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Teş. sani 
1939 Nüshası her yerde 5 kuruıtur 

GilnU geçmiş nushalar 25 kuruştur 

en ıyor 

Kanund •• 

Amerika fabrikaları ht ay, 
Deyli Herald'a göre Rusya ve Almanyanın yeni siya- 600 tayyare imal ed cekler, 

• • • 
ngır. ere ve ra sa ıçın 

ağ zda 900 Ü geliyor • 
ı 

setleri-Romanya elçisinin Ankaraya dönüşü-Karadeniz lngiltere • Balkan-1 
de Rus hava üssü·D~mokratların bitaraflardaıı tecridi lar ticareti 

Londra, 4 (Radyo) - Deyl~ He· 
rald gazetesi, Mareşal Gör.ingın ~ ?~ 
hafta sonunda Romaya gıdecegını 
yazarak, bunu, şu maksada atf edi -
~·or: 

me.k, Almnnyanın yanında ha;be 
İtalyayı bitaraflıktan vazgeçır -

sokmak. 
Gazete yirmi sene evvel bir Al -

nıan dipı'omatının ayni memlekete, 
ayni maksadla yaptığı bir ziyaretin 
muvaffakiyetsizliğini hatırlattıktan 
sonra diyor ki: 

- Göring, iyileşmeğe ·yüz tutan 
Ff ansız - İtalyan münasebatını boz
mağa, Tunu!\ ve Cibuti meselelerini 
tazeliyerek dernokrasilerı: ka:ş~ ! -
talyayı harekete getirmegc gıdıyor. 
Diğer bir vazifesi de Alman~a - R:ıs
ya anlaşmasını !talyaya tasvıp ettı; -
mek ve bunu, antikomitern pakt ıle 
telü ederek arayı bulmaktır. Umumi 
bir siyasi taarruz hadisesi karşısın -
dayız. Bu taarruz, bitarafları Alman 
yanın yanında harbe sokmaktan zi
Yade onların milzaharetleriyle de -
nıokratlan tecrid etmektir. Alman -
ya, büyük devletlerle meş~ul olur -
ken Rusya da küçüklerle ugraıımak
tadır. Nitekim Ruşya, Finlandiyaya 
karşı ithamda bulunurken Fin.l~n: 
diyanın İngiltereye karşı sempatısını 
de ileri sürüyor. Bükreşte yapılan 
müzakerelerden sonra, Romanyanın 
Ankara elçi.si alelacele Ankar aya 

Hitler ve Göring 

ya - Bulgaristan hava seferleri mü -
zakcresinden sonra Rusyanın şimdi, 

Karadeniz sahilinde . bir hanL üssü 
kurması muhtemeldir . .i\lesela Rus -
ya, Odes:ıyı, her hangi bir müdafaa 
için 1.ıir ils haline. getirecektir. Ve 
bund:.ı ela haklıdır. Almanya, demok 
rasilerle mukarenet te<ıis etmemesi 
için Rusyayı serbest bırakmakta ve 
hareketlerini tasvip etmektedir. 

Ga'l.ete bundan sonra, Almanya -
nın, bazı tavizler temini suretiyle 
Rusya ile japonyanın arac::ını da bul
mağa çalışacağını yazmaktadır. 

Paris, 4 (Radyo) - Mareşal Gö -
ringin, gelecek hafta Romaya gide -
ı·ek, İtalya ricaliyle konuşacağı ve 
Almanya ile Rusya arasında akdedil
miş bir ittifnk munhede~ini göster -
dikten sonra, İtalyanın da Almanya 
zümrc~ine iltihak etme~i lüzumunu 
ileri l'lilreccği söyleniyor. Mareşal Gö 
ring, İtalyanın bUyük taarruza işti -
ra ki halinde kendisinin her suretle 
tatmin edileceğini ve Fransadan is,. 
tcdiii Korsika adasiyle Tunusun 

-Devamı 3 ncü aaliıfBcle -
oo------

Almanyada petr~l, 
benzin azaldı 

~~n~~~~~ f:ı~d~~i~~ş~ R1~:::a~~ Hava muharebeleri genişletilmiye. 
yardımını tetkik ve müzakere için- _ 

di~nıgarıstan tazyik nıtınd abulun- cektir. lngiltere ve Fransa ise deniz; 
ma~drr. Geçenlerde konuşulan Rus ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

( TEBLİGLER f ~rdeki faaliyetlerini . artıracaklardır 
. ) _ Bu sabah çı- Paris, 4 (Radyo) - Almanyada tına etmektedırler. 

Parıs, 4 (Radyo ~ t hl"~ . benzin ve petrol gittikçe azalmakta- YALAN: 
kan 123 numaralı resmı e ıg · B l' 4 (R d ·o) Kain~ Jr a 

·· ce ce henin muhtelif nokta- dır. Bundan dolayı Alman erkanı - er ı_n, . . a .Y - ,, • 

lar~;d~ gf1e;i karakol faaliyetinden harbiy~si, ~ava ~uharebelerine ~a - dın~kbe~:~:z3 :~~u~~~~f~de A~nan 
b~~biUSyt·a hgenış br~::~verm•ete ~azı r 
R'usya-Finlcindiva vaziyeti fenalaştı 
FINLANDIY A HARICIYE NAZIRIN-iN BEY ANA Ti 

Finlandiya, Ru.s )1aya istediği deniz üssünü vermiyor 
Amerikaya 500 tayyare ısmarladı. Hudutta bir 

bulunu yor milyonluk bir Rus ordusu 
Paris 4 (Radyo) - Moskovadaı"""F- ---- ~--.-~ ........ 

