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Abone { Seneliği 1400 kuru, 
Şartları { Altı aylığı 800 kurut 

Yabancı memleketler için 27 liradır 
İDAREHANE: İkinci Beyler sokak. lzrnir 
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Nüahuı her yerde 5 kuruıtur 
Günü geçmiş nushalar 25 kuruştur 

Alman Uınumi Taarruzu .Pel{ Yaliındır. 
Alman Tayyareleri 

Dün lngiltere'nin 18 şehrinde uçtular 

Fransa 
1891 doğumluları terhis 

ediyor 
ltalyanrn siyaseti 

Paris, 17 (A.'A.) - Milli müdafaa M ) . . k .. . k b• b . 
miilteprl B. Ducas ~eferber edilmiş USSQ lfll OffiUnlZffie aTŞl lr araJ 
olan 1891 U!veJJUtlU Fransızların da bu 

mı 

. •YlD: n~aretinde urhis edi~eceklerini kuruyor ? Stalinin nazarları 

lngiliz daf i topları büyük bild=~t:_ Huil · 

faaliyet gösterdiler 
Sulh teşebbüsünün akim ka masından dolayı Hitler'in 
umumi taarruza kat'i surette karar verdiği söyleniyor 

Paris, 17 (Radyo) _ Alman tay
yareleri, bugün İngilterenin 18 şehri. 
üzerinde ve Setlan adalarında uç -
muşlardır. Her tarafta \•aktinde ala
rım verilmiş ve halk, derhal sığınak- · 
!ara kaçmıştır. Alman tayyareleri . 
İngiliz avcı tayyarelerinin kalkması 
üzerine muhtelif istikametlere doğru 
kaçmağa başlamışlardır. 

Liyon, 17 (Radyo) - Alman tay
rareleri, busabah saat 9,30 da gö -
rilnmüş ve derhal alarm verilmiştir. 
Alarm 11.ı.10 na kadar sürmüştür. 

Londra, 1 7 (Radyo) - l\Iancester 
üzerinde uçan Alman tayyarelerine 
dafi bataryalar ateş açmış ve avcı 
tayyareleri derhal kalkarak düşma
nı karşılamıştır. lngilterenin 13 şeh
rinde dafi bataryaların faaliyeti kay
dedilmiş ve top sesleri uzaklardan 
işitilmiştir. 

Londra, 17 (Radyo) - Portekiz
den gelen haoerlere göre, Alman a-
miralı Re derin bir planı,. Portekiz fngiliz daf i top ları gece faaliyetinde .• 
:ı.dalarından İngilterel:e hücum et • lerin, uzun müddet muattsd Jrnlnmı- sut una. karşı verilen cevnplard::ın son
mektir. Hatti, Almanya denizaltıla- yacağı kanaatini gösterm~ktP.dirler. ra, Bitlerin ıımıımi t:ı.:ırı·uza knti su-
nndan bir kısmı, bu adalarda gizli Londra, 17 (Radyo) - Siyasi ve rette karar verdiğini ve bu taarrmrnn. 
bulunuyormuş. resmi mahafil ile matbuat. Hollanda pek yakın bir zamanda bek!e11ebilece-

Bal, 17 (Radyo) - Busabah şe- kraliçesi ile Belçika kralının !'1ulh tavas -Devamı 3 ncü sahifede -
hir üzerine gelen meçhul tayyareler, oo------
Fransızca beyannameler atmışlar -
dır. Bu beyannameler, baştan başa 
lniiltare aleyhine yazılmıştı. 

Paris, 17 (Radyo) - İngiliz ga -
zeteleri; maliye nazırı Sir Con Sim o
nun, Çemberlayn namına Avam ka
marasının dünkü içtimaında iradet -
tiği nutku tahlil etmekte ve uzun 
makaleler yazmaktadırlar. 

Gazeteler; Almanya hariciye na -
zırı Von Ribentropun, Hol1anda ve 
Belçika sefirlerine söylediği sözl~ri 
de dikkate şayan bulmakta ve Hıt -

Almanyanın bir 
teblifi 

Memleketimizden ihra
cı serbest mallar 

Bu husustaki kararname, yüksek 
tastl ke iktiran etti 

Vapurların traı:ısferine 
aleyhtardır 

Vaşington, 17 (Radyo) - Hariciye 
Nazırı Kordel Hul, Amerikan ticaret 
vapurlarının tranfer edilmemesi !iizu
muna kani bulunmakta ve bunun için 
reisicumhuru ilzam etmeğe çalışmak
tadır. 

-=-+==--
Baltık denizinde 
2 Fin vap 11ru müsa

de re edildi 
Stokholm, 17 (Radyo) - Alman 

cloııanma:ıı, Perna ve Plora adla rın<la
ki Finlandiya ticlılret \·aµurlarını Bal
tık denizinde tevkif etmiştir. Bu \·a
purlar, İngiltereye giaecek muhtelif 
eşya ile yüklü idiler. 

-=*=-
Ruzvelt 

Sulhti ·k oru :n'a 39· te-

Moakovada bir bayram günü 
Roma, 17 (Radyo) - İtalyanı münizm:n Balkanlara sirayet etme-

bugünkü siyaı:;eti, Avrupa matbuatm nesi için bir baraj kurmak i:stediğini 
da mevzu te:-;kil etmektedir. ·ııydeylemektedir. 

Amerikanın maruf muhanirler·· Pe~lı Xablo gazetesi de: Ilalkanlar-
den Elyrıt: .razclığı lıir makalene. İt İtalyanın daha miiee~,.;ir olmak is-
yanın mü~ellah bir 1..ıitaraflık muhaf Hğini ve fakat, Bulgaristan tarafın-
za ettiğini ve fakat, harbin sonuı· )n takip olunan muhafnzakarane si-
kadar bu :aziyette ~kalıp kalnuyacağ a~etin buna mani olduğunu yazmak-
nın meşkuk oldugunu. Balkanlar]. ndır. 
,yakından alakadar bulunduğunu iler Pari..:., 17 (Radyo) - Bitaraf kay-
sürmektedir. ıaklardaıı gelen haberlere göre; Sta-

Mac31r mntlıuah da; İtalyanın siya- 'in, Tuna ve Nilden \'azgeçmiş ve bu
, . vnzıyeti etrafında uzun makaleler "alnrda yapıl::cak lıir hareketin gilç}il· 
yn~rnakt~ ve bu cle\·letin. mümkün ol- ~ünü düı::ünerek, nazarlarını Hindi .. 
dugu ka~a_.r harpten uznk k<ılT"ln1'1n lvı ı.nnn çevirmiştir. 

sılahlnnmış bulunduğunu ve -Devamı 3 ncü aahifede -
-----:-oo 

Majinoya hücum 

Konseyinin önümüzdeki ictimaın-• 
da mühim mes'eleler görüşülecek 



(ANADOLL"J 

''**'*'* 
·ıayet Haber. ~!-i _I 

Romanya Tütün piyasası 
Pdısırla olan mii.nase· Salahiyettar bir zat, f iatiar geçen 

batını artırıyor 
Kahire, 17 (A.A.) - Mısıra gelmiş Seneki gibi olacakflT t di')'OT 

olan Rumen ticaret heyeti rei i mat- T'' · b .. 1 J 1 t 1 k t··w· .ı · t h t b . t .. ·ıı ·ne b" , tta ~rnlun·ı- utijn pıyasası ugun ercıe açı a- sa ı aca - u ıı,ıerın ama men eye e. 
u~ ;ı011-me sı erı Mıs ya.ı1rn t'c r~ mÜ cnl tJr. }Jün inhi~arlar başmüdürlü- lind geçıne~ini ve bir miktar komis. 

g l ce 
' 

ı or a 
Eski Başkumandan Blumberg kurşuna dizilmiş, ta

rbad 
1 1 m~~yntnt ı~ımak ıaı· _ı e 1 d~ 1oldıı- ğtınden yaptığımı% t~ıhkikata göre ida- yon almasını vekile teklif ettiğini öizq 

aeeerıar ıı - rzusun .. - b 1 ··h· 'kt d t"" t hb ·t· D" Aklı' bl ~ . l\I . ·dı 11 ,,. k.... ol<lu•~u re, u yı mu un mı ar a utun sa ın a er vermış ı. un ısar e e .. 
gunu \e .ı: ısır t c1pma ""' "' ı kt A1 ~k 1 b' t tl" b' di · · I k · · l ld 
miib:ıyaatı tezyide Ümacle bulunduğu- a achaa ı.r.. :a a1c ar. !r kz~ ' un ır ~ ye l'ebı~ı tnalmınfat şA:kı hı~adsıy e ~d 11 

raftarları ve Pragda 1200 talebe 
n <: •• l . t' . mu rrırımıze c enuştır ı: gımız ır e gr.a a ısar an gı e:q 

tev k :f olunm u tf'IT 
1 

u El~l~~~g~~et~si Rumen )ley.etinin - ~i.J . u .m a~lması için bir h.aft~ heyetiı;. t~oaret vekiliyle müstahsill~!~Il 
li J+ rnpacağıg müzakereler.den n.hse.d.erek geç ~ gını bıle z~~netmem. Yanı eh ıpenafnm kol'umak h~susu~d~ mul~1 

Londra, 17 (Radyo) - H~tle~in, Ordu başkomutanı Broçiç. artık ünhersitesi, dün .Alman zabıtası t.
1
a- ~Iı ır ile Romanva al'asınctaki ticaret k1ulagı~daclıı·:.t Tiit~? f m1ı.ntatkahıa1~ı~da ~~tta kb~utd~~~.1:ı! ?ılfek~ertını~ veki, 

Alman kumandanları ll.e siyasilcrıyle şüpheli t.elfıkki edildiğinden, bütün rafından işgal altına alınmış ve ta e- müvazcnesinin Romanyanm lehinde e •. •sper ı: mu .ema ı aa ıye. .a .ın e- e çe. a u e ı ıgı~ı, a a sa ış. ';'• 
!ilk sık konuştuğu taarruzun biran ev- salahi) et Von Katyele verilmi"'tir. befjen bi}l ikiyüz gen~ tevkif olunmuş- olduvrt nu ''e Alman.. 'p 1 " D _ dı rler. Fıatlerın geçen senekı gıbı ola- komısyon meselelerı hakkında hıçbııı 

