~ k Y;il a ~nan k~ 
derek konuşmalara devam edeceği söy Finlandiya meselesinden bahsederek müvaz~nesinin boz ~ eld k":ış v~ a 1 Al [ h • ., d k 
leniyor. -Devamı 3 ncü •ahifede - mıştır. Kral, Cumauna~:ında~nd~~ü~ man art mÜ im zayzata Ugra 1 • 

lngiliz d~nanması ~:~::~::~:;: amcazadesi bu- çekildiler~---

Gönüllü efradı hergün biraz daha 
coğalmakta devam ediyor . ... .... - ............ __ 

İngiliz donanmaaı 

Londra, 11 (A.A)-Donanmaya gö '.er dolmuştur. Ve yeni talebe kaydine 
nüllü kaydı işleri 1940 3enesinde dı: ımklln kalmamıştır. Nisan 193ö de 
ayni hızla gittiği takdirde ingiliz do- donanma kadrosunun meycudu 
nanmasındaki gönUllü adedi 50.000 e 92,000 kişi idi. ~isan 1939 da bu mik
çıkacaktır. Bu suretle deniz kadrosu tar122.000 e çıkmıştır.Ge lecek nisan 
mevcudları yüzde otuz nisbetinde art- da kadro mevcudu 181 bin kişiyi bula
mıt olacaktır. Şimdiki ~ide mektep· caktır. 

Hakkımıza hür. 
ınet istiyoruz 
Şehrimizdeki ecnebi konsolos

hanelerinden birisi mensup olduğu 
dev.l_;~ adamlarından birinin irad 
ettıgı siyasi nutkun Fransızca 
metnini posta ile hemen bütün rnü
ne.vverlerimizin adresine gönder. 
mıştir. Bu hadiseyi haber aldığı
m1 ız zaman hayret ettiğimizi sak _ 
ıyamıyacağız . 

Konsoloshaneler siyasi birer 
~emuriye.t. değil, ancak idari ve 
t~carı birer ajanlıktırlar. Bunların 
sıyasetle ve bilhassa bu siyasetin 
Propaganda safhası ile iştigal et _ k d · · d ı· k 
meler i her tilrH! miiletler arası Yak alanan Alman esirler:! F~an sız arar~ah~~l a ~ahc~ap e i ı~d e~1 teamülün harcindedir. Paris, 11 (A.A.~ - Askefrı ·'ı~atzıyet hsız1dmebvzıl~rıy ll arş1 ı aşmış o u arı 

hakkında Havas aJansı şu ta sı a ı ve- a e ugun man ar sağlam bir 
. Konsoloslar bizim misafirimiz_ riyor· Fransız mukavemet hattı karşısında 

dırler ve haklarındaki hürmetimiz, fki günden beri cephede vukua ge- kalmışlardır. Alman kıtaları önce pek 
a~cak. bulundukları memleketin len ~ni faaliyetten l'!onra intizar edil- az ilerliyebilmişler, fakat inceden in. 
mı.safı;ret hakkını hünilistimal et- diği veçhile Alman kıtaları dün taar- ceye hesap edilip her türlü ihtimale 
rı:el~ırıvle mukayyeddir. Bu gibi ruza geçmişlerdir. Bununla beraber bu karşı hazırlanan ve ilk Fransız hattın
hadıseler. tekerrür edecek oJursa taarruzlar ancak bir alaydan ibaret dan açılan ateş mıntakasına girmişler
dah~ s~rıh neşriyat yapmak mec- bir kuvvetle yapılmış olup 16 \-e 17 dir. Ayni zamanda topçu tarafından 
burı~-etınde kalacağımıaı !!!~aka • Teşrinie\-ve1 günlerinde yapılan taar - kuv·ı:etli bir bnraj ateşi açılmıştır . .:\lu 

kadnlara ihtar ederiz. ruzlar derecesinde geniş bir mahiyet hacimler oldukça ehemmiyetli zayiat 
Memleketin gösterdiği misafir - göstermemi~tir. r>iğer taraftan te~ri - verdikten sonra geri çekilmeğe mecbur 

perverliğe hürmet edilmesini isti- nievvelin ikinci haftası sonunda Al. kalmışlardır. 
yoruz. manlar derhal ricat eden kllçiik Fran-
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.s·~.o·-.N;·::;'.'". l:.ı .;j~ ·n· E R ı... E R 
.... ~ ... : ... ~ . . .. ~."' ~. . 1 Vil~yet, Haberleri 

Tokyoda çok muthiş bir 
infilak oldu 

•ts•t ...... •a .................................... .. 

Tütün piyasası Bulgar 
ihtiyatları terhis 

olunuyor Bir ht:ı~ parti atıldr. Piyaıtı 
Sofya, 11 (A.A.J ..... Havai ajmıst Perşembe günü acı yaca.it ır. 

bildiriyot: fi.ittin piyasast bayı'am _..i ıtı· J eri, e i Allerikan kum -

O d k •• J J Bulgat - ~Ark. fluJIQtıftd!L _ hlt»tıan )achkfır. Fakat lllb~ lldıtnftıza f)an;.1 uıit\tıft müd ve müdürle-Ç yuz metre erlll İ te yuz erce ame e, kıt:ıatın Myuk hır k~s~ı, sılah altına göre bazı mıntakalarda, mesela Ma- ti, Ticaret Vekilimiz B. Nazmi Top-
t•1T1lmıt olan son ıh~ya~ sınıfların aıae ve Milis havalilinde bazı satır caojia tarafından kabul edilmilür. toprak altında ölümü beklemektedir ~r~est_bırakıll!'ası netıcesınde ~0 teş lar olmuştur. Milasta ya,ılan satış P.iyasa üzerinde yapJ]an görüşmeler, 
tınısanıde terhıs olunacaktır. 78 kun1ş an takriben (19) bin kilo-b~ · ektcJıı!erini memnun 

To , 1 (Radyo) Mad o· Oc&iı bltd n 1ıkılıaıqtır. 1 de derMı Wr tetMur husule ~ tirmiş - Bı"r heydl dur. a aıntakasıoda da ort& M. f) ~n tütün _fahri -
cakl din b 'nde bl~ feci b t Ma n .nda i en am den t r. v kalıted n r rti tütü '1 kuruf la U e den ge mış olan 
infilak olmuştur. İnfilakın ne suretle iki yüz elli kışinin akıbeti meçhuldür. Tokyo, ıı {RaQye) - İnfilak neti- rr .. Ü / ı... .A. ea mıştır. TütUn luımplnJal• r. ı:llmbAa Ja~da 1zmire gele-
husule geldigi henüz ani a - Bunlann üç yüz metre derinl'kte bu- et inde ;yer altında kalan atnelenitı. ~ Uf n a m!JR u.ztıre rıyle bazı tUtun tüccarlarının Wıdf>A- k tfttün mf!Myeft!ıyle meqgul o a-
mıştır. Zabıta, b•nun tahkikile m•ş- lundukla;.ı ya kurtııluş bekled ıri iki ~Uz E!İli ki~fden fatla ö1dutu BÖY- Be 'graddan neldi yea memu ·ları ve ekaperleri, til ··n caktır. Bu zat, İstanbul gazetelerine 
gul 61~•kta Ve bi~ok kirbd)et 1 - 'fi ah d dA mahv<'tdıllclan ıO,hndyor. !eniyor. HlikQmet, bunlatı kunt&rmak 6 mmtakalarında dolaşmaktadırlar. yaptığı beyanatta bir mil;yon kilo~ a 
ticrnp edilmektedir. infilak haberi, umumi efkar üzerin- için acil t.edbirler almı,tır. İstanbul, l1 (Telefôıfl ) - M4ttıle- PfyManın pe~embe tıfttıü açılacağı yakin ~Uün eatın ıllacaiııh söylemiş.. 

fnfillk, eJc ani olmgş Ti maden ketimizden külli~ etli miktarda f(ltCin kat't suretle söyleniyor. tir. M iita r eke . y"" 1 ı d ö ıi'ü~ Ü T iir /r .. Romen ~;: ~J:f,~graddan beş kifllil< w. Ankara,-. gittiloleriıti y...ııjulm 
Ticaret Tftut1heJe•i Vskiller Göçmenler 

A ..ı A ·ı.. d ,. -' mer'iyet meokiine Bayramı lstanbulda Otrhat yerleştir.idiler Pavyon ve yardım ışı 
VfUpa;ıa VB me7111Q Q •"~ • • • '-/ .Bulgaristandan İstall>ula gelmiş Dikilide •ızele feaketzedeteri 

• 6 k / d gırıyor geçıreCeH e.. t>l&n ~men kanleılerlmizden 18Q iç;.JNnY~in~sına yakında başlana 
hır fekılde Uf Qn I lstanbaı, ıt (T@tttonlA) - '!'ürk- İstanbul, 11 .<Telefonla) . .- Ad!l- •i~t de .(SOO) ıl\1f1Sf ftbrlmize t~ ta ır_, D~liı~i kızılay aşevinin fa. 