Finlandlya - Rusya görüşmeleri tek- f .. , · 
tar başlamıştır. Finlandiya heyeti rei~ ı 
si mnlb·c nazırı Tanerdir. Rus heyetı 1 İ 

Müzakereler dpvam 
etn1ektedir 

Rusya ile müzakere· 
/er de iy i gidiyor 

Londra, 4 (Radyo) - Ticaret na
zırı Stanley, lordlar kamarasında 
beyanatta bulunar:ık demiştir ki: 

- lngilterenin Balkan devletleri 
ile ticari ıııüııa.sehetlerini inld~aı' et
tirmek üzere müzakereler yapıl -
maktadır. Fakat şimdilik kat'i taf -
~ilat veremiyeceğim. 
Nazır, İı ı:iliz - R us ticaret mii~rn -

kerelerinin ne safhada buluwlu{~u 
hakkındaki bir suale cevaben de şun 
ları sylemiştir: 

- Her iki taraf ta bu müzakerele
ri....rnemnuniyet verici bir neticeye u
la~ ırmak arzusundaclır. Şimo;Jik 
evvelki beyanltıma birşey ekliyemi
yeceğim. 

- =·*·=-

İngiltere f abrikalnrında yenj ha zırlnnan hır-iliz avcı tayyareleri 
Nevyork. 4 {A J\.) - Muhtelit ·o-ı rafından imzalrnmış ve muhariplere 

misyonda tetkik \'e kabul ed'lmiş olan clE>rhnl, silfih. mühimmat, tayyare sa. 
ambargonun kaldırılması hakkındal;il tış ve ihracatı başlamıştır. 
kanun, bugün reisicumhur Ruzvelt tn- -Devamı 3 ncü ;ahifede -

lngiltereye üzüm 
incir satışı 

Ankaradaki mıizake· yep -ye 
reler devamda! 1\1 

İngiliz kooperatifleri ile idha!at l Y 0 Ve 
müesseseler inin müme:'siJleri n Ti- ' 
caret Vekil.Jeti ara~ında Ankarada 
üzü m ve incir lerimizin satı~ fiati ü -
zerinde müzakerelere dün de de -
vam edilmiştir. Müzakereler müna-

ru 

00 

A 

a 

.A • met, 

• • 
ısesı 

da! 
vapu 
aldı 

sebetiyle şimdiye kadar Ankarada Alma." n 
kalmış olan İzmir kuru üzüm ve in -
cir ihracatçılar birliği r eisi B. Se la - _ürettebatını da tevkif etti 

erikal lara verdi hedd~n .soyer, dün akş~m ~:hrimize ve v~ puru A 
gelmıştır. Bunun sebebı , muzakere - ~ 

le~·i bizzat '!'icaret yekili~!z B. Naz- Oslo, 4 (Radyo) - Almanlar tara-'vcçin Hauge.:;und limanına gelmiş, bu-
m, Topcuog~~nun .ı?.ar~yı P.~~ almış fındnn, Amerikalılardan zaptedilenj rada Norveç hükumeti tarafından Al
olmasıdır. Ogrendı~ımız: gore İn - City Of. Flint \'npuru Rusyan~n l\Ior- manların elinden alı.?arak. serbest. bı· 
-Devamı 3 ncu aahıfede - mansk hmanmchm hareket edıp r or - -Devamı 3 ncu ıahıf ede -

Yunan-ita yan nlaşması 
TEATİ EDİLEN MEK TUPLAR 

Yunan gazeteleri, bu ha<Jiseniı1 doğu 
Balkanlar sulhuna_hizmet edeceğini 

Atina, 8 (A.A) - Atina ajansı · 

a kdeniz ve 
yazıyorlar 

bildiriyor: 
Başvekil B. Metaksas ile İtalyanın 

Atina elçisi B. Amanüele Grazzi ara
sında teat: edilen aşağıdaki mektup 
lar l1usabah neşredilmiştir : 

(Atina 30 eylül 1939) 
Ray Elçi, 

kendiliğinden yaptığı jest Duçeniıı 
sulhün idamesi bahsindeki gayretle
rini çok samimi sempati ile takip et. 
miş olan Elen milletini derin suret. 
te mütehassis etmiştir. Bu jesti il .. 

, ham €den hissiyattan basseten müte
hassis olan kraliyet hükumeti mü . 
masil askeri tedbirleri emretmeğe 
müsarcat eylemiştir. Kraliyet hükil-

~kselansınız tarafından 12 eylül- nıeti derin surette bağlı kaldığı sulh 

de Moiotofla Poteınkinden ibarettir. 1 
Stalin müzakerelere iştirak etmemiş
tir.M~kovada müzakereler etrafında 
<;ok ketum davranılmaktadır. Umumi 
intiba. Molotofun nutkundan sonra 
Pek müsnid değndir. Pravda gazetesi
ııin Finlföıdiyaya ve bilhassa h.:ıriciye 
nazırının Rusvanın. iki devlet müna
sebetini fenala-ştırmak istemediği şek-, 

de Duçenin talimatı üzerine tarafı - siyasetini takip etmek niyetini ve 
ma Yapılan ve mülhem olduğu ruh ,.e ayni zamanda İtalya ile Yunanistan 
fikir kraliyet hiikümeti tarafından " arasında yeni bi rdo ·tıuk devresinin 

lindeki sözlerine şiddetle hücu;nu bu
nu göstcrmeJ:tc<lir. Diğer taraftan ha-
riciye nazırı Erko. gerek müzııkerele- 1 . ~ . . 
l'ın ı.ıeyri, gerekse Pravda gaze.esının 
:n~şriyatı ilzerine Finlandiya aazete -
cilerine yaptığı lıevanatta, bu hilcu -
:trıuıı, 2 birincit"şrindeki nutkunun 
Y_nn]ı~ tercütt1esinden doğduğnu. Fin
laıdivannı noktai nazarını bild:rdikle
tir,i !<liyle iş. 

