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Fransa, Tür ki yeden Fazla Mal Ala cali 
Tahta mayin tarayıcı gemileri yeni bir usulle çaiışarak denizlere saçılan j 

serseri mayinleri toplamağa başladılar · 

Mayin harbine mukabele 
Almanyanın hergün yeni bir icada 

'1aş vuracağı muhakkak görülüyor 
Şimal denizinde dün de birkaç gemi battı. Alman ta vyareleri tahtelba
hir/ere benzin taşıyor, vapurlar kervan halinde seyrüsefer edecek 

48 Saatte 

18 Alman. tayyaresi 
düşürüldü 

lngiliz kuvvetleri cepheye geldiğinden 
Fransız yaşlı asker Ieri ter his ediliyor 

Rauvr, 24 (A.A) - Gizlice dökü
len manyetik mayinlerin teşkil ettiği 
yeni tehlikenin önüne geçmek için 
mümkiln olan herşeyin yapılacağına 
ve bu rrıayinlerin kullanılması keyfi
yeti efkarı umumiyeyi hayrete düşür
müş ise de İngiliz deniz eksperlerini 
gafil avlamadığına dair Sir john Si -
mon tarafından yapılan beyanat iyi 
haber alan mehafillerde hatırlatıl -
maktadır. Eksperlerin esasen tipi 
mevcud olan tahta mayin tarayıcı 
gemilerin kullanılmasını tavsiye et
tikleri ayni mahfillerde ilave edil -
rnektedir. Mayin tarayıcı gemiler 
tahmin edildiğine göre ikişer ikişer 

r 
I TEBLiGLER ' 1 

Par is, 24 (Radyo) - Fran~ız ka-
rargahının resmi tebliği: 

Cephede kayda şayan hiç bir hn -
reket olmamıştır. Hava kuvvetleri -
miz tarafından 8 Alman tayyaresi 
düşürü lmüştür. Bunların dördünü 
İngiliz ve diğer dördünü de Fransız 
tayyareleri düşürmüştür. 

Berlin, 24 (Radyo) _ Alman ka
l rargahının resmi tebliği: 

Cephede hafif topcu ateşi milşa -
hede edilmiştir. 

Tayyarelerimiz, hududlarda dilt -
ça
1 
hşacaktıktr;kAJ. rba~ar~ndbal bulu~acl a~ Patlamadan aahile çıkarılan Alman mayinlerinden lıı~ri •• 

o an ele n ı ır .aa o mayın erı . . . . . man hava kuvvetleriyle harp etmif- Garp cephesinde bir batarya .• 
ler Verdun, Sarbruk ile ilci köprO Pa1:İs, 24 (Radyo) - Havas Ajan-, tayyareleri 15 • 18 dir. Buna mnJrabQ cezp ve infilAk ettirecektir. Ayni za- sın~n denızler?ekı. esrarengı~ fali: dutunu söylemektedirler. 

manda mayin tarayıcı gemilerin de- yetı ~u kanaatı teyıd etmektdır.Aynı _De.um 3 llDctl aahlfede _ 
nizln dibine kadar iniş aletleri bulu- mahfılle~de bu tayyar~lerde mayin 
nacaktır. Bu aletler bir mayine tesa- kilmelerı mevcud oldugu; fakat bu 
dllf eder etmez mayini infilak ettire- takdirde bu mayinlerin büyük cesa -
cektir. Diğer cihetten iyi haber alan mette olmıyacağı söylenmektedir. İn-

araaında tıç dflfJllaD tayy.areslni da - eı bildıriyor: iki Fransız tayyaresi dClfUr11lmQf ve 
-De•amı 3 ncfl aahıfede - 48 saat zarfında düşürülen Alman -De•amı 3 ncU eahifede -

Romanyada Kabine buhranı zail oldu Buynk Alman taarruzu 

mahfiller de Almanya 'nın her e-iln giliz deniz eksperleri bu deniz tay-r k k be e k · ı 
yeni bir şey icad edeceii kanaatı yarelerinin Alman tahtelbahirlerine t t t 
mevcuttur. Yüzlerce Alman tayyare- ::nzin vermi9 olmaları mUmkUn ol- a ares o a ıneyı eş 1 e • 

nasıl yapılacakmış? 

YENi 
ALMAN 
PLANI 

Türkiye-ispanya ti ve listeyi Krala verdi 
Ticaret [muahedesi için Ankarada 

müzakerelere başlandı · 
'.Ankara, 24 (Telefonla) - HükQ- akdedilinceye kadar iki memleket ara

metimizle İspanya arasında akdedi - sında takas yolu ile iş yapılması takar 
lecek ticaret muahedesi için bugün rür eylemiştir. 

Gafenko tekrar Hariciye Nazırı oldu. T ataresko, lngi
liz ve Fransız matbuatında sempati uyandırdı 

tır. Şimal denizine hdlıim 
müzakerelere başlanmıştır. Muahede 

Paris, 24 (Radyo) - Havas :Ajan
sı Bükreşten bildiriyor: 

İyi haber alan mahfillerde beyan 
edildiğine göre, Arjenteanonun istifası 
ilzerine yeni kabinenin teşkiline Tata
reskonun memur edilmesi, Alman ik
tısadt heyeti tarafından vaki taleple-

'T' f k k • Ha:riciye, matbuat ve propaganda l k re. 
ı Q areS 0 meV 1 nezaretlerini Grigor Gafenko, hava O unaca ı rranaız ltr 

iki Alman tahtelbahiri 
nasıl batırıldı? 

'L V6 deniz nezareti.erini g.~neral Pul lıillerine aaker 
İR.tidara gelince Teodorosko ve mılli mudafaayı da 

Bir Fransız muhribi, üç günde iki 
Alman tahtelbahirini batırmağa 

rin reddi mahi~etindedir. E~en iktı- Alman taleplerine ar· 
sad nazın, malıye nazırı ve mıllt ban-
ka müdilrü bu taleplerin reddine ~- tık reddedilmi-e naza-
raftar bulunuyorlar. Ancak başvekıl r 
bir.az müsam~hak~r wdav;anılmasım rile bakılabilir 
istıyordu. Tekhflerın agırlıgı ve bu na-
zırların ısrar ile istifaları üzerine Ar
jenteano da çekilmek mecburiyetinde 
kalmı9tır. Kabinedeki teknisyen na -

L"L" k [ f zırların ifadelerine nazaran, Alman ta-mUVQT Ta o muş ur leplerinin kabulil takdirinde Roman-
p ı 2~ ("&' , ... ) _ F ·- esmi tebliğde de bildirdigw i V°"hile yanın hayati varlığı tehlikeye girmiş ar 11, • .n. • .n.. ransız amı r . . . . . . ~,., lacaktır 

ra.llık makainı ayın yirmi ikisindeki üç gün ıçınde ıkı Alman denızaltı ge- 0 • 
misini batıran Siro ismindeki Fransız Selahiyettar mehafilde söylendiğine 

Kar fırbnası şiddetle de· muhribinin faaliyeti hakkında tafıi • göre, Tatare!lko kabinesi de tam bir 
• lit vennektedir. Bir Fransız deniz tay- bitaraflık siyasetini takibe devam ede-

vam edıyor yaresi bir A}!11an tahtelb~hirinin bat- cek ve Romanyanın bütünlüğüne ale.yh
tığını gördüğü mahalle. bır şamandıra tar ~er teşebbüse mukavemet eyhye
atmış ve civarda devrıye gezen harp cektır. 

Bir kadın 
dondu 

gemilerini keyfiyetten haberdar etmiş. Paris, 24 (Radyo) - Fransız ga-
tir. zeteleri, Londra matbuatı gibi Tata-

. reskonun kabine teşkiline memur edil-
Siro derhal yetışerek şaml andıranın mesinden memnuniyetle bahsedivor. 

yanına iki kere su bomba arı atmış.. · 
tır. Siro birdenbire Sancak tarafında Tatar?skonun, ötedenberi kralın 
Alman tahtelbahirinin yava, yavaş muten;ıedı ve Balkan antan.tı!lın en ha
suyun üstüne çıktığını görmüştür. On rareth .taraftarlarından hırı olduğu 

•· · - ~ saniye sonra bu tahtelbahir alabora kaydedılmektedir. 

Çankırı-Kastamoni olarak bir kurşun kütlesi gibi batmış- Bükre.ş, 24 (Radyo) -Tataresko; 
tır. geç vakıt kabineyi teşkil etmiş ve 

Yolu açlıamıy or Üç gün sonra ayni mıntakada dev- sa.raya gid_erek, nazırların isimlerini 
riye gezen Siro, gece meh~P?' . bir g~st~ren h§.teyi krala takdim eyle -

latan.bul 24 (Telefonla) - Ilgaz Alman tahtelbahirinin siluetını göre- mıştır. Romanya kralı Karol 
dail&nnda kar fırtınası bUtiln şidde- -Devamı 3 ncü aahif~df! - Tataresko, başvekalette birlikte dahiliye nezaretini uhdesine almıt-

~.=~oı:,ü=f~rÇafı:::ı~~ it 1 hu·· kuA metı·, Arnavud-
ilan J)Ollta kamyonu yolcuları, ıoför ve 
ratmen t.emizlenip açılamamıştır. Çan- a ya 
muavinleri Derbend karakolundadır • 

;~s:F=~:~:::nbr:h~~ lugv u ilhaka karar vermiş 
Vstanbul, 24 (Telefonla) - Kara- . . . . 

denizde başlıyan fırtına durmuştur. :Roma, ~4. (Radyo) - Gelecek ayın ye~ısın .. ~e ~aat 22 de ve Mussolininin ~ıya.se.tınd~ toplanacak olan büyük 
Bu münasebetle Karadenizde seyrü- faşıst meclısınde neler konuşulac~ğı bellı degıldır. Ruzname mevcud olmadıgı gıbı! tntizakere mevzuu hakkında da 
&eter eden vapu~lar buaün boiazdan bir haber sızmamıştır. Bununla beraber, beynelmilel vaziyet etrafında konuşula.cagı ve müteakıben de Arnavud-
~la.rdır. _ _ ._:_ ____ -· luiun ilhakı b&kkında bir kararname okunarak taadild iıtAnileceii söyleniyor • 

• 

~d!neral llkod deruhde eylemişler - çıkarılacak! 
ll'. 

Nankiyan 
Japon kuvvetlerinin 

Londra, 24 (Radyo) - Yorkaır 
Post gazetesi, :Almanl&l'ın plADlanD
dan bahisle yazdığı bir makalede, Al
man erkim harbiyesinin, evvel& ılmal 
denizine hakim olmak iatediibd ft 
milU!akıben, Dunkerk ile Framız ... 
hillerine asker çıkararak, Majino·~ 
tındaki mfittefik kuvvetlerini lmmeu 

eline geçti bu mınta~ala~a çekmek için taarrıı&a 
geçmek nıyetınde bulundııjunu k&7 • 

Tokyo, 24 "(Radyo) - japon kı- d~tmektedjr. Gazete, Alm~nlann b._ 
taatı, bugün Nankiyan şehrini zap _ tün. bu pl~nlarına karşı milttefllderia 
tetmitlerdir. Çin ordusu geri çekil _ gen.ış tertıb~t a!dıklarını ve 1940 .... 
mekte devam ediyor nesınde BelÇlka ıle Hollandaya taarnaa 

· edildiği takdirde, müttefiklerin timdi· -=·*·=- ye kadar takip eyledikleri t.edaftll..,. 

Daladiye ziyetten taarruza geçeceklerini illTe .. 
diyor. 