Rumen ticaret anlaşması bu ayın l11 1e Ticaret lktı.sad ve Malıye Vekıl- mış ve ıskin aındOr ftğfthce Bert• - ll etıile ai'tıfc lüzum kalmadığın -
İ'arls, 11 (ltadye) - l>ariı ıaze- ce ine Site Pol0t17anın litll&sı htt ... ihde meriyet mevktine gl~ecektir An- le;i bugü~ Ankaradan ıehrimize ma kazasına gönderilerek evvelce dan umumi merkez, bunun kapatıl -

teleri, 11 t8f.in.iaAni tarihinin aem - maaklnden daha kolaJ oldutu ne\U• taşmayı imzalayan heyet, bugil~ Mı- ;eldiler Bayramı burada geçirecek- ayrılmış olan kôylerde islln et!tım!Ş mismı fiiUfıasip görmüştür. Fakat 
bolık bir tarih olduj'unu yaaqor ve si• YanlO dıfını yazmakta ve : sıra hareket etmlıtir lerdir · lerctir. Bundan ba'ka il göçmın aile matıtaçlara kı21!ay tarafındııt bir 
~7orlar ki: - Ç qdanberi Alma117anm •• • · · si de Meftemet k&yl.-lne t•w.tfrlla t*&da üha i&le ••4411 ı.a&ı•call 

•BelU'iYet. 11 tetriniaani 1918 ta- kaclderatını elinde tutan biuat Kltld- miştir. Göçmenler, harman ve tohdm ıı,. Bu ücret, büyükler için ıQ,nde 10 
ribiW aerbe Dilıayet verea bir tarih dit. 1 · ıt K 1. s l!ltlfte makfneJeı1, Oift llayV'an v~ ~. tlfffkierltin • ~urapWa 
Glarak biliyor. Umumt harpten aonra ~ı· R-A- kıtarüe ngı ere ra ıçe 1 letleriyle gelmişlerdfr. t1erhlt mtn- •aaaa • 1 

• 

arbk harp olmıyacaima inanılmış- dra, 1 ( ~v) - _._ tahsil yazjyete s~meleri h;ln l&sım B •~ . 
ti. rakat HitleriD ihtiraa bu kanaati yıklOnlml mOnase yle b rada Uu. ıtleıı bOtOn tedbirler aha... erberJer Kapa l 
deiiftircii > ce merufm yapılmıı, ~htıl ukcre J k k d } h• b M hk . B att il nün w 
BI~ ~auielar, Hella~dan ~· ~1: ~~.:ıı~oıımut Ye bir pçid nemi mparator u a ın arına ıta en a Gmıyet •ur:3::~~:e::ı~,1eiz:ı!delt181te~ı 

!8681 ... tarafın. an !Mali epdJf8sını Y Vuln • 11 Ra - Mtıtar&o • •• d• Xemalplf6dl Pana kltaade bek- ıe , belediye teftlifine mOraeaetJa 
ızhar etntek\edırler. · ke :c1ôn-::ı, bu~n ~Je bir tekilde radyod "l hır SOyleV Yef ) çi Yunus katilden ıuçlu Ali Glıı.,, 1alnıt btı seneye ttı•hstı! olift•k iz~ 

l.lsyen Bur•, eaımakaleaıııde Hol- k t Ja tı R i . mh R it, atıreezada Hldz ay hapıe aalaktm te bt1 pazar tftnil dültkittla~nıti • .. 
laa4laınn bitaraflığını ihlil ettirm ie u bul~ ~b"d e ~ıcu rid u~ b;:. Londra 11 (ltadyo) - Kraliçe E- tekrat ı.tladıfını, kadınlınıı da, er· ed lml§tfr. AH Gon,yın aarhot iken ı1ınamııa mOsaltde fstemişferdlt Be .. 
a•ıWlini ve aaı1 anuaeaiııe ıadık ~ nk k er B ıne it, :ıı d 1 llzabet, nfutareke ) ıldönümü münase- kekler gi ı harple at&kadar al.tôları- t.abancasını kazaen atee alclırftUI • ledf:ye reısliği ltatıutteıl bUyle bho. itil .. 
~atım yaa11or ve ıuları ilive :S bfr ~==t~:~ A:::~ v zfy hak- betitle. radyoda imparat rluk .kadınla: nı 16Jlemit, mustarip- Lehi anaları Te belt9llıln yaralanarak Olialat •"- !iiadtı vetUnt~ne iDlkln olttutdıllm 
edıyor: kında bir natuk frad e 11 ve dOnya- rına hıtaben bfr söylev vetmış, ylrmı kahraman J'ranıız kad nlarıııı llta1f1 bt1et termlftlr. l>etbettJet ceıtıitetl ttWiflııe Bi~ 

Hollanu da deniz ve bava üsleri nın hmur ve refahı ic:i cebir ve •fd .. yıld•nberi hOkOm suren bir Adetl_n !e. yad e7lemi1t Ye Allalıtan tmaııblı y nde yardıml r mfttlt. 
tertibi ilba Bitler tarafından hazır - detin ~·Dnnaaı lhımaelditfni 16yle .. boftln yıluldığınt ve çUnkn, harbin ı~ın kurtulq temennt 91leftaitUt· .• r, . . ttö'lr.._ . . ., ,, , 
laaan plıa1ara bakılırsa Holland~, mittfı'. TJearet VekAletf tamm Mteeu, 
1Wtika1a ııazaran cıaba lriiyttk bır Bı11kael, 11 <BadJo> _ ııuıarue ı• ı.n ut1k1te ,...,_. ..,.ıes1ne Eın. dl sariye hu~aJıaae.. 
tewn.e ffia4edir. Fakat ltellaıula .. yıldönümü, gayet snde bir şekilde kut- evyor ? J J 1000 a röndetmlttlf. le flfl ile ;00 • · 
daa •H& llr& ~ilcanındır. Artlk, lulanmıştır. Kral ~d. m~lıı1) ııs- ,., Jlersama mblıli t•ı••ılÜM• B 8 yem pav.yon 
,Mmal•nn Maata doiı'u JGrime ker Af&!e"ne gitmft "merasfü c;e- lfflkUr. Tepeefkte ~*"iti tatiyt hlUn•• 
pl6alanndu fGplıe edilmektedir. leıık koymuttutı. Tutıl ~-, ..... -• ~ine ilive edlltt~eıt 100 1at1•lı fa\'a 
Almanya, fngntereyi korkutma pl&- Do"rt tayyare denı• •e dO •tlJ ıJe ıta4erd t para ·n • ....., .. _.... yonttu atsasınm ıatıını•tı 1Dll411Nlesi 
nı tatbik etmek istiyor. Berlinde be- - • v harfyatına deva•*• ~- •ıtMtmt§tiı:'. 
yecan ~~haddini bulmqtur. De/hi'de elan 1.t.,·sı· C k•rı/dı manda Bergama !skltıtit ttı es \tlllyet t~ttıdtttde 8thhtte vfk&ı. 

Bqmuharrir ranıı, olarak .t•f an- R ... \ıattb~de bazı eserler restore e - ıetftttf ıtlftrietlftla J1'"ftdbd ı1fnı1tN 
eılara a dilet Kftoth •utkae~.ıc. AlatilrA adthdtı bir 11 (R dyo) Nevyor ~ n tayyarP, ş;tın fırtınfldan batma · ı yiı- cil~tnittlt. . i'rışa edflmesfni fetelft~. T~kl• ... 
kında Altııİıll ~1Hl~11YD7ucti ~arı runa tahm·ı d lm ü- . ı d ·ze d·; m "'ştur. Bun'ardan talya '·onso osh~ıe.sınde vAbında. hıızırlanaıt t>lAnı atlzt ın-
nı uydurma dıye tavsif etmektedır. gaz~ te c 'k mağ 1 1 l d t . . . t 1 ~ tinde tatb it tetkik içftı lflr iH-

Ordre gazetesinde P~ He\ - :ı le r 0 an r 1 r mış ır. İtalya kralı y ktor E~anoelln ~o~ haYJ.S töndmleı!efffff 'f! öHlü .._. 
lantlaaın iki asırdanberi harbetmedi- 6 fladı iutnunun ıyıldönOmtl Jhüllasebt!ıyle ia ~~ata hşlallacafitU biMidfttf , 
ltlll.;ıM MHD.t& t• 1111 bt•a,ı - J ·ıı r• Y tb t clün ~ehrıınız 1ta ~ın ~aı1~~oslusun- •n ~hissıtf tftı tlUıt tehnlf, tdd. 
tinde İngiltere ve hau.aanın Belçika- 1 tan bul, 11 (Te efo la) - Hin - ngl e ._. Una '1 IJ'lll U l J da bır kabul resmı vcrılmıştir. M8!'•- tata btellntılfW. 
ya ıarnl ~mit eklaklanm, '- ıa- diwtanın belh hı'l1\d k' ınn ıuman. A ·L f -v ııımde v•li B. Etem Aykut, bel~di1~ v _t_ 
ranti 1te ~~~aımı bit4t4flık hu- )ardan b"r" ", (At t rk) is"mli bir rfteTlll )'Q yyare 1 dsrrr. ız!ı f etCÜ!1lOn tel l Dr. :tı.ehçet Uzı hukok . ıf}eli A.tZ ayın yarmm arı 
sdlmı4a ..Uttefiki HoUand•r• da ga te ~ıkar ğn ba l mı~ti' • rım .r/ı O . / 'i müdür veıt.ıli ınektupcnt B. AYtıı Oraa Kızıtay kutumu tafdınd ti bitf • 
yaniım mecttm1etmde bulund kları O OU ve daha hır ~ok znat ba~anmaılaroı tam ttıfttt~ ettrle ~ tttt! 1t ğJtdl.r. 
nı 1•RJot. Ve hWieeJerin ••lift gU· Aln1anya'da Ne ) -Boyter a- Atina, 11 (İttlyo) - DtınkQ bü- dır. tit tr. M etdetl ~e ifert bU 
zel iakipflna ula me1dan ·nrilmi· ı : &ün Yunan gaz te ri; Ataturkün öl. B Avni S:ıkmGn 4oeuklıt~n yU! hıtıe!ff i:ıtdff'. A~ll 
yetfttai kaydıdiJer. E " t I t_ • ..J.l • 1 ·- 4 w g·ı u ~ ı d1' u mü bet'y • 350 yok uf l'IA ~lbi!e! k tuıttt~ ci• • 