- ... '~ tlE> .. in taleplerinin üçte iki- ' 
- Devamı 3 üncil sahife~ -

1 

B. Stalin, B. Molo tofla birlikte. 

yüksek surette takdir edilen tebliğat Ye karşılıklı en büyük itimada da~:a-
tan kralivet hükumetinin ahzi mn- nan yeni bir antantın baslamn~ını 
lumat etiniş olduğunu eki<elansını - görme..k bahsindeki ·amimi arzusu . 
za bildirmekle keşbi ~eref eylerim. mı yeniden teyid için bu fırsattan 
İtalyanın Yunariii<lana kar~ı olan i~tifnde evlemekle nıübahidir Bu 
dostane temayüllerini bildiren bu "lyasetten ·miilhem olan ve bu sh·a~e-
tebligat:ta münderiç yeni teminat en te İtalyan hiikumdiııin tamamen işti-
hararetli lıir ınemnunh·etle karşılan- rak ettiğiııden emin bulunan Elen 1 

mıştır. Yunanistanın ltalyaya karşı hiikumcti entcrııa .ronnl vaziyetin in. 
olan his~iyatına tamamiyle tetabuk kişafının iki hukumete yakın bir is-
eden bu dostane temayüllere iki mem General Metaksas tikbald<' biitıin . abalarda itimadh \'e 
leket arasında kraliyet hükumetinin tnl:rnn hilkumeti rPbinin Yunani tanı semere!" bir isbirliği için aralarında 
hassaten memnuniyetini mucip olan Arnavudluk hududundan İtalyan kı- ki münn elıetleri daha iyi şekle koy-
bir ~amimiyet havası Yf!ratmıştır. 1-, talarmı uzaklaştırmak hususunda -Devamı 3 ncü ıahifede -



f ~ARtFF,: 2 l 

r z ihracat 

unun da ebepleri muhtel.ft ~,.. iittefiklerin lıava 
tef evvukıı gittikçe fazlal şmaktadır 

bir raporu mer;sim 
-~ton~~a, _4 2(R1 a~y~) -

1
d .. ~az~telc~; vaziyetini nasıl P,Ö teriyor ? 

mu aren.enııı ıııcı yı onumu mu- . . . ~ 
nasebetiyle italya başvekili Mussoli- . Izmır tıca~et odasını~ı . hazırladıgı Bu yıl 1nev.si mbaşmdan 28 teşrin.b 

I'nrl~. 4 (Radyl) - Havas ajan -
1• ti faaliyet hakkında diyor 

k'; 
c- Dan büti.in faaliyet hemen he
n tamamen havaya inhbar etmiş

t'r. Alman keşif tayyareleri geri hat
mız ü tünde, gerekse cepheden 

k geri1erimizde uçuşlar yapmışlar
<lıı. 

12 tııyyarelik bir filo, dafi topları
ıı n şiddetli temerküz ateşi i~indc 
l'orlıah üzerine gelmiş, fakat cephe 
c: • nrındaki gizli meydanlardan av
c·ı tayyarelerimizin kalkması üzerine 
derhal kaçmıştır. 

Bu mühim keşif uçuşu, Almanların 
on giinlerde buradaki faaliyetleri 

i birle tirilebilir. Evvelki gün For -
l h ilzerine uzun menzilli toplarla 
c1 ·ı maıy ~iddetli bir ateş açmış, 21 
obüs di.ışmüş, ıniihim hasarat olmuş
tur. 

Fransız kumandanlığına göre. For 
ı 'mali şarkisindeki Alman top 

c ı ı tak\ iye edilmiştir. 
Al. ~a da gelen Alman tayyarele

r' K 'mor ve Molhavz üzerinde uç -
l r, Fran ız avcılarının takibi ü

Renin öbür tarafına çekilmiş
i r. Ancnk bir kaçı, çok yüksek

! d n Burgen istikametinde uçmuş
lardır. 

!Londra, 4 (Radyo) - Tanmmış 
Iıanimarka gazetecilerinden Blongş
t n Almanyanın, taarruzunu gecik 
d ·rm ~indeki ~ebeblerini izah eden 
bir yazı><ında diyor ki: . 

- Almanlar, mrn!zzam ihtiyat 
k n etleıine muhtaçtırlar. Bugiiıık.ü 

· unetten i tifade ederek , henüz 
• k rlik yapmamış olanları yetiştir -
m ktedirler. Almanya, lngiltereye ya 
ı ıl n hücumla.rdan inkisar duymuş
tur. Sonra müttefiklerin hava tef ev
v ı u artmaktadır. Bu da İngiltereye 
k ı le halinde hava hlicumu timidle -

Romanya 
Yeni bir Balkan bloku 

mu teklif etti? 

ninin Venedik sarayının balkonundan bır rapora ~oı;e 11 teşrınıevvel 193!) evvel akşamına kadar 18718 ton incit 

ı 
• ı • irad ~tti-i nutuk etrafında makaleler dan. 31 teşrmHıvvel akşamına k~dar 317,4 ton hurda ihraç edilmiştir. Gs. 

e ava aa ıye erı yazmaktadırlar. Mussolini, irad ettiği !zmır borsasında 6-17.5 ~.u~uş fıatle ~n yıla ait ihracat i~e. 22912,3 ton in-
nutukta ezcümle şunları söylemiştir: 97329 çuval ve 183 to~ba .~zum satıl - c~r, _1~98 ton hurda ıdı. Bu yıl incirle-

rini kırmaktadır. Benzin tasarrufu ve tayyarecilerinden de tasarrufa - Bugünün hatııra;(tdır ki anide mıştır. Ge~,en sene aynı muddet zarfın rımızı en çok alan memleket ingiltere 
mecburiyeti de doğru us ur. Polonya mecburdurlar. Çünkü müttefiklerin cıkması melhuz hadiseleri k;rşıla - ~a 9 •• 5-2o,5 kuruş .~~~sınd:ı 146283 çu- ve italyadır. ~~1: yıl birinci. d~rece
harbi bu b kımdan Almanlara epey- tay.} are imaliitı ve pilot yetiştirme - mak için bu.c;ün de bizi toplu ve hazır- val ve 588 tor~a uzum satılmı. tı. . . ?e _Alm!ill!°~' ıkmcı derecede ıngıltere 
ce zarar vermi tir. Almanlar tayyare leri Almanlart.lan daha üstündür. lıklı bir halde bulunduruyor.» Bu yıl mevsım başından 31 ~l!~rını- ~nc~rler~mızı almıştı. Bu sene h'..lrda evvel akşamına kadar pıyasada ıncırlerı tamamen italya almıştır. 

pten nefret 
~ektedir 

fifilli Şefimizin nut.~unun dost ve müttefik 
memleketlerdeki akisleri devam edı~ycı.r 