Kumandanlarla --·*·--
konuştu Bir Alman oapara 

Paris, 24 (Radyo) -Başve:kil Da- kaçtı 
ladiye bugün. başkumandan general Paris, 24 ·(Radyo) - Harbin blf-
Gamelen, amıral Darlan ve hava kuv- langıcındanberi Mozanbik Jimanla • 
v~t!eri e~kinıharbiye reisi general nndan birinde bulunan (Vatosf) a. 
Vılımen ıle uzun müddet konuşmuş - dındaki Alman ticaret vapuru· dan 
tur. Bu konuşmada hariciye nezareti gece karanlıktan istifade ed~ 
müsteşarı da hazır bulunmuştur. meçhul bir semte kaçmıştır. ' 

Menemencioğlu 
Dün Paris'e vardı. 

draya hareket 
Oradan Lon. 
edecektir 

Paris, 24 (Radyo) - Türkiye Ha- dan karşılanmışlardır. 
ric~ye Vekaleti. ıtenel. sekr~teri ~üyü~ Türk heyeti burada bir kaç gQ 0 • 
elçı Menemencıoglu ıle rıyasetındckı ' . n 
heyet, bugün buraya gelmişler ve is _ !arak Fransız rıcalfyle konupcak ve 
tasyonda, Hariciye Nezareti milmes- milteakıben Londraya hareket edeeek
ıilleriye Türkiye ·bilyil'k. elçisi tarafın- tir. 



(AXADO!.t'l !"'-; ..,.... .• -· .... : ... _ • 1 ,....,n r.,H._. .. .,_,.,. ... 

Alman tahtelbah · r 0 

erun n • 

rolü kalmamış • • • 

• 

A lmanya, şimdi yaptıklarının yüz 1nislini daha 
vapsa, lngi-tereyi korkutamıyccakt:r 

Vilavet Haberler 
~ 

B A h 
, Tütün piyasası , Sabıka.ı Reşad hastaha· 

ir iman ey eti nede ö'c'u·· 
• Ayın b"rinde açı.acak . 

Dev! etler ın he v ::ı !. ı !ll r· Şehrimizdeki tütün tüccarlarından Ba•ma hane cıvarında Altınparkta 
• • bir kısmı ile ticarethane mümessilleri ubıkalı Ahmed oğlu llü•eyinin sar-

/arını tesbıt edecekmış dün öğleden sonra Ticaret ve Sanayi hoş)uk y!i?.~n~en kendi•fni kama ile 
. odası konferans •alonunda bir toplan- yaralamak ı;tıyen gene <abıkalı Meh-

Londra, 24 (Ra~yo) - (D~~lı tı yapmışlardır. Bu toplantıda Tica- med Rcşadı bıcakla karnından ağır 
Ekspı:e ) gazetesınnı ha?er verdıgı- ret Vekilimiz R. Nazmi Topçuoğlunun surette yaraladığını ynzmıvtık. :lleh
nQ gore; Almany':'da, dı?IOJ?atla~Ja tütün piyasasının 1 birincikfınun cu - med Reşad, aldığı y~ranın te8iriyle 
hukukculardan mute§ekkıl hır hey et ma gününden evvel açılmama"' hak - memleket ha tanesıncf0 ölmüştür . 
heı:_ devletın, karada ve denızde ol- kındaki arzusu, Oda umumi katibi R. Hüseyin hakkında müddeiumumilik
duııu gibi havada da hududlarının Turgud TUrkoğlu tarafından kendile- çe hazırlanan tahkikat evrakı der
nere.den başlaması lazı:ıı. g~ldiği~i rine bildirilmiştir. hal ağırceza mahkemesine ve;ilmiş-
tesbıt edecek ve bunun ıçın hır proıe Tüccar ve mUmessilJer, tütün piya- tir. 
tanzim eyliyecektir. sasını bu tarihten eve! açmı;·acakla- 1 

Londra, 24 (Radyo) - (Taymis) pillerine çarparak batan İngiliz va- olunmuştur. * nna dair söz vermişlerdir. Piyasa, 1 
ııazetesi; Almanların şimal denizine purlarının adedi 12 ye baliğ olmuş. İngiliz tic:ıret fi~o,unun 18 milyon birinci kanun cuma ıı:linü Ege bölge- Menemenin Aliağa nahiyesine bağ 

Feci b"r kaza 

atmakta oldukları manyatik torpil- tur. Torpillerden en çok mutazarrır tondan ibaret olduğu nazarı dikka - Potemkin yckında 'inin her tarafında birden açılacak - lı Uzun Ha•anlar köyünden Şeytan 
lerin, İngiltere amirallığı tarafından olan, bitaraf devletlere mensup va _ te alınır<a; Almanlnnn, gerek tah- d tır. Mehmedin 13 yaşındaki çocuğu Hü· 
çoktan ben maıum oıduğu ve bun - pıwıardır. teıbahirıer ve gerekse torpillerıe ba- Ber lirıe pi ecek. thracat bfrliklPl·i: seyın, doıma tufekıe oynarken ateş 
ların imhası için lilzımgelen fenni Harbin ba~langıcında bir hafta i- tırdıkları vapurların ehemmiyetsiz Budapeşte, ;!4 (Radyo) _Rusya Şehrimizde kurulan üziim ve incir ih- aldırmı~, çıkan mermi kar.;ısında du-
tertibat projesinin de hazırlanmış çinde 52 lnıriliz vapuru Alman tah- birşey olduj\"u meydana çıkar. Al - hariciye müsteşarlarından Potemki- racatçılar birliği gibi lstanbıılda bir ran Sü!eymanın 6 ya ır.daki kızı Gül-
bulunduğunu yazıyor. telbahirleri tarafınclıh batırı'mıştı. manya, şimdi yaptık!arının yüz mis- nin, yakında Berllne giderek, Alman- tiftik ihracatçılar birliği teşkil oluna- senin başına isabetle derh:ıl ölümü -

Londra, 24 (Radyo) - Röyter a- Anlaşıldığına göre, Alman tahtelba- !ini daha yapmağa muvaffak olsa ya hariciye nazırı Yon Ribentropla cai!"ını ;•azmıstık. Ticaret Vekaleti, bu ne sebebiyet vermiştir. Gene orada 
jansı yazıyor: hfrlerinfn rolU kalmamış ve bundan bile gene lnııiltereyi korkutamıya - konuşacağı söyleniyor. şekildeki birliklerin ihracat ve piya- misafir bir kız çocuğu da yaralan · 

Geçen hafta Alm~n manyatik tor- dolayı manyatik Uırpillere müracaat cak ve hedefinden çeviremiyecektir. * ~alarda fiyatları tutmak noktasından mıştır. 

Bir hey' etimı·z venı· Rolonya Başvekı"lı· Belçika v. e H_ol_lan- ~to~did{fb"d:r~t;tı• i~J~~~~~f~~=~·ğ~~~li~fenlrii~\~ Menem::nk ovaıısının su'ama ,I ~ aa. u e ırı mesı muvafık iör!i mek-' ana arı 

S ' k "k • d f } tedır. 1 U.ama tet l atı iç ın a Se Ir erıntn $ehrimizde yakında bir zeytinyağı .~ediz .ovasının Menemen ka~ası 

M "el k b tt b / d ve bir de pamuk ihracatçılarını bir dahılındekı kuımının sulanma~ı ıçln 
tııra gı ece e"t.1QnQ a U Un U şikavetJPrİ aravatoplıyacakihracatçııarbirlikleri yapılmakta olan kanallardan hır kıs-

Ankara, 2• (Telefonla) - Nafıa Y teşkili için tetkikler yapılmaktadır. mı ikmal edilmiştir. Bunlar Kesik ·-
Velı:llıt! ıu itleri umum müdürü B. G ener .... J s1·korskı· , Po~ıonya yakında Paris, 24 (Radyo) - Havas Ajan- Bunların esas nizamnameleri ha - kö!. kana~ı ile tevzi havuzu~ur .. Şi~df 
Seliheddln, Nil vadiıfnde aulama tet- a sı haber veriyor: '1rlanarak ticııret vekil.letfne gönder!- muteferrık kanal.Iar ve prızlerın ın-
kikln i yapmak üzere bir heyetle bir- Belçika ve Hollanda devletlerinin ' 0 cek ve Vekilleı; Heyetince fa•dikin- şasına devam .~dılmektedır. Bıından 
likte yalanda :Mısıra ıridecektir. hür ol ara l< Or.taya Çlkaca k tJf diyor Londra sefirleri, bugün Hariciye ne- en sonra niz~mnamelerire a-öre bir- ~onra Seyrekkoy ve Ulucak kanal_ları 

Almanyada lngı"/ı" • zaretine gitmişler ve müttefiklerin ı;~l~r tesekkül erlecektir. İhracatçılar ın.şa oluıı_aca~tır. 9·11 yılında proıeye 
., Londra, 24 (Radyo) - Polonya ka- cağız, demiştir. aldıkları deniz tedbirleri etrafında şi- ~ırlıkleri cihan pi)•asaları, rekolte ve göre bütun ın~aat tamamlanmış oln-

a/e•vhfarfı J(, l binesi, buııiln merkez ittihaz edilen General S'korski, müttefikinin faik kayette bulunmuşlardır. Alakadar me- fiyatlariyl" alakadar olarak tek fiyat cak ve ovanın sulanmasına başlana · 
J lS Anjerste toplanmıştır. Başvekil Gene- kuvvetlerinden bahsetmiş, harbin, hafil; sefirlerin, yanlış hareket ettik- 'an şasmıyacak, bu suretle müstahsil- caktır. 

Amıterdam, 24 (Radyo) - Tel - ral .Sikorsk! ?ir •Öylev vererek buırıın hli~riyetın. zulme g~le.be çalması su - !erini .ve Londraya .miiraı;aat e.de - !erimizi? ~e. ~ar.arlarının. önUn~ geç- Eg" den"z i1de fırtına 
ırraf gazetealne a'Öre; Almanya hü - ilmıtsfzllk ıçınde çırpınan Leh mılle- relıyle netıceleneceğının muhakkllk ol- ceklerı yerde, beynelmılel kaıdelerı lh- mek ıı:-a)e ını ıstıhdaf eylıyecektır. 1 . 
kiiuıetf, Alman umum! efkinnı İn - tinin, yarın hür ve kuvvetli olarak or- duğunu söylemiş ve Kanadada 15 bin, 1 lil.l eden Berlin hükümetfne başvurma- htanbııl mıntaka ticaret müdilril Evv.elkı gece Bandırmadan Basın~ 
ıriltıra aleyhine tahrik için a'eniş taya çıkacağını söylemiş ve, 34 mil- Fransada 60 bin kişilik Leh orduları !arı li\zımgeldfği kanaatini izhar edi· Bay Avni Sakınanın tstanbuldıı kuru- h.a~e ıstasyonuna saat 17 de gelme· 
miky .. ta pr0ıpagandaya başlamıı - yon Lehliye, yüreği kan ağlıyan Lehli- teşekkül ettiğini bildirmiştir. yorlar. 'acak ihracatçılar birl!ği icfn tPtkiklor sı ıcabeden_ e.k~pres, altı saa~ teeh : 
tır. Radyo lar, gazeteler, mektepler ye karşı olan vazifelerimizi unutmıya- * vapmak tızere pazartesi gtlııfl Kade~ hl\rle gelmıştır. Bunun sebebı, ~stan-
.,.. dii er bilumum vesait buna hasre- s d 25 30 b. Bı·r A/11 an tahteı· vapuru ile şehrimize geleceği haber, buldan Bandırmaya gelmek üzere 
dihıılıtlr. . - en • 1 n alınmıştır. ka .kan vapurun Marmara denizinde N"'b t · h • . fırtınaya tutulması ve bu yüzden al-

