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Romanya<dla Vazôye1t 

KABiNE ÇEKiLDi 
.- . 

' ,. 

Karol'un riyasetinde toplanan Krallık meclisi 
uzun müddet müzakerede bulunmuştur 

T ataresko Kabineyi 
Bil kreş, 23 (Radyo)' - Röyter a -

jansı haber veriyor: 
Romanya millt iktısad nazırı Bu -

jodua, 'Almanya tarafından ileri sil -
rülen iktisadi son tekliflerin bükfi -
metçe kabulünü istemiş, fak at reddo
l un unca istifa etmiştir. Bükreşte bu
lunan Alman ticaret heyeti !{loden, 
bugün tayyue ile Berline hareket et
miştir. Son ınµzakereler, ~ok az se
mere vermiştir. Yeni Alman· - Ro -
men ticaret müzakerelerinde Alman. 
yaya daha fazla petrol sevki ve Ro
men parasının, Alman paraŞ!na na -
zaran tenı.ili gibi teklifler yapılmış -
tır. 

Bükreş, 23 '(Radyo) -Kral Karol, 
bugün Kotroçeni sarayında saltanat 
meclisini toplamıştır. Mecliste ma -
reşal Brecun, Artun, Vayda Voyodo, 
Mireneskıo, Nikola Yorga, Aneeles
ko ve k:l'&lm müşaviri Yorgi Tatares
k o bulaımıuşlardır. Kabinenin istifa
sından sonra hmıule g elen vaziyet u
zun müddet müzakere edilmiş ve 
meclia dağıldıktan sonra kral tara -
fından kabul olunan Yorgi Tatares
ko, yeni kabinenin teşkiline memur 

Hatay meb'usları 
Ebedi Şefin kabrine çe-

Hayvcln . ihracatı 
lenk koydular Hı .. k A t }~ · t k • k" 

'.:Ankaııa 23 (Hususi) - Hatayın U Uffle ı Unanl,S ana eÇl Ve 0• 
beş mebusu, bugün öğleden önce Ebe- VUn 1·hracafına mu••saacle effl• di Şef Atatürkün Etnoğrafya. müze... 
sindeki' muvakkat kabrini ziyaret ede- .. . 

Bulgaristan 

Balkan blokuna 
girmiyecekmiş 

Sofya, 23 (Radyo) - Yunan ga
zeteleri; Bulgaı-istanın, ne Balkan 
blokuna ve ne de başka bir zümreye 
gireceğini, şimdiye kadar olduğu gi
bi, bundan sonra da tam bir bitaraf
lık muhafaza edeceğini yazıyorl.ar. 

**----
lstanbul valisi 

B. Çemberlayn 
rek saygı ile bir çelenk koymuş ve ha- Ankara, .23 (Hususı) -;-- Bır ta.raf- le Trakyanın muhtelif iskelelerinden 
tırasını taziz etmişlerdir. tan Yunanıstanla olan tıcaret müba- koyun ve keçi ihracına müsaade edil- Londra, 23 (Radyo) - Avam ka----* delelerinin iııki~afını, diğer taraftan iz . e b h 8 tak" . . t marasının bugünkii celsesi, İngiltere-

_. • • mir ve Trakya iskelelerinden canlı. hay ır:ış ~ u ~ us 1 emır, z.ı~aa ve- de hürriyet mefhumunun hakiki ma-

UDIVe lSltCde van ihracatını arttırmak maksadiy- kaletınden alakadarlara teblıg olun- nasını dünyaya bir daha gösterecek 
le İzmir, Dikili, Kuşadası iskeleleriy- muştur. d~recede cereyan etmiştir. Birçok ha.-

Namık Kemal ve Mehmet oo tıpıer, huknr:ıetten istiza~_!~raa bulun-

ı Paru·suiar· · · · 
Saracoğlu ·ıe bir 
mülakat yaptı 

- ----=00 

Tütün Sa ŞI 

Dün alikada lar bir 
toplantı yaptılar z f M •• f•kı d d• muşlar harbın devam ettıgı şu zaman-

Akif için ihtifal .. yapıla.cak a er Utte l er e lf ~~r.~rbes~e tenkidıerini yapmış1ar-
tstmıbu1, 23 (Hususı) - Şaır Na- Hükfimet, vukubulan istizahJara ay- V l h l k/ •k l 

ınık Kemal ve Mehmed Akif için üni- rı ayrı cevaplar vermiştir. AUmpan)IQ ar QZlT l Qrlnl f ma 
versitede tören yapılacak, bu iki de- Al 75 J • • d •• d f Başvekil Çemberlayn, ingilterenin, ·ı S . • • 
kerli şairi~ hatıraları taziz olunacak- manya, son yı ıçın e uç e a ı~f:re ulaşmak için maddt ve manevi ettı er. atışlar iyı gıdecektır 
~. l .._ Ji ~ • , ~ b.ütün ~uvvetlerini seferber ettiğini . . . . 
t·trf""ı'"' IDOH sulhu ı·hla"l etmı·ştı·r söyl7mış ve alkışlanmıştır. T:caret Vekılımız Bay Nazmi Top- mütalea Ye beyanatı, ticaret ve sa . 
\ . , .... ; f • Bır mebus; Almanların torpil bar- cuoglunun, tütün 1:1evzuu üzerinde nayi odası umumi katibi B. Turgud • /stanbu[da Ottava, 23 (Radyo) - Dün gece gölgesi bütün dominyonları da tehli· bıne mani olmak için alınan tedbirler yap~ığı bu ?eyan~t .?zerine şehrimiz- Türkoğlu tarafından tüccarlara izall 

radyoda verdiği bir nutukta · Kanada keye düşürecektir. Cephe harbi dere- ·ırasında Alman esirlerinin İngiliz va- dekı Amerıkan tutun kumpanyala - edilmiş ve hükumetçe icabeden ted -
Tiftik ihracat birliği vü· maden ve. iktısad nazırı B. Karar, cesinde iktısadi harp t<' fevkalade e- ?ur~rına bin~irilmelerini teklif etm!ş rı ~irektörleriyle diğer tütün tacir- birler alınıncaya kadar tütün piya -

harp sebebıyle Kanadanın h issesine hemmiyeti haizdir. Kanada tüken- ıse .e'. başvekıl Çemberlayn, böyle bır lerı, dün saat 16 da mıntaka ticaret sasının 1 birinci kanun cuma güncın-
cude gelecek düş~n her fe~a~arlı.ğı yapacağını söy. mez birçok kaynaklara, mate~yala ma· t~ttb~ın. gay;i i~sani olduğunu ve in- müdürlüğünde bir toplantı yapmış - den evvel açılmaması rica olunmuş-

.. lemış ve demıştır kı : . . · liktir. Tarlalarımızda, fabrika, deni7 ~ı ! wenın, .. hıç b!r .zaman bunu yapını- lardır. Bu toplantıda Ticaret Ve ki - tur. Bu toplantıda piyasa hakkında 
. ~tanbul, 23 (Husu~ı) -. B~radaki - Bugün herkes bılıyor ki nazi mu ve madenlerimizde durmadan çalışa yac gını soylemıştır. limizin, tütün piyasası hakkındaki - Devamı 3 üncü sahifede -

!ıftik tüccarları, İzrnırdekı üzum ve vaffak olursa Almanların korkunç -Devamı 3 ncü ;ah ifede - H M h • 
ıncir ihraca.t.çılannın yaptıkları gibi 

~s·::.;=.~::~i:uı~~':t Şimd·ik· harp ava u are esı 
.Fransa ve lngilt~re 1 Güttükçe şücd<dletOenüyoır 

Kuru meyve ıatın 
alıyorlar 

Görülmemiş derecede pahalıya mal Fransız tayyareleri, evvelk i gece Alman bombar• 
oluyor. lngilterenin sarfettiği paralar dıman tayyare/erini bir hezimete daha uğrattılar 

Paris, 23 (A.A.) - Fransanın şi- w: • ' ., !'.: ~ 'l' 
Fransa htikOmeti, memleketimiz, 

den Fran~a idhal edilecek kuru 
llıeyveler için 40 milyon Franklık 
kont.mıjan vermiştir. Fransızlar, İz
lrıirden fazla miktarda üzümle incir 
alacaklardır. Hatta şimdiden sipariş.
leı- başlamıştır. Yakında İngilizlerin 
de mühim miktarda üzüm ve incir a
lacakları öğrenilmiştir. Bu suretle 
t>tvasada daha büyük bir ferahlık 
bcişlıyacaktır. 