• '>i g 1 ' ~cı, o oın.1, an v t h . r t kl'f dık1 b'ld' ·ı k•~d· vı;J .P.aşlamasını istediği söylenıyor. Bir rivayete nazaran, e"ki pa ko- tur. zig ve Çekoslova1'ya ile ol n ·mübade- cag-ıuı . a mm et yonım. e ı yapma arı ı ırı me LÇ ır. 
Bitaraf kaynaklardan alınan ~aber- mutan Von Blumberg kurşuna dizil- Viyana<la da birçok kimselerin tev- lelerini kesmis olmasına 'binaen .i\iısı- A~hıs.~rdon rtelen telg~·af: 

!ere göre; Göriııg, Hirnler ve Rıbent- miş ve taraftarlarından yüz elli zabit kif edildiği ve Göringin fabrikalarına rın kendi maİısullerine ihtivacı ohın Dunku. sayımız~a Akhısa:~aı: An- Belediyenin yeni otobüs 
rop arasında ihtnaf başgöst.ermiştir. tevkif olunmuştur. bombalar yerle~tirildiği. üç ~işinin diğer memleketlere ihracat 3·apmakta karay~ı gıden v: tı~aret .. v~kılım;z Bay . 
Göring; Almanyayı Rusyaya sattığı- Röyterin verdiği bir habere göre, kurşuna dizildiği, birçok }dmselerin menfaati bulunduğunu yazmaktadır. Nazmı Top~uoglu ıle tutun pıy~s~sı hatları iş~iyor 
nı ileri sürerek, Ribentropa karşı infi- Almanyada Çckya ile Avusturyada kafalarının balta ile uçurulduğu ha- A J b• ha~ında hır heyetten bahsetmıştık. . .. . . 
al göstermektedir. vaziyet gittikçe karışmaktadır. Prag ber veriliyor. t asta Jr ya pür Akhı!:!ardan Jlelen bir zat. bu heyetin, Beledıye, dunden ıtıba~en. Konak '" 

Eşrefpaşa arasında otobus ışletmete 

Belçl.ka Kral it 1 1 b ld ihracatta takas u·· ze· başlamıştır. Eşrefpaşa otobüsleri, Ko-l a ya ve spanya afJTI 1 J ~akta~ !.ki.~cikordonu takiben Saman 

H · ' N 'J b k • d iskelesı onunden lsmetpaşa bulvarına arıcıye azın 1 e aş U.. Londra, 17 (Radyo) - Bugün At- r l ne t e İ Ye ~eçmekte lki~şmeli}t caddesinden Eş-
d k b t tt" Ias denizinde (Afrika) adlı petrol ge- . . . ıı·efpaşay~ c;ıkrnaktadır. Asfalt yol, Eş-

nıan anı a Uı e l LJ il d B l "k t .. t . misi bir Alman tahtelbahiri tarafın- Şehrımızdekı bazı bankalar, mua- refpasa meydanından Dolaplıkuyuda 
Brüksel, 17 (Radyo) _ Kral Leo- fl0 an Q Ve e Çl Q nzn ama ntzye l dan torpillenerek batırılmıştır. Vapu- meleleri tamam olan mahsullerin ihra- tnkıl§:p llk~kuluna cloğru inşa edil~ 

pold, bugün Hariciye Nazırı Spaak "Jk • ·ı [ ,.. k d /J k/ run bir Alm~n korsan gemi1'i tnrafın- cına ~~t takas ~yanı:ameler.i üzerin- mektedir. Bu yol tamamlEtnınca oto
ile beşkumandan general Deniyi kabul mU ıyesz e Q a Q QT 0 U QTlnf dan batırıldıgı da rivayet olunuyor. ~en yuzde lOO nısbetınde prım verm.~- ıPüsle1-. DoloplıJ{uyuy:ı k14dar Y:P~ 
t . k d'I . l "dd t k B• Al h . • B / ge başlamışlardır. Bu husus.ta henuz nakledeceklerdir 

e mış ve en l erıy e uzun mu e o- Al , b ·ıd. d ·ı ır man evet ı e • Ticaret Vekaletinden resmi bir iş'ar . 
nuşmuştur. manya ya l lT l er g d ~ d yoktur. İhracatçılardan bazıları, tele-

lrok ve Mısır Lo d 17 (R d ) B k ld B k . t• "lk' · . .:ı ra a v. r l fonla Ankaradan bu hususa dair ma- Şi 1d maç'arı n ra, a yo - rü se eni ve -elçi anın tamamıye ı mu ffeSı.ne d 
bildirildiğine ve siya i mahfeJlerin fe\·kalade alakadar olduklarını Al- Belgrad, 17 (Radyo) - Bir AJ - lı.1ınat almışlar ır. s·ııı şampiyona maçlarına yarın 

basvekilleri katiyetle temin ettiklerine göre; 1tal- manyaya bildirmek suretiyle mühim man heyeti, harpten evvel Bosna , 0*0 baslanacaktır. 
Kahire, 17~ (Radyo) _ Mı ır baş- ya ve İspanya hükumetleri, Hollanda teşebbüste bulunmuşlardır. Her eğe yapıl .. '1 ihracat ve bu yilz- y "' . } d İlk maçı saat 13 <le Doğanspor - De-

vekili, bugün Irak başvekilini kabul oo den mütevelli~ ~laca.klar ~~kkında agmur Ve Yl ITJITI mfrspor takımları yapac;ıktır. :ijun-
etmiştir. Atlı• 'n • •• • Yugoslavya hukumetıyle muzakere- E ll. 1 · . b 1 dıın sonra Üçok - Yamanlar karşıJaşa-

İki memleketi alakadar eden me - soz erı !erde bulunmak üzere Belgrada gel- _. vve G ?ece zmıre Ye cıvarına o caklardır. 
miştir. yogmıır yagmış, saat 24 .ct:n 4,30 a k~- Gelec k h, ft.'l A tpg _ Alt t k 1 seleler görüşülmüştür. d r Foça kaza merkezının rnuhteH . e n ~ ay ~ ım a--

Bnltık "' ı" Afm yerlerine vı]dırımlar dü~mliş lıir vıl- rı ~k maçı y.apar"'~k, o,ndaı: so~rs da 

Ald k ·-~ an " :ıı ' •• Doganspoı· - Demıı·apor gaJ 1 bi ıle "()',._ !anmama ,., dırım, Foçanm Çayhane mahallesınrıp . . . .. . . " 
M lngı.lteren ;,,, du·-n İl)a r'"çı·n nasıl bı·r nr~ Lolncllra.l 1.' (Radyo) - Baltık B. • Tazım S'ivlemezin evine düser k k - Ya~ıunll~r dralıbı <U>mJfınal mnçla-

L « y • mem f' et Prınden a ınan haberlere b .. d . k r k t . N"f rıı11 Ynn,•ca \ıaı· ır. azJ m r-öre, B tık den 'zi civ rında otura ı 1 
· tv~ı ~t ı~men ) 1 rnış ıı. ~ u usca İ1:;inqi haftanın galjpl9ri de ücilncft 

zam kuracag.,; ın l ,h Ög..,, Ten m elid 'r Alman r ıı. f < l'yetle Almanvnya ia- z, yı.ı ) o ur. '''lfta final maçı için kar§ılasac;:ıklar· 
Londra, 17 (Radyo) - Almanya- .( C l Q n ı . de ·n dev m olunmaktad1r. Dün ii,., * dır. 

dan yeni gelen bir müşahid, şayanı Londra, 17 (Radyo) - Dün ak -ı Lontlra, 17 (Radyo) - Harp vazı- bugün de ik' vapur, 4500 Almanı ha- Bayındırda bir hırs z' ık --=*-= 
dikkat bazı malumat vermiş, Alman- ,şam Ava~ kamartısındn maliye na- :reti h:.ıkkında her hafta Av~m kama- mileıı Rigadan harek.et etmi.ştir. Baymdırda Falaka köyünde bir hır- Köylüye flTaba tip· 
ların Admiral •Şer ve Doyçland cep zırı Con Sımon, uzun beyanatta bu - ıasmda yapıl n mutad nıuzakerelcr K [ [ sız!ık yakıı~n olmuştur. Yetim İbrahim 
kruvazörlerinin bir Alman limanında lunduktan sonra muhalefet rderi e_,,na ında b ıgiin söz alan muhalefet O.,tro rş erı k run 65 ya~ında Hatice Yangının e- Ziraat Vek:-.let!.' .:m.e:nlel~et11.1 lH!J' 
demirli olduğunu, hatta bunları göziy- binbaşı Atlj söz almış. iki bitar~f hü - 'partisi iıdnci li<l12rlerinden Snen, mcc- Londra. 17 (Radyo) _ Hollanda , ine geceleyin dıvar aşarak giren iki mınt;ıka mı:lakı ko:vlu JÇın pır tı:g ara-
le gördüğünü söylemiştir. Bu müşahi- küınetin sulh tesebbü;:.leri hakklnda füten Almanyaya hakkaniyetli şartl!lr ile İngiltere ara ındn bitaraflar ge _ hır ız, s ndıkta bulunan ı 5o lirasını lı~ kııJl~r_:ılnuısıııı muvafık görm~1ı:te-
din söylediklerine göre Almanlar, At- şu beyanatta bulunmuştur: dahil'nde muamele yapılmasını ve ka- v.e bir •nbanc~av.·ı almıalardır. Zabıtar·.ı d.ı.r. '\ eki.ı let, ha1.ırla:qan. araôa. t.ıple-. · t• rnilerinin kontrolünü kolaylaştırmak J. llı' · J b 1 ı 
Jas denizinde dolaşan iki korsan ge- - Sulh tekliflerinin, Almanya ta - rar a .nm sn~ı .. st~~11ş ır. için evvelce başlıyan ve bir hafta - hfcli~e yerinde vanılaıı t<:>tkikntta rlı- t ınMn ı_r nsmım s purış etım~tır. 
misinin, cep kruvazörleri ~eklinde bo- rafından reddedilmiş olmasından çok Hatıp de:n.1ştır kı =. ·-. . dan beri devam cdilemiyen milzake- vard::ın :ıtlark1>n hırsızlnrın 21.5 lira . Hf'r. ·rılayette nümune .kByJerlne 
yandıklarını ve o şekle konduklarını, müteessirim Çok temenni edelim ki, - K .ndbı~ınde tatbık ethgımız ablu- . 1 t k. b 1 . o-i'm.. pare YI düc:ıürclükleri ()'örül mü~- göndcrılecek ve tamim Pdilecektir. A-
fakat bunların süratlerinin az oldug~ u- bu ı'kı' bı'tar.af hükuA met haı·be gı'ı• _ kayı ıc. a ın a ~a. Id.ır.acağımızı Ye- 1 e ere e ıar aş anmıştır. Bır Hol - t.. B' d d'l b 1 t n . ra >ahırın demir VP taht<,ı a.ksamı ga 

t } f f d - b I 1 lancla heveti lıumrn için veni tal'- ur. r e men ı u unmus ur. l•U ıf yet uc 1 d.l kt' • 
nu bildirerek demiştir ki: mesinler ya a ı ı e ecegımızı, aş arım a matla b~gü~ Londraya gelmi:-tir. • üzerinden .'.lr.'.lşıırmaya dernm olunu- uza ma e ı ece ır, 