Kra/içe Vilhelminanın t cı· t" t• ·ı k bahiri batırıldı o e çı ecza ane erın tı saat 1recikmesidir. Akdeniz ve E-

l 
. l . ayyar ye iŞ ırı ece listesi h;ı,zır'andı iğe denizinde cle.J!d.d~tli poyraz fırtı-te flf erı p · 24 (R d ) F nası devam ettı'l'ı ıçın Dumlupınar 

D 
• d K d d arıs, a yo - ransız a - Gece açık bulundurulacak ecza - vapuru, Merııin hattından 24 ~ıı• 

P aris, 24 (Radyo) _ Hollanda QffilOYOil ar a a a t mirallığının bir tebliğine göre; ami- ı · ı il t · hh 
kraliçesi Vilhelminanın, bugün ls. ' an a a yy are ral Buşe adındaki idroğrafik (l'eçen ;e erın yen s esı 81 at müdilrlü - rötarla gelmiştir. 
tl!ıklmlan teftiş ettiği Amsterdam - k ı ı gece bir Alman tahte!bahirine rast- ünc~~azırlıı~tmıştı_:; Listeye göre bu Yer' ere tüküren' ... 
ılın haber verillym-. antre man U TS a rl aCI JyOr lamış ve derhal tahtelbahir torpflleri g~ce sanc~ a sag,ık eczanesi, Gn- . "' ~ t k 1 b ğ zıler caddesınde Halk. Harataşta Mevsim, hastalıkların sirayetıno 

T• t v k•ı • • Londra, 24 (Radyo) -Dominyon- verilecektir. Tayyareciler, pilot, ra- a ara ' gem yl atırma a ~uvaffak (Karataş) • Kemeraltı cadesfnde mü•ait olduiundan belediye reisliği, 
ICare e 1 ımız ıar ve lngilterede yeti~tırilecek tay. sıd ve mitralyözcu olarak yetiitirile- ~~~t~İt~rhir~n'r~r~ı!~rı~:ı~~sı,n:Jl:::~~ ŞrŞifha_> e:~aneleri açıktır. yerlere tükürenlerin şiddetle takip ".ı 

Rua Ticaret ateşesini yareciler hakkında dört dominyon ceklerdir. tetkikat yapmış ve , eni~in •athını e rcı ık mütehassı~ı ge'di tecziye edilmeleri için alakadarlara 
murahhaslariyle birlikte hazırlanan Temerküz kampı ve yüksek antre- kaplamış olan petrol' erden. amiral Nafı .. Vekilleti ~ehlrcilik milte - eınir vermiştir. 

kabul et t i plan derhal tatbik edilecektir. man merkezi ola~ak en mil•aid Ka - Bu o gemisinin muvt!ffakiyetiııe ka- ha• ·1<1 Gü"tav İtrael Ankar;ıdan •eh- Doktorların m!ltekiisif bulunduğu 
Bu plana göre Yeni Zellanda, Ka- nadıı görillmil•tur. Kanada, ayni za- ni olarak, ıreıni kaptanı ile zabitle· •im•z 0 gelm;'tir. Nafıa Vekaleti Berlersokağı ve civaı·ınıı müt;(ıadd!ıl 

İstanbul, 2' (Telefonla) - Ti -
caret Vekfli Nazmi Topcuotlu, Sov
yıt ticaret ataşesini kabul etmiş ve 
TUrkiye - Rusya ticari münasebetleri 
eirabıula kon şmuıtur. 

Dahiliye Vekili 
H ataya vardı 

İstanbul, ~4 (Telefonla) - Dahi
liye Vekili Faik ôztrak, bugün Ha -
taya varını§ ve karşılanmıştır. 

d C b, Afrik A t d · tt f'kl · bü ük h f" rini ııl anla taltif eylemi-tir. ~!eneınen imar plfinının h•zıı•lanması' belediye zabıta memurları ikame edil-na a, enu ı a ve \'Us urya- ınıın a mıi e ı erın Y ava ı- • ~ miştir. Yerlere tükürenler, derhal ceza 
da birinci devre için mel;tepler ve !olarına sahip olma imkanlarını da * için bu miiteh:ıqgısı şehrimize gön - göreceklerdir. 
kamplar açılacak; ilk staj tamamla- temin eyliyecek durumdadır. A • ~ f ·. [ · dermiştir. B. Gi\stav lzracl, dün vi -
nınca Kanadadaki yükBek antreman lali şartlar, dominyonlar ve lngil- mer l ?a :;e l r er 1 layette vali B. Etem Ay kutu ziyaret- l-f ayvan ihraca' ı as!ıyor 
temerküz kampında e a lı hazırlık tere arasıııda tesbit olunacak ve se- fon ,..,... 1,,rc ~}? le görüşmilştur. F <--ı I Hayvan ihracatını teşvik etmek ve 
yapılacak, bu ikmal edilince tayya. ned en az 211-SO bin tayyarecı ye. zm r tı"caret mu"'du·· r'ü&. u·· Vaş!ngton, :?4 (Radyo) _Harici- "' bilhassa Yunan:stana fazla hay,·an ih-
reciler kraliyet hava filo!arı emrine tiştirilecektir. K H 1 1 racı hu•u•und:ı ihracatçılaı·a kolaylık ye n3'1rı 'ordel u . Reisicumhur zmir mıntaka ticaret müdürlüiiü- ., 0 

1 Ruz,·eltin. Avrupa devletleri nezdin- ne tRyin edilı,ııi• olıln İstanbul mınta- clmak. üzer.e .z.iraat Vekfüeti'. İzmir 1!-Sp y onan mas 1 deki Amerika ıefil'lerin! ~ağırHcağı kıı ticaret müdürü B. Mehmecl Ali ıı;anı ıle Dı.kılı ve Kuşadası ıskelelerı-
ve kendileriır e bir konfer9n• yapa - Etene bir ay mezuniyet verildiği ha- nı hayv~n ıhrac~tına tekrar a~mışt~r. 

D 
• h k } ld rafrı hrıkkındaki haberleri tekz:p ey - brr alınmıştır. Bir şayiaya ıröre Bay DUn vı;kllette~ vılAyett a-elen b.ı~ emır-

Ona n tna Ol Il 1 yası arar aştırı ı. Jemi~t!r. Mehmed Ali, bu mezuniyet sonunda de bu ısk:Jelerı'! koy.un. ve keçı ıhracı-
Katina mahkum oldu oo bııikıı bir vazifeye tayin oıunacak • nn a~ııdıgı blldırıımıştır. 

lst&nbul, 24 (Telefonla) - Türk- '40 g~ıni ~n~~~ o~un~c:ıktır Mare al Balbo ;!ı;'~;;~j~:;rı~r'::~~~-rliiğilne diğer bir na'!~s%ın~ü~~~~~:ı~~ş:!~~n:e~~rlı~: 
~!:e ~\~7:t~~~deKa~i~!Y1bfrh~~:~ Madr.d, 24 (Rau>o) - İ..Nn~a bahir ınşn ed.Iecektlr. Ş 11111111 111111111111111111111111111!1111111111111111111! ~C:~m~~l{ı~~~a~ıe 1;u ır:~a;~~be~e~~ı:~ 
hapse mahkOm olmuştur. , hükumeti, doıınnmasının ihya•! hak-j Yeni gemilerin inşasına ?erhal baş- Musso/ini tarafından As 'ere Davet milracaat ettikleri öğ.renilmiştir. 

kıııdaki pr ıgramı neşretm!~t.r. Bu lanııcaktır. tn~ı ~t. muhtelıf terşane- D 

Yataklı Vagon programa güre; d~rt zırhlı. ll) kruva-'Ierde olacaktır. kabul edi'di J l Yukarı mahallatın yol ve 
• zor, 12 torpido muhribi ve 14 tahteı .1 Be e ver mi• erler ıa· l.ım 1·ş'.erı· r r [ oo Roma, 24 (Radyo) - Libya umum l" ~ 
VC,.ef/erİ fen.z i edildi komutanı mareşal Balbo, refakatinde çağ1r1{ıyor Belediyece, yukarı mahallelerde 

lttanbul, 24 (Telefonla) - Yatak- F r '1nk ve Stf'r lin Japonya • Ameriba Libya kıtaatı komutal'.ları oldukları in~a edilecek ]Ağım ve yollar işine 
Jı vaa'On ücretleriyle yemek fiyatların- Pari•, 24 (Radyo) _ İngiliz lira- fİcar~ti halde bugün l\Iu~solini tarafından ka lzmir yabancı askerlik §ubeıi baı- büyük ehemmiyet verilmektedir. Be-
d• tenıi!At yapılmaııı kararlaıtırıl • ·ı ile Fransız frangı hakkında !ngil- btıl olunmu,tur. Balbo, komutanları kanhiındaıı: lediyc reisi Dr. Behçet Uz, dün be. 
Illlftlr. tere !le Fransa nru•ında yeni b r it!- Vaşington, 24 (Radyo) _ Ayan Mus~oliniye takdim etmiştir. t" ~ ~1~8ı9 kse~t~@i zarfında oedel nak- raberinde mühendisler olduğu hal-

Jlfname imzalandığı süyleııiyor. aza ından Bora, ikincikilnunun ıı L mın 1 
" .ı ıni veren yabancı erat de Kılıç Ali ve Altı ok mahallelerin-B. M. Metlisi inde sona ererek olan Amerika - ja- ord Loid miiretteplerine sevk edilmek ilzere de tetkikler yapnııftır. 940 yılında 

Yiugoslav kebinesinde 28/11/9~9 salı günü yabancı asker- bu mahallelerde yaptırılacak lil.ğım 
Aııkara, 24 (Telefonla) - BUy!ik ponya ticaret muahedesinin yenlleş- B [ d d Jil< şubesıne.müracaatlan. ve yollar şimdiden tesbit edilmiştir. 

M!llet ~eellsl bugUn Refet Canıte- tadilat y pı/acafr tirilmesi için Tokyo ile müzakereye z gra a V :IT l 2 -.. Fatıh Sofular mahallesi Mel - Fen hey'eti, bunlara afd planları ha-
zin riyasetinde toplanmış, ruzname - başlanmasını teklif eylemiştir. Bu Belgrad, 24 (Radyo) - Bir müd- la Husrev. so~ak numara 25 de ka - zırlıyacak ve gelecek yıl büdçesine 
de mttukere edilecek birşey bulun - Belıırad 24 (Radyo l - Svetko • te_klif, .ay anca tetki~ o!unacak ve hü- dettenberi Balkanlarda seyahat et - yıth1Teyfık oglu 319 doğumlu Rifa- bu inşaat için lazım gelen tahsiaat 
mıdıtından pazartesi gilnU içtima et- viç kabinesinde yeniden bazı tadilAt kumetın bu babdakı fıkrj sorulacak- mekte olan Lord Lold, bugiln bu- tın. zmır l:a_?ancı askerlik şubesine konacaktır. 
mek üzere dağılmıştır. yapılacağı haber verilmektedir. tır. raya gelmiştir. muracaatı ılan olunur. Belediye, Kıırataşta Tür~ bahçesi 

-ISLAM T ARIHI----•ı 
Hz. Muhammed 

YA Z A N: M. Ayhan.---• 

rasında eöyle bir muhavere geçti: 
- Ya Muhammed!.. Niçin evlen

miyor un?. Ne iibl bir sebeb ıeni iz. 
divaçtan menediyor? 