Londra, 23 (A.A) - Dün radyo
da bir nutuk söyliyen maliye nazırı · 
Sir john Simon tasarruf sertifikaları-
nın ve müdafaa bonolarının ihracı 
esbabını halka izah etmiştir. :\<fuma-
ileyh şimdiye kadar görülmemiş de
recede pahalıya malolan bu harpte 
İngilterenin günde en az altı milyon 
İngiliz .li rası sarfetmekte olduğunu 
söylemiştir. 

Londra, 23 (A.A) - Maliye nazırı 
"ı ' Sir john Simon dün akşam radyoda 

TEBLl;ı.LER ı bir nutuk söyliyerek evvelsi gün a • 
\.J vam kamara~ında alınacağını bildir

l. _ Paris, 23 (A.A.)' _ Büyük umumi diği tedbirlerin mana ve ehemmiyeti
<\Clrargahın tebliği: ni doğrudan doğruya millete hita -

Cephede gece, oldukça süktln içinde ~~;: anlatmıştır. Bu tedbirler şunlar
i'eçıniştir. 22 ikinciteşrin günü beş Al
tnan avcı tayyaresini dilşürdilk. Bu 
~aYYareler Franı1a arazisine düşmüş
erdir. Bundan b:ışka düşmanın Gra-

·"eliues üzerinde avcı iıttyyarelerirnizin 
-Deva.mı 3 ncü sa:ıü ede -

Hükfimet tasarruf vesikaları ve 
milli mildaf aa bonoları ihraç ede -
cektir. Bunlar vasıta!livle halk milli 
müdataaya yeni yardıinlRr yapacak 
ve masrafların halkın bizzat kendi 

::ı.ı· t..:okl .::ıimon 

~a.1. ve şi~ali g~rbi ~ınt.akalarında • • ~ :;j' 
\eıılen muteaddıd tehlıke ışaretlerin- ~ 
den Aonra dün gece yarı~mdan saat 
~ e k~dar Pari8 mıntnka,;ında tehlike 
ışa;retı verilmiştir. Bir takım tayyare
ıe.rm &'Ürültiileri geceleyin cenubi şar
k~ ~ahillerinc yaklaşmış olduklarını 
bıldırmiştir. Tayyare dafi toplar ~l -
teş açmışlar Ye a\·cı tayyareleri ha
v~lanı:nışlardır. Bir dii~man tayyıı re
sı denize düşürülmüştür. İkinci bir 
dü.şman tayyaresi de kaçmağa icbar fl 

edılmiştir. 
Paris, 23 (Radyo) - Son gelen ra

porlara göre. di.ln gece Paris civarın
da ve şimnli Fransacla uçan Alnı:ın 
tayyarı>leri. Fransız awı tavvarcleri 
tar~fından şidcletli takip eıJi.lmiş Ye 
<lafı tl)pların ateşinden korkan <lü~
man tayyareleri, bir saat içind~ Fran
~a<lan hezimetle lrnçmağn mecbur !rnl
~ışl!ı_:dır. Frı:ıncıı7. a1•r1 tavyn•·dP1'İ.

1 arzu 'lt ile kısılması suretb•le hayat şımalı Frans:ıda be!'I Alman tayyaresi 
pahalılığmın §nüne ieçccektir. -Dey~rnı ~ ncü se.hifrde - ... 

, 
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Tercan zelze esi fabrikaları 
• m t • 04 s -

Nazırları ı R 
Paris, 23 (Radyo) - Polonya hil-

kfimeti, ba.şt:ı. ba~vek.il Sikorski olduğu B ı 
halde müttefik ordularjvle birlikte ugÜ'L:.ü prograin 

A. D Y oı 
!lt a-

B k .. J.dı. k" ·1e y kı]n1 t L::J••ık" H f Jk• • J"' t •• • ·ı Polonya ordularının muz'a.fferen tek- 12 :30 Progrt'ln \·e memlek t azı oy ~r amı. fl 1 H iŞ ır. ~ l U arp en ev\"e l ıma 8 J UÇ IDJSJ rarPolonyayagirişlerine ·;daricrayi Y:m 

" k d } • d k k 1 hükümet edecekleri An tJ ~ehrine 12 35 Aj:u~:ı Ye nıeteorolo,f haberle-m ~t tela etze e erın yar ımın 1 Ü ~tlJ artlrmıs OÜ unuyorlar gelmiş, Fransız makamları Ye halk ıi. 
' ~ .~ . . tar_.l!fından karşılanm~lardır. 12 50 Tiük müziği (Pi.) Ankara, 23 (Hmm::;i) - Tercan mıştır. Nüfnsca zayiat yoktur. Yal - A Londı·n, 23 (Radf'o) - Ing-ılız si- Hava bütçesi 1939 senesinde 17 mil- 13 30 14 00 ~Hizik (kHt·ı. 

kaza~ıntln vuku bulan şiddetli zel - nız 15 yaralı \·ardır. Harp nahiye"'i lah fabrikalarının lınkiki imalatını an- yon lira iken, 1940 da 240 milyona çı~ J d . f I müzik _ 1.)1.) 
zeJe nıühim has:ırat ve zayiata M- köyieri de Jdimilen yıkılmıştır. Bir ı lam ak hHimküıı değiltlit-. Bununla be- lrnrılmıştır. Söylendiğine g·öre; ingiliz aponya a ID ıa 

18 
oo Program 

hırf if 

he:biyet ,~rmi$flr. İki nahiye trterke- <ilii, 40 yaralı var<lır. Boğaz köyünde rabcr, gerek mühimmat ve gerekse hava kuvvetleri, az zanıan sonra 'lltı- Tol(yo, 23 (Radyo) _ japoıı gaze- 18 05 Memleket saat ayaı· 
ıi ve altı köy tamamen harap olmuş- 10 ölli, ıa yaralı, Tfaşköy nahiyeı:i - ta~·yHh! fabrikaların111, harpten evvel- azzam bir yekfıne balig olacakhr. Bu teleri, Hollanda açıklarında Alman \'e meteoroloji haber 
tur. Zelzele devam etmt•kteci:r. 2

1 
nih I'eleşe köyünde 3 ü çocuk. ikisi hi ima7fıbh üç mislini çıkaracak dere- nun için iııgilteı·ede beş bin firma sar- mayinine çarparak batan ı japon va- 18 25 Türk müziği (fasıl h ~eti) 

ölü teQbit olunmuştur. Yaralılar da kadın, Gerence köyilıı<le 15 ölü var- N~~e faaliyet göst~rdikleri muhakkak- tı mesai etmektedir. purundan bnhsederken diyorlar ki: 19 10 Konuşma (spor &Cl'\ i<ıi) 
fazladır. c.lıi·. Bunlnr. \ ıkıku1 ederin ankazı tır. «Alman korsanlığı, japou vapurla- 19 25 Türk müziği. 

inı s 

Tercan ldiiasmıh 130 c\li Karaku- altında kalar~ık t~Ief ()'.ınuslardır. Ev oo rının mal taşımalarına asla mani ola- Çalanlar: Vec.he, Ce· et Çağ 
lak nahivesinin evleri tamamen yı - !eri harap olan halk. aGıktadır. 1 ı F maz. la, Refik Fersan, Fahire Fer-
kılmış. n~nüz yıkılmıranlar da için - Erziııcah vali i. 'ki :ıflndl'r.bcri dok g 4 tın re ve ransa Japon ''apurunun batması, büti.in san. 
de oturulmaz hale gelmiı::tir. Burada torlar ve ı hat nıcmurlarjylp had'se ~ • japonyacla. büyük teessür Ye infial~ 20 10 Temsil 
19 hafif yaralı vardir. Rhtof, Jıll<•ku-. yeı·inde tt'tkikler yapnrnkta. felaket- sebebiyet vermiştir. 21 10 1\füzik (radyo orkestrası- Şef 
l<araclogan .... Iirzaoğhı, Talen. Hacı ucle'ere ilk yardım tedbirleri nl - Dr. R. Praetorius) 
Bektaş. I<ı>leş, Otlukbeli VP Erg(·ııe m~kuıdır Havalar ı;ıo<·uk ~lduğ~n - G • • ""' b . """1. C. · ·.• İ 1 b.. 0 *0 =--- '22 00 l\Temleket saat ayarı. ajans 
köy)e·i 1HlmHen, 40 han~li Erdan kö- dhn felaketzedelere E'll .serı şekılde ayrı ınsanı ,aı ~- ... ~e iere ... :.ırşı ea ır Hava muharebesi haberl~ri; ziraat, e.--ham -
Yl'11an mühim kı mı yıkılmıştır. Baş-- , ·ıi"<lım tl•miı i iı;iıı l.:dbırlere teves - 1 M .., talwilat, kambiyo - nukut 

~avuş nahiyesinin be~ köyü de yıkıl- ~ilı olunı!niŞtuı·. a.ııyor1a r ve ha kiıdırlar denililı .. Or - B iit.'L'fı 1 İnci ~hifede - bor:ası tfiat) 
·----~=oo-.. .J 22 20 Müzik (Solistler - Pl.) 