Popüler gazetesind ki baş m e nıye eşRı u ı 1 a le uzun m er ş, 1.ıh n rıı t D u r ltıu ur- i tılmı tır. Bu surei!e 850 y~ 
~ Lton Buluna, AIManyanııı Hol- talcviue olııtıuyo. b:r kotpe oııla nılUken alundt- }etini, Bilyftk İn"1'ıttrı Jc1:ıtesf af. l n· R1 n ell~letı ftııntaka ievlnd.t'i!mfşdt. 
181111t1Yı ttıtl&ya 1'atırlanthldannt, ~a- r dırI;r. tınd ki dost ve müttefik TUrk mille- ticaret m. ur~ n. Avnı Sakman, n.. d" .. 8tJ1 _t _ d 
ll6t Mtllhda1a yaınJaolk bir uarru- Londra 11 (Radyo) - Berlinden I,.,ez• 4 Ut b~,alt A tanu;er tinin yuma iştirake davet eylemiş- bayram günlerınde l tanbula hare - ve 4! ıy rffıt Ollll a 
zUn 111kik1m9 inrtltertte lrir rruz Aıtı ~rda~a gele !ı berlere göN, Al- ·1! e mtltl Y as~ ıçın. merıka a- !"t,,. • , , , , , • ilet edere1' ftai vMifesiae eajlı)'a ~ :tfeteti"ye tleiSi 1br. Btben trt, !J~-
~- anl&lnak lfln btr dtda bari- tnan~ a nazırlar mecli i Alman zabıta· ltı b r k mpaeya le ~il~akeMde. bulu. • • • • • cal.tıt. tamı geçtrmek tfzt!t! ~utdaıfll lft • 
taya bakmak kifi geleelflnl, Hftletin il h kYIY f e katar ~ettfl ·r. rıac klannı Royter bıldırınekteaır. Berlın e'çılıtımızde • d ·ı-!? *!fitil'. 
Müni!M ~ti waıukta bundan te- 1 19 ı 12 ı ki rt ınnf et~ ki Atıtia l J l"k M .. teıı.ır nl eıı g'ftla~ . 
cahili gösterdiğini yazıyor, tt: a ma an k l"ttrla, ınlmıştır. 191~ • ta Y 1 a fen 1 atem g"UhÜ ETvelki akşam lzmirden Alqehire Bayram mYııase e 

Münib kurbanlrnun cesectle he - 1920 w mi ' d " ud b"r R m , 11 (R dyo) ....,. İtalya ki'alt Berlin, ıı (Radyo) - Ebedi Şef &iaen yolcu treninin, Horoak9f ia. Don 1n•t1 tHM~ *am•ulerl 
nnz kalc!anl a41tı Altnaıı h kllm t zü re bu ldJAt.a alınacaktır. Vi @l"n 70 hicl yıldönUntU Atatürkün ölümünün yıldöntimU mü - taeyen11nda son vagonu raydan 91 • tmniyet mllı!fıtlüiüni chvet edılmft 
ve polisi bu tl'renç cinayeti derhal İn Frans rı 'da r. R ma, z n fh su - n ebetiyle fkırlin büyük e1'iliiimi3Cie tarak devrihni~ir. Vagenan atluar t bayrafA lıüııt. betıyl~ şehirde in-
ailtereye atfetti. ..;:& 'I r d ttlmıştit. A ke- bir plan ı 7apılmış, sefaret ve l«m· tM1 fiBerine llııtarak tren·n harekot t'bati tedb~l~ t lltjftll "1susun-

Başmuharrir, su"ka d hakkı d . fil , rd ttte t>ları- 9'11okluk erkanı ile Al yadaki Türk eımesi bir takım teehhürlel'e Sfbebi- •a kendiferfne t1ıreltttlm' v"lfilmiıtir. 
llll4dif ınutalealar aerdett'k'8n K tl .., m• t~ı!ıi a • rtl r vetıhnış, bir çok z Z>tt ter- ler bu toplantıya it ·r k eWlıiılerdir. yet vermi Ankara - İzmir tresi ~- p .. k ' 
ra: 1i et tilrtı ştır. Atanın çiçeklerle süslenmiş bir resmi fii.Ken ik saat ve Bandırma - İz - O ıs U ·sunr a 

- Bunlar behanelerdlr. Zira Al- Par· , 11 (R dyo) - Fran anın ltoma, 11 (İtAdYO) - kral ve kra- ıtalonun mutena bir yerine konmuş- mir ekspresi de üç saat teehhilrle lz- ltalkt!vl'fıdt- ~ 1'«'lis~ tçilt as 
man propag'lmta!ı İfttittere,.e yapı• •ır çok 1et k n ferm t kila Uçe, veliahd prens Onbıerto. kralm bu- tu. Ataşemiliter binbaşı B. Akman, mire gelebılmişler4lr. Zayiat yoktlr. tılmıt .ı..- kuravb cljhak • . clarsinl 
ıaeeı. w HDSi .u: hareket itin km- il vu~ da et'rilmiıtir. Ş'md"den pek yük kızı B tlgar krafıçcsi, prensesler Atat9tlrthı ınttli ltlNd .. Jff fıt.rt1'- rt Atıf '·ı tmniyet 4Uc14!t n. A. X6tıttd ver-
ditlll bkh tlltertnek Jlte .. lltecltr. fek kimse fOnlllll katdohintnaı • Te prensler, Sanros ra aat&ymaa bir- ti ve bty{lk ztilti hdkınft bil :dattik n8y m rl iniştir. ' 
DlrW. m. Bunların •I aıı llan ın, be· likte yemek yemişlerdir. ~ylemiı. büyük elçi il. ilüsrev Gere- Vilayet parti başkalt te Lnat ~-------~~---
ı..e 1111m, Polcmyanııa t.ttl&mn .. elen Tetlete, fephe 'I k ı&ruaclakl Halk sar yın önün~ 9"fne teıahQ de de Atatürke ait kıymetli hatıralar l\hali bankası müdürü R. Atıf inan, ,L 

dall • ...._tme te •• AIMma ne ha • elmı derftmıkttd r. tan f jjmı tır. ~nlatmıştır. lstanbuldan şehrimize dönmOotür. P yangO ~eRtldi 
- Ne çare ki, ben onun Peygam- tur 'fft ~dildlltt. ~it ısa~ hdt>fhatdrn - Baıtaralt \ıcı 1aMfede -

l>erlik 'H anı tetef zamatııAa re- - Hafidim muhakkak ki bflyilll sonra aynldılar. 2968 1918 10t8 tlo9 8195 
t"şemiyeceğım. 'bir rütbeytl n•il olacak? 1Ca1mıata ~ıkatkell ı IHllk, AbdOl- 8627 4111 4415 '580 4822 

....... Nl9ltı yeıi~f!ttıiyeceksfiı Y• Me- Diye söyleniyordu. Yemendeki mi- muttalibe işaret etti. Abdülmuttalip 4855 ast dHC h•a 6201 
lit? sa11r ll ftı8ddetl bitbeıı lltmen 1'it l•klafb. 6287 JJl1.~ 6505 1121 6595 

....... tyt~ b"Utol'Um kf betı ozıtrtıfı- ata halli olmuı Yı "temenlllerlıi b•; - Brnlrlerinfzi heklf1onta lY 7664 "tt!9 MM ~~ 8648 

M. A 1.. na kadit ya yamtfacaltm.. @ayed ramları, eflenceJeri artık bftmlftl. Melik.. 8866 899 1 9&8'7 9118 9121 
'ANı ynan b ııama11• yetişecetimi bflsı:ıydtm. Mekkeye dönmek lAıım teliyorda. - Beni arasıra Muhaıtıtnedlll ta- 9866 lff94 19588 10595 10101 

- Ne yıpnrdıtt1z? Melik, uzaktan zafer tebrikfnt •e ntnclan ve harek&tından haberdir 10788 10808 ıtt'JI 11111 11728 
d at OnlıN lla,_ llıtl - Mellkirı dt1d klarında hazin bit te fstıkbale gelen Xureyf kabllell er - kılnıatı unutma t 12235 lBMc> 11839 tB60 18128 

1... ki .... .,. blit• •ot beuom toplandı i klnına hedfyelet llasll'latırordu.. - Pekf Ya Melik.. 18277 13454 18'141 1969 14202 
ah el tı' vı aUtr - Ne mi yapardım? D~rhat :Me - Bu hediyelerin de nların bOyllllGk- Misafir kafile; artık Yem•ıuteı UA'J l .. 19 ıwro lHl'ı 11121 

._,.,.ıh dinq gider, hüınlmetfml Mtditıeye lerl. IJU n ~f; ~J> Mekke1e fiden yolu tutmaı, afif 1- 15889 16158 18250 Mllt .., .. 
a11tt1t ••111W11"'9". • nakl~det v~ orasrlıı nıeıııllles Y•ıtıt- o ~... tır ilerlf1ordu. Yolda baliat tllr 111- 169H ıue& 17185 &8114 18556 

,nun'9h ... •ııtm o ıı Ya lfeU.:, 6fta dun Z--. ilahtfl91• 1aınJa11 ••llaa 6e oldu: • 181!1 18781 18855 ınet" Ul69 
im ot mu fibi ehemıntyet veri- .:. . . . • . • r•bede ftlliyeth tanlınet tldt tdfı. 19500 19123 19763 20141 ID880 

Ya Emir! •• 4rkuında da bır niJa- yorum. .._ Çütıkü 4edeletfmin kltl~l&M - mlftJ. Yemeni len •efltl tleveleritt, AbdftlmuttaJibin arkaclatl•U M- 2081• SUll Hsel a.t881 21391 
.... vardır - İhtiyatı ~iden bırakma .... ita - da veri1en ttıalftmatn g6'"!; o tttyınn, htyvaııatın, k61elftfra, 81'll6ll • ..,. .. tlb'tltrfn fazlasının Ye ıa ~u 1- 21441 ft'10.f 91474 amı 21117 

- Peki, oğhmuala ••lminizn nı ol sud ınsaıılar bulundutuııu da uııut - yani Med"nenitt halkı onun d 11 d' - sıtlm haddO hesabı 1okttr.. atalannııt AMilhnuttallllt Wrilfll• - 230d !33St n 2'C S4617 39'8 
af- ina... tetin icabet edeeeklerdit. Ona bu llelik maiyeti erkAııına emir nr- ı Me• mltı•ir elalQlat" Mf Wr 26198 Mllt 1'116ı 17141 28079 

- Öldüler, ildsl ile öldiller ... Yav- - Peki Ya Emirr.. tadiden biyük m&laaheret •ritkfk- dl: kuıkançlık tıh&tuaa ~nb S1'18 ._, 2H86 a1717 9'Ult 
IU lfmdı benim terbiye Ye nezaret m leyf ibni ,Z4ıyazen: tir. Haıt& • - Kuteytf misafirlere mQnailp ' AbdUlmuttalip, .. Mlillrata dtthaı allN mo ll-tJ9 899H BOIH 
ahladadır. l3unu müteakip başını ötıflne efdi.. ~ Devam edin Ya Melik 1.. k~etlf hedı,eJer aJU'bUS. faıkeW. rüat Mt albııMtr oftn,. 80191. S0110 st 119 3111! 9119: 