- Hiç .. Yalnız fakirim. 
- Eğer güzel, mal ve şeref sahibi 

ve sana küfüv olabilecek bir kadın 
zuhur ederse ve izdivaca aid zaru. • 

_54_ 
H aticenin kalbinde, bu vekayiin ve 

bizatihi RıliulU Ekremin haiz olduğu 
evsafın tabii bir tesiri ile Hazret 
Peyırambere karfl derin bir temayül 
başırösterdi. Bu his yavaş yavaş yük
ıek bir alaka ve aşk haline geldi. 

Hatice o sıralarda 40, Resulü Ek
r em de 211 yaoında idi. Yani aralann
da 15 senelik bir yaı !arkı vardı. 
Maamafih Hatice: Kureyşin en gü -
ze l ve milstesna kadınlarındandı. 
Haiz olduğu manevi faziletlerle de 
büıbiltUn naıan dilckati celbediyor
du. Başından iki izdivaç hadisesi geç
mişti. Fakat iki kocası da ölmiiş, dul 
kalmıştı. 

Birinci zevci Ebı Halet ibni Zara
reti Hemim; iı:Ii. Bu birinci zevcinin 
Nebba~; yani (kefen soyucu) ma -
"e•ına .. eıe~ bir lakabı da vardı. 
Ondan Hınd, Ha~ namında iki oğ'lu 

dünyaya gelmişti. (Hind bilahare retleri temin ederse ne dersin? 
Hazret Alinin Cemel vak' asında şe- - Kimdir o kadın? 
hid olmuştur.) İkinci zevci de Ati - - Huveylidin kızı Hatice, 
kubeni Aizilmahzundur. Ondan da - Ya!. Acaba olur mu dersiniz? 
bir kız çocuğu olmuştu. Nefise, ·burada bir rol oynadı : 

Bu zevcinin vefatından sonra iz - - Gidip kendisine danı,ayım. 
divaçtan tamamiyle uzak kalmıştı. Halbuk; yukarıda yazdığımız veç-
Kendisine kureyş ve diğer kabilelerin hile; Ha ticenin bundan malümatı var 
pek çok ileri gelenleri izdivaç tek - dı. Daha doğrusu ilk defa talep doğ
lif etmişlerdi. Hatice, bunların hep- rudan doiiı•uya onun tarafından vu -
sini reddetti. Nihayet tesadüf onu ku bulmuştu. 
yeni bir izdivac~ götürüyordu. Artık izdivaç tamamen takarrür et-

Hatice, kalbinde doğan hissiyatı - m~ti. 
nı Ya'! lbnı ümeyyenin hemtireıi Hatice, •imdiye kadar vaki olan 
Nefise namındaki arkadaşına anlat- izdivaç tekliflerini kamilen redde
tı. Hatice ile çok d~rin samimiyetleri derek mUteha.sis bile olmadığı hal
vardı. de bu izdivaçtan memnuniyetini giz. 

Nefise; me"<u bir izdivaç icin san- Iiyemiyordu.. . . 
ki Haticenin hııberi yokmu• g;bi ha- Nıkilh gilnı\nü bı~zat kendisi tes
rekete karar vererek bu işi uhdesine bit etti. Baba<ı berhayat olmakla 
aldı. Ve doiruca Hazre1 Peyırambc-j beraber o zaman~! Arap adetler:nce 
re ıritti. Reaulü Ekrem ıl\t l"efi•e a. bu hususta söz söyleme~, izdivacına 

aid hu8U8atı dUşUnerek karar ver • 
mek hakkı kendisine afd bulunuyor
du. 

(Bir rivayete göre bu izdivaç es -
nasında Hazret Haticenin babası 
Huveylit berhayat bulunuyormuş ve 
bu izdivaca taraftar değilmiş. Fa -
kat bir sarhoşluk neticesinde muva
fakat etmiş .. Bilahare sarhoşluiu za
il olunca iki tarafın biribirine denk 
olmadıklarını söy!iyerek kızmış. 

Bu rivayet doğru de&'ildir. Çünkü 
Huveylit Flicar harbinde vefat etmiş 
bul un uyord u. ) 

Hazret Peygamber ile, kendi am -
cıısı Amr ibni Esede ve diğer akraba
larına: 

- kanalizasyon inşaatını başlattırmış. 
lip, müteakiben Hazret Hatice tara- tır. Bu inşaat, mUhlrn bir paraya te
fından da Varaka kısa birer hutbe i- vakkuf etmektedir. 
rad ettiler. BELEDiYE ENCÜMENi: 

Belediye daimi encümeni dün öt-
Ebu Talibin hutbesi şöyle idi: leden sonra Dr. Behçet Uzun reisli-
- Şükür Allaha, bizleri lbrahi _ ğlnde toplanmıştır. 

mln zürriyetinden lsmailin neslfn - Ô . ı k 
d~n, Mudarın unsurundan yarattı ve demış te ya a l anan hay• 
bızf .Beyti Mlikerremiıi bekçisi , ha- va hı ı 
remı şerifin hizmetçiR! ve do!ayislyle n r5ı:r:.an 
~alkın reisi kıldı. Asıl maksada gele- ödemiş, (Hususi) - Kazamız da-
lım: hlllnde sık sık hayvan hırsızlıkları vu-

kubulmakta idi. Jandarma kumandanı 
Yeğenim Muhammed İbni Abdul- yüzbaşı B. Talatın aldığı tedbirlerle 

!ah ile Kureyşin her hangj bir deli- hııyvan bırsızhklıı.rını yapan şebeke 
kanlıs ımu kay ese edilse yeğenim o - meydana çıkarılmıştır. Şebekenin ele
na, hasep ve nesepce, akıl ve fazilet- başısı Ödemişin Beydajfından Şeklr
çe faik gelir ve müraccah olur. dlr. Arkadaşları ve yatakları Mehmed 

Gerçi malı az ise de buna bakıl - oklu Hılseyin ve Nazillinin bir köyün· 
- Nikah gilnümüz filan ıı:-Undilr. maz. Çünkü mal, karanlık bir gölııe den Mehmed Akbaş da yakalanmıelar

Fi!an saatte teşrif etsinler. Diye ha- gibidir, kaybolur ırider. Alınır, veri. dır. Hırijızlar, şimdiye kadar çaldıklan 
her gönderdi.. Bizzat Hazret Pey - lir. Eğreti bir şeydir. Yeğenimin bun hnyvanlıll'ln mühim bir kısmını kes• 
gamber de dahil olduğu halde Resu- dan sonra nail olac:ığı tan ve şeref tirip satmıtlardır. Hen(lz ıatamadık· 
lü Ekremin amcaları Ebu Talip ve büyüktür. Bu şekil üzere sizin ıeref ları hayvanlar sahiplerine iade edil· 
Hamza ile Ifazret Haticenin amca ı ve şan sahibi kızınız Haticeye rağ- mietfr. 
Anır ibni E•ed ve amcazade ·i N~v- bet etti ve Ebu Talibin malından yir. S 1 k' ı d 
felin oğlu Varaka ayni gilnde Hftz. mi deve muaccele ve miler~ele verdi. e çu u.arın yar ımı 
ret Haticenin e\'ine gelerek nikah Ebu Talpiten •onra Varaka muka- Selruk, (Huııus!) - Nahiyemiz 
mera•iminl yaptılar. U•ulen evvela, I bele etti v~ dedi k!: halkı, Dikili fe!Aketzedelerl fçin bin 
Resu U Ekrem tarafından Ebu Ta. -Devaın edecek- kilo zeytinyaii'ı teberrü etmlilerdfr. 
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<ANADOLU> 

Zelzele f el tike ti Mayin harbine 
n1ukabele 

Üzüm ve incir BôRSALAR "" 1 
0Z0 M: 

704 Üzüm tarını. 

Sarslntılar L'QStlalı - Baftarafı t iQci u.hifed• _ Şehrimiz ticaret odasının yaptığı 464 İnhisarlar ida. 
f ı _ Par· bir rapora göre, bu sene ilk üz Um f!n- 94 özturk §irketi 

ı '. ~~ (Radyo) - Londradan bş gUnO olan 24 ag-ustoştan 15-11-39 62 D. Arditi 
J d • lınber Yer1Jıvor · t 

Erzincanda 
Pamuk satış ve ihracatı 

surette <ıeVQffl e lYOT İ · · " . . gUnU nkşamınn }\adar zmirbor.sasın- 51 j, Kohen 
. ngılız e~sperle.rı. Almanların .aç· da 299912 çuval, 536 torba üzüm sa- ----

] Ankara. 24 (Telefonln) - Zelze-' nahır kfimilen yıkılmı~tır. Hasara t:kları torpıl ha2·bı e~rafmda tetkıkat tılmıştır. Geçen sene 25 ağustostan 1375 
e, Erzincan da fasılalı surette denım 1 uğrıyan köylerde geniş mikyasta yal'- ~ aı~mışlar ve ~ u netıceye varmışlar - 15-11-938 akşamına kadar satılan 317839 
İtne11:tedir. Hugün, Karakulak Ye dım tertibatı alınmı. ve halk, şimdi- clırAl . . ., . . miktar 581356 ~.uval, 700 torba idi. 

aaköyde sarsıntılar olmuş ve ilk lik ~a<lırlnra yerleştlrilmi~tiı" munlaı, l .ı tahtclbahıılerle be- Bu sene mevsim başından 14-11-30 319214 
Zelzelede dıvarları çatlamış olan bi- ~~~~rd hdan"ket eden idrop.lanlar1:

1
1

1 
vı: günü akşamına kadar İzmir limanın_ No. 

G k ı 
' a tayyare lle denız torpı erı dan yabancı memleketlere yapılan 7 8 50 

ı,. zıı-- arar ar atınakt.a ve muayyen yerlere koyu - üzüm ihracatı 29978 2 tonu bulmus- 8 9 50 
vermckled1'ı·lc1· ' " V .· · .. . ; .. tur. Geçen sene mevsim başından 9 10 50 

:
11len rapo; uzcrme, Ta~.m~~ l2-ll-9a8 akşamına kadar yapılan 10 10 25 

'-'•tı • • t" d f 1 k f nehrıne de torpıl atılmı~ olma::-ı Jhtı- fiıüm ihracatı 53182 3 ton olarak 11 14 50 
t-ıa eı .. Jn rıyase }fi e ·opıanan 0Il e. nrnl.i na~a.rı dikkate alınmış Ye günde tesbit edilmişti. ' f N C 1 R: 

9 75 
7 50 

11 
11 25 
8 

12 50 
9 25 

ıs ~o 

12 25 13.35 
11 

d f ı 1 d d 
ııehıre gırıp çıkan 300-400 vapur dur- İNCİR. Muamele olmadı. 

t~r sta yu··z eıl "'.>z a <um~n an var l durularak, nehirde araştırmalar ya- . 9 b 5 g7ı:: 
'1 ' Q .::& pıfmıstır. Busepc ilk satı§ günü ohın 24 ağus- O ton uğday 

11
• " 