ı.tan ı Vaşiiigton, ~3 (Radyo) -Amerika Romıı, ~3 (lladyo) - Papalık tr~ 1 22 .ıj Mi.tzik cazband - Pi.) 
ıııa ua ı, ını.ın orpı mtıhuı·euesı~ camıııın ııa"'ıı·ı e ·arı o an ( ~ .. - ı:• • - _.j a ... Vapu. .li ar ...... tb i Al t ·ı 1

• • l · · fk. 1 O Lişüı·me~ muvaffak olmuslardır. ?.3 25 9.r\ ,l),o Ynrınkı· pi·ogı .. ,m ve 
'>' - r ıA'.n::.ız avcı tayyareleri, üç giin için- ka1\:ı.nıq 11~ karşı İııgil'tere ve Frcınsanm al - vanore H.omano) gazetesi, İng1.lere de yedi Alman tayyaresi düşürmüşler- k' " 

Bir lngiliz gemisi de blr Alman tah· 
telbal1iri tarafından hatırıltlı 

dıklcırı tedbirlerden bahis]~ uzun ile Fransamn, gayri insani hareket - dir. ---'-------·----------~ 
makaleler yazıyor. Gazeteler, bu lere karşı tedbir aldıkları ve bu hu - Patis, 23 (Radyo) _ Bugün saat PARA BORS).SI 
tedbirlerden Amerikanın zarar gör- susta haklı olduklarını yazıyor. 11 de şimali Fransaya gelen Alm.'.ln Sterlin 
rniyeceğini kaydediyorlar. tay~·areleri, bir 8aat içinde kaçırılmış- Dôlar 

!ardır. Alarm, vaktinde verilmiştir. F: Frangı -oo 
5 23 

130 36 

u nclrıı, 23 (Radyo) _ Diri Fran- şi lmybohn~1~ ve 11. k!şi tahtelbah!.re 
~ız, diğeri ingiHz olmak üzere bugün alınara~, bı,lahare bu· ıtalyan vapuı u-
ü i V<!pur torpillere çarparak batmış- ııa te31ım ornnmııştur. . 

Sofyada infilak 
oldu 

Polonya' da Londra, 23 (Radyo) - İngiliz ha- Lır~t 
va nezareti ~alı günü İngiliz tayyare- lsvıç.re F. 
l<!riniıı, Berlin • Hamburg ve Brernen Florın 
iHnı:ın şehirleri üzerinde muvaffa- navşmark 
kiyetli uçuşlar Yaptıklarını bi!dirmiş- Bel~a . 
tir. Drahmı 

2 9675 
6 825 

29 2690 
GD 37 

tı .. ""' . L(lndra, 2.ı (Hadyo) - İngıltere-
'· cundnn lmşka, Elena adında bır . ı, ~d b' ·'l ~aptll'tı bu T '·f t J d . Sofp, 23 (Rndj·o) _Askeri ku- CV •ı a oevarll e lyaır ~1 40 

ı1 97 y , . , . . ııın cenu~Ll·· a ır .~ ınan ' . : 
unan \apuru da batmış \e Dalıng a- gün iorpıle çnı·parak batmıştır. E rı nıandanlığhı neşh:ffği bir tebliğde, P:..ris, 2B (Radyo) - 9, 10, 11 teş- Düıı SetJand ııd~ılarmın mulıtclif Lera, . . . 

rerlerinde alarm işareti verilmi~tir. C'A.! <0sloı.ak 1'.r dıncıa bir ingiliz gemisi, bir Alınan Jrnclın olmak üzei·e 24 yolcu, Jıir tahli
tah elbrı.h!fi tarafından batırılnııştıt. siye \·r.puru brafıntlan kurtarılarai
Bu \·apufların riiürett€batındaıı 16 ki- ingiliz sı..h:line çıkarılhuştır. 

bugün askert müessesattun birinde rinisaııi<le Polonyada yüzlerce insan 
vuku bulan bir infilal< neticesinde iki tevkif edilmiştir. Karakovi üniYCr$İ

tesi profesörleri de G~stapo tarafınzabitin öldilğU ve iki.sinin de yai·alan-
İngiliz harp gemilerine hücum ·eden Peç~la 
Alman tayyareleri, açılan şiddetli a- ~!Otı r 
t"~ıe kacmağa mecbur edilmiştü·. L eng 1 

1 012.:; 

L G75 

Halide Edip Vapurrarımız 

fl"g!liz edeb-yah prcf "sÖr· Cebel üt f::ıil.lltan 
,ügüne namzed gösteri!di ctkm~yC'c:tk 
. t tannul, 23 CI'elefônla) - .Muhar- İstanbui, 23 (Teleforıln) - Türk 

~.,r .Rali~c Ed!P: üni~e~s:te . ed~bi~·~t ticarel gemilerinin. Cebelüttarıklan 
..,killtesı meclısmce ~nnersıte mgıl.z rıkmamak n~ kızıl denize inmemP.k 

~delJi~.·.atı l?ro~es.örıtiğüne namzed ola- ~a ·tiyle :A.kdenizin bilfiınum i~Jrele 
ak go::ıterılmıştır. lerine sefer yapmalarına Vekiller 

Hey'etince karar veı·ilmiştir. 

Buzkıran vapur harap o' du T ~0 . 

l Rtga, 23 (A.A.) - Let<ınya fü: !'0 - /ara de Il l Z ~ e f { f İl T1 c 
onyanın 1m bttyUl< buzkıran genıısı o-

lıı.n urtold bir ~angın neticesinde ya
~l yarıya harap olmuştur. 

iki kişi boğu:du 
Ru ya .. Finlandiya fstanu.uı. ~a (Tulefoııla) - Kar:ıde-

.., nizdc müdhış fırlı\rn vardır. Samsu•ı 
.ltelsinki, 23 (A.A.) - Sovyetlerin dan buraya gelen habere göre bu li 

ı;-ını&ndiya - Sovyet Rusya ademi te- manda bulunan İzmir vapuruna yana 
~a\'ill mi alhnı feshetmek tasavvurun- an bir motörde duran iki kişi, dalga 
~ia ôltl~kiarına. dair olan şayialar tek- ların şiddetinden denize dü_şmüş 't 

:P ~ılmektedır. kurtarılamıyarak boğulmuştur. 

ltr İngiliz muhribi mayin
lere çarptı Ira:ı ve Irak 

L'ondra, 23 (A.A) - Gypsy adıh
clakı !nrlliz ttıi'pldo nıuhribi lngilte
l'enin şark sahillerinde bir nıayine 
{atJ>tnıştır. Muhrip derhal karaya ~- htai1bul, 23 (Telefonla) - İranlı.ı 
~ı-tiılmuştur. Mürettebatından 21 kı- fraka k:ıclar tlzanacıil<: demiryolu foşa

~~ Yaralanmıştır. Yoklatnada kırk ki- atma devam olunuyor. Diyarbakırdaıı 
tnin }(aybüldutu anlaşılmıştıt. itibaren 571 inci kilometreye kadar 

Demi~yolu inş -:ati 
dEv ım ediyor 

Londra, 23 (Radyo) - Amirallık müşterek bir istikamet takip eden de
~.ai.resi 5}ipsy adındaki torpito muh - miryolumuz, ora<lan ikiye ayrılacak ve 
~?l'l•in, tahlisiye ~antialına iltica et- hattın birl İrana, diğeri de ltnka mü
l' ış olan üç Alman tayyarecisini ka- teveccih olacaktır. İrana gidecek olan 
lı~'Ya götürdükt'en sonra yeniden de - hat Bitlisten geçmek üzere Vana da
h 
1
Ze açıldığı sıraaa !ngilterenin ce - ya~acak ve ~akliyat, Van gölünden 

111> sahillerinde bir mayiııe çarpmış feribotla tenıın olunacaktır. 
)
1
ddi-unu teyit etmektedir. Kaybo - Al 

~anların ]lliktarı kırk, kurtarılanların man ma nevrasJ 
t dea1 9'1 dir. Bunlardan yirmi biri H ' Jd 
arahdır. Romorkörler gemiyi plaja ay 1 sarsı 1 

~ftifuuşlardır. Ve orada tahlisiye Londra, 23 (Radyo).-. Amerika 
ha,tamı~ır. sahillerine ve Atlas denızıne kadar so

kulan Alman denizaltılarından kork-
f.Tabsburg1at m'!:ls'elesi tuğu ileri sü:üıerek.~n~ilterenin II~d, 

Ripavs ve Rınavn buyuk harp genııle
~a. londra, 23 (A.A.) - Avam kama- rinden Alman radyosunun taı:ıamen 
ı~:1nda. ~ir s~ale ce~ap veren B. But- gayri var iti ~cki!Ade. ba~5etmesı hay -
l'ııı İngı!ız hukOmetının Habsburgla - ret edilecek bır hadısedır. . 
' tah1a tııttesi P'füjesi üzeMnde Fran- Bu gemiler, daha emin adcledılen 
~ lıükum~tiyle h~r hangi bir müzake- Rarıadnya gönderilmiş ve tamirlerine 

dığı bildirilmiştir. 