- Almanlar, bunların cep kruva- .. .. · . . bulunanlar harpten Yazgeçince sulhu :i vor. ooooa---
zörleri olduğuna İngiliz ve Fransızları Sozun? devam eden B. Atlı, h~ry derhal yapacağımızı Alman milletine ç; n - J 1poD * Zabıtada 
ikna ederek en büyük deniz kuvvetle- hed~fl.erı hakkında da şunları soy - arılntmalıy1z. Bunu yaptığımız giin l f 
rini takibe çıkarmak suretiyle Alman .emıştıı~: . .. . . ~iman m:lleti, r-ulhu kurmak için b~- ki ç· n 'i yakrı 'a,d1 
donanmasının İngiliz donanmasına - Şımdı hukOmetten bır talebım zımle lıeraher hareket edecek ve ço,( Tokyo, 17 (Radyo) - Alının Snn günJPrde c:chrimizde sun'i bazı 
serbestçe taarruz etmesini düşünüyor- var. Niçin harbett'ğimizi ve şartla- kolayca sulhıı temin eyliyeceğJz. D. N. B. n.iansı bildiriyor: tasları e1mns verine yiiJ.:sek fiatle "a-
lar buna aldanmamak lazımdır rımızın ne olacağını tesbit için Do - B. Snen, Hollanda ve Belçika hü- Cenubi Çindeki matbuat ofisi ja - tc'mık d01aııdırıcıhğa teşebbüs eden 

' · minıyonlar ve Fransa arasında yapıl- kümdarlarmın "lılh tekliflerinin ehem- ponyanın. Çan-Kay-Çek hükumetine :ki rnnli. dün wbıtara yakalanmı~tır. 
Alman vapurları makta olan müzakerelerin ilerileyip miyetini söylemiş, cihan sulhunü te- müessir bir darbP indirmek için he.•- Durılar Almanca ve Fransızca ırörüc:-

Londra, 17 (Radyo) _ Londra ti- ilerlemediğini bilmiyorum. Buna sü- min gibi şayan tebcil bir gıiye ile ha- zırJandığını, bu maksadla Çinin son mckiı:ıdirler. İkisi de gençtir. Adliyeye 
caret odası, bitaraf limanlara iltica ratle cevap istiyorum. Buna verile - reket etmek sayesinde bu iki bitaraf limanını da işgal ettiğini, Şn.nghay verilmişlerdir. 
etmiş bulunan 60 Alman vapurunun cek cevap tehir olunamaz. Hattfı nıcm'eketin bir tecavüzden kurtulmu~ ve Çunkin arasında devam etmek~e ** 
serbest pırakılması ve lngiltereye gel- bunların tesbitinin, harp sonuna bıra- olduklarını anlatmış ve demiştir ki: ol~n sevkiyat ve ticaretin bu suretle B R Ç .k 
ll}esi için teşebbüste bulunulduğunu kılması da olamaz. Ifarp bitince İn- - Cekoslovakya ve Polonyamn ta- menedileceğini haber v 'yor. Sahil - • IZl ev 
haber ,·ermektedir. Ticaret odası, va- giliz milletinin, dünyada na~ıl bir in- rihten ve A vrupn kıtasından kal dırı- den 100 bin kişilik Çin kuvveti ce - Şehrimizde bulunan emniyet umum 
pı,ırlardaki bu emteanın Londraya tizam kurmak i<ıted'ğini bütün cih:. n lamı acağım ve b rışın artık hac:ta kilmektedir. Cinliler. geride yeni tah- mHdürü B. Rıza Çevik, dün Ankarava 
nakli için tedbirler almıştır. öğrenmek i-tiyor. Parlamentonun ö- fikirli b·rkcıç muhteris sefin elinde o- kimat yapmaktadırlar. gitmiştir. · 

nümiizdeki hafta içinde hükumetin yunca~ oımıracağım bilmek. ve anla- Pilot ve mitr f ı·özrif e.... --oo*oo---
Ho~ Beli~a F ransaya izahatmdan tenevvür etmek fırsa- mak ım ır. R rı hedeflerınin taYi- , -

Y tını bulmasını temenni ederim. ni ev,·elemirde Alman m·ııetine, onda!l Londrn, 17 (Radyo} - Paristen Menemenin p~a~ı 
gidiyor Muhaliflerden B. Senkler de söz "Ont'a da medenh·et namına harp eden bildirildiğine göre, Fran'4JZ askcı 1 Menemenin müstakbel imar planı 

alınış ve demiştir ki: İngiltereye aittir. makamlan, pilot ve mitralyözcüler ye haritası hazırlanmıştır. Yakınd;ı 
Londra, 17 (Radyo) - İngiliz Har

biye Nazırı Hor Belisa, bugün Fransa
f~ gidecek ve bir.kaç gün orııda kala
caktır. 

Kanadanın harp 
mgsraf /arı 

Londra, 17 (Radyo} - Kanadada 
Ottava gazetesinin seHihiyettar mu
habirinin tahminlerine göre Kanada 
hükumetinin ilk sene harp ma~rafı 
600 milyon İngiliz lirasını bulacak
tır. 

Bitaraflnrın sulh teşebbüsünden için mevzu yaşı 18 den 17 ye indir - \nkaradan Nafia Vekaletinden bir 
sonra Almanyanın vaziyeti artık sa- Alman sanayı·cı·le· meğe karar vermişlerdir. mütehassıs mühendis, Menemenin 
rihtir. Bizzat Hitler, bu te5;ebbüse B d imar plılmnı tetkik edecektir. 
cevap vermekten imtina etmiştir. • d ı. • • k e'çi~ada en iş" *---
Harbe devam eden Hitlerdir. Bunun rtn en rı ·ı act! B "l 1 17 (AA) FI .. c K d k , .ru rne ' . . - arıcıy uşa as a ak 
sebebi de Çekoslovakya ve Polon~ Londra. 17 (Radyo) -.Rolland~- Nazırı B. Spaak mebusan meclisi ha- 1 ym amı 
yanın Alman boyunduruğunda bu - dn çıkan Henclbol gazctcsı, büyük riciye encümeni huzurunda yaptıO-ı h Kuşadası kaymakamı B. Etem Yet-
lunmasıdır. Harp me:-ıuliyeti bir tek Alman aanayicisi Tisini~ Almanya yanatta Almanyanın son günl:ı·cte' ı C1'ener ~hrimize gelmiş, valiyi ziya
kişiye, Hitlere racidir. Hol1anda ve devlet şura.,ına d:ıvet edılm~si üzeri- ha1fü hareketi karşısında hükumeti ret etmiştir. 
Belçikanın, tecavüze karşı anlaşma- ne İsvicreye kaçtığını yazıyor. Sa - endişeleıini gizlememistir. Reımı'i ma- -=·*·=-
lar imza etmelerine bitaraflıkları ma- nayici, lıu daveti ŞÜJ?he ile karşıla - hafil ve halk buhranİn allatıldığmı K h t ] " 
nidir. Bununla beraber İngiltere , ınış, ticaret maksadıyl~ gidiyormuş müşahede etmekle beraber her türlü o yun as a ıgı 
böyle bir tecavüz karşısında bu bi - gibi lsviçl'eye kaçmış, bir daha gel - tehlikenin bertaraf edildiğine inan- i\Ienemende bir köyde koyunlarda 
taraflara yardım tedbirleri almalıdır. memiştir. mamakbıdır. hastalık cıkhğından tedbir alınmıştır. 

--------·-----AAl*El'!i!Plml!'l:l••m•ımıtn A#W1 ?* n;..-ewa;+ bMU§02i2? wv 
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~1111-.JSLAM TARiHi taatlc meşgul olmuştu. Bahira, bir his içinde heyecanlandığını duyuyor- yursuıılar, diyor.; deyiniz. "" .-.••l!lll••ll!l!l•'lll~ll gün kendi sağlığında iken abirza - du. Artık kafile gelmiş ve pek ya - Emrini verdi. 

1 
man Peygamberi ile karşılaşacağın- kında konaklamıştı. Bahira koşarak Biraz sonra yemek hazırlanmıştı. 

H M h d dan emin bulunuyordu. lkametga - gelmişti.. Peygamberi görünce; Hademelerden birsi; kervanın bu -z. amme hının ü~tiinde bir nevi tarasa vardı. - Ben şahadet ediyorum ki sen lunduğu yere koştu. Bahira namına 
Arahistandan Bu1ı1ra ve Şama geçen- muhakkak Allahın resulüsün. onları davet etti. Buradan defalar -

YAZAN..• M.. Ayhan _ 11!11 !er, Şamdan Arabistan illerine doğ- Diye bağırdı. ca gelip geçmiş olan bu yolculardan 
-'•••-• ru akıp giden kervanlar; her zaman Kureyşiler ; Bahiraya hayret için- bazıları; 

onun ikametgahının civarında ko- de bakıyorlardı. - Tuhaf şey, ba alim şimdiye ka-
2 