14
6 

• t t ~ 11 "3" k d 222 çuval fasulye _ Pari~. 24 (Radyo) - Bitaraf kay- •vlrlerinden general Ray Şenonun bu- Londra, 24 (A.A) - İri bir men - 0 :ın li->- -a ~· ı' ·mma a ar 254 çuval susam 12 l:J 
llalcıardan alınan haberlere göre, lunduğu tesblt edilmiştir. bndaıı öğrenildiğine göre son iki giin İ7"lrn· Loı ":-t ınc •• ı 14631ü çuval ve 27 çuval bulgur 10 
lik itlerin riyasetinde toplanan dün~kü Mnreşal Göring, Von K:ıtyel._ ami- zarfıncJa lngilterenin cenubi şarki d573 çuval hurda incir .satılmı§br. 80 çuval nohut 6 50 
onferansta ne konuşulduğu malum ral Re<lor He general Haydelın de mıntaknsı üzerinden ucan Alman de- Geçe nsene j}k satış günü olan 29 168 ton P. rekfrdek 3 50 4 de~ildir, toplantıya iştirak ettikleri söyleniyor. niı tarYRreleri pı.ıraşütİeri vasıtasiyle u~ustostan 15-11·938 akşamına ka- 1382 b~lya p .. ,.,k 42 50 51 50 
Berlin mehafili bu konferımsı e - Bitarnf kaynaklardan gelen haber- mayin dökmüşlerdir. Bir kaç boın - dar yapılan ı;atı~ 144701 çuval ve ZDy tiııyağı 

hernmiyetsiz göstermeğe çalışıyorsa ]er, bu içtimada mllhlm kararlar ve- ba Tinıes körfezine Ye sahilin cenubi 7186 çuval da hurda idi. 8 1150 kilo 36 37 50 21.00 

k
da, HjtJerin ri.rasetinde'yüzden fazla rildiiini ve gizli tutulduğunu bildir- şarkhne düşmiiştür. Bu halin bu Bu ene ilk ihraç başlangıcı ritm PARA BORSASI 
·Umandan toplandığı ve bunların a- mektedir. , mıntnkal~r<la tehlikenin mcvcudiye- 2'1 nğustostan 14-11-939 akş~mına Sterlin 
ı-asmda, Führerin en kıymetli müea- tinj izah ettiği , hattj bir Alman de- kadar İzmir limanından yapılan in - Dolar 

00 niz t:ıyaresinln bir mQddet deniz üs- cir Jhrncatı 21720,8 tondur. Hurda 

S Adı• d tünde durduğu mü~ahede edildiği ihracatı 836,9 ton. Geçen sene ilk ih- F. Fr~ngı 
kandina V devlet• ıye e iyi haber alan mahfillerde söylen- raç giinU olan 31 ağustostaıı ı2-ll- ~~;çtre F. 

mektedir. Bir şahld Esseks sahilln - 989 akşamına kadar 26161,3 ton in-
Harç masrafları den pek alçaktan uçan iki büyük ci: ;:e 2s4s,1 ton hurda ihraç edil - ~~~/;mark 

tayynrenin infilak etmeden denize mış 1• Relga 
indiri :ecek dilşen siyah cisimler attıklarını gör - PAMUK: Dr:ahmi 

k 24 (T 1 f mUştür. 15.9.939 tarihinden 23-11-939 ak - Leva 

lerinin ihracatı 
okunamadı 

0.965 
okunamadı 

-ıı-:---

Fransa /' .. racatın ltalva y·olu An ara, e e onla) - Adli- Londrn. 24 (Rnd.vo) - Sudaland şamına kadar İzmir borsasında 8981 Çekoslo•·"k kr. lf. ye Vekaleti, harç ve ilfim masrafla - b d l ... 
· ·1 adında 970 tonluk bir İngiliz vapuru alya hazır 12725 balya va e i ol - Pe,.eta "[ k d rının tenzı i için yeni bir layiha tan- k 1 .,. 

l e ara an yapıl· zim etmiştir. "Ru lfiy!ha, yakında mec- bntmı~tır. MUrettebatındnn yalnız 1 mak üzere 21706 balya panıu satı - Zloti 
13.6025 Türkiye ile ticaretini 

artıracak n,. f t z._., J•[ k lise verilecektir. ki§i kaybolrnu tur. mıştır. Pengü 23.6825 
.. , rS I e Rl l e l ece. Londra, 24 (Radyo) - İngiliz ti- Şimdiki halde lzmirde pamuk sto- Ley 0.915 

f ı Rana Ta han cnret vapurlarının kervan halinde ve ku 21801 balya tahmin edilmekle - Dinar 2 48 Fransız hükumeti, Türki;yre ile olan 
,, urih, 24 (Raclyo) - skandinav- .. f t , • ticari münasebatını artırmak maksa-
.ra evletleri ile İtalya arasında milza- :ı harp gemilerinin h imayesi a!tındn dir. ""en 3 ı.04n diyle lüzumlu maddelerin ithal ve 
!:r•lere ba~ıanmıştır. Bu müzakereler, Pazarlı o sız kanunu"? -.ıeyrii~efer ~tmel ri ve bilraQsn ccnu- F' . tl İ8\•eç kr. 31.0125 t r . . . t k"l"- ib k 
"U .... l "' u bi Atlaı:ıt,.(\ bu usult!n kat'Aı surette ırma arın mü .. acaa an 1 

Ruble evz 1 ıçın yem eş 1 ut dasına a-n günlerde şimal denizinde husu e b. " . rar \'ermiştir. 
~elen vazb·et dolıı;rısiyle İskandinvya tat ıkatı hak/ı.ında tatbik edilmesi kararla~tırılmıştır. Amerikndnn bir firma şehrimiz tı- -=·*·=- Türkiye Ue iş yapacak olan firma-
l ahsulat ve masnuatının, karadan~ Londra, 24 (Radyo) _ 815 ton - caret odasına müracaat ederek, muh- 48 S,. t ların bir listesi tanzim edilmiştir. 
,talyaya ve oradan bneka memleketlere izah'1t istedi luk Arangoven adındaki İngiliz l :ı- telif Amerikan mnddelerlnln ihracı cıa e Şehrimizdeki a1Akadarlara ve ticaret 
(!Vlc \'e ihraç edilmesi içindir. hkçı gemisi, bugün torpillere çarp - ile iştiaal ettig· ini bildirmiı: ve alıcı- -Battar fı linci sahifede- odasına gelen bu listeden alakadar 

Ankara, 24 (Telefonlu)- Mü takil d h e v 

Tebıı•g"" }er · mı' ve er nl batmıştır. Vapurun lnrla tem"s etmek istemi~tir. iki İngiliz tayvaresı· sakatlan"rak, in- tüccarlar haberdar edilecektir. grup reısi Rana Tahran, Büyük Mil- ü tt b t k ~ 1 st .. Y .J ,. 

1 t M lf m re e n ı Uı ı.arJ mı,. ır. meğe Jllecbur olmuştur. M 
_ Baıtaralı 1 cinci .. hifede _ ı:_krire\.:;~!~k~uraz~~~:~;1~mn~~~~n~iı~· Pari.-;. 24 (Radyo) - Romadan ha- m~e~~1:;u:a~1~a~ftk~~a!ir0~,fu~~~a~ Paris, 24 (Radyo) - tnııiliz kıta- enemen suyu 

'tl tatbikatı hakkında hüki'ımetten iza _ ber veril"yor: ticaret oda::ına bildirerek, palamut atının. mlitevnli bir surette cepheye Yamanlardağında Knragöl yay1a-
rt11aıı}ı~lltettj~dedire. bı·r torpı·do hat istemiştir: Hük!lmet, gelecek haftr Populo D'ltaliıı. gazete.si ; torpil t·· 1 ızl ı ten as etmek ve i~ gelmegc başlamaları üzerine silab1

1 sından Menemene getirilecek suyun 
.. muhribi - h b" d lı hl ı d ğ uccar arım ' 1 ~ altında bulunm,rıı.ta olan 1911 dog·um- boru fersivntı ikmal edı·ımiştı·r. 103 bin torpllJ• .. .,nı· ti' bu hususta lazım gelen jzuhatı vere- ar ın en a s e yaz ı ı makalede, k d b ı tur .r. • .; 

-· ış r. cektir. Şimal denizinde bir çok vapurların ~ ag~a k ar~~su~~ a 1~ :n;ıuf · luların ilk davette tekrar kıtal!\rına i}. liraya vijcude getirilen tesisatın, mu-
Parls, 24 (Radyo) - Fransız ka- batmasına fimH olı:ın deniz torpille_ 

10 
t' e; ı~et en ba ~ a 8 f afı ~m-, tihak etmek gartiyle terhisleri karar- vakkat kabul muamelesi bu ay ş,.. 

~a1 .. rahınuı 164 numaralı rumt t.hli- . Kr a I rinin. tngmz kara suıa.rından uzak ma tar e m ş. ve ~ ırma ar n e - ınştırıımıştır. nunda yapılacaktır. 
' nok1:alnrda -patlad1iını ve bu itibar- masa gelmelerı tavsıyesinde bulun - Daume - Lcs - Cames 24 (AA ) M b • ' 
~ htozelin şttrkında düşmanın ani bir Çemberlaynı kabu' etti la bu torpillerin, İngilizler tarafın M nıuıtur. Fransa - Dornier tipinde iki m~tö~- uşam a ça~mış ar 
1aUct1mu pilsk~rtülmUş ve kıtaatımız " • dnn atılmaııma imkan olmadığını • "f' lii bir Alman tan·Aıcsi Bıı.ume - Les - Limanda demirli AmerHrnn vapu -
ı-ııfındnn esır ~lın~ıştır. .• ~o~dra, .. ~.(Radyo) - Kral altın. kaydeylemektedi~" Yenı Neşrıyat C~mes .~ıntak.asında kovalanmış ve runa tütün bnlyn 1 yüklbcn deniz a 

ta T?p.ların ~aahyetı mevzu olmuş, cı 3orJ, bugun. ~aşvekil Çember • Londrn, 24 {Radyo) ~ lngiltere- . , ·- ~ ~utral~oz ateşı altına ah~~ıştır. !nY· melesinden Hü eyin Çelikel, Rama. 
),.. taıelerimız rnnhdud uçuşlar rap - laynı kabul etmıştır. i k h"ll . 1 d . 1. 1• 1 Y . Ad ~ are diln sabah alevler ıçınde Aısscy zan Nuri ve Ramazan Şıker 2.7 numa-
.. ıışti n n şa.r . sa 1 erme e emır 1 vU U- fi ~ ffi . C ,_ n k b 1 d · ' r. F" [ · d · R nan 8890 tonluk Mangalor adındaki e 1 u \8:. ~.IA: nr~ne asn a an nr:ısma ~ş- rah şat O zerindeki mu§anıba:rı üç 

Londra, 24 (A.A) - Ingiliz hava ın an ıya • US}'Q lngiliz gemisi. ansızın hıwalanaruk Yeni Adam'ın 2üG ıncı sayısı dol- r-ur~r. !çı~d~ bulu~an üç veya dort parçaya keserek iki parçasını çolmıŞ-
~ezuet!nfn bir tebliğine göre İngi - Helsinki 24 (A.A) - Finlandiya batnll'ıtır. Serseri torpillerin gelip ge- gun bir şekilde çıktı. Bu haftahk fikir ~ışı )ıındara 24oJ(mRil .. d51tür. lardır. Suçlular, yakalanmış, adliye-
'12 ha k tl · · · ' • • t t · b ~ ·ı~mda İs- An ra, n '·o) - Alman tay- • ver"lmf<:.t·r ~ v.a uvve erme mensup tayya. başvekılı B. Cnfander beyanatta bu- "lliye çarptıgı nnlaşılrnı'ıtır. Vapurun nı sana gaze esmın. u ::;:ıy - .. yareleri bu sabah ·1 · ıt . . S t ) e ı ı.- ı · 
~eler ~ün Fransada yedi Alman tay- lunarnk ezcümle demiştir ki: vedi kişiden ibaret mürettebatından 11 mail H~~~ı Baltacıog~.unun c:~t'ajoz land nd~larına gelmişre~ıa·~1 ~ıın \· - Arabadan düşmüş 
,fresı düşürmüştür. Bu tayyarelerin - Finlandiya hükQmeti son Sov - kişi ynralanmı~tır. nasıl dırılır?> adlı guzel etu un en buçuk saat sUrmii tU Dı i· t a~m, fır 
~ h. tanesi müttefiklerin hatlarına , yet tekliflerini kabul etmek imkknln- Londra, 24 (Radyo) - York<:.ir sa- başka Suphi Nuri, Yunus Kazım, rcs- aliyete geçmiş ve şt ~-T a 1ta ~~ar 