Noe ''ilen sonra 

dan tevkif olunmuş ve meçhul yerle
re gönderilmiştir. 

---00*00>---

7

alnız nhtımrla bağlı bi:r deniz ta,·- D'7~ 
,. · t·esine bomba isabet ettiren Aİ - y~ ar-

~3 8070 
o '9187 
2 495 

31 4tl25 
A r::er ikada z~lzele 

1 '- ? L. ne o.ac~n. Nevyork, 23 (Radyo) - Sen Ol 

man tayyareleri, bu tayyareyi yak - t~v~ kr 
mışl~rdır. ~ı;sanca zayiat olmamıştı:. Rubfe · 31 17ö 
Bugün .tııgılız ve Fran~ız tayyarelerı, ESHAM ve- TAHVİLl\T 
T\ıuht~lı.f .re~~erd.~ ı::ekı_z Alman tay: Esham üzerine muamele vapılma-Amslerdam, 23 (Radyo) _Alman- şeh:·in~e _çok şidtletli bir zelzele hi:.-

'nunn buraya gelen mühim bir ~ahsi- sedılm.ştır. 
~~resını düşurmuşlertlır. !lava harbı mı tır. · 
•rın ntU\·affakiyetli :::a~·ılan bugün ş 

et, Almnııyadn Noele kadar mebzul ** fsek ~ahillerinde bir Alman bombar- -----~-------
"r;mk lnılunduğuııu ve Almanların. 1 I' d 
;-(el •ui'tuı:ıunda sıkıntı çeknıiyect!k - v arş ova a dıman tayyaresi, tayyare dafi tophm Alman ihracah 

•·ırafıncl:ııı clüşlirülmüştiir. Fran"'ız Lnııdra, 23 (füıclyo) _ Dün FeJe _ 
"'I':"ıe c •. ondan soıırnsının, müneccim-
l0rin b \(' ılnlıy'lnnı~•ac:ıkları bir keyfi
yet olduğunu söylemiştir. 

•' oôado 

lsviç··e 
B't deniz na~<'iyatı bürosu 

tes's etti 
Bern. 2:1 (A.A.) - İ::ıvh;re, bir <le-

ıiz nakliyatı bürosu tesi.:; etmiştir. Bu 
ürbya t.•zcünüe C'c nevre Ye l\foraily:.ı 
imanları komiserleri danil bulunmak
atlır. 

---00000---

Ruzvelt 
Sef~rleri davet ediyor 

Tifo sa'gın bir ha'de 
""phe.;;inde İıırriliz tayyareleri, iki menk deniz kumpanyaları, Hollanda 
hengel bombardıman tayyareRini dü- sahilleriyle diger memleket arasındaki 
ş;irmt~şlerdir. Bir}ngiliz tayyaresi • vapur ~eferlm·ini l!ğvetrnişlerdir. Bir 
nltı kıloı:ıetre takıpten sonra Alman istatistiğe göre son 6 ay zarfında Hol

Alman cephesi, 23 (A.A.) - Ha - hn.·ar:sıne .~~~ul~u~.' ate~~ açm~'!, o - landa limanlarından muhtelif memlı:>-
vas ajnnsından: rıu denıze duşurmııştur. Dıger bır Al- ketlere 10 milvon tonluk Altnan malı 

Almnn radyoları tntafından ne§re man t:ı.yyaresi de havada delik deşik ihraç edilmişti~ 
dilmiş olan boya.nutmda bir Alman <>dilmiş, tayyare düşerken pilotu pa - _ __ · __ _ 
doktoru Yarşovada Tifonun salgrn raşütle ntlıyarak yere inmiş, esir e- Z f 
bir surette hüküm sürmekte oldllğu- dilmiştir. a er müttefiklerin 
nu söy1cmişti.ı. '.tloktor, bu sebepten Frar. ... ız tayyareleri de biri bombar 
rJolayı şehrin yahudilerle meskun olan dıman ye ildi avcı olmak üzere dört -Battarafı t inci sahifede-.. 
1

·ısn111ıd0 ı.ııı·ı·k.:ıdlar vücude getiri]. t"'''"aı·e du .. "u"ı•m"sl a· 
" ... ı.ı ..... •' " 

11
-. er ır. cağız. İngilterede buluncluğum müd-.,.,iş ve lıu kısmın yahudi mahallesi ha- n L, ~. ndra,. 23 (Ratlro) _ - . ~ı.:nan detçe halkın yüksek moralından ba~ka 

ı ·ne getirilmiş olduğunu ilave etmiş- t.:1~ ~ arelerı, bu ge.c.e dogu. sah ılı uz.e - fodalı'.arh~ıi1a da :ı.ahid oldum. Heı·kes 
ir. D:ğer mahallelerde sakin olanla- d rmus t 1 d f t ı d 0 h 

ı ın e u. .,_, ııgı ız a .ı. op arı şı - yüksek bir ru taşıyor, fedakarlık ya-lın bu mahalleye girmt~eri menedil - de~le ateş açmı~tır. fngılı7. t~yyar~ - parken sebebini ve neticeyi bilerek ya
Pıiştir. Doktor, ağır yaralı bin kadar ]r>.rı, havalanarak .ha.ı~b_et~iş!.~rc~!ı-. lJlyor. 
Polonyalının Varşova hakkında kfün Bır Alman ta.yyaresı du~ürulnıu~hır. Nazır, Frnnsızların gayret \•e fe-
jablonadn, hastahanede tedavi edil · =o*o daka~!ıklarınrlan, :Majino l\a'Uırtın de-
mekte olduklarını söylemiştir. Bu Po- ğ'erir.dt-n de bahsederek ingihere ve 
lonyalılaı-ın nepsi de harp esiridir. Teb}ı.g" ]or lı1·an.sanın bu harp sonüntla Mheme-Nevyork, 23 (A.A) - Nevyork - Doktorların ifadesine göre bir,.ok li- •"-r . t · · V · t h " hal ıııu,•affak olacaklarını söylemis, ımes gaze esının aşıng on mu a- .::eler hastahane haline getirilmiştir. · 

hiri Amerikanın Brüksel sefiri Bay --ece**>» - Baştarafı 1 ıinci sanifede - demiŞtiı· ki: 
T(ennedy'den başka Londradaki Ame - Alman nıilleline bir diyın~~ğimiz 
ı·ika )'lefirinih de birincikanun bida - Mugf ac/, "[/ t k ,•oktur. Fak::ı.t unulmamah ki . on 75 
.yetinde D. Rlızvelt'e raporlarını ver- a mı e me . arru~una uğrı~·an bir keşi~. ta~~~-a~:e- yil iÇinde Almtmlar, ili; defa sulbü ih-

t"-p .f :nrr· acıfdt ~ı. Bel.~ıka topragında yere du~muştur. lal etrni~ler'dir. 1870 senesinde harp 
mele üzere Vaşing1on'a avdet edile· ~ , Bız hır_ avcı tayyaresi ksybettık. eden büyük babam, bana ayni Şeyleri 
ceğini istihbaratına atfen yac.."'llakta- l\Iuğla, 23 (Hususi) _ J\Iuğla vila- Berlın, 23 (Radyo) - Alman ka- anHıtmısh. umumi harpte ben de a<ı-
,lır. veti dahilinde okulu mevcud bütün ka- rar~?lunın resmi tebliği: kerlik eltiın '"e yaralandım. Sakat kaI-