- 47 _ ayni isme tesadüf edilir. Pederinin naklar ve badehu hareket ederler- - Nereden bildin bu masumun dar bizi hiç davet etmemişti; 
Diyerek hissiyatını izhar etmişti. ismi, Yunus Abdüssalebi idi. di. Bahira; bu civarda bir ağaca çok Peygamber olacağını? Dive mırıldandılar ve daveti ka
Bunları müteakip, Bu rı:ı. şehrine Bahira bütün nasraniyet ilmini dikkat ediyordu. Bu ağaca; bir za - Bahira büyük bir heyecan içinde bul ile mabede girince bu düşünce le -

varmak için konakhyacakları ma . nefsinde taşıyan, Zühtü Takva ile manlar Hazret İsanın gelerek uzanıp idi. rini açıktan açığa izhar ettiler. 
hal; 0 şehire iki fersah mesafede o- me~gul bir dehri idi. dinlendiği ağaçtı. Ve o tarihten iti - - Onun üzerinde bir bulut vaı-9.ı. Bahirş.; 
lan Küfur denilen kariye idi. Bura - Hazret !saya aid bir incil de ken- haren hiç bir kimse bu ağncın dibi- Ona gölge yapıyordu.. Kendisine _ Artık böyle şeyler karıştı~m~ -
da büyük bir hıristiyan uliminin ika disinde bulunuyordu. Bu zat; İncili- ne oturmamıştı. Bahira da çok dik- da,ğların, taşların seiam verdiklerini yın -dedi- onlar hep eskiye aıddır. 
metgahı ve daimi mabedi bulunuyor- şerif ve diğer Semavi kitaplardaki kat etmiş fakat ağacın dibinde otıı- gördüm. Zaten ben onun şekil ve ev- Kervandaki halk; kamilen sofra ba
du. tetebbuah neticesinde büyük bir ran hiç bir yolcuya tesa,düf etmemiş- safını okumuştum. Hatta Nübuvvet şında idi. Bahira bütün çehrel.eri ay-

Busra şehrine; Mısra şehri dahi Peygamberin gelece~ini biliyordu. ti. işareti onun arakasında.dır. rı ayrı tetkik ediyordu. Fakat ıçlerin-
deniliyordu. Hatta bu Peygambcrın evsaf ve eş - - Şayet -diyordu- bir gün o büyü~ Ilu sefer, kureyş ehli hayrete dilş- de kendi arzu ettiği çehreyi göremi-
Ebülfüdanın rivayetine göre, bu - }dilini de istimzaca muva~fak ol - Pevgamber gelir!'ıe; dikkat edelim, müşlerdi. yerek müteessir olmağa b~şladı. 

rası eski Havranın payitahtı idi. Bus- muştu. Arabistanda, o devırde Ba - belki oraya oturur ve oradan da Pey- Diğer bir rivayete nazaran; Dnhi- - İcinizde sofraya gelmıyen kim-
ra ile Şam arasındaki mesafe dört hira kadar ~elahiyet sahibi bir alim gamberliğini istimzaç ederim. ra, yahud Serciyos onların geldiğini se kaldı mı? 
günlük, hıristiyan aliminin ikamet et- yoktu. Kendisi için; Kervanlar, ekseriya, Bahiranın görünce, derhal bir r.iyaföt hazırla- - Evet! .. 
tiği Savmea ile Busra arasındaki me- -Yahudi alimidir ı ikamet rfı.hı y~kininde ağaçlıklar a - mak üzere nezdindeki hademeleri - Kima· ·? 
~afe de 6 mil kadardı. Yunan mUel- Diyen bazı müverrihler vnrsn da racında menzil tutunc.a, ihtiyar hı - çağırdı: - Bir ço uk. 
lüleri ve Arap müellifleri bu ismi ~'anlıştır. O tumamiyle hıristiyandı. ristiyan filimi: onları uzaktan tetkik - Çabuk, yemek hazırlayın .. Şu _ P k' niçin o da gelmedi? 
Serciyos olarak naklederler. l\f ııa - Faknt akidesini: o zamanki mezhep eder{r. Bazan bunJarla h'c tema~ et- kervanı misafir edeceğim.. Yemek - E yamıza nezaret etmek ü:ıere 
mafih Arap tarihlerinden bazıların- cereyanlarından uzak ve münezzeh mecliği, görüşmediği de vaki olurdu. piştikten sonra kendilerine g;diniz: ağae1arın dih'nde kaldı. ı 
da da Cercis ''eytıhud Sercis olarak tutmuş, kendi mabedinde ibadet ve 1 Fnkat o gün, kalbinin müphem bir - Bnhira rica ediyor, taama bu - Bahira bunun üzerine dışarıya çık-

Bir kavga: 
Kemcraltı cıvarında İmam 'h!lnın

da Mehmccl oğfo Ahmed, temizlfk 
meselesiqden han müc:teciri B. Fahri 
ile kavga etmi~. sandalya ile başms 
vurmak suretiyle müsteciri '.}'arala . 
mıştır. 

Kızı kirletmi~ .. 
Tirede Tuı·an mahalesinde I{e • 

babcı çıkmazında oturan Kabaka$ 
oğlu Halil, ötedenbcri tanıdığı Veli 
kızı 16 ya~ında Kadriye Gökbezi evi
ne götürerek kirletmiştir. Suçlu kaç
mıştır. 

Saat hıraızlığı: 
Ödemişte arastada Rar Hasan 

Tahsinin saatçi diikkanından bir al
tm saat çalan Ali oğlu Cemil yaka
lanmış, adliyeye verilmiştir. 

Esrarcılık: 

Basmahane istasyonunda esrar sa. 
tan Sami oğlu Hayride dört gıram 
esrar bulunmuştur. 

Sarhoşluk bu: 
Keçeciler caddeşinde Feyzi oğlu 

şoför Hulki, fazla sarhoş olarak na
ra attığından tutulmuştur. 

Hakaret: 
Keresteciler içinde arabacı Ke -

nan, ruhsatsız araba sürdüğiinden 
vazife gören belediye zabıta memuru 
B. Hakkı Çayhana hakaret etmiştir. 

tı. Ve ileriye baktı!. .. Hazret Mu -
hammed, bundan evvel mevzuu 
bahsettiğimiz ağacın dibinde oturu
yordu. Bahira geriye dönerek: 

- Rica ederim -dedi- o çocuju da. 
çağırınız! 

Nihayet; Haris (Resulüekremin 
amc~sı) giderek kendisini çağırdı. 
Bahıra onu görünce; 

- Bu alemlerin seyyidi ve Cena • 
bı hak tarafından aleme rahmet ola
rak gönderilen zattır, 

Dedi.. Bahira yemek esnasında 
mütemadiyen fahri kainatla iştigal 
ediyor ve onun çehresine bakıyor ~ 
du. 

Artık )'emek yenmişti.. Kervan 
halkı; mabedi terketmek üzere idi -
!er. Bahira; Ebu Talibin yanına so • 
kuldu:· 

- Bu c.ivan senin neyindir? 
- Oğlum ... 
- İmkanı yok .. 

- Niçin olmasın! 
- Çünkü onun bııbasız ve anası• 

olması icap ediyor. 
Ebu Talip güldü: 

-Devam edecek-
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fnpi1tere V~·k k LJ M . e Adriyatika 
Bu'garista~'.a fcari müza- ı · u se n arp ec lSl Yeniden seferlere 

k-er-el~rde bu.unacak • Hugünkü program 

So,ı·n. 17 (Radyo) - Bir lngiliz Londra'da top 'andı başladı 18~~at.Proğram ve memleket saat 
heyetinfo Sof ya~ a gelerek ticaret l'ileri ı J Avrnpanın hnrp hali dohı.yısiyle ayarı 
için llfilzakerelerde buJumıcağı hakkın- m

1 
uvaliaten 'infü:amı h 1eldar olan 18.'35 Ajans ve meteoroloji habeı. 

da b~aı1a ,şayialar dev.eraıı etmekte- B tal3·an cAdriyatika> vapur irketinin leri. 

dir. üyük harpte ancak Üç yıl SODra hasıl Olan Umumi :f~:~:::ıı ~:~:~}:;:~·~~as~~~y::pkma~: lS.SO Türk müziği 
R F. İ ~ d·ya J Çalanlar: Vecihe, Ru 11 Usya- ın an l b f h ta olduğu seferlerin yeniden başlaması " . birlik U Se er derhal USUie geldi mümı.sebetiyle dün mezkur ku.mpanya- Kam, Reşat Erer, Cevdet 

Helsinki, 17 (Radyo) - F'inlan~i- ' nın lımaııımızda bulunan Ecıtto va- Kozan. . t• • 

Ya kabine i, l\'Iosko .. adaı1 döneı~ Fın Londrtt, 17 (Radyo) - Yüksek derpi~ eylemiş, en iyi ve mu.sip ka - :mali ve ikhsadi bususatin i~şe işlerin- purunda bir öğle ziyafeti verilmistir. l4.SO Müzik (Rıy.aseucumh~2 ban-
rnurahhaslarmın mtizake.relere aıt r~~- harp eclisi, bugün burada toplan - rarlnr ;:ılm1i.crtır. de 1ngiltere ile Fransa arasında tam Yali B. J.:tem A) kut, .belediye rei i dosu - ~e!: İhsan Ku .• çcr) 
P?rlarını tetk i~ için partı grup. şeflerı- mıştır. Fransayı lıa~vekil, harbJyc ve .Meclis dnğıldıkt:;m sonr:ı., Çem - ve iki.mil bir beraberlik temin edildiği Dr. B hçet 'Uz, halyan general kon- 15· 1511tf~ Muzık (dans müziği 
nın d~ .J rakı_yle bu Hbah bır top- ltrnrici.re na-zırı Datadiye, btışkuman beriayn ile İlaladiyenin imzalarını ve de1·bal te ekkül eden ayrı ayrl mil- olo u B. Ros i, gümrükler başmüdü-
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lantı yapmıştır.. . . ~ . .. dan gencr;:,ıl Gamelcn, amiral Darlan taşıyan 1esmi bir tcbl.ğ intişar etmi - telıa ıs komitelerjn tatbikata giri~- rü B. Seyfi Aydın, emniyet müdürü · rogram. . 
So\ et im"hfılleri, F•nlandı~·a ~u~ ve h ava \r-u \'vettel ·i erkdnı harbiye tir. P.u teb1iğde, büyük harbin başlan- tikleri bildirilmiştir. B. A. Korkud vesair zevat davetli ola- 18·05 l\lemleket sa~~ ayarı, a~amı 