1 
n: Curnaovası nahiye$inin Şaşal kö

~:ıncfsl tse Alman hatlarına düş- rını görememektedir. Zira bu teklif· hillerinde ikiyüz Alman torpili pat- sam Muazzez, re~sam Mahmud Cuda, uçarak. Almnn tayy~r~ıı:rini i~~i~e =~~I yü halkından Mustafa oğlu Süleym_an 
~ ştOr. Alman tayyareleri tek tek u- !eri kalıul etmek Finlandiyanın bita - ]atılmıştır. reessam Sırrı Özbay imzalı yazılar ve !emiştir. · Duren araba ile kırdan e\·ine geldıği 
, ııı-ak 700 ~etre veyahut daha yük - rafhğını ihlal eylemek ve birinci sı- Londra, 24 (A.A.) _ İyi haber re:ıimler, haftanın fikir ve sanat ak- P:ıris, 24 (Radvo) _ Hava hare- sıl'ad~ .d~işmilş, ağırca yaralıınmış . \'C 

t!ltt.en keşıf .uçı~şları yapmıştır. B? nıf ~inlandiya i~t~hkamlarını yaban. ".lan bir rnenbadan Rö~·tere verilen tüali.tcs~. ı;ıu~telif .yabancı dillerden ketleı:i .. her iki tarafta ehemmiyet kes- t~avı ~ın ~emleket ha;:;tahanesmc 
b/Jiarelerln ı~isı He.lnkell He I~I ~ı- cı bır devlet emrıne vermek demek malumata nazaran İngıltere bitaraf- çevrılm~ş ılmı tı:frıkalar vardı~. Bu bet.mışhr. İngiliz ve Fransız tayyare- kaıdırılmıetıı. 
3"~ 16rt. tanesı Bornı.er f!o 17 .tıp! , olacaktır. ıarıı1 içinde bulundukları fena vaziye- kıymetlı gazeteyı hararetle tavsıye e- lerı AJnıanyanın derinliklerine git _ yangın 
t~ ~lııcf~ı de .tcsbl~ edı~em.~yen hır tıp- T • { lt 1. ti hafifletmeyi cidden arzu eylemek - deriz. mi~ler ve Alman ta~-yareleri de mUt-1 '" 
t ~ 1c\l. Dornıerlerm .. dördu de Fran - orpı e çarpan a.. tedir. Zira lngHtere seyrüsefani güç- tef ık topraklarında saatlarca uçmuş- Gece sn~t .. 21,30 da ~eı;ıalJ?aşanın 
d tepraklarına du§enler ara~ında - leı::tiren engellerin ne derece fena ol- bebini bizzat gemilerin stop ve kaptan- lnrdır. Armudlu köyunde HakımıyetımflJiye 
~ır. ~unların bir tanesinde fotograf van Vapuru d~ğunu bizznt kendi tecrübeleri ile çok Jarı teşkil etmektedir. Armatörler ma- Alman ha\•a kuvvetleri. büyük za- ::ıokağrnd~ 39 numaralı evde yangın 
b·akıneleri bulunmuştur. Hava çar· Roma, 24 (Radyo) - Bir torpile iyi bilmektedir. Fakat İngiltere bil _ nifestoları evvelden göndermemekte ziyata uğramı~ bulunmaktadır, çıkmış, bın~mn çatısı yanmıştır. Hai-
l ış~alarının birinde Alman tayyare- carparak, İngiliz sahillerine ~ekilen cilmle Alman föracatının yakında veyahut hamule hakkında tam ve mu- * lem .gayretıyle söndürUle~ ~·angmda 
~~r~ncJen birinin mürettebatından iki Fyamnna adındaki İtalyan vapuru- başlıyacak olan kontrolü hakkında Hol fassal :ı:n~lümat vermiyerek İngiliz Jk• A\ t ht J 25 lıra zarar husule gelmışbr. 
l'IŞı paraşiltle atlamıştır. İngiliz tay- nun karaya çekildiği yerde tJtnir e - lancla gazetelerinin ileri sürdükleri servislerının inceden inceye tetkikler- 1 man a e - Pipo tütünleri 
\-ateleri arasında ölen pilot yoktur. dilmesi takarrür eylemi!jtir. mUtaleaları katiyen kabul edemez. de bulunmalarına sebep olmaktadır. . . . 
~ alnız tayyarecflerden bir tanesi- Hollandalılar diğer taraftan İngiliz Esasında kontrolün bilhassa. Hollan- bah • • J L t. } d tnhısa~lar ıdare.sı .tarafından ha-
~ kurşun hilzmesi i~abet ederek bu katlanmış; fakat pilot bu tayyareyi kontrolü servislerinin bitaraf gemile- da gemileri için çok ınkı olduğu da söy- ı rı nası L' a ... ı rı ı zırlanı?. pıya~ny~ sil~l.~n U:neke k~-
~YYare inmeğe mecbur kalmıştır. hava me,,dnnına kadar getirmeğe rl ararken cok fazla gecikmelere sebe- ]eniyor. Fakat acaba bu kontrol Al - _ 

8 
• . . tular ıçınd~kı. pıpo !ütu~le:mden bır 

~varelerden birinin de kuynığu sa muv2ffak ~ım4gtur. biyet verdiğini de söylüyorlar. İngil- manlıırın açık denizlerde kullandıkla- •§tarafı l ancı aahıfede - · kısmmı.n kı!flü old~gu ş.ıkayet ~d~I -

Son Dakika: 
- tere buna çok daha evvel cevap vere- rı usullerden de mi daha fecidir. 1n- rek derhııl ateş açmıştır. Atılan obUs- mektedır. Nazarı dıkkatı celbederız. 

rek İngiliz servislerinin ellerinden ge- giltere enternasyonal kanunların ken- !er tahtelbahlrin etraf!na dUşmeğe p t• k l · 

F' ransa hükrlmeti 
~ahsullerimizden mümkün olduğu ka· 
dar fazla miktarda almağa hazırdır 

•~t Ankıır~. 24 (Telefonla) - Tica- amade bulunduğunu bildinniıtir. 
lı't' Vekili Nazmi Topcuoğlu, bugün Hariciye Vekaleti genel aelcret.eri 
\>~ansız ticaret ateşeıini kabul etmi§ Menemencioğlunun riyasetinde Fran-

uzun müddet konuşmuştur. saya giden heyetimiz, bu hususta Fran-
bııt 1"ransız ticar:t ~teşesi, Fransanın, sız ricaliyle konuşarak neticeyi tesbit 
~u~Un mahsullerımızden mümkün ol- edecektir. 

a"u kadar fazla miktarda almağa 

/(a/tflrpark Sineması Telefon 3151 
Bu akşam 

Hevsimin eıı a-Ozel ikinci filmini takdim edecektir. 

1 Beş kuruşla devrialem 
Komikler kralı FERNANDEL 

len kolaylıkları yaptıA'ını bildirmişti. disine verdiği haklardan vazgeçmiye- başlamış .ve Alman ge!'l.ısi derhal dal- ar 1 ongre erJ . 
Rsasen bir cnk defa A'l"Cikmelerin se- cektir. mıkştır. Sı~.o tahte!bahırın kaybolduğu Bu akşam saat yinni birde lkıçe1-

YENİnin Emsalsiz 1939·40 se· 
nesi Birinci Türkçe 

Allahın Cenneti 
Ye Kovboyların eşsizi KERMİT MAYNARD'IN 

-intikam Ateşi 
Filmleri iOnsuz muvaffakıyetle devam ediyor 

Cumartesi ve pazar 8,30 - 12 - 2 - 5,30 - 9 da .. 
Snir günler: 12 - 2 - 5,30 - 9 da .. 

ELHAMRA 
İdaresinde Milli KütOphan~ ıfnemasında 

BUGÜN 
Senenin en büyük aşk ve hicran filmi 

no taya suratle gıderek su bombaları melik, pazar sabahı saat onda Yalılar. 
~tn:.ıştır. Tahtelbahir bir lahza suyun ayni gün akıam saat 20,SO Dolaplıku
ustunde kıçı dışarıda, şakuli vaziyette yu parti nahiye kong~eleri toplanacak
görU~müş ve denizde büyük bir yağ tır. Bütün Partili arkadaşlarm alika 
lekeaı bırakank hemen batmıştır. gösterecekleri tabiidir. 

lzmir emrazı sariye hastaha .. 
~esi Başhe~imliğinden: 
. :Anadolu gazetesinin 17 /11/989 tarih ve 8004 sayılı ni.ishasında açı' 

ek_sıltıne He alınacağı ilin edilen miktarı ve teminatı aşaiıda yazılı koyu 
etı 2~/11/939. tarihinden iti~ren bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktn 
b 

steklflerın her pazartesi günü emrazı sariye hastanesinde saat on 
lrde toplanan komisrona muvakkat teminat makbuzları ile birlikte mü

racaatları. 

Cinsi 

Koyun eti 

Miktarı 
Kilo 
4100 

Tutarı 
Lira 

1722 

Muvakknt teminatı 
Kuruş 

12915 

Tayyare sineması 1 Telefon 3646 j 
Buglln 

Şimdiye kadar ~ôrdiliümüz filmleri unutturacak senenin en kudretli 
eseri 

EBEDiYEN SENİNİM HARP (L.ABATAY) 
Tarafından temsil edilmiş zevkli... :Ne§eli ... Kahkahalı komedi 

2 - Kırklık Kadın (STELLA DALLAS) 
F AClA ARTİSTİ Fransızca sözlü 

RUT CHATERTON Yaratanlar: Barbara Stanw.rk - john Bolos 
Tarafından temsil edilen ahlakt, içtimai ve hissi dram Ayrıca: EBEDt ŞEF ATATÜRK iln onuncu Cumhuriyet bayramında 

Ayrıca ~1etro jurnal • Miki Türk milletini kuttulaması ve öğütlemesi filmi. 
S.,an~lnr: Kırklık kadın 14.30-17 de Beş kuruşla devrinlem 16 30 ve 1 Foks juornalda: DHnyanm en son hadiseleri. 
21 de ' Seanslar: 14-16.80-19-21.80 da 
Cumartesi Pazar snnt 12 de 5 kurucıla devrifüem filmi ile bıwlar. 1 Bugün ve yarın 11,30 ucuz Halk matinesi 1 

Türkçe sö:;lil Yeni kopya 
Oynayanlar 

CHARLES BOYER - ANNA BELLA 
Ruhlarda insanlığın bütün ihtiraslarını, vicdanlarda beşeriyetin acı

larını bu filmde görecek::;iniz. 
Seanslar 3-5-7 ve 9 da 



Sahi!~ 4 

Çine Belediye reisliğinden: 
Çine kasaba.sının tesdik edilen projesi nıucibinuce elekt~rik şebekesi 

!ll§ası kapalı zarf usuliyle yeniden münakasaya konulmuştur. 
1 _.. İşin muhammen bedeli 24974 lira 35 kuruştur. 
' - İstekliler bıı işe ait şarbıame ve proje ve:oair evrakı iki yüz ku

ruş bedel mukabil inde ('ine belediyesinden alabilirler. Evvelce 
proje ve şartnameyi almış olanlara ikinci proje almak icap et
mez. 