263,084 çuval ve 535 torba üzüm satıl- PAMU~: 
mıştı. Geçen sene ayni tarihteki satış 11-31 teşrinevvel zarfında 34-40 
miktarı 526,213çuval ve 655 torba kuruştan akala ve 35,5-35 kuruştan 
'di.. yel'li pamuk olmak üzere 5219 baka 

Son 21 günde limanımızdan dış pamuk satılmıştır. Bunun 2796 baJ.. 
'llemleketlere 10909,1 ton üıüm ihra~. yası hazır, 2348 balyası vadeli ve 7o 
"dilmistir. Gecen sene ayni mUddet balyası husus! şartlı olarak satılmış -
·arfında 24150, 7 ton ihracat yapılmış- tır. 

t-1. Bu sene mevsim iptidasından 28 Ge~n sene ayni müddet zarfında 
teşrinievvel akşamına kadar 20212,2 45,5-39,5 kurustan akala, 37,5-35 kıı
t-on ihraç olunmuştur. ruştan yerli olmak üzere R273 bnl.ra 

Gecen seneki ihracm ise 43740,5 pamuk ~ntılmıştl. Bunun 3535 balyası 
~ondu. Bu yıl üzümlerimizi en eok a- hazır, 4238 balyası vadeli, 500 l'.ıalynsı 
'an memleket ing-iltere, il<incisi italya- hususi sartlı idi. 
hr. Geçen sene başta Almanya ve in- Son 21 gün icinde limanımmlan ~·al 
,,.iltere idi. nız italyaya 254 ton pamuk ih1·aç edil-
İNCİR: miştir. GPeen sene avni müddet zat -

Paris, 4 (A.A) - Roy1er ajaı sı giltere ve Fransayı birleşt'ren görüş İnönü de bir teşrinisani<le tekrar et- 31-31 teı:ı.rinievvel zarfında borsada frndn 6nR,6 ton itaTya~·a. 278 ton da 
ildiriyor: beıabcrliğimn ;,;ıkıhgını µark:ık bir ~u mi~tir. İyi niyet sahibi olan bir devlet ı.ı4 kunıştnn 30951 çuval incir ve RomEınva'-·J.'i ihracat yapılmıştı. 
cBugün olduğu gibi yarın da mem1e- rette gö rmektedir. Üç millet harp- adamı bu sözleri şüphe ile karşılaya- , 2_ ~ k t 194 1 1 h P LA fUT: 
etimizi hnrp sahası h ricincle tut - ten nefret etl1yor. Fakat felaket kor- mıyacaklır. " .:>-o ·uruş an · · çu~·a .. urda sa- Piya!':a~·a yeni mah,;ul gelmiş. ~a-

ınağı :;amimi surette arzu ediyoruz. kusu ile istii lallerini fcd.ı edemiyecek Londra, 4 (A.A.) - Paris ve An - ılmıştır. Geçen sene aynı muddet zar- ~ışl:-ıra b slanmıstır. Mmhıka 1 e'•'''t8 

u şartla ki lıu hal emniyetimizin teh- leı·i gib" taahhütlerini de bir paçavra kara hükumetleri barışı her millctiıı :·ındaki sa_tış. (G,25-1~ kuruştan) <ıi G0-5;) bin ton tahmin edilmi ·tiı'. n ..... 
'keye dti mesine ve ta hh'itlerimizin Tibi telakki edemezler. l!) teşriniev - hukukuna mutlak suretle riayet etli!- 8715 çuval ıncır, 5-6,770 kuruştan c.lu vaların boznk sdmesi1ıcJ"n rt>koH .. 

'hlaline sebep olmamalıdır.» velde imza edilen muahede siyasi Av- mesi sm~~iyle tekrar tesis etmek vey, ~843 çu\'al hurcl~ satılmıştı. epey nol·sanlık göq+erecektir. Yağmıır 
Türkiye reisicumhuru İsmet İnö U- rupatla bir emniyet mıntakası tesis korumak bahsinde ayni ülkü ile mut- . Blı sene mevsım_ b~şı~dn~ _31 te~ri- dan ı~lanmnsı yiiziinrlen palamut mah. 

nün B. M. °Y••clisinin altıncı devresi- ve Ba1kanlanla huzurun idamesitlir. tasıftırlar. !smet !nönünün tebarüz. ııevvel .akşamına ı~adar ıncırm ı:mum c;ulil kalite ve renginden biraz kaybet. 
nin küşadı münasebetiyle söylell'ği Nevil Çemherlarn bunu geçenlerde a- ettirdiği gibi bu ülkü her memleket i· ~atış mıktan 140.233 çuval, hurdıı. :~e miştir. Zayıf mal çok, kuvvetli mal az, 
rntkun bu esas cümlesi Türkiye, in _j vam kamarasında söylemişti. İsmet çin kendi hususi bünyac:dne, coğrafi v;1 1094 çuvaldır. Geçen sene ayni mütl- dır. 

oo z.iyetine ve imkanlarına göre muhbliI l~t zaı!:ndaki satıs 125.:rn.ı çuval iH- Gecen ~ene rekoltesi 60 bin tl'ln idi. 

T k 
tedbirleri iltizam etmekte olmaRı pek :r ve ı605 ;:uval hurda ı?ı. Bu ııeneki satış fiatleri 220-420 kurucz. 

U
•• r • tabii bir şeydir. Ve bu noktainaznr~. Son 21 gun zarfında lımanımızdan tur. 21 gün zarfında 5304 kental pala 

T,ondra Ye Pariste tamamen iştirak e· hs memleketlere 7816,3 ton incir. mut satılmıştır. . • • 
dilmektedir. Diğer taraftan üç nevlet )66,9 ton hurda ihraç edilmiştir. Ge- 8-23 te<>rinievvel znrfmda rm 
:1rasındaki teşrikimeRainln bunlardan 'en ~Tıl bu m?d~et icindeki ihracat m~zd_an 1364,7 ton palnmut Jhr~ç ~~~ı: 
her birinin digv er devletlerle olan <los 10621,4 ton ıncır, 1468 ton hurda ·rııştır. Ge\en sene avni müddet M{izakerelerinin yakında .başiıya· 

cağını Belga ajansı yazı)'·or 
Brük~eı, 4 (Radyo) -Relga ajan- Bu müzakerelere Romanyanın da 

ının verdiği bir habere göre, Rus - iştirak edeceği hakkındaki haber te
Türk müzakereleri yakında yeniden yid edilmektedir. 