kiimeti erkanını. Sov~et te.k lı! eı:ını r cfaj gencnll Vj]jmen ve lq,gfüereyi gıcında.n ancak Uç sene sonra ingilte- Bu tebliğden sonra çıkan gazeteler, rak ziyafette bulunmuşlardır. Bu vesi- v: ı;neteoroloJı haberlerı 
kabul etmemek suretıylc Fınlandı~·a baş10ekil Çemberlayn, ttaricİ)•e nazı- re ile Franı::ıı arasında ha:sıl olan umu- İngiliz - Fransız birliğinin kuvvet ve le ile her iki memleketin ticari müna- l8.25 M.~zık <~.a~~'? caz o:kestrası) 
hududtarını Ora!• ~· uzatmak. ı - rı lord Halifnk ._, ile askeri _ricalden mi birliğin, bu sefer derhal husule gel. samimiyeti etrafında uzun makaleler ~ebetleri hakkında hayırlı temenniler- l9.00 Turk rnuzıgı: ~~kı !stanbuf 
te~ek, ~vyet ~ıy t •le ç~rhk sıya- füı.zı'!nrı h m:sil etmiı:ılerdi.r, diği, bilumum askei1 ve siyasi husu- yazmnkta, ingiltereyi Fransadan ayır- de bulunuJmu tur. şarkılarmd.an numuneler vı 
setı . ara ında bır _f~rk gorm~y~re~ Meclis, öğledrn cvveJ "'· at 11,15 satta olduğu gibi, siparişlerde. rnUhim- mak istiyen Almanların, bu noktada T bJ• v 1 saz eserlerı. .. 
tezvırat _Yapmak gıbı ~eselelerı ılerı de toplanmış, siyasi ve a,:;keıj vazi. mat imalatında. petrol, kömür ve bil- da hayal iokisarına maruz kaldıklarını e I g ier Ankara radyosu ku~e oku -
s~rerek ı_th~m ~tmektcdırler. Bu mah- yeti ve mUst.,'1kbcl harekat için alın- cümle iptida! maddeler istihsalatmda, fülve cylernektedirJer. yucuları ve 18 saz bır arada 
fıller, :Fl land ıya mntbatıncla Sov- ması lflzımg~Jf:n biltün tedbirleri 00 -Battarafı linci sahifede-- 20.00 Konuşma. 
Yetlere kin telkin edilmekte olduğunu. Ç ~nakkalede Dün gece sCikOnetle geçmiştir. 20.15 Türk müziği: Yeni şarkılar. 
küçük ıabfteler ara 11ıda Sovyetlerin ~ Kayzer Berlin, 17 (Radyo) - Atman ka- Okuyanlar: Radüe Erten# 
öldUrülmesi için propaganda yapıldı- Memleketimizc~en rargahının ıresmi tebliği: Sadi Hoşses. 
ğını iddia eylemektedirler. Bir Romen vapuru Almanyaııın dahili Topçumuz, bilhassa Pnlatınat'da fa- Çalanlar: Hakla Derman. 
Balık m~ktep g?misi 1·hracı SPrtest ~d nliyet gö~rmiş ve tayyarelerimiz, şdı~rTif0klaçlyi,. Hasan GUr Ham-

Bir tıaftadanberl Hmanımızda bu
htnan deniz ticaret mektebinin balık 
ınektep gemisi di.\n 'Marmarise müte
vecc!hen limı:.nımızdan ayrılmıştır. 

~alkanlarda -
Bit r flar bloku te· 

araşbrı l Vaziyetini takip ediyor Fransız topraklarına propaganda be-

l I Belgrad, 17 (Radyo) _ Alman • y~n!lame.lcri atmıştır. Avcı tayyarele- 21.00 Müzik (Küçük orkestracşef m a ar gazetelerJ.nfn İzmir muharrirlerinden Amsterdam, 17 (Radyo) - Sabık rımız, .düşmanla temas etmemişlerdir. ... Tecip Aşkın.) 
. . . teigrafla aldıkları bir habere göre, Almanya impar~t?ru ~ay~e; Vllhelm, Pa;·ıs, 17 ~Radyo) - Fransız ka- 22.00 Memleket saat ayarı, ajans 

-Başta;nfı lıncı. sahıfede-. . Rumen uandmılı bir vapur, Çanak_ Aln:ıanynnın dahılı v~zıyetını yakın~an r~~~ahının loO numar.ah resmi teb- haberleri, ziraat haberleri. 
nuinarnlı 1. teye dahıl bulunan tıftık, kale boğazı açıklarında İngiliz harp takıp etmekte ve bılhnssa .. mon~rşıs.t- lıgı · . 22.15 Konuşma (ecnebi dillerde) 
bağ.ırs~k. bnlmumu, kü~ük baş .h~.yvan gemileri tarıı.fmdan kaçak eşya ara§- ler .tarafından yapılan. numnylşlerın . ~ep~ed.e mevzıi bir topcu fanliye- 22.45 l\Iüzik (cazband - Pl.) 
derılerı, yumurta, zeyt.ın. tnnesı, s_ısam. tırması için çevrilmiştir. Son zaman- inkışafmı. b~lemcktedır. v tı ıle ıl~rı ~a.rakol temasları müşa _ 28.25/23.30 Yarınki program ve ka 
bnkla ve sova fasulyesının 2 7000 sayı da bazı yapurlarla Tuna yolu il ı. Kayzerın ıkamet etmekte . oldugu hede edılmıştır. panış. 
1• k~rarna~enin. 1, 2 ve. 4. üncU mad- manyaya kaçak eşya ıSevkedildiğin _ Durn şatos~, sabık Almanya ımpaı_-a- Al t- . l . -=·*·=-

essüs er./i vor · desı hukumıerınden ıstıtaae eden den kontrolün ı:enişletildiği tıı.hmin torunun eskı dostları ve tarıftarıarıy- man a~ yare erı D:kilide paviyonların inşası 
Bud~P""tc, 17 'Radyo) _ Balkan- ~emleketlere !hracmın s?~best .bıra- olunabilir. le her gün dolup boşalmaktadır. B t f 1 • • h •• d 

ll!rda tee-;~üs etm\si mukarrer olen ~ılm~sı ve bu ü~ sınıf har~~ın<le~ı .yer- A k S ... -:- .8.f a~a 1 ıncı .. ıre e - Dikilide ulzele feHiketzedeleri için 
bitnraflar blokun,ı l;>ü:rük ehemm t ere ıhrac.ının lısans. us~lu!ıe tabı ~u- A manya vam amara 1 !rl~ı ı~duı edıyorlnr. Ayni mnhafil, inşa edilecek pavyonların planları. na-
\•erilmektedir. Blokun· teessüsü, Ro- ~ılması yuk ek tasdıke ıktıran etmış- H!;lern~. bütün .k~vvetleriyle lngilte- fin müdürHiğünce haz1rlanmıştır. LU• 

tır lf.A d Yeni ic. tima devresine r~se yükleneceğını tahmin etmekte- zım olan kereste, bugünlerde ıviiayet-
ınanyanuı. Bulgaristana yaptığı teklif- . ıyıacaristana a mı fe· dır. Bundan bahseden Fran~ız matbu- çe satın alınacaktır. Pavyonlar 12 .,er 
ten ~onra çok kolaylaşmıştır. talyanIIl Siyaseti b:-sfıyor adtı~ Frnnsanın ~ngilte:e ile beraber ol- odalı olacakt inşaat, iki ny sonra fü. 
L~tvqnyada Rus huv- c1vfiz edece!?.? ; . ugunu ve !ngıltereyı mahvedece~>ini mal ed•Imiş bulunacaktır. 

Vetlerl
• S ~fa" 71fcndı - n.,tarafı ı nci Sahife .. ie - Londra. 17 _ (Rndyo} - Alman - ma~~~ıdr~~t ~'!~·ı~R:sd);~~e-;e~"a~ti~~ ~~d~~~mdea~ıH1!.tzlıemri~e'1fı.rgvaı· nn~a~·ı da he a- lllllllllllfflllllllrllllfllllllllllllfllllllllllllllllll 

":': Roma, 17 (Radyo) -Tribüna ga- vanm. Macarı~tania Yugoslavyada d : b Jl kt O .. h - L ., u ,., u ı ~azıvor. H" . 
zetesi, Bay ~Iussoliııin irad ettiğ" d ·· ü ld ·r h kk d k" h b . _ ev~esı~e n5 ıyaca ır. guıı., ara. ondra, 17 (Radyo} - Yorksir ızmetçı aranıyor 

utkunda geçen csiHihlı barış> tabir" n ~.oz 0 ugu n ın a. 1 
• a eı _ retlı muzakereler .olaca.k ,.~ başvekıl gazetesinin istihbaratına göre~ Al _ .· . .. . . . . Kat\UUI'!, 17 (~aclı:iyP) - Sovyet -

Litvanyn anlaşma~ına göre Vilnc 
şehri civarında bulunacak Sovvet 
g .. rniz mı mensuplarıı, bugün Samer 
&'ide Lih-nnya askerleriyle karşılaş -
nııştır. Bu münasebetle merasim :ra
'Pılmış1 bir Litvanya bataryası 21 a -
tırn topla Soy.ret ku\•vetlerini selfim
lamışt r Şov.ret kıtAları da bir geçic' 
resmi yapmışlardır. 

hakkında izahat vermektedir. Bu ga- l~r u.zcrine ~udape7~e si} ~sı mah Çemberlayn, mühım bır soylev vere- manya, Hollanda ve Belçika huducl- 1) ı bır mues~esecle temızlık ışlerın-
let,.,. dı"yor kı· .. fıllerı J\1aca:rı ı;tan ı:m asetinın sarsıl- cektir. }arına 70 fı k t h ·a t .- · • de çahımcsk bir kadına ihtiyaç var-

"° maz İtalyan - Macar dostluğuna da- h 1 f t .. · d'd b ~ r a a şı e mıQtır. l:mu- • 
cİtal'-'a, hıırbe Mirak etmemek - d ğ• b.ld" kt df 1 Mu a e e ruesası, şım ı en az' mı taarruzun Belfordan olması ı"h dır. Taliplerin Kemeraltı caddesinde 

., -. ynn ı mı ı ırme e r er · t· h t k · ı · · 1 a· t' ı· k ' · ~edir. Fakat bu istinkafı diğer bita- ' · ıs ıuı a rır erı '·ermış er ır. ıma 1 ·unetlidir. Sıhhat eczahanesine mürucaatları 
k d b ····;.································· .• r~~\~~11hi~a~:sı1:::r~it~;~~~~rı~n hi~bi. ~ l z mir Levaz ,·~ .. ·A;;;i;'i'f ~'j'"s~t;~ .... At~·~ .... H§"" 

~eye knı·ışmamaktn. biı· ın~nll i.sr B l h ·· k uft m e tı· - ı:,.r • • müşterek bitaraf blq_klar teşkil et. u gar u ~ .n.onııS)'On.., [fan/art i 
mektedirler. İtalya, i·e. Avrupa iş· l::nyr l~ı·a::1:!ı fımfrliği satın alma komisyorwndan: : 

Çember/ayn tamame· 'erine asla lakavd kalı:ımaz. dün 1 - zm.ır mustahkem mevki birlikleri hayvanatının kapalı za:rfla 
va için yapacak ·işlerimiz vardır. 1 eksilt~ede bulunan (242800) kilo kuru ot ihtiyacına talip c;ık-

iyileşti 
Londııa, 17 (Radyo) - Başı.•elci 

B. Çemberlayn, rahatsızhğındanberi 
ilk defa 19l:n:ak bugün başvekalete gel 
?rı.iştir. Başvekil, otomobiline binerker. 
halk tarafından hararetle se11imlan

talya, ne barış. ne de harp müddetin Iht• İ f d İ h• · b rnadıg!ndan pazarlıkla satın alınııcaktır. 
ce 14kayd kabmaz, Avrupa mesele l Ya e fa 1 n er l S \ fl e 1J a Y l n 2 - 1halesı 20-2. Te.c;rin-939 oaznrte i günü aat ıı; de ıkı lad izmir 
cıinden haric olamaz. M(\Şru em<'lleri b 1 evazı!Il fi~irliği satın alma komisyonunda yapılac,aktır. 
'lliz tamim .edilinceye kadar çalışnc::. y i f ffi l ,Si 0 de a S lı'" Q . 8 - Tahı;ım edılen tutarı J031!) liradır. 
ğız. • 4 - Temınab ~u\•nkk~.te akçı:sı 773 lira 93 kuruştur. 