&ey( ilmi Ziyazen: fçinl derin derin 9ekti.. - Onun mesan da orao .ı&cak- Derhal hazırlığa başlandı: dı, Bir münasebet ıretirerek: sr,eee Sl:lM 3%Ut• satı• .-. 
~ itte CMlur -diye lıa1kırdı- ta - Aaaah, ah t... tv Her birine yüzer devei .onar cari- - Arkadaılar -dedi.. bana aid h• sıll8I 3ft1S 84.llT Mat M9ft< 

llend"el Ya AbaGlmutta ipi Siıleri- - ~e var Ya Emir? Niçin içini çe- S rli iblli Ziyazen; b11 aon cU11ı - ~e. onar kate Habefi, kil lıyetli mik- ditelertn blt kflmmı lıi"aıtıtzda tai- 35498 81111 SHft SITOI 8lnr' 
•• kulak n i~ r maaun t kiyorıun ! . :bu zafer n sevinç gilnle.ı l d n sonra sul'tu ve bHlia &ir ttY tatda halis altın ve ~tımüş ile baha - ~m edecefim. il hkl!i b l '6rdtj1 868'18 35899 86317 36419 ~~ 

_ Ent Ya ~irf rinde neye mOteeuır oluyorsun?.. 1\ • emed. Abdiilrnuttalip; 1H&ff1l rat, zikıymet epa ve saire veriİGıı öyte ı.·r haber vardii' ki batun ?>11 he- 3tfU ~lf"H &14h ff8'7 3'9'1M 
Omı dl manlannaan iYi saklı- Emir; cıiUtilnce içinde ve elemli biri Mel kin h•Rl'Wldan çekildi. tt:ureyt erkAnı, hareket edecekte • diye'erden daha kıYttıetli4lt. ST•I SMıiB 8M6 3tll0 8"Cl 

ya~a ın ..• Bı ha11a ve bilbuu yahır ..... cna• yenli: Nelv 4U7'ıut .. aeltrlf vakıf olm•t- ti •'"1; wkru lrlelikıia aua&ır11u da- -Devam tdeıtk.- ""1. 



aze·te eri 
A~manyanın istila planı hakkında 

uzun makaleler n-şrediyorlar 
Londra, 11 (Radyo) - İngiliz ga- şu mlitalea varfüt: 

Zcteleri; Holland:nıın, bitarafhğına I «Gerek liu harpi:le, gerek bundan 
riayet eqHmtrul icap eden l.ıir meınlc- evvelki harpde bitaraflığını ilan e
ket olduğunu hatıHatmal\L[l \'C Hol- ~ d~n • .sulh ve bitııraflik afüi}[ olan 
lıtrıdanın inüsell~h bir isti!ayı zaten ! H.öllanfüı, müse!Hllı bir ihtilafa st'Le -
~lirduracak ve LbJ l e bfr tehdide gö- bıyet verecek hiç bir Hareketle bu -
~·üs gerecek l<uvvct ve kuıtı·ette ol - hliıftiamıstır. H ııtta 1tuvvetle bir har,> 
duğuııu, fal{ t bu tehtii lrn vuRu bul- kaza11mn\: tn il ml<Un oldugu zaman -
lnl} acağını yazıyot"lur. larda bil e bil:ıraİ ve acıkta durmuş -

Niytız Kronikel diyor ki: tur. Belçika ,.e llollandtt a~·nf za -

-
<ANADOLU) <SAHİFE: S\ 

2 vv N75 wiiilhl .. LiLL# ~w ==-Wi e: · - ee • -=- ...-

Aınıan 
Destroyerleri 
hatalı yapılmıştır 

BOJ<SASALAR Menemen Helvacı köyü. muh• 
tarlığından O ZOM: 

Çuvai 

925 1,2 Ü. tarım 9 50 
175 Muharrem K. 10 50 

89 A. Rıza S. 9 50 
63 inhisar ida. 7 
12 Öztürk L. ş. 15 50 

Vaşigton, 11 (A.A) - Son za -
manlarda inşa edilen Alman destı:_o
yerlerinde mühim hatalar balundugu 
na dair dolaşan şayialara makes ? -
lan Vandelberg bahriye nazırı Edı - ---
~dna tahrir! bir sual sormuştur. Na - 1264 1,2 
zır cevaben bu de.sttoyerlerin üst kı- 298648 1,2 
sıhıla1 ınıfi Iig.r olması dolayis!yle 

2 muYar' cneleriııiıı bozulması telilıke- 99913 
... itı e maruz bulunduklarını söylemiş- No. 

7 tir. 
8 

lstil'a planı 

1 - 6286 lira 89 kuruş keşi:fnameli l\leııen1 11 l" tasıııı.ı Ifolvacı kö-
12 yü mevcud künk su yol1111un demir boruya tcbdiJi Ye bi r d~po inşa~ı i'}in 
10 50 28/10/939 farihiniieh ; 'Jnreıı 21 gün müildetle <teık ck!'ı t ltmeye honul-
10 75 muştur. . 

7 50 2 - Bu jşlerden anlıyau yaptığına dair eline\~ ehlıyetııame .. v~ •:esi-
15 50 kası olan isteldilerin ihale günü olan 17 h:-şı·ini sani 0'Hl C!un1a gu!nı ~.lal: 

on dörtte Menemen kaymakamlık salonunda teşekkül edecek komı::o~ t l ı 
hazır bulunmaları. · 

Fi at 
8 25 
9 50 

3 - İhaleye iştirak etmeden 1 ~mat evel muhammen keşif üzeri 1 ' 
%7,5 pek akçası olan 471 lira 45 kuruşu veya mukabili mut · • · 
banka ttıektubunu n'ihkbuz mukabilinde yatırmış bulunacaklardır. 

4 - Projesini ve keşifname ve şartnamelerini görmek istiverl~ı·in 
her zaman Menemen kaymakamlığı köycülük bürosuna miir;ıNtnllr.rı ılftn 
olunur. 31 4 8 12 4C0J 

dfolland:.ı, iki muhnri}J c1evlet n ~ manda bernberdir. Ve bcrnberlikle-
rasındadır. ~ niI jstilU ına uğ'raması ! rini ilan etmişlerdir. BütUn bun 1 nr - - Ba;tarafa 1 nci SahifeJe -
askeri mü a1iaz:ı sebebiyle mulıte · - dan başka Hitl<! rin, Hollr..tıdanın .dos zeteler, ordunun haeır lı~lu~ması 

9 
10 
11 

1 N C 1 R: 

10 50 
12 50 
14 50 lzmir vilayeti Jandarma ko

mutanlığı~ -'n1"~ ?neldir.» tu oltluğu da malfimdur. O do!'ıtluk emri verildiğini ve ordunun ılerı hare Cı,, .. l 
Dey1i Hcrald şunlnrı yazıyor: ki, Polonya seferinde Rayicıtng.da keline gereceğini bildiriyor. fiemil e- .- .~ ) j. 'J'<ır:ı"' o :\L (İ 

6 
9 

8 50 
«Hollandanın İ"-tiHi ı:ı ı bir cinayet ı Hitler, bundan kuvvet1e lınhsetmış - rin, hu <ı.usi ve mühi.m bir iş o~m:ıdtK- 266 13. S. ::1azraki 

olacaktır. Fakat Naz i hükumeti oka- tir. Bütün btı vn.ziret karşı.;ında ha - ça kanr.llnrda gezınmemelerı emre- 119 T. S. koopera. 
dnr çôlt cinayet İşlehiiştı• k 1 onların riciye nı...z:rı Lord Jialif~ksın şu sJz- dilmi~tir. Gerginlik fevkalade dere- 112 M. j. Taranto 

6 60 Katipoğlundaki j. ntlarma okulu yanın<la (616 lira keşifli bir atla 
11 ile bir mutfak inşa Ye mevcud helalar pazarlık ~uretiyle tamir edilec~k-
12 tir. TaP' ~ '" ~lar kt!Şifnameyi göı-meK üzere yiJayet jandarma komutan-

.• yısına bir u!:ine daha ilfıv~ etmekte lcrini hatırlatmak isterız: Cı.!d.edit. lnziltz ~efitinlfi geri çekil - 61 :M:. Mikıılef 
t~ı·eddtid göstf!rmez. Mııvaffaktret- qAJmanyn, bu mütevali t.aarruz te.: diği hakkında işae edilt!n haber tek-

694 

3 ?!) 

8 75 12 60 lığın:- ı11üra1.>. .•. . ~ mdidir. İhale 17 ikinci teşrin 939 cuma günü saat onda 

lı de olsa bir istila, terazinin muvaze- şebbltslerinden vazgeçmedık~e ve so zip edilmektedir. 
150189 nesini boı:ıt-. Holland!t, 1ngiltereye zünde durmadıkça Avrupada sulh Pari:",, 11 (Radyo) _ Holland.ada ==== 

yapılacaktır. 2 7 1!! 17 
. 

lzmir İnhisarlar 
Q-ünden: 

~·apılacal< Hava t:ıal"ruzlnrına tam - olamaz.> alınan fevkalade müdafaa tedbırle-
T1on ş~klinde tnü{it olabilir. Fakat IIollanı'!H, !'ulh İıuc;usunjla çok sa- rinin sebebi bir türlü anlaşılama. - 150883 Pamıılc 
l~ollanda, Alman tayyarelerinin ke- mimidir. insaniyet !arihi, onun I;ür • maktadır. Hükümet erkanu~ın ve sı - RO 

000 
Sıra vade1i 

f; ıf faal:yetine de IJ'Ü~Ü~ gerebilir. ~Ll riyet meftunu ~ ld.~ıg.unu. kayde?~yor. ~·ası mahfillerin~ büyük te.~vlıke~e da- 4:000 mızır 
tecavüz, fam fuuvffakıyete erse bıle nu meftuniyet_ı butün cıhan bılıyor. ır aldıkları malumat da ogren~leme- z A. H t RE: 

34 34 50 
34 50 34 ;,o 

İngiltere ve Fran.::;anın sonuna kadar Gnzete, netır PdP Hollandamn bu mektedir. Hollanda gazetelerı, su -
larp azmini takviyeden başka bir işe iıntrnanı niuvaffakiyetle başaracağı- latın mütemadiyen yübeltildiği~i 
Yaramıvacaktır. » nı yazıyor. yazıyor, fakat sebebi hakkında hıç 

15 ton buğday 
GO ~.arpa 

93~ mali yılı sonnuna kadar Çamnltından merkez satış deposuna ge1 i-
. , 0 tirllecek çuvallı tuzlatın yığına dökü1mesi ve dökm~ tu~ları? şattan :-ı_n. 
~ ~~ bara nakli Ye bunların satışında yapılacak hammalıye ışlerı açık eksıll-
~ <> meye konulmuştur. 