'd' f d k' 'h zar -ttıııe ve normal münasebetlerine zarnı 1• ın a ı ı racat 1623,5 ton idi. 
\·erecek mahiyette olmadığına şüphe oo 
voktur. Bu münasebetlerden biri ki Ç k • d M hkO · 
7liphesiz bu anda en mühimmidir o... yerın e a mıyet 
Türkiye - Sovyet nıünn!'lebetleridir, Foçada· Çakmaklar ktıyllnde sekiz 
Ve Fransa ile ingiltere Türkiyenir 1Jr:rvaf ar muayyen sa• s~ne .evvel !şlenen faili mt:r.hul kalan 
l;)o\•yet Rusya ile mevcud ve iki mem- f r.. bır cınayetın. ktıy mulitarıB. İbr~him 
'eket için istiflldeli olan dostJuk ınii - at ta görü ece 'l tarafından ika edildi~! hakkında. 

Ankara anı.aşması nasebetlerinin irlameRi husuııundl\ki crı Mahkeme saatleri hakkında Adliye mu~ta~a suç isnad etmekle rrıazııun 
"" •lişesini tamamen teslim ve takdir et- aynı koy halkından İlhami tt'tlra f'lu-\7ckaletinden Cumhuriyet müddeiu- cund d' ~ektedirlcr. Bu dostluk sag~Jam te- · ~n ır sene ağır hapsP, 200 lira 

A l t d •k • numili~ine bir tamim gelmiştir. Her t t hk~ 

00 
başlıyacaktır. 

Hamiyetli bir 
•• • 

rnuessesemız 
11 a~nıanın a,.. l l mellere dayanıyor. Ve Türkiye reisi azmına a rna um edilmişt!r -r •ün görülecek davalara. miktar ve 1 · 

h kk d k
. [" .h ·umhuru Türk hükumetinin :'rfoskova- n 3hiyetleri itibariyle mümkün merte- ütün mahsu~ü 

Tirükı:ıcl. 4 (Radyo) - Belga a - Ankara, 4 (A.A.) - Haber aldığı- !1 f T? a l ayı a rla Türk - Sovyet müna~ebetlerinin Je her biri için ayrı ayrı vakit tayin Tütün piyasası. bııyramdan soiıra 
·. ıı ı bildirivor: nuza göre Zingal şirketi Ayancık iş- • t f t ı · • ·ld · ·eni ve mesud bil' merhale teşkil ~de- ·e bu suretle i<>in mesai saatlerine gö- nçılacaktu M h I d k h 
. R mnnra~ın Atina sefiri, hükumet etmesı' 

1
·clr>re heyeti hava kurumunu ml t le mec lSlne Verl l bilecek bir anlasmaya varmak i,c,:n '"( l . d ~ .. l · t' ·.A a .-ıu en aline ge-u u • ·e tanzim ve takı:ıim edi mesı, ava- .ırı mış ır. lıcıların miılıayea me _ 

t n aldığı bir projeyi bugün general bugüne karlar yaptığı 56,000 li~·alık İstanbul, 4 (Telefonla) -- Hüku- -:on haftalar zarfında hiç bir gayret· 'arda :ılaka$1 bulunanl~rın tr..yin olu- rrl:uı·la~ı, tütün mmtaka!arında tet _ 
1 t. ·~asa vermiştir. Bu proje ile, vardıma iUheten bundan sonra şırke- met. Ankara anltışmasının tn"rliki en çekinmemiş olduğ ınu bilha!'lsa ha- rnn saatlerde mahkeme,·e davet olun- 1.üklerme devam etmektt diri er. 

P, JI •aıi t ın da iştirakiyle yeni bir tin işliyecigi ker st<?nin b her metre hakkıııdaki layihayı bugün Büyü! ırlatmakta<hr. :i\'Iuvaffrkıvet bir an ..... ası, mu"vv. en saatlerde behemehal MEKTEPLE~DE TALEB 
Balkan bl ku teklif edilmektedir. mikabından da 20 kuruş teberrüdı> lıu- Millet l\1ecli ine vermiştir. Esbabı 'çin pek yakın gibi görür ~füıliir. Dt ·~ıere bak·;lma!'lı suı:ctiyle iq sahipleri- TEMİZLICI E 

n
•t fj t f t ı lunmayı karar altına almış ve keyfiye-

1 
mucibede, Milii Şefimizin nutuklarm- muvaffakıyet elde ~dilememisse nıii 'i ı ,.·nı bırakarak nzun İlk okullarda talebenin muallim 

l ara arın op an ıs ti hava kurumuna bildirmiştir. claki noktainazar geniş bir surette 7-akereler iki memleketi anlaşma .arzı , 1 ek iizere mahkeme !er tarafından her sabah temfaJi!c 
I.ıondr:ı, 4 (Radyo) _ Belçika, 1s- . Türk _hava. ~urumu. genel. ı_nerk:z! izah edilmektedir. ve,. azmini bozmamıştır ki esas nokt 1 hu kı1mnması veka - muayenesinden geçirilmesi için emir 

v , , Norv ç, Danimarka mlimessilleri Zıngal c!rketı ı~letme ıd.~resın~~. mıllı H . . [ . } buradadır. Bu talikin mühim sebepler· d"d efnlnr tamim edil- gelmiştir. 
p ·artesi günü Kopenhagta toplana- havacılıgımıza karşı vo<ıterdıgı lıu arıc?ye ve <I imiz :Molotofun nutkunda aydınlatılmıştır. _Fk. l_ılıırın fte.ne ga~·ri rn_u- Zabıtada 
I
·, ı bı"t"r"flık teknı"k mes·elelerini ko- yardımdan dolayı şil'kete murassa B M 1 · 1 d ftol • 
. ... ... ay o otof diyor ki: ı .cı. < e uı ug·ua.) a çn~,rı- ~ilimiiiiiiiiimiiiiiiiiii 

llu ac:ıklardır. tayyare madalyası yermi~tir. Salı gu .. nü ,·zahat ·ı .. tu .. r· s t · ı ,__ · - Sovyetler birliğinin bidayettekı· mu . on amımc e . . H• f · ı" Lnbru "Q k 1: n nsıııa sebebı'vet veı·en KARISINI VURAN ADAM: 
l TQTSOVada lCQZ Se lr ~ u: k ma sadı Tt·ı·rkı"ye 1·1 K d · K y ·· V "rece e ara enız ve u h.ılirı ·u izam~ızhğa delft!ct enece- ~ar~: Hasiberi boşanma d!ıv:ı.sı 

il itimatna""flesini verdi boğazlara münhasır bir mfüı:aheret 'i VP kativyen önüne geçilmesi bildi- ~çtıgı ıçın Ustura ile 18 yerinden a -