Polonya hükumeti nezdindeki A- .;aba \'e köylerde millet rnekrepleri a- Dun Setlandı bomba~·dıman eden Clım. Şimdi de oğlum harbt? iştirak et-
m~rika sefiri B. Biddle de Vaşingto- çılmıştır. Muğla merkezinde dördü ka- tayyarelerimiz, bir !ngilız tayyaresini mektedir. Almanvanın vera her htın~i 
na tlavet edilmiştir. dm dördü erkeklere mahsus sekiz yakarak di.işürmüşlerdir. bir devletin sulhü ihlal ıetmesinin ö-

Bu gazete Fl'anrndaki Amerika se- der~hane açılmıştır. Kadın ve erkek- Berl~n. 23 (~.A.). - Alman umumi nüne geçmek çok lazımdır. 
firi B. Bullitt'in de B. Ruzvelt ile !ere mahsus ayrıca pasif korunma kara.rgahı teblıg edıyor: r ·· l •• s 
görilşmek üzere Vaş!ngton'a cağrı - kursları da açılmıştır. . Pırmusenin cenubi garbisinde bir U l U 0 a llŞl 
!acağını illlve etmekte ve sefirlerle duşman bölüğü ileri karakollarımıza 
yapılacak olan bu görüşmelerin husu 0 ıaarruz etmiş ve büyük zayiatla püs- _ Baştarafı ı inci sahifede ........ 
si bir ~ehem~iy:_ti -~a!.z old~~u~u ~ z_i- Japon kaptanının kürtülmliş!ü:. 22 teşrinisaı;ia: Alman daha bazı görü,.meler yapılmıştır. 
raB. Ru~v~ltın onunıuzde~.ı ıkıncık~ . tay!arelerının Fransa ve ı~_gıltere ü- Haber aldığımıza göre tüfün Qa _ 
nun ~~rı ıçınd: kongre~~ _?'Ond~recegı muhakemeSI :erın?~ Yaptı.ki.arı uçuşlar clu~man av- tısları için hükume' .. -nizin aJdı-ı ted-
c;ene!ık ı:ıes~Jında hancı sıyasete Kuaus, 23 (Radyo) _ :Almanya i- .ı ta)~ ~relerını!1 ve h_ava dafı fo~_ıa:ı- birler, çok mffiıimdir. Bu sene~i tfi u 

tahsıs edılmış olan kısmı hazırl~ma - 'Cin mal yilkleyen ve Filistin limanla- nın. mu}rnveme~ı~e ragmen çok muhım tün rekoltesi, tamamen iyi firatlar ~ 
sına yardım edecek etraflı malumat ·. dan birinöe tutulan Porto Karnid- netıc~ler vermıştır. Sedan mıntakasın-

1 
t lab'lecektir Onun ici 

6 
müstah-ld t 1 . d 1 - ım da hır F t · d .. ·· "l ·· a !'a ı 1 • ,_ e e e. me erme me ar o ac~gını e - yo aamdaki japon vapuru kaptanınin .. ran~ız .. ayyareqı uşuru ~uş- sillerimizin endişeye kat'iyyen k:apıl-

hemmıyetle kaydeylemektedır. muhakemesine başlanmıştır. Bu Mdi- tu~. Cep?eôe duşman t.ayyarelerıyle madan beklemeleri kepdi menfaat -
--------=**= se harbin bidayi!tindenberi Filistinde mufuaddıt muharebeler yapılhıışhr. 4 1 · 'kt' at.ıınclandır Zaten Ameri -

T"'\ • • J ' l ·ık h k d' Fransız avcı tayyaresi düşürülm üştiir. erı ~- .~z ·· · d· .. b . .13enız ~ ın~n tayyare er yapı an ı mu a eme ır. Fr'b .•. ·a F tı kan tutun kumpanvaları a mu 1:ıııa 
başlanmıştır. Şimdiye kadar yalnız 

Hif er evlendi mi? Ayrendok ~misi, Alman taarruzla -
nndan kısmen zarar görmüş, fakat bu ~t londra, 23 (Ra~yo) - (Evenink na mukabil 17 Alman tayyaresi tahrip 

~:lldard) gazetesı, Ritlerirı, Eva edilmiştir. Bu Ahtlan radyosunun, pro
l!u? .. adında bir kı~la. evrnndiği ve pagandasının telaşta olduğuna ve _Al -
~111tunünün, harp bıttıkten sonra ya- man manevrasının hayli sarsıldıgına 

c ı urg cıvarm a ra sı~ avcı tay-
1 

kl t · la ışlardır !z. 
Bern os (AA) - Neue Zurcher .. !1 • vareleri bir Alman tny~·aresini yere hazır 1 arını . amam ::'an alaı:ı bu 

Zeitun~·~n Ueİs!nkitlHi muhabiri Musauere eclıleh eşya inmeğe mecbur bırakmrnlıwfür. 21 teş. nıirdekj A4me:lıkan kkiu!"' tpütüyn nınbu -
. f+· rinisa 'd }!\ ·~· .. t" d 9 sene 12-1 İfil ''OD v Estonyada kain Baltıschfort'da de - Londra, 23 (Radyo) - Son ha L.a nı e ransız ar.azı:sı us un e d kl ci· Rekoltenin müte _ 

nize inmiş olan deniz tayyarelerinin içinde ingiliz kaçak kontrol teşkilatı fl~an ~arp tayrnı·~ıle Fransız avcı ba~. tı:~eı aC: d;~er tutün tüccarları, 

bir delildir. 

t(iilt ürpark Sineması Telefon 3151 

19 olduğunu bildirmektedir. Bu tay- tarafından 74 ü geçen haftadan kalan a:>!aresı arasın~a. lı r havn muhare- . a . ı 
1 

. ketler tarafından satın 
yareler şehrin karşısında]{i körfeze 130 gemini.n vaziyeti tetkik edilmiş- be~ ce.reyan ekmıtır. ı ı~hısar :[· şır Htikumetin tütünleri
inmişlerdir. Şiddetli bir fırtina bu tir. Mulitelıf aevletlere ait olan bu va- r ~rıs, 23 ( a )·o) - Fran~ız k~- a ~n~ca ~·emleketlere k~layca saı
tayyarelerden on aıtı~ını sahile doğru nurlardan Yalnız birinin hamulesi h1- -~=IJ:hıı::ın 162_ nuı;ıaralı resmı teblı- mızı ?ı_ş . ı ~ 1 ve alacaO-ı tedbirler 
sevketm.istu:. Bu 16 ta"yare karaya o- 1...:arrıen, 20 gefuinin hamulesi kısmen gı_. ugun, genı.ş mıkyasta tayyaı·e fa- mak ıçın ald g .. 0 ~ • " 

11 alıy t• .. h d d'l . t• h .. çhuldur turmuş ve mühim hasarata uğramış- müsadere edilmiştir. 14 gemi serbest e ı muşa e e e ı mış ır. enuz me · 
tır. bırakılmıştır. 

Bu akşam '1
1

• -••-------------------, Mevsimin en güzel ikinci filmini takdim edecektir. E L H A M R A 
1 - Heş kuruşlf:Jl. devridlem !daı~sinde Milli Kütüphane sinemasında 

Komikler kralı FERN'ANDEL Bugün matinelerden i.tibaren 
Tarafından temsil edilmiş zevkli ... Neşeli ... Kahkahalı komedi Senenin en büyük aşk ve hıcran filmi 

< - Kırklık Kadrn E B E D 1 YE N S E N İ N İ M 
FACİA ARTİSTİ (STELLA DALLAS) 

RUT CHATERTON Fransızca sözlü 
Tarafından tenısil edilen ahlaki, içtimai ve hissi dram Yaratanlar: Barbara Stanwyk - john Belos 

C'., _ !Ayrı~a :\ietro jurnal - ?ili.ki ·- Ayrıc:ı: ~BEDİ ŞEF ATATÜRK ün .o~un~u Cumhuriyet bayramınd:ı ' 
'' ·· B k l d - Türk m~lletıni kutlulhm:tı::ı ye öğütlerrl~S! fıhnı. 2Cı, ~;!ar: Kırklık kadın 14.30-17 de eş l1l uş a cvrıaleın 16,30 ye ' Foks jüornalila: Bi.lnyanm en Stin hadiseleri. Jf 
tıına ·t si azar ı:ı a 12 ne l ı Se~nslar: 14-16.30-19-21.30 da 

• 

Tayyare 
Bug'ün 

Şimtliye katlar gijttdilğümüz filmleri unutturacak senenin en kudretli 
eseri 

HARP (LABATAY) 
Türkçe sözlü Yetti kopya 

Oynayanlar 

CHA RLES BOYER - ANNA BELLA 
Ruhlarda insanlığın bütün ihtira.sla rını, vicdanlarda beşeriyetin acı

labm bu filmde görecek~i:nüz:. 
Seanslar 3-5-7 Ye 9 da 

•i pj1 1 t :ıı 1 f '!!' rı 1,,, 
7 t ırt 



• 

Zabıtada 

KADIN MESELESi: 
Güzelya ıda Poligonda Mehmed 

oğlu Nazif, kadın meselesinden Kad
ri kızı Halideyi çakı ile sol bacağın -
dan yaralamıştır. 