Delponolo gazete i, Srıvyrt Ruc; Sofya, 17 (Radyo) - Bnlgnristan miştir. Bir müddet evvel Türkiye hu 5 - rartn~mesı. ~r gun komı yonda gorülebilir. 
yanın tnkip ettiği siyasetten bahset~ Harbiye Nezareti, bundan evvel silah dudlarındu to.plnnnıış olan kıtaat d~ 6 - l)tekhler tıcuret oda mda kayıtlı olduklarına dair vesikıı gös. 

nı.ıştır. 

İta'ya • Yunanistan 
Atina, 17 (A.A.) - Stefani bildi· 

mekte ve: ıltına alınmış .olan ihtiyat cfrndı bu
1 
tam men gen alınmıştır. 7 ~ermek mecburiyetindedirler. 

)talya. Sovyetlerin Karpatlnrd:ıı ıyın 20 sinde terhis etmeğe karaı· ver- - azarlığn. iştirak edecekler .2490 sayılı kanunun iki ve üçlınci.l 
Tunayn ve Balkanlardan Akdenizc maddelermde ve şartnamesınde yazılı vesikaları ve teminatı mu-
nmesine hiç bir znman müsaade et vakkatalariyle birlikte ihale saatinden e\';vel komisyona mtrna· riyor: 

Yunnn matbuatı Rôma rad,·osunuıı 
Yunanca neşriyatı esnasında ;on mek 
tup teatisi ile tevsik edilen İtalyan • 
l'unan dostluğunun iki memleket sos
)"al ve kültürel hayatında semereler 
\'ermesi ümidini izhar eden propagan
da nazırı Pavolini ile Yunaııistanııı 
Roma elçisinin sözlerini tebarüz ettir 

...,..,., L a• dir. Alm ıyanı avetı· 1 , ~anztları. ... . z n.11 cva::ım amirliği .'falın alma komisyonımdan: BU C 1 .. 1 - İzmir müstahkem me\ ki birlikleri ha) anatınm açık eksiltme 

Ne h 've kongresi 
hararet i . oldu 

?rı.ektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Buca n:ı. 

L d f. ·d hiye Jrnngresi, dün gece toplanmıştu 
:tvanya a Ör l I are Kongrede, b:zzat parti v.flfiyet idar 

Kaupu&. 1 7 (Radyo) - Litvanyrı "ıereti reisi B. Atıf. azadnn B. Bnh· 
Cumhurr~icıi. "Vilno topraklarında ür 'fasuhi. kaza idare heyeti reisi B. T< 
)'erde örfi idare ilan etmiştir. hir bulunmuşlardır. 

Hitler 
Pariililerden üçyüz kişinin iştiral 

ettiği nahiye knngrcsi riyasetine P 
Tahir ve ikinci reisliğine Buca beledi 

Yakında rrüh cm bir ye reisi B. Nazınf Anık seçilmişler 
dir. 

5(jyfev V~rec~k Kon~re, hara:etli .h~-buhallerdeı 
sonra ıdare hcyetı seçımıne başlamıo:: 

Pari•. 17 (Radyo) - Bitaraf mem- tır. 
leketler kaynaklarından alınan haber- Bl.\ca belediye reisi BB. Nazım Anıl 
lere göM; Hitler, yakında mühim bir Apturrahman :.\fayda, Mustafa Yay 
Söylev verecek ve Almanyanın en son !acık. Tahsin Tezel ve Ahmed Tan id~ 
\'e kat't sulh şartlarını bildirecektir. re heyetine seçilmiştir. 

Odun V"" kömür İzmir ka.za kongresi dclE;geliklerine 
... belediye F{!ısi !BB. Tazı~ Anık, Aptur 

Deniz ve kara yollarından İzmire rnhman l\fayda, Kerim Yayla Hasar 
lnU~im mi},tarda kömQr ve odun gel- Apa, fabrikatör Sami Yetkin: Eyüı 
~ege başlamıştır. Orman başmiihen- Son ve Tahsin Tezel, İbrahim Buca n 
dısliği, bu yıl, vilftyet ormanlarında Mustafa Yaylacık seçilmişlerdir . 
llek çok kömiir ve odun ruhsatiyesi Yeni heyet, Rucanın semnatisini ka 
berrniştir. :Bu itibarla kömür. odun zanmış zevstt.an mitt~sekkfldir. Ken 
d~hranı olmıyacağı temin edilmekte- dilerine muvaffakıyetler temenni ede 
ır. riz. 

Tayyare sineması 1 Telefnn 3646 I 
. . Bugüp 

Kıymetli müdavimlerınden gördüğü rağbete binaen komedi Fransez 
~anatkfirları~dan 

!\fARİ BEL'l.N ibda ettiği en son eser 

Olgun Kadınlar 
Fransızca Sözlü 

Binlerce talep Ye arzu üzerine programa ilaveten 

Gülnaz Sultan 
TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI 

Bı.ı $ nenin en bilyilk ve en ı-füel şark filmi 
Ayrıca EKLER JGRNAL son dünya hadisatı 

Seanslar: 5 ve 9 da Olgun Kadınlar: 3 ve 7 de GQlruız Sultan 

Romanya, A"manyaya verec"g" ~ mad s_uretiyle m?nnkasnda .bulunan 188000 kilo saman ihtiyacına ta-
l,_ ı 1.ı.P ç~kmadıgınd~n :ksıltrne on gün uzatılarak ihalesi 20-2. 'feş· 1 k ıın-9..,9 pazartes.ı gunil saat 11 de kışlada izmir le\•azım amirliği 

~elerin tesliminde zor u g·österiyor 2 _ ~~t~~1~~~i~~:rı;~r~;1u~~;0y1~~~~~~ktır. 
Paris. 17 (Radyo) - Bitaraf kay- pılm~sı lüzumunu ileı•i sürmektedirler 3 - Teminatı muvnkkı.te akça~ı 282 lir:-dır. 

aklarc}an alınan haberlere göre; Al- Bu kreş, 17 (A.A) - Re~mi Al· '1 - Sn.rtn['mesi her gün komisyonda gör.ül bilir. 
nanya hüktımeti, ccnub1 ~arki Avrupa man mahaf~li.ndcn öğren~ld!ğine gör 5 - İstekliler tiCEret oda~mda kayıt]( oldııklnrlll!l d ir v 
·e Tuna devletlerini iktıs.ııdi bir kon· A ~ırn harıcıye nezaretı tıcaret da ımek mecburiyetindedirler. 
"'ran n davet etmiştir. Romanya, Bul- iresı. ~r. Clodues hükOmefn;n şid 6 - Ekı:;iltme~e işt~rak edecekle.r 2490 sayılı ~anunun ikj ve Qcüncil 
•nristnn ve Yunanistan bu davete mu- deth bır nota mı hamil bulunmakta madde1erınde \<' saı1:namesınde yazılı vesikaları ,. teminab mu'-
vafalrnt cevabı vermişlerdir. dır. Bu notada bflhns n Romanya· vakkatalariyle birlikte ihnle saatinden evvel '.komisyona mürn· 

Bükreş, 17 (Radyo) - Alman mah- ııın Almanyaya ~·n~cağı teslimatt caatları. 
reııeri; Romanyanın, Almnnyayn ya- sun'i zorluklar çıkarıldığı ehemmi 
ac::ığı teslimatta sun'i zorluklar çı- yetle .kaydolunmaktadır. Bu zorluk 

'<ardığını kaydetmektedirler. Bu zor- ların ızalesi azimkar bir lisanla iste 
ukları-n izale~i maksndb•le Dr. Klod- nilmektedir. 
·us, dün tayyare ile Biikreşe gelmiş, Diln tayyare ile buraya gelen Dr 
öykndiğine göre Alman hükOmetin - Clodues alfikadar Romen makama · 
len oltimatum şeklinde bir de nota ge- tı ile müzaker.elere devam etmiştir 
irmiştir. Bu zat. hariciye nazırı ile Almanya reni petrol teslimatrndaı 

,.örfi müşUir. Alnı.~nlar, Romanyadan başka Rom n balık sanayii için lü · 
\lmanyaya gönderılecek petrol ve tcc- zumlu olan romorkörlcr ve diğer tec. 
tıizat meyanında yiyecek maddeleri de hizat nıukabilinde yiyecek de iste · 
"stem.ekte ve sevkiyatın intizamla .rtı- mektedir. · 

Ü Ü RKI 
• # W;ıııu:ıtOW& f 

K LT RPA .. payansız güzellikleri arnsında SERGi SARA.YJNJN 
Muhteşem paviyonunda kurulan 

Kültürpark 
Sinemasında 

Bugün 2 büyük film 
görülecektir 

1-BRODVAY 
YILD~Zl 

Ş1RLEY sevim'i ŞİRLEY 
Tara~ından müstesna bir güzcl!iktc 
temsıl edilm\ş son derecede zevkli 

eğlenceli, müzikli komedi 

2 - 1-iA YAT Mücadeleleri 

I zmir Rornora tümen satrn alma korııisyo'lt1lndan: 
1 - Bornova civarında gö ter"lecek bir mahalde bedeli keşfi 3007 lin 