VıU !tubu lan fecavi Ankara, 4 (Telefonla) - Hariciye paktı idi. Fakat Sovyetler birliği Al- riiıniştir. gır surette yaralıyıın ve öldürrneğe 
Paris, 4 (Radyo) _ Hicazın yeni Vekilimiz B. Şükrü Saracoğlu, önü - manyaya karşı olan dostluk politi - • • teşebbüs eden mevkuf Ali oğlu Ali 

n.oma 4 (Radyo) - Varşova pis- sefiri, bugün cumhurreisi Lebrun ta- mi.izdekisalı günü parti grubunda son kası mucibince Ti.irkiyeye Karadeniz Takas prımlerı Heptaş hakkındaki ilk tahkikat bit_ 
t ~u :ken. Almanlarm Polonyayı is- rafından kabul ('dilmiş \'e itimadna - rnz;yeti izah edecektir. devletleri müstesna olmak üzere bo - miş, müddeiumumilik suçlunun a<rır yazlar b"t" d ı tl Çarsambn gününden itib~mm ta - 6 

t a ıfme i üzerine Vatikana dönen mes~ni vermiştir.Bu müııasebetle do::.- H l i d · g . .·ın u un ev e erin liarp ge - cezada durusmasını istemı'ştı'r. Sor-( t ...... leıı k t 1 1rns primlerinin ihracatc1'.ara öden - ~ 
Y·ırdinal Hlond, bugün radyoda bir tane nutuklar teati edilmistir. en eK e Cffilr "'1 

• ne apa 1 masını teklif etmis - t gu hakimlig~i kararını vermek üzere-
s ı it v vermiş ve Varşovada gördüğü D h ·ı l :

1
- • • tir. Bu suretle münakaşa götürm~z 'lıeı:ı.ine zmir takas limitet qjrketi şu 

n ldh" ~ cavii birer birer anlatmış- a l ıye Ver<l~lnln maden·l bulundtl bir surette anlaşılıyor ki Türkiye hesince baslanacaktır. Adi takas dirEVE TAARRUZ: 
,l " b k'l' tk d primleri süratle ödenecektir. 

t r. K rdinal deJ?iştir ki_: .. fetkı.k/erı· aşve 1 ı son nu un a Moskovada- Çorakkapıda Hacı Ali caddesinde 
- Öyle fecayı oldu kı, bunları go- . İstanbul, 4 (Telefonla) - Hendek- ki müzakerelerin bu defa netice le - Fransız \ apurları Melek Kıtlu, para meselesinden Tev-

ziımtizle görmemiş olsaydık, jnana- Kayseri, 4 (Hususi) - Tetkik se- te yeni demir madeni bulunmuştur. nemeınesinin Saracoğlu - Molotof a- bide ve Hüsnü Akpınarın evine ta_ mnzdık. Netice kadınlar, ihtiyarlar ve :rahatine çıkan Dahiliye Vekilimiz M h K. rasmdaki görüşmeler esnasında Türk 
3o Ağustostan beri Akdeniz sefer- arruz etmiştir. . ö u t le r Sovyet münasebeti . . ' A leri tadil edı'lmiş olan Fransız Me - ----.wı-ııioııiiıiıllııiı ____ ııııiıııiiıiılllıiıı 

ma~um çocuklar parçalanmış ve n?ler B. Faik ztrak bugün buraya gelmiş, ı C l r ~ erının an anevı -Çerçevesı'ne yabanc t ı·b t qajeri vapurları perı:ıumbe gününden :;: k f J • ı lmuştur. Bu fecayi, :raşadığımız me- karşılanmıs. kaza kaymakamlarının · 
1 

me a ı a ın or - " upor U up erı Ve 
C 1 d ' tava çıkma d ··t ıı·d ld itibaren İzmir limanına ug-:rıyac .. k -

el 1.iyet devrinde olmamalı idi.. iştirak ettikleri bir toplantıda vilayet ez~ an 1 rı. Jy or J sın an mu eve ı o u - •• 

B 
r A ic:Jerini konuştuktan sonra ~aat 17 de '-4 1 ğunu ihdas etmekle hata işlememiş - lardır. Teofil Gotye vapuru, perşem cemivetler 

Urs
n p anı '.i tir M:olotofun Alın be günü limanımıza gelecektir. 
,.,..,, · muhtelif teşekküller mümessille~·jni t~tanbul, 4 (Telefonla) - İhtikar · anyanın arzusunu İstanbul, 4 (Telefonla) - Cemı· _ 

Bursa, 4 (Hususi) - $ehircilik kabul eylemiştir. yapan iki ticarethane birer hafta müd- temin. etthiktedn sonra vaziyeti Anka- İft:radan mahkOmiyet yetler kanununa iki müstakil fıkra 
rı Utet ısı mimar . pr~fecıör .. Pr~st 1ta'yada mütareken'n yıl <letle kapatılmıştır. raya ıza e ebildiğini zannetmeğe eklenmesi hakkındaki layiha, bugün 
Bursaya gelerek şehır planları uzerın- imkan vardır. Her halde iki ınemle - 986 senesinde Çeşme hakimi Bay 
öe alt.kadarlarla temasa bıtşlamıştır. do" nu" mü kut' anc'ı Topra 9kOf 1~ S lCet arasındaki müzakereler hakkın - Sefere ve mahkeme başkatibi Bay M-eclise verilmiştir. Bu Iayihaya gö-

f !' b 1 a· · ·ı h · da Molotofun kullandığı lisanın İs- Saime iftira etmekle suçlu Çeşme es- re, biltfin spor ~ulüpleriyle cemiyet 
Pro esör va 1• ~ e ıye r:ısi ı e_ şe. r~ Roma, 4 (Raclvo) - l\Iütarekenin İ · met İnönünkinden esaslı bir surette ki belediye reisi B. Mustafa Bnrba - yurdu ve teşekkulleri beden terbiyesi 
g ımekte, şehrın umumı vazıyetını 