KAMYON KAZASI: 
Halkapınarda şoför Hüseyin, ida

resindeki kamyonu Sevketin araba -
sına çarptırmış ve arabayı parçala -
mıştır. 

MOTOSiKLET KAZASI: 
Atatürk caddesinde Ali oğlu Ni -

zameddin, idare indeki mo osikleti 
Kanber karısı Bn. Dilbere carptır -
mı~. yaralanmasına sebebiyet ver -
illi tir. 

MOCEVHERA T HIRSIZLICI: 

(ANADOLU) 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
E as Xo. 

A.lHIO 
A. 693 
A. 2'H 
A. 701/ A. 
A.1159 
A. 8n2 
c. ~05 
c. 164 
c. 56 5 
C'. 5fl 9 
c. 202 

Yeri 

Tepeeik Lile sokak 
Balçova Yıkık köy 
Osmanh·e caddesi 
Karat:ıs Dokuz evl01 sokak 

Mec:ıudiye Hayat .::~kak 
Giine~ Mah. 2 ci Hacı Silleyman sokak 
Halil Rifatpaşa M. Fi l:beli Selim g, 
Manisa Alo\'bev Hendekkahve :sokak 
:Mimar Kemal~ttin caddesi 
Saman i-:kele· i ikincikordon 

Saman i11kelesi Mimar Kemalettin C. 
1stanbul han. 

No.su Nevi 
- --

6 Ahır 
Tarla 

64 Dükkan 
112 Ev 

16 > 
2/ 4 Arsa 
10 F.v 

Ev 
7 l\Iağaza 

29 Dükkan 

23 cb No. oda 

Senelik Depozitosu 
Kirası T. L. 

20.00 3.-
230.50 34.68 
80.- 12.-

100.- 15.-
168.- 25.20 
36.- 5.40 
48.- 7.20 
78.- 11.70 

500.- 75.-
300.- 45.-

120.- 18.00 
izaha ti yukarıda yazılı gayri menkullerin kiraları 27 / 11/939 pazartesi günü saat onda ihaleleri yapılmak 

iizere artırmara konulmuştur. 
1stekli olanların hizalarında yazılı depozito akçeleriııi VflZneınize ~·a tırarak artırmaya girmeleri. 4168 

lzmir gümrük 
f!Jisvonundas: 

muhafaza 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo 
Umum tutarı 
Lr. Kr. 

taburu satın alma ko-

Muvakkat 
teminatı 
Lr. Kr. 

Eksiltme 
Tarihi 

Eksiltme saati 
Saat D. 

24 Tetrinaani 1939 CUMA 

Sperco vapur acentesi V. r. Henri Van Derz.e 
cADRIATICA,. SOC. AN. Dl VAPURLARIN HA.REKET LiSTESi 

NA VlGAZİONE 
ASSIRIA 29/11/939 tarihinde Ve

nedik ve Triyesteye hareket edecek
tir. 

BOLSENA vapuru 30/11/939 ta
rihinde Selinik, Burgaz, Varna ve 
Köstence limanlarına hareket ede -
cektir. 

CALDEA motörü 30/11/939 ta
Pihinde Napoli, Cenova ve Marsil -
ya limanlarına hareket edecektir. 

Amerikan Ekspert lines, İnic, NeT • 
york. 

Nevyork için 
cEXPORTER> vap. 10 sontepiıa • 

de bekleniyor. 
cEXCHESTER> vap. 11 ıon tef• 

rinde bekleniyor. 
cEXMİNSTER:• vap. Sontqrin U. 

Ci nısfıllda bekleniyor. 

BRIONI motörü 1 / 12/ 939 tari -
hinde saat 8 de geleıek ayni gün sa- TD. T. 1~· T. 1Bud~~eot t 17 d P. B . d' · V d'k una ıman arı ıçın a e ıre, rın ızı, ene ı ve DUNA M t 18 te · do._ 
Triveste limanlarına hareket ede - c > o · son fl'JD• .-
cektir. ru bekleniyor. 

CTTT A Dl BARİ motörü 5/12/39 cKASSA> mot. İlk kinun bıfl•np. 
tarihinde Pire, Napoli, Cenovaya cında bekleniyor. 
hareket edecektir. cTlSZA> mot. İlk klnun liqlaa • 

Not: gıcınd abekleniyor. 
Bütün bu vapurlar Triyeste veya Service Maritime Roamain •• •,..a 

Cenovada şimali ve cenubi Amerika J 
limanlarına hareket eden ltalia ano- i ... Köstence Kalas " Tm Jim•ekrl 

f 'k .,. ... . 
nim seyri sefain şirketinin ve A rı a Bukureşti vapuru 24-11-989 .. 
ve Hindistana hareket eden LLOY_D bekleniyor. 

Bahribaba mevkiirıde Memleket 
hutanesi arkasında 65 yaşında Bn. 
Emine Dilberin i?Vinde kiracı otu -
ran ve evin hizmetlerini gören Öde -
mişli küçük Nazife adındaki kadın, 
el'den ıs lira para, 156 lira kıyme -
tinde beş dizi inci, 25 lira kıymettnde 
bir yOzük ve 17 lira kıymetinde ka -
şık ve çatal çalmıştır. Hırsızların ya -
kalanması için zabıtaca iazımgelen 
tedDirler alınmıştır. 

-----• TRİYESTİNO anonim seyrj sefam 
Pirinç 5800 1392 00 105 00 27-11-939 10 OO şirketi vapurlarına tesadüf ederler. Societe Commerciııle Btdgarı D• 
Bulgur 6600 792 OO GO OO 27-11-939 lO SO NEERLANDAİSE RUAYAL Navigation A Vapeur- Vcwna 

ACIR YARALAMIŞ: 
Ödemişte Birgi nahiyesinde Veli 

?tluhacir, bıçakla Mustafa Telliyi 
karnından ağır surette yaralamış -
br. Suçlu tutulmuştur. 

Mercimek SlOO 418 50 82 00 27-11-939 11 OO KUMPANYASI cVarna:t vapuru 28 ıontepinde bek 
Zeytin tanesi 35SO 674 00 öl 00 2811-989 10 00 

1 
. 

"78 00 39 10 30 ORION vapuru 30/11/939 tarihin- enıyor. Teneke peyniri 1080 ,") 29 0() 28-11-9 · 1 H "f t k d · o-_. a-'t 
Cek'rdcksiz üzüm 7ö0 112 50 9 00 28-11-!:ı:J9 11 00 de beklenmekte olup Anvers, Rot - . . aı al, 

1 
s ekn erıye ve aı.vn gM 

<ı"l 00 ,..O 00 28 l 1 n3" 1' 00 terdam ve Amsterdam limanlarına ıçın ma a aca tır. Mnkarııa 4900 · ., ı - -:ı :ı ~ 

YANGIN: 
Sebze kon. ervecıi :~!)00 1~65 00 1 o~ 00 28-11 cı·~~ 14 30 hareket edecektir. . l k----- t.la 

l "nl 1- 00 .cıvE' • ._"KA OR/, ..... '.\,•r J,f'J'rfE1'' Haıf,a a enderl7e .,., P ort Salt ı.y Gazyağı 7950 0;
1 2;) 10:; Oll 28-1 ' • !l o ·" ,, ;:ı • "' n l S/20 t _. ara-

Bayındırda Burgaz köyünde Meh -
med Çakmak Erin evinde g celcyin 
yanj'ın çıkmış, ev tanı merı yanmış -
lır. Zarar 350 liradır. Yan nın, ya -
ıuk bir çıradan ~ıktığı ani şılmıştır. 