DeyÜ Telgrafın baş makalesinde bir mütalea dermeyan etmiyorlar. 50 ç. nohut 
1il3 "· fasulve 9 50 10 ifohammen hammaliye ücreti tutan 4940 muvakkat teminatı 370.50 

"-"-"--,=ob- İki taraf arasında neler cereyan et
90 R pamtık 41 4 tj lirtıdır. 

lsviçl" 
ı.rugos!avy:ı ile anla· 

sa...,,,adı .. 

Papa 
Kra' L~opo'du t~brik e~ti 

Roma, 11 (Radyo) -Papa 12 in
ci Pıyu, sulhe tav~·sut ettiğinden do
layı Belçika halı Leopoldc lıir tebrik 
telgrafı gelrııi~t ir. 

mekte olduğu ve bunun sebebleri bi
linnılyor. PARA BORSASI 

Sterlln 5 24 
~tlünih · har/isesi Dolar ıao 36 l~ F. Frangı 2 ~687 

- Ba~tar'afı 1 itıci aahii@de;..:.. T,iret 6 94 Devlet limanları isletme umum 
Müııih. 11 (A.A.) - Alrnnn istih- t~vi(>re F. 20 313 • 

barat bürosn Burgerhrau birahanesi Florh 69 195 "d . ., 'u .. g., ı•ı•nfiıen· 
infilaki hakl<ında tP.sfilat Vel'mekte- R ıl.\''lmark m ll l r ~ • 

" Şartnamesi levnzıtn şubemizde görülebilir. İsteklilerin 28-11-939 gühü 
saAt 15 de baş müdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri i!iin olunur. 

9 12 4125 

Relgrad, 11 (Radyo) _Bir mild
dettenberi burada bulunmakta olan 
1;)\·içre tlcaret murahhasları, bugün Zabıta ~a 
tnemleketlerine avdet etmişlerdir. 1-
ki memleket nra:;mda başlamıcı olan 
?nilzakereler neticesiz kalmı§tır. 

dir. MGstatil l:lir şeldde olflfi biraha- Bf'lı-ra 21 52 İdare vnc;ıtaları için 350 ila 450 ton mazot kapalı zarf usuliyle eksilt-
ne salonunu oı{asında bir dıvar ve nrahmi O 97 . _ meye konulmuştur. . . . 
tavanı tutan dethiı1 potreilerin cayan- l,e\a 1 612» Muhammen bedeli 32940 lira ve muvakkat temınatı 2170 lıra ellı ku-

Birihirin;°vurdular: cıı~·ı bir temel direfü vardı. Hitlerin r.ekoslovak kr. ruştur. 
Evvelki gece İsmet p:-ısa bulvarında kürsüsü bu direğfo ör.ünde buluh:ty(ır- Pe<'('~ta 13 182:3 lhalesi 17-11-939 tarihine rastlıyan cuma günü saat15 te Galata rıhtı-

Şükrü adında biri tütsü!ü kafa ile: du. 1ı;_fila~ b.urada vııkul1·.1.!~u,7 ~e ta- ~lotı .. mındaki umum müdür1Uk binasında toplanan satın alma lfomisyonunda 
_Var mı harın yan ııaırnn ! vah çok-ttıt!ştUt. Salo~d~ bu~uk Dır k:ı- em~·u 23 fi!) yapılacaktır. 
Dive bng-rıl'ırken kahvede oturan rış_ıklık vnkııa gelftlıştır. Masa, ~r-n- T .~y O 9!'.ı!l Bu husustakişartname 165 kuruş mukabilinde sözü gecen komisyon-

J ,.J 1 ı 1 k d i } tıı. Ye 31 4~25 datı alınabilir. 1 4 Ş 12 8957 4Q05 Hasan og-lu Şerif '-•erinden kalkarak ua ye parça ttrı av uya n a ıer - n ~ . - -- - ~m . : 
• ol f t İ f'f-k t k .. 1 T)' 2 491) ı o' f d ı .. J - N t! istiroı-sun, ne yapacaksın ı ra a sıçramış ır. n. 1 a nu u . S()Y en- mar, m· e t ,- ıg"il ıfin hin• 
Demiş ŞUkrüye yal<Iaşmıstır. Ne- rliği esnada. lierK:esm toplu bır hnlcle f .. ,,e-c .er. 31 19 Z .r e ar "-~ a. • 

t . d h, '] · · ·b. 'b' · · ıt"' re hulunduğu bir sırada vukubuımuş ol - Ruble - . 

---*·---
Bir Alınan tayya-
resi daha düşü

rüldü ~ce e er ı.cısı ırı ırını a ışar l · "avdı ölü ancak 180 kişiyi bulurdu. ESHAM ve TAHViLAT Sandıkçı Abdullahm yeni maliye şutiesıne .olan ka~anç vergitıi bor. 
rındetı yatalatnışlar ve hastaneye · • • rnss 'kramh·e-li Erg-ani 19 63 cundan dolayı tahsili emval kanunu bükümlerıne tevfılfan tahsilat ko-

Lonclıa, u (Radyo) - Alftı.an ta~- kaldırılm~şlardır. J-Jav::ı. yof ı/f? Partsfen Ôum~urivet. merkez bankası misyonu karariyle haciz ediJen Ahnıetağa mahallesinin Sandıl<çılar soka-
~·areleri i dün inglltere sahillerın: mu- Sebebsız yere: . . . , • • • • • · 110 lirn pec;ir ğında 14 numaralı ve 960 lira kıymetinlle.Ki dükkanın mülkiyeti 3/ 11/939 
l,im .miktar?a ta~rruzl~r. yap!°aga te- .,.C~maov~sı nahıyesının Bul~urcn ıyodej ."lnerdtye g ~z/ı Not: Hiırıl:n-m<la rakam bnlıınmı _ arihind~n it!baren 21 gün müddetle müzayedeye çıka:ı}mışl;r. . 
~~bbı..is etmışlerdır. İkı ıngılız tayya- Royunde bır vaka .?lmuşt~r. ~lma<ı / • L , lö . 1 r i . rat t sc·ı edilmernis- Tahplerın 24/ 1) / 939 cuma gUııU saat on beşte vılayet ıdare heyetı-
ı·esi ile bir Alman tayyaresi arasında oğlu Yakup ve c;ofor Hamıd, koy ~e- t ·· . eyaı?Ot ~.an t. vız e çm 1 e 1 . ne müracaatları ilan olunur. 3 12 19 . 

1 

• 4Q51 < 
Lir çar'pışma oltnuş, Alman tayyaresi ciminde kimin kazanacağıtiı bakkal ParL· ıı (Rndvo) _ Kordos ve ır. . D d / "' d 
<lUşürillmiJ"'ttir. bay Muslflfrt Peşine <tOt'~mşlar, ce- Kilomt' adlarındaki iki Fransız tav- 0*0 . iz ın ir e I ter ar igln an .. 
. Pariı:ı,. ıı (Radyo.> .- Bi.r Alnınn vaµ alanrnyır.ıc.a :oandalya ıle vurarak ·aı·ecı·..,1·, stra~"~fer ı"cı·n v. apılmış ol~n R S f• . Ja"' d • İ ~ k ~ b · 

1 
!Ak t lı d t~naresı, l\Ianş denızınde hır Fransız .Mustafa Peşının sdl kolunu kırmışlaı' >_enı· bı='r İ""Ya.,r.e ı'le Paı·ı'qten Rı'yodeJ·a U ya - IIl n ıya ı· b Ahu~;d Kdas1ım vte hsl_a1 ?1ın ~~a1 rşıya ·a şu esme o an em a :;a ı;ı e e-

Yolc t . · · tak' t · '"' ıı·. . \: ·•J ' ~ • • • ı orc nuan o ayı a sı ı em'.'a kanunu hükümlerine tevfikan tah~il~t 
} ., Lbı aybsarctsmı. dıp .c mbışt \t.,,t'. 

11 
dn. netdiye varmışlardır. -Battarafı İtncı ıahilede- komisyonu kararı ile haciz edilen Karşıyaka Donanmacı mahallesııun 

... ç O'f11 a a mıŞ ıse e ısa e e ne - Bil' kaza y d l -nı • d L d .. G. d k v d 1 1075 I' k ı· d k' aranın mül ;:;::r:iü~tirfi. İtıgAilıiz taytyareleri~ink yetiş- Linurnımızcla bir Amerikan vapu- al1 u. İıerin ~u~~a~~in~!~~~~7r:z~:e h:ki~amTI~~ ki~·~:r 3ı;l~~9;~ı~a:i:i;ıre~m~~~;r~~ 21 gü~am~~~~l~n ~ü~ayeaeye ÇlKa: 
""ı ze ıne man ayyaresı açmış- d ı d · ... ele"'ı'nde·1 Ra ·· · · · b l d ki ı t \ır rnn a ça ı~nn enız ... m · ' - tahkem rnevkıını ıstemış u un u a- rı mış ır. . 
· sim oP.lu Hnsan, tütün balyalarını 1~- tehciri rını; Sovyet tezinin, bu hattan Lenin- Taliplerin 24/ 11/ 939 cuma günü saat on beşte vilayet idare heyetı-* tif ederken üzerine rlü!)en b!r balyeden . gradın telidid edil~bileceğinden olduğu ne 1mürac~at}arı j,lan olu:gur. , ~ 12 19 • -ıg 

2 
, iQ4.7w a' Şarki ı\fr kada kömür vntabınmı. ve baygın halde hastaha- Parıs, 11 (Radyo) - Almanya nu y~zıyor ve diyor Kİ: l . D r d l 91 d 

Paris, 11 (lfodyo) - Romadnft 
alınan haberlere göre, Şarki Afrika -
·ı~ maden kömürü bulunmuştur. 

bu Un, •• du 1eye kaldırılmıştır. Vazi}•eti ağırca- hükumeti .Çckos!."v~kya ve Avustu~r- cFakat Finlandiyalılaı', bu teklifi zm lr e / feT ar lglf'I atı: 
A dır. va yahudılerj LMhlıne nakletmege k ı ı t k · t kt d' ı Sov- . · · 

~ . N"kledqen v:ıhudilcre a m e. ı:ıe ıs.ememe e ır er. . Ahmed Reşit oğlu :Mazharın Başturak şubesıne olan kazanç vergısı 

Hitler 
ft'1ünihte atkcıdaslarih .. 

konıtştu 

Ilıt'sızlık 
Egld Mahl.·eme meyrlanında Demiı 

Ali oğlu Yaşar, Hüseyin kızı Huriye. 
nih cebinden beş Iirasıhı ~almi$, ya -
kalanmıştır. 