80 kuruşluk bir depo yapıhıcaktır. 
2 - Açık el<siltme suretiyle yapılacak bu deponun ihalesi 25-11-989 

cumartesi günü saat 10 yapılacaktır. 
3 - Buna ait keşif ve fenni şartname i her giın komisyoJ1da görillc· 

bilir. 
4 - ~ksil~.esine iştirak edeceklerin 226 lira temint akçesiyle bildi· 

rılen gun ve saatte Bornova askerl satın komisYonuna gelmeleri 
ilan olunur. 18 20 22 · 24 4240 

lzmfr levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
İstanbul komutanlığı bfrlikleri ihtiyacı için şerait ve evsafı dahilin

le 742 bin kilo kuru ot kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. İhalesi 
20/11/939 pazartesi güıHi saat on birde yapılacaktır. Muhammen bedeli 
19663 liradır. İlk teminatı 1474 lira 78 kuruştur. lstekliler,in ilk teminat 
makbuz veya mektuplnriyle teklif mektuplarını :ihale günü ihale saatm. 
dan bir saat eweline kadar Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonu-
na vermeleri. 2 7 12 18 

r ELHAMRA 
iDARESiNDE ll!ILL! KÜTÜPIIA.NE SiNEMASINDA 

l\1UIITEŞEl\I Ye l\IUAZZAJ.I BİR PROGRAM 
-1 -

Günahkar Melek 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Başrollerde: llfargeret SULLEVANT - James STEVART 
-2-

Binlerce israrlı müracaat üzerine iUh•e olarak 

TOSUN PAŞA 
Rejisör J{}NG VIDOR büyilk sanatkar TOM REN Senenin ikinci büyük Türk filmi, eşi ve emsali görillmemiş 

T~.rtlfrndan temsil edilmiş . ayü gayretin ve sebatın şansı üzerinde kahkaha tufanı 

1 

go3tcrcliği neticeyi milessir bir surette,., ·- · "'°' muhte~em film FOX Jurnalde: Diinyanm en son ve en mür'..m hadiseleri 
Ayrıca: METRO JURNAL \ .nL., ~~ MİKI SEA.rSL.AR: 

Seanslar hnr .R"iin: Hayat mücadelesi 9.:; - 6 - 9,15.. ·-.. v yJldızı GÜ~Y/tTT .., "1!EI .. EK: J . ..,, .... .., ae 
4,45 ve 8 de .. Cumartesi ve pazar 1,iSO da Brodvay vıldıı.ı .u...: ı.ıı. ~ "':,. - r • ,.,J da başlar. 

, Jl,l;tler KCLTÜRP AU,K~. •k•ailpılıliariijıiiinidiia IİRinihiiiıhniii.iniiıkii·tiiımir:iıMrılill" ••ıa , _ _..... ... ,...•1ı•••ımL•c:.:':!Y. ıı~:., halk ma.tjnesi 11 de 



---~- ............. 
r Salilf• ~ ' '· .._. .,, _ _,,, - -· ........ -

BORSASALAR 
UZO M: 

Çuval 

1881 eı ~·n, 
635 ~. P; 
591 inhi •. 

'11 fl 50 
10 25 

7 50 
8 

12 50 
11 

9 50 
8 50 

15 
193 Allı., .. ı 
147 Ô.:tü ,..·r. 

88 l' nto 
34 _Jı. 

ıı·: ) .. dı 

'> .. 

11 
rn 1s 
J n 75 
tı 50 
ıo 25 
13 

14 75 
10 75 
11 
10 25 
13 

30:"!50 

307 106 
...... o. 
7 
s 
9 

JO 
11 

1 N C 1 R: 
r.uval 

'S9 B. j. Franko 6 

Fi at 
8 :::!5 
9 50 

10 50 
12 50 
14 50 

10 
43 M. H. Nazlı 6 25 6 25 

13 31 M. j. Taranto 8 25 
22 S. Ergin 8 50 

{. 102~9 Ozt;~r~·ekıın. , 
6
"', 

152541 U. yekQn. 
Z AH t RE: " . , ' 

, (Kjlo ~ \ i i 

9 60 
6 

59,000 :ı ~ J'.._) ,,. • 88 50 36 
( SO~i gela-ğ ığelıi kakö ködakököö 

387 ç. buğda311 5 50 5 6875 
81 ç. susam 1 13 

529 B. pamulC 40 46 
\ 1 J>ARA BQRŞ~! 
S~rlin MJ' 5 21 
D,01.ar · ' 

1 
• ..... ' ~29 60 

' F. Frangi 2 9525 
Liret 6 7225 
lsvicre F. 29 1475 
Florin ....., 69 0075 
Rayşmark 
Belgn 
Drahmi 
Leva 
Çekos!ovakya kr. 
Peçeta 
Zloti , • 
Pengli · 'J 
L!y 
Dinar 
Yen .... 
İsveç ıc:i· 
Ruble 

21 2875 
o 965 
1 6275 

13 6025 

23 9:55 
o 93 
2 48 

31 0450 
31 0125 

ESHAM ve T AHVILAT 
Cumhuriyet merkez bankası 

l il.- lira 75 kuru~ peşin 
Not: Hizalarında rakam bulunmı

yan dövizler için fiat tescil edilme
mi,tir. 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

Hutalannı 11,SO dan bire kadar 
B.,yler sokağında Ahenk matbaası 
vanmda kabul eder. 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir inci sınıf dahili has· 
talıklar mlltehassısı 
İzmir Beyleraokak No. 82 
Telefon No. 3286 

Hastalarını aaoahtan itibaren 
ve ırece vakti Jcaoul ve muayene 
eder. 

Zayi şahadetname 
Turgutlu kasabasında Cumhuriyet 

ilk okulunun beşinci sınıfından 926 
senesinde almış olduğum şahadetna
memi kaybettim. Yenisini alacağım -
dan eskiı inin hükmü yoktur. 

Turgutlu İstiklal mahallesi 
Ziya Turan 

DOKTOR 
Fuat Naim Bayraktar 

Eırefpaıa haataneai Cildiye ve 
efrenciye mütehaaaıaı 

Hastalarını her gün muavene
hanesinde öğleden sonra saat 15 

de kabul eder. 
(8 nen Beyler) Şamh sokak 

No. 8 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

Menıleket haatahaneai operatörü 
Hastalannı her gün S ten sonra 

Birincikordonda 812 numaralı Ja
kinyon apartmanında kabul eder. 
_ ... Telefon: 3537 

(ANADOLU) 

Devlet Demiryolları umum 
müdürlüğünden: 

A. Emlak ve Eytam 
Esas No. Yeri 

17.'.:50 lira muhammen bedelli olan 685 M3 meşe azman kapalı zarf 
usuliyle mübayea edilecektir. Bu işin muvakkat teminatı 1323,75 liradır. 906 Karşıyaka ikinci Aydın çıkmazı 

I\l.. k 1/12/9n9 ·· ·· t be s· k "d 9 · letme Ada 110, parsel 5, c5894.50> M2.> 
"'". • una ·asa .:> cuma gunu saa on şte ır ecı e · ış. il 1122 Ali reis mah. Hacı Hü~eyin sok. 
uınao;;ında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin aynı g n 1159 M~ı::udiye M. Hayat yeni U48 iııci 
~aat on dörde kadar kapalı zarflarını komiı:ıyona vermeleri lazımdır. Ş<ırt- sokak c77 M2.> 

' 
nameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. Ada 1212, parsel 6. 

16 18 20 22 9389/4200 1163 Darağaç Şehitler caddesi. 
d81 M2.> 

lstanbul Nafia Müdürlii~ünden 1165 Darağaç Şehitler caddesi Taş 
iskele yeni 1522 No. lu sokak 

Elki 

23 
ıs 

Hl 

185/28 

4/12/939 pazartesi günü saat on beşte lstanbulda nafıa müdürlü-
•·· k ·ıtm ko . d 1167 gu e sı e mısyonu o asında 16410.68 lira keşif bedelli Gureba has-
tanesi dahiliye anfisi bitirme işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko - 1172 
nulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bnyınd· ;.·lık işleri genel ve hususi ve fenni şart- 1173 
nameleri proje keşif hulasa.siyle buna milteferriğ diğer evralC 88 kuruş 

c999.76 M2.> 1/3 hissesi 
Darağaç Şehitler caddesi 
7 / 24 hissesi 
~lsancak Şükrü Kaya bulvan · 
Ada 1161, parsel 4. 
Darağaç Şehitler caddesi 
c25128.68 M2.> 7/45 hisıresi 
Darağaç Şehitler caddesi Vari!cl 
sokak e l 'l84.67 M2.> 

Ul/128 

18 

174/176 

mukabilinde dairesinde verilecektir. l176 
Muvakkat teminat 1231 liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az bir tan1·hiidde 15 bin liralık 

bu ·işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almı:j olduzu Yesikalarrı isti- 1178 
naden İstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gU nevvel alınmış Plı-
liyet ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarı'ları-.. 1 rn2 

4/12/939 pazartesi günü saat dörde kadar nafıa müdürlüğüne verme -
leri. 13 18 23 28 9319/4166 1190 

1 i h::-:)esi 

İkinci K: r::taş Halil Rifat pafA 
caddesi cl0-1.50 M2.> 
Salhane Halil Rifat paşa ve En,v•ri1e 
S. c2967.75 ~12.> 
Ada 686, parsel 1 
Te.Pecik Sakızlar - Lale yeni 
1218 inci sokak. 

------------------------ıııiııım- 1191 Tepe<'ik Façi - Bahçe yeni 1220 
I h • l .. d" [" 1227 inci sokak 1/6 hissesi 
ın ısar ar umum mu ar U· 1192 Tepecik Sürmeli yeni 1225 inci 
.. d sokak 

ğun en: 1193 Ba!Jıkuyu yukarı Sinekli cad. 
I ş t l~ k "f · b" f b ·k Ada 1620, parsel 45 - ar name, p an ve eşı namesı mucibince Ankara. ıra a rı a- 1198 Bornova yıkık minare yeni 

sında ilaveten yaptırılacak inşaat işi kapalı zarf usuli.i ile eksiltmeye ko- Türkmen sokuk c909 M2.> 
nulmuştur. 1204 Bornova Han ardı Gürbüz soku 

II - Keşif bedeli «144.078,89:. muvakkat teminatı c8489,04> lira- «144.99 M2.> 
dır. 1205 Boı nova Merkez yeni orta sok. 