21 
. . ldö .. :. .. bet' ·le b ı:ıtanbul, 4 (Telefonla) - Ordu ıh- ki genel direktörlüğünce tanzim olunan .ı:rözden geçirmiştir. Planın hazırlan- .. 1~tcı 1 yı nhumut~ufnasel ıy l'klu - tiyaçlarından olan arpa ile yulafın, far ı olmamasına ve Molotofun Tür- rosun üç ay, 25 gün hapsine karar .

1 
. . gun ı a yamn er aıa ınc an şen ı er t k h 

11 
· .r· . ..b kiye ile fı'kı"r teatı'sı·nı. karı:ıılıklı verilmı'ııtı'r. nizamname ve talimatnameler dai-

IDU'l.ı Prosta verı mıştır. 
1 

h 
1 

k • h'd . opra ma su erı o ısınce mu ayaa m -. y t k'I • yapı mı~. meç u as er a ı esme. çe - ve stok edilmesi hakkındaki kararna _ noktai nazarların aydınlanmasına resinde eş ı ve idars olunacaklar -
Bzr milf dkat lenkler konmuş. c::ar~Y. n.n7.ı:ı, .velı~hd me Vekiler Heyetince tasdik edilmiş- geniş bir surette hizmet etmiş olma- G • b• • dır. Mevcud kulübler, nizamname 
, . Omberto ve Mussolrnınrn ıştırakıyl.e t·r' gından dolayı fevkalade memnuniyet arıp tr Clnayef tatbik mevkiine girdikt1ı11 sonra bü· 

Pmt~. "1 .. (Radyo) - Başvekıl Dala- fivinler yapılmış, Veneclik Krinal sa - ı · İ . ·· t · l b k l s t tün ku.lüpler bir ay zarfında kanu--- b Lo d d l 1 J İt gos. e;mış o m.asın. a. a .ı. ırs. a .ovye Saruhanlı, 4 (Hususi) - Burada, hük 
v .n:, ırnu~ . n ra ~n mrnya ~e en rayları önünde tezahlirat olmuştur. svıçre • a ya h c k T k nun ümlerine uyacaklardır. 
Fr nsız .. sefırı Korlıenı kabul etmış ve O I ~ d' B lk . t Roma 

4 
(Radyo) _İsviçre ile İt 1_ arı_ ıye omıserın.ın ur ıyenın a - henüz içyüzü tamamen anlaşılamıyan J İ 

u:z ın muddet konuşmuştur. a.<l ıye aı an vazıye - . d b .. . l b' a :dm]ı hattı hare~etınd,~m dolayı fazla bir cinayet olmuştur. aponya - ngiltere 

J 
va arasın a ugun ımza anan ır an- mugber o!~a?ıgı aşagı yukarı mu - 13 yaşında Osman kızı Fazile, kom- b 

ta/ya yeni bir zırhf t }erini anlattı laşmaya göre,_ ~sviçreye giden bütün hakkak gıbıdır. ~uları Ahmedin 10 yaşında oğlu R~- münase atı 
Paris, 4 (Radyo) - Fransız kabi- yolcu ve .. eşya_ ıçın 1.talyada azamı ko - Jt } ceple kavga ediyor. Nuri namında. d!- . Tokyo, 4 (Radyo - İngiliz baş\•eki-

Y ~ptı ne~inin dlin Eliza sarayında ynptığı laylık gosterılecektır. a ya ğer bir şahsın karısı ayırmağa. gelı- lı Çemberlayn pir jnpon gazetesine be-
ıtoma, 4 (Ra<lyo) - Yarın denize içtimada; başvekil Dalndiye, bilhassa u ak S rhta u ... a· [ d r:ı· /... yor, Recebi tutuyor. Fakat Fllzı1e ge- Yanatta bulunarak demiştir ki: 

ind'r'lmE' i mukarrer 35 bin tonluk 1talyanm siyaseti ve Balkanlardaki va Z , Q .na lSe er e r tn an· ne saldırıp nalınla Recebin kolunu üç - Eğer, japonya, ingilterenin Çln-
l'rılP ro adındaki zır~lı. havanın fır- zivet etrafında uzun izahat vermiştir. y • ç· n hükumeti d • h k f .. yerinden kırıyor .. Çocukcağız, iki gün deki vasi haklarını tanırsa, 1ngiltcre 
t 1ı olm ~ından gerı kalmış ve rnl- Ç' \') · ff ki t' · enı 1 tyayı a l ?ÖrUyOr sonra ölüyor. Köy imamı, kimseye ha- de japonyaya karşı hattı har~kc'ini de 
ııız SE' ·cımonu yapılması muvafık gö- ın 1 erm muva a ye erJ Tokyo, 4 (Radyo) - Başvekil Abe, Roma, 4 (Radyo) - İtalya matbu- ber vermeden defin muamelesini yn- ğişt~rece~tir. _Hatta. merkezi Cindeki 
ı··ıırnli~tur. Londra, 4 (Radyo) - Çin ajansı bugi.in saraya giderek imparator ta - ·ıtı ve siyasi mahnfili, Rusyn - Finlfin- pıyor, fakat zabıta haber alıyor, müd- yenı hUliumetı tanıması ela muhtemel-

i
• "a fy 1.. Bulgaristan tı·· bildiriyor: rafından kabul edilmiş ve Çin de yeni diya ihtilafı ve Baltık vaziyetini dik- deiumumi başmuavini Nureddin hare- dlr. 