1 - İzmir gümrük muhafaza tı::.bunı .senelik ihtivacı için acık ek:iiltme ~lliN yie mi.inakasaya konulan yıı- BARDALAND motörü 13/ 12/939 « · > vap. son er.n 
karıda cins ve miktan v.ızılı i~ır.;e maddeler:ne 16,17-11-9:~!) tarihinde n pılacak pazurlıl,Jarına ist ekli çıkmadı- tnrih~nde beklenmekte olup Gote - sında bekleniyor. 
ğmdan hizalarında gii terilen giin ve saatleı·de pazarlıkl: rı rami ıeaktır. Şartnameleri komisvonda görülebilir. boı·ğ, Kopenhng, ve He" ingfors li .1 ---- . 

2 - l teJ,rıerin 2490 !';ayılı knıııı nun ikinci ve iiC'füıdi mndde..,'nde \'C ::ınrtnanwlerinde yazılı ves·~.alarla mu manlnrına hareket edecektir. J Vapurların isim ve tarihleri nak• 

~ABANCA iLE TEHDID: 
v~kkat tem"nnt mnl.1)t'' ve\·a lıaııl":ı mektuplariyle hirliktı> pazarlık ,.,autinde İzmir Beyler Mkağı arku~ı Geri tii- SJ.,'RVICE MARITIMF: ROUMAIN kında hiç bir taahhüd alınmas. 
tün kuınpaıı~ a:oı yanında tnbnr ::ıntınalma komisvonuna mürac• · tlı rı. 4289 ARDAAL vapuru 27 /111939 ta - TELEFON ı 2007 - 200I 

Bayıııdırda Hacı Beşir mahalleo:ıin
de rece Bn. Hanif enin evine giren ve 
tabanca ile tehdid eden Arif Bebek 
zabıtaca yakalanmıştır. 

Taze, temiz, ucuz 

Iliç 
Her t iirlü tuvalet 

çeıitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanesi 

----Operatör---·• 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi !>a~tatfbl 

2 inci Eeyler sokak furun kar,ısı 

No 25 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Çocuk Hastalıkları 

Mü'eh.ıssısı 

1 
Hastalannı 11.30 dan bire kada 

Bafdurak Büyük Salepçioafa ha-
1 

B.-yler sokağındı. Ahenk matbaas 
ııı kal'flsındı \ v;ınınrla kabul edar. 

.... --·······••11••••HneıMlllMNMIWMMll•••••••••••• ••••••••••• 1111 ..................... " .... . 
llzmir Leoa~ım Amirlifi Satıı1 Aana i 
i Komisyon!J ilanları ~ 

lımlr ltı-azım amirliği sat1ı alma konıisyonunclan: 
1 - İzmir müstahkem mevk· Çeşme rnıntaka mdaki b"rliklerin 

48600 kilo kesilmiş sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 6 birinci kanun 939 çarsarnba giinli ant on bc~te khla<la 
İzmir levazım amirliği atın alma kombyonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen tutan 11178 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 8~8 lira otuz beş kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görUlebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
'l - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı \e ikalar"yle teminat 
ve t.eklif mektuplarını ihale saatınclan en az bir saat evvel ko-
misyona vermiş bulunacaklardır. 21 24 29 :1 

lımir levazım amirli6i ta tın alma l..-rımisyo1111<tan: -
Altı bin adet bakır kapaklı bakraç icin teklif edilen f"at Y€kaletçe pa
h görüldüğünden pazarlıkla alınacaktır. Avrupa bakırından tercihan 

elacaiı gibi bakraçlar samatya bak:rından ve eski imalat kırpıntılarııı-
6ın yapılabilir. Pazarlıkla eks!ltmesi 28-11-fl:H) salı günü saat on dörtte 
_,phanc fst. Lv. amirliği satın alma kom:s.,·onunca ~apılacaktır. 

Tahmin bedeli otuz bir bin beş yüz lira ilk teminatı iki bin üç yüz alt
•ı iki buçuk liradır. Şartname ve numunesi komigyonda göriilür. 

&teklilerin kanuni vesaikleriyle beraber belli saatte komisyona gel-
aıeleJi. 24 25 4279 

lzmir levanm amirliği satın alma komisyomn dan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki Ezinedeki birlikler ihtiyacı için • 

46000 kilo kuru fasulye pazarlıkla satın alınacaktır. 
t - Kuru fasulyenin beher kilosu 14 kuruo:ıtan 6300 lira biçilmiştir. 
1 - ihalesi 4-12-939 Pazartesi günü saat 10,30 da Çanakkale Mst. 

Mv. satın alma komi~yonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihale saatinden evvel teminat akçeleri olan 472 lira 

50 kuruş ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindekivesaik 
n~ birlikte Mst. Mv. satın alma komisvonuııa müracaatları. 

lzmir lıı•azım amirliği satın alma komfayonıından: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki Kilitbahir birlikleri ihtiyacı iein 

63200 kilo kuru fasulye pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Kuru fasulyenJn beher kilosu 14 kuruştan 8848 lira biçilmiştir. 
8 - İhalesi 4-12-939 pazartesi günü saat 11 de Çanakkale Mst. Mv. 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - lıtekliler ihaleden evvel teminat akçeleri olan 654 lira 60 kuruş 

ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle birlikte 
komiıyona milracaatlan. 

ı.,,..,. levazım amirliği satın alma komi8yonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins 

ve miktarları yazılı yiyecekler pazarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlık S(lnleri olan 20-11-989 tarihinde talip zuhur etmediğinden 
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine göre bir ay müddetle u
zatılarak tekrar pazarlığa bırakılmıştır. 

1 - Pazarlıkları qağıdaki hizalarında gösterilen a-un ve uatlerde ..,,, 
Cnakkale Kıt. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. • 

8 - fıteklilerin teminatları ve 939 senesi ti":!re \ e'likalariyle birlik· 1 
te muayyen gün ve gaatlerde komisy ı n r. cantları • 

M. Bedeli M. Teminat t ıtrır1 
prnızon Kilo Kr. S. Lira Lfr.ı Kr. r· Kale !34000 12 50 1256 25 1€7 .... o co 

Cinsi ih:.k "'Ör.O 
Bulgur 30 11/ 939 

S"at : 10 
Bull'Ur 30 11 039 • m• s2000 12 50 1ss • 7& 10250 oo r 't 4 I~ •me ~ r. 60000 27 00 1012 C50 13C500 00 Pirinç r .caı ~ .,. 1: ...e~~ .. L. 

S:-'.\t: 10/30 
2/12/939 

Saat: 10 · 

lzmir Brınıoı·n tilme?1 .<ıcıfı>ı alma kı•mi:-ııu ııcımfrrn: rihinde beklenmekte olup Malta, Ce-, 
1 - Bornova <:İ\•aı ında gö.-ter:lecek bir mahalde bedeli keşfi 3007 lir- nova ve Ma~~ilya limanlarına hare - D Q K T Q R 

ket eclecektır. 
80 kurıışlıık uir clepo yapılac:ık1 ır. Not: Ahvali hazıra dolayiaiyle nav · 

2 - Açık ek.::"Jtme ınıreti\'le yapılacak bu deponun ihalesi 25-11-93!'1 c:o. 'A.1 • B k 
<'Unıartesi glinii saat 10 vapılaraktır. tun ve hareket tarihleri.nin .ka.t't ol - r Uaf lYfOtm ayra tar 

3 - Buna ait k{':-_·if \'e fenni "artnamesı· her gün komis.vonda görüle- madıiını ve bunların haç bır ıbbara E f h t • cn..1• .,. 
bilir. tuzum olmaksızın değıtebıhr ol ufu- efrenciye mlitehaaauı 

.. . . . d 

1 

fre pafa as anesı aaye 

4 - 'Ek:->iltmei;ine i~tirak edeceklerin 226 lira temint akçesiyle bildi· 11u ve bu hu~atan dolayı acenteye Hastalarını her gün muayene-
rilen p:iin ve ı"a:ıtte Bornova ::ı;ıkeri ~atın komifyonnna gelmeleri bir meauryet terettüp etmiyeceğini hanesinde öğleden sonra saat 11 
ilan olmı•ır. 18 20 22 24 4240 muhterem )'iikleyicilerin kayıt ve i- de kabul eder. 