III - Eksiltme 1/12/ 939 cuma gi.inü saat on altıda Kabataşta leva- 1208 Bornova Hilal Mah. Tarlabaşı S. 
1 

c15.75 M2.> 
zmı ve mübayant şubesindeki a ım komisyonunda yapılacaktır. 1209 Karşıyaka Bostanlı Rana yeni 

IV - Keşif ve şartnameler her giln c720> kuruş mukabilinde sözi.i 1811 inci sokak c422.33 M2.> 
geçen şubeden alınabilir. 1212 Karşıyaka Alaybey, Çalgıcı yeni 

V - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları, olmadıkla- Galibiyet 1697 No. lu sokak 
kd f h · b' Ada 43, parsel 15, c236.50 M2.> rı ta irde ayni evsa ı aız ır mütehassısı inşaatın sonuna kadar iş ba- 1214 Karşıyaka Alaybey Piliç _ Yıldız 

şında bulunduracaklarını norerlikten mu~addak bir taahhüd kağıdı ile yeni 1683 No. lu sokak. 
remin etmeleri ve c75.000> liralık bu gibi inşaatı muvaffakıyetle yapmış c167.50 M2.> ada 20, parsel 3. 
olduklarına aid vesika vermeleri lazımdır. cMilnakasaya iştirak edecekler 1215 Karşıyaka Alaybey Piliç - Yıldız 
yukarıda yazılı vesikayı ekı::iltme gününden c8> gün evveline kadar in- yeni 1683 No. lu sokak. 
hisarlar umum müdürlüğii inşaat şubesine ibraz etmeleri lazımdır. Ada 32• parsel l 1. c250 M2.> 

1218 Kar~!yaka Osmanzade şimendifer 
YI - Mühürlü teklif mektubunun beşinci maddede yazılı kanunt caddesi yeni 1671 No. sokak 

ve:;aik \'e teminat para~ı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva Ada 116, parsel 4 
edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü ihale saatından bir saat evveline 1219 Bayraklı Menemen cad. Yeni 1644 
k:ıdar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde inci sokak c229.83 M2.> 
vermeleri Jazımdır. 16 18 21 24 9441/ 4201 1228 Bayraklı Menemen caddesi yenJ 

16-14 inci sokak c574.56 M2.> 

lstanbul P. T. T. müdürlüğünden 
1-11-939 çar~aınba saat 1 i> d~ kapalı znrf usuliyle eksiltmesi mu -

ırnrrer R. Hisar P. 1'. 'l'. merkez binası inşaatı için toplanan ko!1Jisyona 
keşif ve şartnameleri dahilinde müracaat eden olmadığından kanunun 
40 ıncı maddesi mucibince bu iş yeniden ve kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

1221 Bayraklı Menemen caddesi yeni · 
1644 inci sokak c459.65 M2.> 

1222 Bayraklı l\Iı>nemen caddesi yeni 
1643 üncü sokak. c298.03 M2.> 

1224 Bayraklı Bornova caddesi yeni 
1643 üncii sokak c448.18 M2, 

1225 Bayraklı Bornova caddesi yeni 
1643 ünci.i sokak c2757 M2.> 

Eksiltme 29-11-939 çarşamba güni.i saat 15.30 da B. Postahane binası 1226 
birinci katta P. T. T. müdürlüğü odasında toplanacak alım satım komis-
yonunda yapılacaktır. 1230 

Keşif bedeli 21405 lira 16 kuruş muvakkat teminat 1605 lira 39 ku-
ruştur. 1231 

hteklilerin mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hMusi ve fenni 
şartnameleri proje keşif hulasasiyle buna müteferriğ diğer evrnkı 107 1232 
kuruş mukabilinde almak ve muvakkat teminatını yatırmak i.izere çalış -
ma günlerinde mezkfir müdürlük idari kalem levazım kısmına eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar en az 15.000 liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair idarelerinılen almış olduğu vesikalara istinaden istanbul 1233 

vilayetinden eksiltme tarihinden en az sekiz gi.in evvel alınmış ehliyet ve 
939 senesine ait ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzu ve- 1234 
ya banka reminat mektuplarını havi kanunun tarifine göre hazıl'lanmış 
mektuplarını sözü geçen komisyon başkanlığına No. lu makbuz muka - 1235 
bilinde tevdi etmeleri. 10 12 18 22 9272-4148 

Bayraklı Bornova caddesi Gül 
1640 ıncı sokak 
Bayraklı Vişne - yeni 1614 · 
inci sokak c21.83 M2.> 
Bayraklı Ayva yeni 1613 inci 
sokak c471.29 M2.> 5/8 his. 

yent 

Bayraklı Ayva yeni 1613 inci 
sokak c671.99 M2.> 5/8 hissesi 

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

Bayraklı Haliliye yeni 1612 inci 
sok. cll0.32 M2.> 
Bayraklı Haliliye yeni 1612 inci 
sok. c625.25 M2.> 5/8 hissesi 

lzmir 
den: 

Te!elon klü:dürlüğün- 1236 , Bayraklı Haliliye yeni 1612 inci 
sokak cl23.55 M2.> 

Malzemenin nevi Kutur l\Iiktar 

Çıplak bronz tel 1'5 m/ m 300 kg 
Çıplak bronz tel 2,5 mim 1000 kg 
Galvanizli çelik tel 5,1 m/ m 2000 kg 
3 tonluk galvanizli çelik tel halat 7X2,2 m / m 500 kg 

1237 Bayraklı Muradiye caddesi yeni 
1609 ıncı sokak el 7 46.59> M2. 

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

1240 Turan şimendifer caddesi yeni 
1648 inci sokak c132.17 M2.> 

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

1243 Turan şimendifer caddesi yeni 
1648 inci sokak cl32.16 M2.> 

6 tonluk galvanizli çelik tel halat 7X3, m / m 200 kg. 1244 Turan şimendifer caddeııi yeni 
Kapalı kalaylı bakır tel 1,5 m/ m 2000 

1 - İdare ihtiyacı için yukarıda cins \•e miktarı yazılı olan altı ka- 1245 
lem telefon teli açık eksiltme ile ı:atın alınacaktı~. 1246 

2 - Muhammen bedeli (3195) üç bin yüz doksan beş lıra, muvakkat 
teminatı 239 lira 63 kuruş olup eksiltmesi 21/ 11/939 salı günü 1248 
saat on beşte İzmir telefon müdürlüğü binasında müt:eşekkil 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 1249 

. 3 - İstekliler, muvakkat reminat makbuzu veya banka mektubu 
50 ve diğer kanuni vesaikle mezkur gi.in ve saatta komisyona mü- 12 

racaa.t edeceklerdir. 1251 
4 - Şartnameler her gi.in İzmir ve İstanbul telefon müdürlüklerin-

de parasız verilecektir. 3 18 2 18 3569 1252 

1648 inci sokak c132.84 M2.> 
Turan şimendifer cad. yeni 
1649 uncu sokak 
Turan Cafer Tayyar caddesi yeni 
1652 inci sokak cl767.36 M2.>· :,; 
Turan Cafer Tayyar caddesi yeni 
sokak c471.99 M2.> 5/8 his. :····. 
Turan Cafer Tayyar caddesi yent 
1652 inci sok. <1351.82 M2.> 
Turan Cafer Tayyar caddesi Y.eni 
1652 inci ı:;okak c168'3.20 M2.> 
Turan Menemen caddesi yeni 1593 
inci sokak c689.50 M2.> 
Turan Menemen caddesi yeni 1695 nci 
sokak c804.39 M2.> 

Türkive lş bankasından: 1254 Turan Menemen caddesi yeni 
1655 inci sok. c2779.16 M2.> 

ôli.i Kesreli Ali Rızanın tahtı tasarrufunda iken icraen bankamıza in- 1258 
tikal eden ve halen ba tapu bankamızın mülkiyet ve tasarrufu altında 
bulunan izmirin Karacadağ mevkiinde Çapar Gölü nam mahalde kain ta- 1259 
pu kaydına göre altı yüz dönüm karşılığı elli beş hektar ve bin dört yüz 1262 
metre murabbaı mesahasında tarla ve göl yatağı müzayede ile satılığa çı-
karılmıştır. 1263 

Arttırma muamelesi 20 teşrinisani 1939 tarihine rastııyan pazarresi 1266 
günü saat 15 de bankamızın izmirde birincikordondaki binsında ve şube 1270 
müdürlilğünde olbaptaki mtizayede şartnamesinde yazılı esaslar dairesin 
de yapılacak ve en çok artırana ihale edilecektir. 1271 

Buca aşağı mahalle Mecidiye cad. 
c275.79 M2.> 
Buca asağı mahalle :Mecidiye cad. 
Buca Namık Kemal sokak 
c1897.79 M2.> 9/ 16 hissesi. 
Buca Redilhak yeni 19 No. lu sok. 
Buca Ödemir sokak cll20.40 M2.> 
Buca Bahçe sokak yeni 28 in~ · -
sokak c5595 :\12.> 
Buca Servili sokak c2877.67 M2.> · 
1/ 16 hi~sesi. Müzayedeye girmek istiyenlerin arttıracakları bedelin yüzde onu nisbe

tinde teminat akçesi yatırmaları lazımdır. 1272 Buca İ~lam çıkmazı sokak 
c69.52 l\1:2.> 
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Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve satış şartları hakkında malii· 

mat almak istiyenlerin her giln bankamıza müracaatları ve arttırmay:t 
girmek istiyenlerin yukarıda gösterilen gün ve saatte bankaya gelmelerı 

127 4 Buca belediye caddesi _ 27 · 2t Dilkkan 100.00 20.00 

lüwmu ilan olunur. 
30 31 .&. 2 10 11 17 18 19 20 

İzahatı yukaı·ıda yazılı gayri 
OXDA yapılacaktır. İi'tekli olanların 
meleri ve yanlarında birer fotofcrafla 

merik1ıllef"'th" tak~tle St\1lşları .21:/H/939 tarihine mU~adif sal1 .. 'gUnU saat 
hizalarınthı. ~·azılı depo?.ilo akçalarını veznemize vatırarak artırmaya a-ir • 
nuftt• ~ıkeNlmni ııetirmeleri. -· • - -- - 31- ~ ıs -. ,399• •. .... ... : 