Esrareıl1k 
Keçeciler caddes 'nde sabıkalılardar 

Cemalin. Ü:!:erinde 45 santigram esrar 
bulunmuştur. 

Otomobil kazası 
P:ıris, 11 (Radyo)- Bitler~ .sui- Alsancakta Paralıköprüde bir şo-

~astta ölenlerin cenaze meraa~mınde ..,.ör, idaresincfoki 19 sayılı otomobilin
,1tılunduktsn sonra, arkadaşlarıyle u- de Bnn. Sulhiye ve Didar adındtt ik: 
i'.Un mü~d~t konuşm.uştur. Bu konuş - kadınla gezinti yaparken direksiyomı 
11 L~·a buyült ehcttımıyet atfolunuyor. oför muavini Vahide vermiş, ehliyet: 

Pariste alarm 
l'aris, 11 (Radyo) - Bu sabah, sa-

at -İ,46 de alarm verilmiş ve herkes 
f.1ğınaklara koşmuştur. Alarm, 6 ya 

ndat sürmüştür. 

... umsun Operatöt .... --... • 
'-1.:evdet A1ustaFa 

CÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştıl;lbl 

1 inci Beyler sokak furun kar,ıst 
}(o 26 

g 

olmıyan muavin, otomobili yuvarlamıı:ı 
Bn. Didarın yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. 

67 u.ayc 3 2 

Operatör 

Dr.Asi! Mukbil 
At akam 

Memleket hastahanesi opetatörü 
Hastal:ırmı her gün 3 ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı Ja. 
k nyon :ıpattmatıındA kabu1 eder. 

Telefon: 3537 
, 75 1 

' M · TIR .. 

o~Şlamıştıı. - Ü 'ÜZ· m nrkt~n faz] a ,·et. te~lıfı, vnRtı~·le ~ov yet mınta~a?ı: borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikı.ıh tansilat lfo .. 
nufus başını a Ç) .. ' d d .1 • k • ııı ıstryen ve Çekyayı tan;a:nen ıstıln mi~yonu karariyle haciz edilen Kestelli mahallesinin başturak caddesinde 
oar_a alma arma mus~a e e 

1 
me - den Almanyt\fıın hareketını hatırlat- 3s numaralı ve 960 lira kıymetindeki dükkAnın mülkiyeti 8/11/939 ta-

tedır. McnKUl ve gay~ı ~enkul ~ş.ya: maktadır. rihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
a.~·ı~dan da te.rabetlerınde lııışc~ -= * =-- Taliplerin 24/ 11/ 939 cuma günü saat on beşte vilftyet idare heye-

goBtuare~eymeekfteadır.Pr enseSİ Amerika. bahriyesi tine müracaatları ilan olunur. 3 12 19 4050 

y lzmir Defterdarlığından: 
lr_ı·tl • "1" ün.A Sahillere mayin!er döktiyor . . . . .. b . -ı l er l n O.Um u . . Boyacı lbrahimın yem rnalıye şubesıne olan ~azanç ve:!psı or.cun-

b 1.:. • Vaşınkton, 11 (A.A.) - Amcrıkan dan dolavı tahsili emHll kanunu hlikümlerine tevfıkan tahsılat komısyo-
eP l Vor bahriyesi şimdi Atlantik ve büyük Ok- nu karar.iyle haciz edilch Basmafüine cival'ında Abdullah efendi mahall.e-

Par~s, 11 (Radyo) - Almanyanın yanus sahillerinin sevkülceyş noktala- -sinin Fenerci sokağında 14 numaralı ve 800 lira kıymetindeki hanenın 
1et tarafında Hitler lehine tezahürat ı·ına mayfnler koymaktadır; bu ihtl- üçte iki hissesi 3/11/ 939 tarihinden itil5aren 21 gün müddetle müzayede-
vapıldığını, bitaraf kaynaklardan ge- yat ted?iri her. türlü karaya _çıkz:ıa ye çıkarılmıştır. . ~ . . 
fen naberlerden anlaşılmakta ise de, hareketıı:ıe manı olmak maksadıyle ıt- Taliplerin 24/ 11/ 939 cuma günü saat on lkşte vılayet ıdare heyetıne 
monar~istlerin de boş durmadıkları tihaz edılrniştir. Sahilde bul.unhfi t~ : müracaatları ilan olunur. 3 12 19 4048 
teyid olunuyor. rassut mevkil;rin~e ~~ ma~~ıJ?-1er hı.nı -r Cj!M!4Mti 41.5 &d' e +' ı 'HW-fl&&ı' 

Nevyork için seyahate çıkan Bavye- hacette elektrıkle ınfılak ettırıJecektır. 
ra prensesi ve Belçika kralı Leopoldun --....:·---
ı eyzesi, Nevyork limanında vapurdan it J b Jk J d 
qıkarken, Hitlefe yapılan suikasti ha- a ya a an ar a 
ber almı~ ve şunları söylemiştir: i • 

_ Hit!eri daha öldüre!1'1e~i1er mi? SUih JSİiyOr 
Maaheza, ne zaman olsa öldürecekler-
dir. Bu adam ölürse, büttin dünya Budapeşte, 11 (RAdyo) - Peştet 
memnuu olacaktır.> Loid gazetesi; italyanın Balkanı~~ -

1 J• d t k •f da sulhün haleldar olmaması ıçın 
v ıyana a !>V l at bütiln tedbirleri aldığını ve statuko-

Patis, 11 (Radyo) - Viyanadan nun bozulmaması için, icap ederse mü 
alınan haberlere göı1e, orada Bir çok selldh hareketlerde bultınaeağıtıı yaz-
yahudiler tevkif edilffij tlt. maktadır. 

- • ' ' 1 • ~- • .,.. •• • ~ • • 

ELHAMR A 
tdaresinde Milli Kütüphane Sinemasında bugün matineleri~den itib!re 

ŞEKER BAYRA!ıll h:ıftıısı şerefine şekerden tatlı bır şaheser 
SENENiN /J(/NCl BÜYÜK TÜRK FiLMi 

Bugüne kadar eşi ve emsali göri.ilmem1ş bir 
KAHKHA TUFANI 

TOSUN PAŞA 
BAŞROLLERDE 

HAZİM - ir ASFİ - FERİHA TEVFİK - HALİDE - MAHMUT 
ŞEVKİYE - SUAVİ ··- NECLA ve küçük TOSUN 

ve büyük N A T A Ş A R E V Ü S tJ 
SEANSLAR: bugün ve yarın ve bayraınaa her gün 

1
....,, 1995 RH ' E ' ft't 

T elef-,tJ 3646 
._ Ut"S ":! ' [! ' ı 1, 1 Tay yare sineması 

Görenleri hayrette Oıra:Kacak derecede 
tezyin edilen 

Kültürpark Sineması 

10.15 - 12.30 - 14,43 - 17 - 19,15 ve akşamla.rı 21 •. 3~ da .. 
ugiln ve yarın sabah 10,15 seansları ucuz HALK matınelerıdır. Bugnn 

TALEBEYE 12,30 ve 14,45 de 15 kuruş 
Bayram münaaebetiyle muh " 
terem müdavimlerine bati· 
rctSJ <f aima dillerde V~ göntil • 

lerde yaşıyacak olan 
TORKÇE SÖZLO ve 

ŞARKILI 

Gülnaz 
Sultan 

AYRICA: 

tı~Utı saat 5 den itiöaren kapıla
rını muhterem müdavimlerine açıyor 

İlk film 

PAR is J ·ş IK L ARI 
DÜNYA SES VE ŞARKI KRALI 

TINO ROssı 
Tarafmdan temsil eclilen bu muhteşem film tekmil seyircilerini zevk 
ve heyecan iginde bırakaeaktır. . .. 
Arrıca: Türkçe 8özlü ,.e şarkılı ARZU İLE KANBER fılmı ıle met-
1·0 jurnal ve renkli miki 

MALEK BAHRİYELİ •e 
EKLER, JURNAL 1 

"l_llllil_Sie,~An~s~~Rn···ı~t!l*Fe~ri~:·=t:tıtıBii:~l-lm,.ıı+ü'-~~~·~aıib'~sıtıiı~·ı· i9m•s~~m-~v•za-~•ezd'llıiriiiilliıi81• ~lltS:~ij-i"•iiiiıi:ıı:&:iıiillillİ ...... ~ ... -. ................... ma ....... . '-it hl 5m;pl#Ma!gt#şgc:aa 11~: ~Jı .?:~-~=-~ım ı • ı ••f-S twt_.. -
Seansla: Bayumda her gün saat 12 den itibaren başlıyacnktır. 

• rn ı rr M§M:ı Mti 

YRAMDA 

SİNEMA 
B A 

YENİ 
Bütün tımitlilerin bayramlaşma yeri olduğun~an m~düriyetimiz 

asağıdaki eşsiz muazzam progran:ı tııkd~~ .~dı~or . 
HEPSl !ZMİRDE İLK DEFA Türkçe sozlu bır harıka 

TÜCCAR HORN 
Fransızca sözlil Oynıyanlar 

CHARLES v ANEL - ERie ııon STROHElJ! 
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ilzmir Levazım Amirliği :iatın Atma i . 
~ Komisyonu ilanları i 
. lzmir levazım amirliği satın alma komi.~yonımdan: 

İstanbul komutanlığı birliklel'i ihtiyacı için şerait ve evsafı dahilin
de 7(2 bin kilo kuru ot kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. İhalesi 
20/ 11/ 939 pazartesi günü ::;aat on birde yapılacaktır. Muhammen bedeli 
19663 liradır. İlk teminatı 147 4 lira 73 kuruştur. İsteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle teklif mektuplannı ihale günü ihale saatın
dan bir saat evveline kadar Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonu-
na vermeleri. 2 7 12 18 

lıınir levazun arrıfrliiii satın alma lwmisyomnıdan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri hayvanatının 340200 kilo yu-

: · · laf ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ek~iltmeye konmuştur. 
2 - !halesi 24-ikincitesrin-939 cuma günü saat 15 de kışlada izmir 

r • levazım amirliği s~bn alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 18711 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 1403 lira 33 kuruştur. 