1 - Ek3iltme :.:2 bil'i ııci k:iııurı 9:19 t:ırihine ra::ılıyan cuma günü 
saat on beşte ('ine belediye .]Jinasında toplanan encümen mu -
vaccheı:ıindı: '.\'l.!JHlacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin a~ağıcla yazılı teminat ve 
vesaiki a; ni giın S"at on dörde kadar belediye reisli~ine teslim 
etmi!} olmahın lazımdır. ""' 

A - 2490 -.ayılt hııunun lG ve 17 inci maddelerine uygun muvak
kat teminat. 

B - Kamınuıı tayin ett:ği ·ves'knlar. Asgnr1 20000 liralık elektirik 
i~i yaptığına dnir Nnfw Vekaletinin 9;33 \'ılına ait müteahhid-
Iik vesikrısı. · 

1 - Teklif mektuplan ihrıle glinü saat on dörde kadar makbuz mu
kabilinde belediye reisiiğine ''erilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların iadeli taahhUdlü olması ve nihayet bu saata kadar 
encümene gelmi~ olmalıdır. 

8 - Yalnız HYe!ki iİanı havi ~art!lam€11in 12 inci maddesinde tesi
satın 1 murt 19~10 tarihinde l>itiri!mP;ıi şarlı yerine 1 ağu::;tos 
l 940 tarihinde mezkur te:->isatın bitirilmiş olması şartı tashih 
eclilmiştir. 

'I - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Çine belediye 
reisliğine müracaat eylemeleri ilan ohımır. 25 30 5 10 

lzmir Defterdarlığından: 
Satış Muhammen B. 
No. 

!57 
858 

2 inci Karataş M. Şetaret sokak 22 taj Numaralı ar~a 
Köprü Mısırlı Cad. 1737 ada Gl pr:rsel 10011\I. l\I. 269 
tajlı arsa 

8~9 3 Uncii Kars.taş M. 1slahane arkası sok~tk 667 ada 22 
parsel .snyılı 53,75 :\I. ~.!. bilü No. in arsa 

860 2 inci karantina Köprü )1. Kayatepe bay11· çıkmazı 
sokıık 1737 ada 97 par•el 110 :M. M. bila Nu. lu ar"a 

Stil 3 iln~ü Karata~ ı.ı. 1slahane arkası sokak 606 ada 10 
par.sel 16C metre M. 71 veni No. in al'.~a 

362 3 lincil Karataş İslahane Cad. 667 ada 9 par:>el s:ıyılı 
93 'M. l\I. 45 hı.j No. lu aı·sa 

863 2 inci Karantina Köprü 1\1. Kayatepe soknk 1737 ad:ı 
78 parsel sayılı 150 M. l\l. bfüi No. lu ~mm 

864 3 üncü Kar:ıtaş :M. Islahı.ne cad. 666 ada 6 parsel sayılı 
90 metre murabbaı e:ıki 5, 81 yeni Nu. lu ar::ıa 

365 2 inci Karantina KDprü l\l. Kayatepe sokak 1737 ada 8~ 
parsel sayılı 786 M. M. bila No. lu arsa 

866 3 üncü Karataş İsluhane Cad. 666 ada 9 parsel sayılı 
162 l\I. M. 75 yeni. :'i!'i t::ı.i No. lu ur:;1a 

367 2 inci Karantina Köprü M. Kayat:epe sokak 1737 ada 
108 parsel sayılı 215 :\!. ~1. bila No. lu aı·sa 

368 Güzelyah 1\I. l\Ietrestepe zeytinlik soknk 917 ada 5 
parsel sayılı 105 M. :\1. 6 taj :No. hı hane. 

369 Güzelyalı M. Reşadiye sokak 8!>4 ada 8 parsel sayılı 1 
tajh 253 M. l\f. hane. 

370 2 inci Tepecik M. lı.13 No. nizam sokak 94,35 M:. M. 
33 tajlı arsa 

871 l inci Tepecik 1213 No. lu meydan sokak 51,88 i\.I. M. 

Lira K. 
17 20 

100 10 

19 89 

11 00 

49 80 

23 25 

15 00 

22 50 

60 

40 76 

21 50 

25 00 

125 00 

47 18 

44/1 taj No. lu arsa. 36 32 
Yukarıda yazılı emvalin peşin para ile mülkiyetleri 25/ 11/ 939 ta

rihinden itib:ırcn 17 gün rnil<ldetle, açık artırma usulü ile müza~·edeve 
konulmuştur. İhaleleri 11/ 12/ 939 tarihinde pazartesi günü saat o~ dö;t
te milli emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedel
leri üzerinden yüzde 7,5 depozito akçası yatırılarak yevmi mezkı1rda mil
li emlak müdürlüğilnde toplnacak satış komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 25 6 4318 

"(A~ADOLU) 
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~lzmir Leva~ım Amirliği Satın Atma i 
~ · Komisyonu ilanları i 

iz-mir levazım nmirliği satın alma komisyonurıdarı: 
Altı bin adet bakır kapaklı bakraç için teklif edilen fiat vekaletçe pa

halı ~öri~ld.üğünden pazarlıkla alınacaktır. Avrupa bakırından tercihan 
olacagı gıbı bakraçlar s::ımatya bakırından ve eski imalat kırpmtılann
da!l yapılabilir. Pazarlıkla eksiltmesi 28-11-939 salı gilnü saat on dörtte 
tophane İst. Lv. amiı Hğ-i ::;atın alma komisyonunca yapılacaktır. 

T~h!11in bede.li otuz bir bin be~ y(iz liUll ilk teminatı iki bin üç yüz alt-
mış ıkı buçuk lıradır. Şartname ve nümuııegi komisyonda görülür. · 

lst~klilerin kanuni vesaikleriyle beraber belli saatte komisyona gel-
melerı. 24 25 4279 

• 

!'f.mi~· leva::wı amı,.liği sat-ın alma komisyonımdan: 
1 - Izmir tayyare alayı birliklerinin 250 ton sömükok maden kö

mürü ihti;:a~ı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 6 bırınci kanun 939 Garşamba günü saat on beş buçukta 

kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 6625 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 497 liradır. 
5 - $nrtnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburivetindedirler. 
7 - Ek!'.liltme;:e iştir~k edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerınde ve şartnamede yazılı vesikalarile teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel komjsyo-
na vermiş bulunacaklardır. 21 25 29 3 

lzmir leı•azım amfrliği satın alma kornisyonıından: 
140 ton nohudun kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmadığından 

pazarlıkla eksiltmesi 27 / 11/ 939 pazartesi günü saat 15/80 da Tophane
de levazım amirliği .rntın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli on beş hin dört yiiz lira ilk teminatı 1155 liradır. Şartname ve numu
mesi komh~yonda görüliir. hteklilerin kanuni vesikaları ile beraber bel
li saatta komisyona gelmeleri. 

lzmir levazım amirliği srıfııı nlma lromi.çyo-moıdan: 
86 ton sabun alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 12/ 12/939 salı 

gi~nü saat on beşle Tophant1dc h tanbul levazım amirliği gatın alma ko
tnısyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 27520 liradır. İlk teminatı 2064 
lfradır. Sartnamesi komi:;1yonda görülür. 1steklil~rin kanuni ve~ikaları 
il~ l.>eraber teklif mektupların' eksiltme ~·;aatından bir saat evveline kadar 
komişyona vermeleri. 25 30 5 9 

lzmir lerazım amfrliüi satın alma_ koıni.-ıyomından: 
70 ton zeytiny::ığı alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 12/ 12/ 939 

salı günü saat 15/ 30 da f:-;taııbul 'Tophanede Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 32200 liradır. llk teminatı 
2415 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesi -
kalart ile lıeı·aber teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 25 30 5 9 

M. !t1. V. Deniz Levazım satın 
alma komisyonundan: 

Muhammen bedeli 

70.000 kilo toz şeker 19.1558 
1 - 2 ikinci teşrin 939 tarihinde kapalı zarfla yapılan eksiltmesin

de teklif olunan fiyatların yüksek görülmesinden yukarıda 
yazılı 70.000 kilo toz şekerin 28 ikinci teşrin 939 tarihine ras
lıyan salı günü saat 11.30 da pazarlık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı 2933 lira 70 kuruş olup şartnamesini görmek is
tiyenlerin her gün veeksiltmeye iştirak edeceklerin de belli gün 
ve saatta Kasımpa;ada bulunan komisyona müracaatları. 

9585/4284 

Gayri menkul mallar açık artır -
ma ilanı 939-190 

Menemen İcra memurluğundan: 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: İçinde 12 
dö. bağ ve 50 zeytin, 20 badem. :}0 
incir ağaçlarını muhtevi 40 dönüm 
tarlanın nısıf hissesi ile içinde 25 zey 

c. 
Esas No. Yeri 

Eski 
PEŞ/ N 

tin, 2 incir 1 badem ağaçlarını muh- 278 K.'.-uşıyaka donanmacı M. eski Çakıroğlu 
tevi 2,5 dö. bağın tamamı. yeni Dil:\ver sokak 

Gayri menkulün bulunduğu me\•ki, 

61 

Yeni 
No. su 

Taj 

69 

Depozitosu 
Nevi Kıymeti T. L. 

Ev 2500.- 500.-

mahallesi, sokağı numarası: bağ or- Ada 92• parsel fi. «408 ::\12.> 
man bağ arası ve tarla bağ arası iz- 3l3 İkinci Siileymaniye ~I. Kurtuluş sok. 
mir yolu. Ada 151, parsel 9 «66 M2.> 

7 Ev 800.- 60.-

Takdir olunan kıymet: Tarlanın D.lG Gündoğdu Vasıf Çınar bulvarında 
tamamı 880 ve bağın tamamı 250 li- Ada 1172, parsel 24 «514.50 M2.> 
radır. T A K S 1 T ve 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, 96 Güzelyalı Urla caddesi «484 1\12.> 
saat: 27 /12/939 çarşamba günü sa- 105 Karşıyaka Turan Menemen caddesi 
ıt 11 de · 180 i\Ies~ıdiye Mah. ikinci kordon 

1 - İşbu gayri menkulün artırma .,~ 
~dnamesi 31/11/939 tarihinden iti- ..,t>O Güzelyalı Şaban zade sokak 
haren 39/190 No. ile l\lenemen icra Ada 868, parsel 6 cl44 :\12.> 
dairesinin muayyen numarasında 295 Tepecik Lale sokak 
herkesin. görebilmesi için açıktır. 296 l\fcr~inii Yunus efendi sokak 
İllnda yazılı olanlardan fazla ma - «172.36 M2.> 
Hlmat almak istiyenler, işbu şartna - 2!)1) üiecidi~·e> Fatih Mah. Ziver ağa S. 
ı:neye ve 939/190 dosya numarasiyle · 

PAZARLIK 

368 
21 

24 

985 1123 
83 94 

118/2 172/1 
15 15 

8-10 
2-2/1 

22 

'.Arsa 

Ev 
Ev 
Ev 
Ev 

Ev 
Ev ve 
dükkan 
Ev 

5150.- 1030.-

5000.- 1000.-
2000.- 400.-
3200.- 640.-
1200.- 240.-

1200.- 240.-
1000.- 200.-. 