!::mir lP.ı·w•wı cinı"ı'liği Ro rn nlmrı ~·unıisuomındmı: ~aret etmeleri rica olunur. (S ncü Beyler) Şamlı ıokak 
1 - Cam kknlf' l\f st. MY. bir1ikleri için geyikli 40600 kilo kuru fasul · h • No 8 Daha fazla tafsilat içın Cum urı- · ~·e paznrl.kln satın alınncaktır. 
2 - Kuru fa ulyenin beher kilosu 14 kuruştan 5684 lira biçilmiş yet caddesinde Fratelli Sperco va 

tir. our acentesine müracaat edilmesi. Operat6r 
3 -İhalesi 4-12-939 tarih Pazartesi günü saat onda Çanakkale Mst TELEFON: 2004-2005 

Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ol k Dr.Asil Mukbil 
4 - ı~tekliler iha:eden b!r saat evvel teminat akçeleri olan (426,80) ivier ve şüre ası 

lirayı ve ihale kanununun 2, 3 ünrii maddt>lerindeki vesaik ilr Limited At akam 
birlikt<ı komi~.rona milracaat etmeleri. VAPUR ACENTASI Memleket hutahaneal operat lrG 

lzmir 1M·rız1m nmfrliği ~atın almn krmıisyonurıdan: AtatOrk caddesi Rees binası Hastalarını her gün S ten sonra 
1 - İzmir rniistahkem mevki birlikleri için pazarlık suretiyle (226) Tel. 2443 Birincikordonda 812 numaralı Ja. 

ton buğdav öglltt.ürUlecektir. . Londra ye .L!verpol hatlan için kinyon apartmanında kabul eder 
2 - Pnz~.rlık 27- ikincitE>11rln - 939 pazarte~i günll !'laat oncla kışlad: nya<ıanın ıhtıyacına göre vapu'!'l.'!l.n·I T • 

izmir levazım amirliği ~atın alma J·omisyonunda yapılacaktır. mız sefer yapacakiaı-dır. 1 - elefon: 8587 
:l - 7':1hrniıı cclilen tt _n (337!5) lir:ıdır. - ------.-
4 - Teminatı katiye akre~i ()06) lirn yirmi beş kuruştur. 
1'l - Sartname her gün komiwonda görülebilir. 
6 -- Pazarlığa iştirak edecekler tPrninatı katiycleriyle birlikre ihal 

saatinden en el komi. ... yona müracaatları. 

ikinci mıntaka etı~bba odası baş
kanlı~ından: 
l"mumi "enelik kongremizin ek:reri) et olmamasına binaen 6-12-939 tıı 

rihli earsnmbn günü saat 17 ele İzmir halkeYinde toplaıımak üzere tehi• 
edildiği ve mezkur günde biitün azamızın isbatı vilcud etmeleri ve maıe 
reti olanların usulüne tevfikan rey puslalarını göndermeleri rica olu 
nur. 4301 

lzmir Tele fon Müdürlüğünden 
MalzemPnin nevi Kutur Miktarı 

Çıplak bronz tel 1,5 m/ m 800 KS' 
Çıplak bronz tel 2,5 m/m 1000 Kr 
Galvanizli çelik tel 5,1 m/m 2000 Kp 
3 tonluk galvanizli çelik tel halat 7X2.2 mim 500 Kv. 
6 tonluk gakanizli çelik tel halat 7X3, - mim 200 Kı: 
Kapalı kalaylı bakır tel 1,5 m/m 2000 m 

1 - 21-11-9~9 tarihinde ihalesi yapılamayan yukarıda cins ve miktnr1 

yazılı olan altı kalem telefon teli 1-12-939 tarihine rastlayan cuma gilni' 
saat 15 te açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 

2 - l\luhammen bedeli (3195) ilç bin yüz doksan beş lira olup muvak
kat teminatı 239 lira 63 kuruştur. Eksiltme izmir telefon müdürlüğü bi
nasında müteşekkil satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat reminat makbuzu veya banka mektubu ve di
~r kanuni vesaikle rııeskıir gün ve saatte komisyona müracaat edecek
lerdir. 

4 - Şartnameler her gün izmir ve istanbul telefon müdürlüklerinde 
parasız verilecektir. ( 4288) 

inhisarlar umum müdiJrlii· 
ğ6nd~n: 

I - Şartname, plan ve keşifnamesi mucibince Ankara bira fabrika
sında ilaveten yaptırılacak inşaat işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. · 

II-Keoif bedeli 143,490 lira 34 kuruş muvakkat teminatı 8489 ,04 lira
dır. 

III - Eksiltme 1/12/939 cuma günü saat on altıda Kabataşta leva
zmı ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Keşif ve şartnameler her gün c720:t kuruş mukabilinde sözil 
reçen şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları, olmadıkla
l'l takdirde ayni evsafı haiz bir mOtehassısı inpatın sonuna kadar iş bs-

~-4 YIN OKUYUCULAR DİKKAT!. • 

Milli piyango bay.iliği 
Etiman kitap evi 

Milli p iyang() biletlerinizi (Etiman kitap 
evinden alınız!) 
HükUnıet caddeai No. 50-52 

ı ııı 11!11111 ı ı 11111!ııııı111.1111 • • ı ı ı ıı ı • ı ı ıı ıı 1111ııı111111111111111111111 ıı ıuıııııı ıııııııııııııııııııiiii:' 
} lba.<n lııletlerı de satılmaktadır. 'imdiden tedarik edinü. 

- Ankarapalas 
Lok anta ve Pastahanesi 

En müşkülpesendleri tatmin edecP.k derecede mükemmel olan Jokan• 
t~ ye pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliii ve nefue
tı ı.le beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim milnaae
betıyle en temiz ve modern bir salon haline ifrat edilmişlerdir. Tefrit ect.
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

IBRAHIM SENNUR 

lstan bul Jandarma satın alma ko. 
misyonundan: 

1 - Mevcud evsaf ve numunesine uy~n c115228• kilo ı>amuk ~rap~: 
ipliği kapalı zarf eksiltmesiyle sabn alınacak ve eksiltmeli bir,._ 
birinci kanun 989 cuma günü saat on bette Taksim Ayazpapcla r 
jandarma mıntaka komutan lıtı binaaı içinde komi17onulll11lda ~ 
da yapılacakbl'. ~ 

2 - Tahmin edilen bedeli on dokuz bin dört yUz doksan bir lira MM-.., 
!en dört kuruş ve ilk teminat bin dört YÜZ altmış bir lira ..U. ., 
dokuz kuruştur. ·, 

S - Şart kağıdı ve numune her gün komisyonda görülebilir. Ye jarl 
kağıdı parasız alınabilir. 

.f - isteklilerin istanbul levazım amirliği muhasebecilifi veznesine 
yatıracakları ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektu· 

. bu ve şart kağıdında yazılı sair belgeleri de havi teklif 
· zarflarını eksiltme saatından bir saat evveline kadar ~misyo-

numuzda bulunmuş olmaları lizımdır. ! 
16 20 24 28 9371a9 ,. j, 

şında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüd kAtıdı ile -~~.----""!!,.~1.~·d-=-.. --~--------
temin etmeleri ve .1s.ooo. ura1ık bu l'ibi ın,aatı muvaffakıyetle yapmıı Zıraat ır~ii urlüği1.nden: 
olduklarına aid vesika vermeleri llzımdır. «MOnakasaya iştirak edecekler z· t kAI t' "çin on ton .. t . 

9 -·,. d 1 "k k ·ıt 0 ü d ., ,. r k d . ~ıraa ve a e ı ı goz aşı şartnamesıne uygun olarak 27-11-S 
;,~arı a yazı ı vesı ayı e .sı me g n ~ e~ ., o;.ın e~veA ıne a ar ın- pazartesi günü saat 14 de z:raat müdürlüğünde teşekkül edecek komi .. " 
hıaartar umum müdürlüğü ınşaat şubesıne ıLraz etmelerı lazımdır. . "' yonda pazarlıkla satın alınacaktır. 

VI - MUhürlO teklif mektubunun beşinci maddede yazılı kanuni 1 - Gliztaşının beher kilosunun muhammen fiati (17) kuruıtur. 
vesaik ve teminat parası makbuzu veva banka teminat mektubunu ihtiva 2 - Yüzde 15 teminatı katiyesi 255 liradır. 
edecek olaı1 kapalı zarflar eksiltme gUnü ihale saatından bir saat evveline 3 - ihale tarihinden itibaren malların bir hafta zarfında teslimi 

meşruttur. 
kııdar yukanda adı geçen komlayon baıkanhfına makbuz mukabilinde 4- Malların teslim edild:ii a-ıln tem:natı katiye aahibine iade edil .. 

~ vermeleri 1A7.ımd?r. L. _, 16 18 21 24 94j1/4201 cektir. _ _ _ _ _ =./ 