·5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
• 6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

mek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı k:ınunun iki ve üçüncil 

·-· - maddelerinde ve şartname~inde yazılı vesikaları, teminat ve tek
lif mktuplarını ihale saatinden en az bir i'iaat evvel komisyona 
vermiş bulunacaklaı·dır. 8 12 17 22 4121 

/%mir leı·aznn amirliği satın alma komi.":Jyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri ha~·vanatının 372000 kilo yu

laf ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - !halesi 24-2. teşrin-939 cuma gi.inü i'iaılt 15,30 da kışlada izmir 

levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
:J - Tahmin edilen tutarı 20-160 liradır. 
4 - Temınatı mnvakkate nkçası 1534 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komis;ı;onda görülebilir. 
6 - t~tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına diar vesika göster

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

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları, temiııat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komisvona 
vermiş bulunacaklardır. 8 12 17 22 412Ö 

hmir leı·a::ım a11lirliği. salın alma knmis11omından: 
1 - Ordu ihtiyacı için pazarlıkla iki yüz kırk iki bin kilo pirinç sa

tın alınacaktır. 

2 - İhalesi 18-2. teşrin-939 cumartesi günü saat on birde izmirde kış
lada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (59290) liradır. 
4· - Teminatı kııtire akças1 (8893) lira (50) kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklat•ına dair vesika göster

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

· - maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı ka
tiyeleriyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaat
ları. 

lzmir le'll·azım amirliği sattn alma komisyorıu11dan: -
1 - Ordu hayvanatı için pazarlıkla beş yüz ton yulaf satın alına

caktır. 
2 - İhalesi 18-ikinciteşrin-939 cumartesi günü saat on bir buçukta 

izmirde kışlada levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - TahIIJin edilen tutarı (27500) liradır. 
4 - Teminatı katiyeakc;ası ( 4125) liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komi!lyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret Ol.lasmda kayıtlı olduklarına dair vesika göster

mek mecburiyetindedirler. 
T - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ikl ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve:;ikaları ve teminatı ka
tiyeleriyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaat
ları. 

iz.mir levazını amirliği satın alma komfayorıundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri h.'.lyvanatı için 104 adet Al

mankarı eğer takımı pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 
2 - lhale::.i 21-ikinciteşrin-~39 salı günü saat 15 de kı~lada izmir le-

vazım flimrliği satın ma komisyonunda yapılacaktır. 
8 - Tahmin edlien tutarı 61 rn liradır. 
4 - Teminatı katiye akçası 936 liradır. 
5-- Evsaf ve nilmunesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

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

· maddelerinde ve şartname:sinde yazılı vegikalan ve teminatı ka
tlyeleriyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaat
ları. 

lımir foı.1u;;ım amirliği satın alnıa komisyomnıdan: 
Adet Cinsi 

300 
500 

1000 
1600 
600 
300 
500 
500 
500 

2000 
300 

Kadana çulu 
Çeçe belleme 
Kadana yem torba:::ıı 
Yerli yem torbası 
Kıl kolan (mekkari için) 
Kıl kolan (kadana için) 
Tasma (kromlu köseleden) 
Kayış yular başlıklı (kromlu köseleden) 
Timar fırçası 
Gebre 
Timar süngeri 

1- İzmir müstahkem mevki birlikleri hayvanatının yukarıda cins ve 
miktarı yazılı on bir kalem muytabiye paznrlık suretiyle satın a
lınacaktır. 

2 - halesi 17ikinc.iteşrin-939 cuma günü saat on beşte kışlada izınir 
. levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 7340 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçası 1101 liradır. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daiı· vesika göster

mek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 ~ayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı ka
tiyeleriyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaat
ları. 

----r-""'.""-=-----~~~-------~--~---------~---------------1 zm ir levazım, <1mirUği sn tın alına komi~yonundarr: 
Tahmin edilen Teminatı katiye 

Miktarı 
Kilo Cinsi 
45000 kuru fasulye 

-45000 Nohut 

280000 Arpa 

Tutarı akçası 
Lira Kr. Lira Kuruş İhale tarihi 
5400 . 00 810 00 18/ 11/ 939 cumartesi 

4050 00 607 

9200 00 1380 

50 
saat: 14 de 

18/ 11/ 939 cumartesi 
.saat: 14/ 30 da 

00 18/11/939 cumartesi 
saat: 16 de 

1 - Ordu ihtiyacı için yukarıda cins Ye miktarı yazılı üç kalem er
zak \'e yenı ayrı ayrı şartnamclel'le \ e pnz:ı.rlıkla satm alınacak.
tır. 

2 - İhaleleri hizalarında ~·nıılı tarih gün ~.-r ~~ • ıA·•rle kışlada izmir _ 
levazım amirliği ı::atın alma komisyo:: • d _'. :nll:l CHktır. 

.. ! - Teminatları hi7.alarınclr. yn7.tlı{iır. 
· 4 - Sartnamesi her gün komisyoıhlı:ı r,öril~ · ... r. 

... 5 - İstekliler ticaret odasında knyıtlı olcL :. r.rı 'R dair vesikn ~~ ::r
mek mecbn r ivetindeclirler. 

6 - Pazarlığa iştirnk edecekler 219() qa.nlı k:rnımun iki ,,, ··,0 ~lncrt 
rnnddelerinde ve şnrtnnmesi?"de y~7.ıh ,.e,.ikaları ve tern·ıı::ıh ka
tiye nkc::. ~riyle birlikte ihale ~:ıa~1nd~n evvel k::>misy!'.lnn :.r.ür:t· 

\ .... caatları. • ;_ 1.:: _, .. e ı.ı ı'if ...... a • 

(ANADOLU) 

l::mir lu·u..ım amtrliği satın alm" J..:a-111.İbJJV'ltUrnk»ı: 
Miktarı 
Adt Cinsi 

6000 Yem torbası 
200 Katana çulu 
300 l\Iekkari çulu 

1 - Diyarbakır kor birlikleri hayvanatı için yukarıda cins ve mikta
rı yazılı üç kalem mutabiye pazarlık ~uretiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 17-ikinciteşrin~939 cuma günü saat onda kışlada izmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İstekliler be!li gün ve saatte komisyona müracaatları. 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu hayvanatı için pazarlık suretiyle 1000 adet tevhit semeri 

yaptırılacaktır. 
2 - İhalesi 20-ikinciteşrin 939 pazartesi günü saat 15 de kışlada iz-

mfr Jevazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 20000 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçası 3000 liradır. 
5 - Evsaf ve nilmuııesi her gün komisyonda görülebilir . 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster· 

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

maddelerinde ve şartnamesinde :vazıh vesikaları ve teminatı ka· 
tiyeleriyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaat
ları. 

l zmfr levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı 

Adet Cinsi 

2600 
12000 

3000 

Keçe belleme 
Gebre 

Kolan 

1 - Diyarbakır kor birlikleri için yukarıda cins ve miktarı yazılı üç 
kalem muytabiye pazarlık ımretiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 17-ikinciteşrin-939 cuma günü saat on birde izmirde kış
lada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacu.k
tır. 

3 - Tahmin edil€n tutarı 4878 lira 70 kurustur. 
4 - Teminatı katiye akçası 731 lira 70 kurui?tur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir . 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçUncU 

maddeJerindt Ye şartnamesinde y~zılı vesikaları ve .teminatı ka
t~yeleriyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaat
ları. 

lzmfr leı•a::nn amirliği satırı alma komi.<ıyonıında11: 
1 - Afyon garnizonunun ve diğer birliklerin ihtiyacı için komisyon

daki ev"af ve nümunesine göre ve şartnamesi mucibince 1500 
adet bakır çaydanlık kapalı zarfla ihalesi 22-11.939 çarşamba 
günü saat 15 de Afyon kor satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - Çaydanlıkların muhammen bedeli 6000 lira olup muvakkat te
minatı 450 liradır . 

3 - Evsaf ve nümunc:.;ini görmek istiyenler her gün iş saatlPrinde 
ve isteklilerin de teklif mektuplarını usulüne göre teminat mek
tup ve makbuzlariyle ihaleden bir saat evvel komisyona verme
leri. 

lzmir levazım amirliği satın alma komiB11orıundan : 
Kilo Cinsi 

2<'000 
26000 
26000 

I~pannk 
Pı·asa 
Lahana 

1 - İzmir mi.i!'ltahkem mevki merkez birliklerinin yukarıda cins ve 
miktarları yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle 
münaka;.;aya konmuştur. 

2 - !halesi 23-ikinciteşrin-939 perşembe giinü saat 15 de kıslada 
izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 4160 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 312 liradır. 
5 - $artnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster .. 

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

marldelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminati mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra-
caı:ıtları. 8 12 17 21 4117 

lzrııir levo::wı iJmfrli[j-i .~atın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için aşağıda miktarları 

yazılı kuru fasulyeler kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 3-11-
939 tarihinde talibi çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 mc! 
maddesine göre bir ay müddetle uzatılarak pazarlığa bırakılmış
tır. 

2 - Pazarlıkları 21-11-939 salı günü hizalarında gösterilen saatlerde 
Çanakkale l\lst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin yazılı muvakkat teminatları ve ticaret vesikaları ile 
muayyen tarihte komisyona müracaatları. 