900.- 180.-
memuriyetimize müracaat etmelidir. 1' da 5:H, parsel 16 «76 M2.> 

2 - Artırmaya iştirak için yukarı- 300 Ali Reis ::\:lah. Kireçli Kaya 977 inci S. 12 26 Ev 500.- 100.-
da yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde Ada 1553 parsel 20 c81.50 M2.~ 
pey veya milli bir bankanın teminat 3Ul Ali Reıs Mah. Kireçli kaya 977 inci sok. 
mektubu tevdi edilecektir. (124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di- Arla 1553. parsel 21 «8l.50 M2.> 

14 28 Ev 600.- 100.-

ier alAkadarların ve irtifak hakkı 302 Ali Reis Mah. Kir~likaya 977 inci sok. 
~ahiplerinin gayri mukul üzerindeki Ada li'lG3. parsel 22 «78 M2.> 

16 30 600.- 100.-Ev 

haklarımı hususiyle faiz ve ma<:rafa 310 Ahmed ağa Mah. Başdurak caddesi gön 12 130 Mağaza ve 
depo 

6000.- 1000.-
dair olan iddialarını işbu ilan tarihin- hanı çıkmazında «278 M2.> 
den itibaren ·yirmi gün içinde evrakı Ada 187 parsel 35 
mttsbiteleriyle birlikte memuriyeti -
mize bildirmeleri icap eder. Aksi İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin ve taksit ve pazarlıkla ctaksitler yüzde 8.1/2 faize tabidir.> 
halde hakları tapu sicilile sabit ol - satışları 29/11/939 tarihine müsadif çaı·9amba günü saat onda yapılacaktır. 
madıkça satış bedelinin paylaşma - İstekli olanların depozito akçalarını veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında birer fot.oğraf 
sından hariç kalırlar. la nufus tezkerelerini getirmeleri. 16 25 4188 

4 -- Gösterilen günde artırmaya iş -------- -----
tirak edenler artırma şartname~ini bedel elde edilemezse ihale yapıla· 
okumuş ve lüzumlu malumat almış maz ve satış talebi düşer. 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 6 - Gayri menkul kendisine iha-
ve itibar olunurlar. le olunan kimse derhal veya verilen 

5 - Tayin edilen zamanda gayri mühlet içinde parayı vermezse ihale 
menkul üç defa bağırıldıktan sonra karar1 fesholunarak kendisinden ev
en çok artırana ihale edilir. Ancak vel en yüksek teklifte bulunan kim
artırma bedeli muhammen kıymetin se arzetmiş olduğu bedelle almağa 
yüzde yetmiş beşini bulmaz veya sa- razı olurRa ona, razı olmaz veya bu
tıı istiyen alacağına ruchanı olan di- lunmazsa hemen on beş gün müddet
ler alacaklarlar bulnup ta bedel bun- le nrtırmay!l çıkarılıp en çok artıra
lann 0 gayri menkul ile temin ed:!m!ş nn ihale edilir. İki ihale arasmd.aki 
alacaklarının mecmuundnn fazlaya fork Ye ·~l' <'E'n günler için % 5 ten 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü hesap olt.n c.< fo iı ve diğer zar&t'· 
baki kalmak üzere artırma on lıl'a 1nr ayrıca lıükmı~ 1::-.~ "+ '·rılmaksı: 
daha temdid ve onbeşinci günii ayni ı zııı rOP.mn h· •'imizce alıcıd:.ı.n tahsıl 
aaatte yapılacak artırmada bedeli <ıa- olunu ·. : : . · · " (13:3) 
tı.f istiyenin alacağına rucham olan )fezln'; r tarlan ba;,. ·:ııknrıda gö~ 
difer alacaklıların o garri menkul terilen 27 / 1 '2 939 !arih;ı:ilc :\f e_ne -
.fle temin edilmi~ alacakları mecmu- men icra memurlugu oclac:.ında ışbu 
undan fazlaya cıkmak şartiyle, en ilan ve gösterilen artırma şurtnamesi 
.CC?._k artırana i_hale edilir. Böyle pjr daire~!l2e satılaca~ı ilan ,glımur, ~ 

Kiraya verilecek Alsancak·Afyon 
yolcu trenlerindeki seyyar büvetler 

D. D. Y. 8 ci işletme komisyo
nundan: 
J 

~f'r Haftada dört a-iln .Karakuyu yoliyle 1'.! ...... • .... k - Afyon arasında işli
yen 1307 - 1308 kata.rlardaki seyyar büvetler bir sene müddetle açık artır
ma usuliyle kiraya verilecektir. İhalesi 9/12/989 günü .:ıaat onda Alsan
cakta işletme binasında komisyonumtızca yapılacaktır. 

Muhammen bedel 1500 lira olup isteklilerin 112,50 liralık M. teminat 
mnkbuzlariyle tayir. ohınan vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şart-

- namesi işletme kalemiıı.le görülebilir . 23 25 29 8 2490 
~· _, - .;t~."ibl- - .... 

Olıvier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
Atatork caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

2S 'feşriniıani 1939 Cumarteai 

- ,,. j-' i-l, • v V. . ı ~erırı an ilerze 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

Amerikan Ekspert lines, lnic, Ne'f' • 
york 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapu!'I ırı
m1z sefer yapacaklardır. 

Nevyork için 
«EXPORTER> vap. 10 sontefl'iJı • 

de bekleniyor. 

---D-Q_K_T_O_R---·· «EXCHESTER> vap. ıı son teı• 
rinde bekleniyor. 

BEHÇET Uz 
«EX:M:İNSTER~ vap. Sonteşrin ikiD 

Ci nısfında bekleniyor. 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

Hastalannı 11,30 dan bire kadar 
Bflyler sokağında Ahenk matbaası 
yanında kabul eder. 

- Operatör- - - ·• 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştabibi 

2 inci Beyler sokak furun karşısı 

No. 25 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

Memleket hastahanesi operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı Ja. 
kinyon apartmanında kabul eder. 

Telefon: 3537 

Eksir Şahap 
Basur memelerini gi
derir. Kuvveti, erkek· 
/iği, iştihayı arttırır 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için 
«DUNA> Mot. 18 son teşrine dol · 

ru bekleniyor. 
cKASSA> mot. İlk kinun başlaD,P. 

cında bekleniyor. 
cT!SZA• mot. İlk kinun l>a§lu ,. 

gıcınd abekleniyor • 
Service Maritime Roumain Bvearest 

Köatence Kalaı ve Tuna limuJ.ra 
için. 

Bukureşti vapuru 24-11-989 da 
bekleniyor. 

Societe Commerciale Bulgare Dı 
Navigat'i<Yn A Vapeur - Va.rna 

cVarna> vapuru 28 sontetrinde l»ek 
!eniyor. 

1 Haij'a, lskenderiye ve Port Sa1t 
için ~l alacaktır. 

1 ~ Ha ifa laken deriye ve P ort Sa it için 
ı « ? > vap. 15/ 20 sonteşrin ara-
1 ı-nnda bekleniyor 
i ~~~~ 

Vapurların fsim ve ta!'ihleri lıak• 
kında hiç bir taahhüd alınmaz. 

! 
: 

TELEFON: 2007 - 2008 

DOKT O R 
ktar 

Eşrefpaşa hastanesi Cildiye ve 
efrenciye mütehassısı 

Hastalarını her gün muayene
hanesinde öğleden ~onra saat 15 

de kabul eder. 
'(3 ncü Beyler) Şamlı sokak 

No. 8 . 

....... ._ ... rmmmıammmamı ... -.umıliil--~ .... 

~AYIN oKur·ucuLAR DİKKA T! .. 

Milli piyango bayiliği 
Etiman k itap evi 

Milli piyango bilet lerinizi (Etiman k itap 
evinden alınız!) 

HükUmet cadd~si No. 50-52 
111111y111z'6' 111 ••• ''!'''' ............................................ 111111111111 •••• • •••••••••••••• •••••••• ..: 

t aşı b?letlerı de satılmakwdır. Simdi.den tedarik ediniz 
HEiQi ,, " '*MW• kfr*'ri . 

- Ankarapalas 
Lokanta ve Pastahanesi 

En mlişki.ilpesendleri tatmin edecP.k derecede mükemmel olan Iokan-r 
t~ ~c pastahane~iz b.ir aile ?'~vası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
t. ı!e beraber fıatlerı tahmının çok fevkinde ehvendir .. Mevsim münase~ 
betıyle en t~miz .ve_ n:ıoder~ bir _:ıalon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zevat so:derımızm dogruluguna şahit olacaklardır. 

lBRAHIM SE,?-...'NUR .... :· "\ .. ·..,··\·'' .,,. 'j .J ..,,, •J. .. ~ . . 

lzmir muhasebei hususiye 
lüğüriden: 

müdür· 

Tahrir No. Mevkii Nevi Hektar Kıymeti Nisbeti Senelik verl'ial 

9!>9 Üç kuyular 
Lira Binde Lira 
1000 10 
Hisse miktarı Sahibinin adı 

Tarla 3 10 

!) 
İsmail 72 
Yukarıda tahrir kaydı gösterilen tarla sahibi ikametgahı bütün araş

~~·malara rağmen bulunamadığından bizzat kendi~ine tebliğ edilemedi 
gınden 3692 sayılı kanunun beşinci maddesi mucibince ilanen tebliğ ohı· 
nur. 4315 

lzmir muhasebei hususiye m üdür
lüğünden: 

Tahrir No. Mevkii Hektar 

426 Kasap başı 
427 Kasap başı 

İhbarname No. 
70 _, 

80 
70 

31 

'Ar Kıymeti 
Lira 

20 1000 
10 300 

İsmi 

Senelik vergisi Verafsinin 
Lira nisbeti binci• 

10 10 
3 )~ 

Mehmed ve Mustafa 

« « 

Yukarıda tahrir kaydı gösterilen tarlaya ait ihbarnameler mükellef 
ikametgahı malum olmadığından tebliğ edilmediği şubesi tahakkuk mü· 
ıneyyizl!ğince tutulan zabıt varakasıı:ı~an anlaşılmış olmakla 3692 sayılı 
kanunun beşinci maddesi mucibince ılanen tebliğ olunur. 4816 

lzmir Defterdarlığından: 
l - İzmir hükftmet konağında maliye binasının üçilncil katında 

yaptırılacak ilavei inşaat 2490 sayılı kanun hükümlerine SÖN 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen keşif bed7li 5406 liıa 40 kuruştur. 
3 - Teminat akçası 887 lıra 98 kuruştur. 
4 - İhale 11 /12 /~89 pazartesi saat on beşte Milli Emlak dairesinde 

• icra edilecektır. 
5 - Talipler ke~ifname ve şartnameleri M. Emlak memurlui'unda 

görebilirler. 
6 - )fünaka:'aya iştirak edecek olanlar devlete ait en az bin liralık 

in~aatı hli.:mü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmadan ifa ettikleri~ 
ne Ye bu i~i vaktinde \·e diirfüıt bil' suı·ette vapabileceklerine 
dair Nafıa miıdurlüğ'üııden ahwakları ve:-ıaiki ·komisyona ibraz 
etmive mecburdurlar. 25 5 4305 