M. bedeli M. teminatı Tutarı 
Garnizon 
Ezine birlikleri 
Geyikli c 
Kilitbahir < 

Kilo. Kr. Li K. Lira Kr. 
45000 14 472 50 6300 00 
40600 14 426 30 5684 00 
53200 14 654 60 8848 00 

ihale saatleri 
Saat 10 da 
saat 10/ 30 da 
saat 11 de 

12 Teşrinievvel 198~ PM61.· 1 

lzmir Defterdarlığından: 
Satış 

No. 
Muhammen B 

Lira Kr. · 

327 Alsancak çelikel sokağmda 1228 ada 14 parsel sayılı 
(12 taj numaralı arsa.. 1053 76 

I 

J 

l. . 
329 Darağaç mızraklı sokağında 7 taj No. lu kargir depo 1102 00 
330 ( > 1527 No. lu 2 inci altın sokağında 22 taj. No. lu 

(177.05 metre murabbaı arsa 106 02 
833 (Şehitler mahallesi papağan sokağında kain 15 tajlı 

(108,42 metre murabbaı ·arsa.. 65 62 
837 (Bornova orta namı diğeri merkez sokağında kain 66 

tajh 35,84 metre murabbaı arsa 09 00 
Yukarıda yazılı emvalin peşin para ile mülkiyetlerine bidayet en talip 

zuhur etmediğinden 9-11~939 tarihinden on gün müddetle temdide bır•
kılmıştır. İhaleleri 20-11-939 pazartesi günü saat 14 de milli emlak mü 
dürlüğünde yapılacaktır. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 depozito akçesi 
yatırarak yevmi mezkurda milli emlak müdürlüğünde toplanacak satıı 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. 4192 

lzmir Orman çevirge müdiir· 
lüğünden: · 
İzmirde Buca civarında bulunan ibroş çeşmesi devlet ormanından 765 

kental pırnal çalısı 15 gün müddetle ~erbest artırmaya konulmuştur. 
Beher kentalinin muhammen bedeli 5 kuruştur. Teminatı muvakka~ 

287 kuruştur. 
İhale 26-11-939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te orman çe

virge müdürlüğünde yapılacağından taliplerin teminab yatırmış' olduk
ları halde ayni gün ve saatte toplanacak komisyona mürucaatlar1 Hin o-
lunur. 12 14 17 20 4187 

M. M. V. Deniz Levazım satın - al •. 
ma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 120.768 lira olan 120.000 kilo sacleyağının 

28-ikinc!teşrin-939 tarihine rastlıyan salı günü sa~t 14.30 da kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - !Ik teminatı 7288 lira 40 kuruş olup şartnamesi her gün kasım· 
paşada bulunan komisyonda 604 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - stcklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç belli glin ve saatten bir saat evveli· 
ne kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

12 17 22 27 9247-4.150 

lstanbul P. T. T. müdürlüğünde·n · 
1~11-939 çarşamba saat 15 de kapalı zarf usuliyle eksiltmesi mu -

karrer R. Hisar P. T. T. merkez binası inşaatı jçin toplanan komisyona 
keşif ve şartnameleri dahilinde müracaat eden olmadığından kanunun 
40 ıncı maddesi mucibince bu iş yeniden ve kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

Eksiltme 29-11-939 çarşamba giinü saat 15.30 da B. Postahane binan 
birinci katta P. T. T. müdürlüğü odasında toplanacak alım satım komis
yonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 21406 lira 16 kuruş muvakkat teminat 1605 lira 89 kq. 

ruştur. . 
İsteklilerin mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hl?Sust ve fenni 

şartna~eleri proje k~şif hul§.sasiyle buna milteferriğ diğer evrakı 107 
kuruş muoobilinde almak ve muvakkat teminatım yatırmak üzere çaltı• 
ma gUnlerinde mezkfir müdürlük idari )<alem levazım kısmına eksiltme 
saatinden b ir saat evveline kadar en az 15.000 liralık bu işe benzer it 
yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden istanbul 
vilayetinden eksiltme tarihinden 'en az sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 
939 senesine ait ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat makblızu ve-
ya banka teminat mektuplarını havi kanunun tarifine göre hazırlanmıı 
mektuplarını sözü geçen komisyon başkanlığına No. lu makbuz muka • 
bilinde tevdi etmeleri. 10 12 18 22 9272-4148 

Salihli belediye riyasetinden: 
1 - Salihli belediyesinin sekiz adet yeni sebze dükkanlarına 954 lira 

keşif bedelli oluklu ve çelikli Iamarinadan kepenk yapılacaktır. 
2 - Şartname belediyede görülür. · 
3 - İhale 23-11-939 günü saat 16 da belediyede yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açıktır. 
5 - Muvakkat teminat 72 liradır. 
6 - Taliplerin müracaatları ilan olunur.. 10 12 14 16 4145 

lzmir Defterdarlığından: 
. Halil oğlu Alinin köyler şubesine olan emlak satış bedeli borcundan 

dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat komisyonu. 
kararivle haciz edilen Mersinli Bornova caddesinde 4 sayılı ve 2500 lira 
kıymeÜndeki sebze bahçesi ve odanın mülkiyeti 3/ 11/ 939 tarihinden tti 
ren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 24/11/939 cuma günü saat on beşte viJayet idare heyeti-
ne müracaatları ilan olunur. 3 12 19 4049 

.. 
1 

lzl'rlj;r üçüncü icra memurluiun • 
dan: 

iz mir Gümrük baş müdürlüğü nden: Bir borcun temini istif ası için be
her kilosu 6 kuruş kıymeti muham -
mineli 1071 kilo incir borsada 
16/ 11/939 perşembe .günü saat 11 
de pazarlık suretiyle satılacağından 
o gün alıcıların memurumuza milra • 
caatları daha fazla malumat isti,ren
lerin de 939/1091 No. do~yamızı 
görmeleri lüzumu ilan olunur. 

Kabın Kıymeti Sik !eti • .. 
T. N.lu A. Nevi Marka A.S.N. Lira Kuruş Kilo G. Eşyanın cinsi 
-- -- - -- - -- --
81 73/74 95 05 18 560 ispirtosuz gayri mezkur uçan yağ 
94 1 Ç. 81/ 92 77 00 77 500 Boyalı P. mensucat 
< « 99 24 24 810 Sun'i ipek mensucat 

98 97/ 100 81 25 26 750 < c c 
101 101/105 73 67 21 050 « c < 

42 156 Ç. Muhtelif 207 / 367 197 16 9 868 000 Buğday 
6 00 1 006 000 Bozulmuş buğday DOKTOR 

-- -- --
628 37 10964 670 Yekt1n. Fuat Naim Bayraktar 

Yukarıda mltfredatı yazılı eşyalar 20-11-39 pazartesi saat 10 da açık artırma suretile satılacaktır. Bunlardan buğ
daylar kısmen ekle salih ve kısmen de ekle gayri salihtir. Müzayedeye iştirak etmek istiyenler 939 yılına ait maliye 
unvan tezkeresini hamil olmak ve yUzde 7,5 hesabiyle nakdi pey akçası vermek 'gerektir. Müzayede ithalat glim
rilğil yanındaki levazım ve satış servisi binasında yapılacaktır. Bunlardan maada muhtelif cinsler deki eşya satışı 
da haftada 3 defa sabah ve öğleden sonra satış yapılmaktadlr. Ve bunlara a.it ilamlar satış yapılan servis bina
sındaki ilam tahtasına asılmakta olduğundan taliplerin muayyen günlerde gelerek komisyona müracaatları ilan 
olunur. 4106 

lzmir gümrük muhafaza tabu ru satın alma ko-
misyonundas: 

Umum kat .... )fuvak 
Miktarı Tutarı 

' 
ti men atı Eksiltme Eksiltme 

Cinsi Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. Tarihi Saati 

Sömikok maden kömürü 18000 441 00 34 00 24/11/939 14 00 
Mangal kömürü 18000 900 00 68 00 24/11/939 14 30 
Odıtn 300000 4500 00 ... 338 00 24/11/939 15 00 

1 - İzmir gümrük muhafaza tnbt1 ru merkez, Ayvalık ve Urla bölükleri ihtiyacı için yukarıda cins ve miktar 
ları yazılı ~akacak madd1.>leri açık ek c;iltm .... ~ uretiyle ve ayrı ayrı şartnamelerle münakasaya konulmuştur. Eksilt
m:.:..:.·i biıalr.rtndıı IZ'Ö~terilen gi.in ve saa1 erde yapılacaktır. Şartnamesi her gfüı komi~yonda görülebilir. 

2 -- i"n··.., tnhmiıı ' · ' a rı ile mıı··ııkJ· ıt teminat miktarları karşılarında gösterilmiştir. 
8 - l stekli::.rin 24fl .l .. n,.·'ı •...... :ııı .kinci ve üçüncü maddesinde ve şartnamelerinde yazılı vesik .... larla muvnk

kat tc:~:: .: -;t ~i1:ıhbuz v<' .. ., 'ı·,ııt· : ;.1ek tuplariyle birlikte eksiltme saatinde izrrtir beyler sokağı arkası Geri tütün 
kumrınnyı:t"l y::ı-:ı:-dr !:'.'J:·r r:-.tın alma komisyonuna müracatları. 9 12 17 23 

, .. ıt. ' . ' "\ ~· . ~ ....... .. 
. ... . 

E,refpafa haataneai Cildiye • 
efrenciye mütehauuı 

Hastalarını her gün muayene· 
hanesinde öğleden sonra saat U 

de kabul eder. 
(3 ncü Beyler) Şamlı sokak 

No. 8 
İzmir üçüncü icra mem•rlutun • 

dan: 
Bir borcun temini istüası için 700 

lira kıymet muhammeneli fort mar .. 
ka bir tenezzüh otomobili . açık· ar• 
tırma suretiyle !zmirde Alyoti bira• 
derler kemer deposunda muhammen 
kıymetin % 75 şini bulduğu takdir -
de 18/ 11/ 989 cuma günü saat 11 el• 
satılacaktır. Aksi takdirde 21 / 11/ 
939 salı günü ayni yer ve saatte H • 
tılacaktır. , 

Satış peşin para iledil'. ·~ 7,5 pey 
akcası ibraz mecburidir. 

Daha fazla marn.mat almak .isti· 
yenlerin 39/ 1005 No . . lu dosya il• 
memuriyetimize müracaat lan ıuzu • 
mu ilD.n oluıı.ur. J 