t - - Çin ku~vetı:r~, Pemahvay, Teçeo, t~şkil edilocek olan Çin hUk6me~ini a- k.atıe takip etı;ıe~te~ir. ~i~a!'i meha - kete geçiyor. Bu~iln imaı:ı, llanisada Bir A?man tayyaresinin 
C ?ret anlasması Çeçeo şehırlerını aldıktan sonra Çe - 'akadar eden hususat hakkında ızahat fıl; Rusya - Fınlandıya ıhtılafının, 24 :sticvap edilmiştır. Çocugun mezarı I 

!ona hiicum etmi~ler, japonlar 100 <Hil vermiştir. sı.ı.attenoori cok nazik bir safhaya gir- da zabıtnca muhafaza ve nezaret al- parça arı 
~rıi~·ıı. ~ <Radv0 '· -. Dulgar tic::ı~~t lıırn~arak kaçmı.şl~rd~r. . . Ba~vckil ~a:2_rdan çıktı~tan sonra ~ii{i ka_nantin.i göster_rrıekte, . bu ihti - tma alınm1ı:ıt1 r. Hfidi~enin esrarengi7 Londra,. 4 (Radyo) - Buglin t • 

.... · l'e •tftlv ""rırı ı:ır.asında bugun Çın kuvvetlerının ılerley1şlerı de- Amerıka sefırını kabul etmış ve uzun 1afta Fınlandıyaya nnitemayıl görün - bazı tarafları oldugu anlaşılmakta- koçya sahıllerinde bir Alman tay:vare 
bb: t'caıct mukt.ve!esi irnzalannııstır vaTTJdadır. müddet konuşmuştur. mektedir. dır. sinin parçaları bulunmuştur. • 
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Alrnanyada petrol 
benzin azaldı 

lngi.itereye in cır, 
satışı 

iımbargosu ~~~~ASALAR 930 ;-ılıııda t;L.ret mekt• • 

-Baş tarafı 1 inc•
1 

sahifede - ı müttefiklere derhal dokuz yüz bom- Çuval binden aldığım diplomamı kaybet-

Silah 
. 1793 ü ·· t s nı:. 12 50 tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi-

Bay Ruzvelt eski kanun üzeri.ne lrn- bardıman tay;yaresi gönderil. ece.ktır. zum arım iv nı·n hu"'kmu·· ~'oktur. 
- Başt.arafı biri~! sahifede - 'n te l ıt 1578 jiro ·· 9 11 50 J 

uzum 
- Bllijtarafı 1 ind ::a .if,. .J"I - , 

tahtelbahirleri tarafından batırıldığı 
hakkındaki haber. alakadar ma ~ 
karnlarca yal:ınlanmaktadır. 

T .. ·ıı 'h .. .. . zırlanan be··~mn·ımeleri lağvetmekte- .ou tayyareler, harp n cvve ıugı ere ve şu. Kemalpaşa Ziraat bankası me • 
g~ ız mt umf.esstıl er, dcı an2 ~Zl~nl.1 ~·de lhll- diı• Yeni r .. ~;.:ı;nameler çıkaeRktlr. ve Fransa tartıfından ısmarlanmış ve 312 Y. j. Talat 10 50 11 
cır sa ış ıya arın :ın _,_, şı ın a a +> • h 1 kt lı 1 t 539 inhisar ida. 6 9 25 murlanndan Ahmed oğlu 

Paris, 4 (Radyo) - Mek,:ikadan 
Anupaya gidecek petrol :ı;Liklü \'a -
Ptırlaıın. bundan ı;onra Alman tah
telbahirlerince tereddüdsüz batırıla
cağ-ı bildirilmiştir. . 

az fiyat teklif etmişlerdir. Ticaret .n.uzveltin Avrupa s.ularında .mu are ıe ço a~ aıır anm.ış ır. . _ 
37

2 Mehmecl Rüştü 
Vekilimiz bu teklifi muvafıl· bulma- mıntakalarını tahdıd etmesı de muh- . Parıs, 4 (R~d)'O! .- Amerilrn fab 243 A. R. üzüm. 9 875 11 75 Salı'hlı" aslı"ye hukuk mahkeme -

1, . d f " t .h.. '"!. temeldir rıkaları, Amerika ıçın yapılması mu- K. Taner 11 50 12 50 _ 
mış, evv·c emır e ı'\•a ın, cı en ı- - · . - k . ı d.. t b" harp t • ·e~ ·n 148 P. :Mihalef 9 ı 1 50 eind~n: f' · · · ·· -· ı Konırrede ekserivetin temını, son arı er o an or ın ay~ar :;J -
yasa ıyatıyle alıenkıl ve muc;:n 1 0

. - d k"k "'d b h. l'fl · her türlü den baska müttefiklere her av altı yüz 140 Öztürk şir. 10 11 50 Salihlinin Tatar islfim köyünden 
maEını ~art kosnıuştur Bu pren~ıp a 1 a a azı mu a 1 erın " · • · 134 P Ki k 9 25 12 Abd 11 f .. . d ~ t ~b k t h. 1 ld ktan ümidi keserek idare ile mesai tesrik bombardıman tayyarcsı verebılecek · aı· u ah kızı Pembe tara ından ela~ 

Pari-s, 4 (Radyo) -· Burada tu -
lunmakta olan İngiltere lıirinci de -
niz lordu Vistol Çöörçilin, Fran~a de 
niz lordu Vistol Çörçilin, Fransa de
lakatta, silah ambargosunun kaldı -
rılma~ı milnasebetivle mütt('fiklerin 
ı~enizler<le daha g~niş bir faaliyete 
girlşnıeleı·ı lüzumunu ileri ı;ürmUş -
ttir. Müttefikler, bu sayeck den!.zler
deki serbeati hareketini de temin et
nıiŞ olacaklardır. 

uzerın e mu a a a ası 0 u • t 1 • • • 1 · t' Lehd vazı"-..·ettedı"r 128 S. Paterson 1 50 12 50 va edilen aynı· ko··yden Has 0 n og-l ı• 
sonra anlac:mak kolav olacaktır. Ne- e me.erınden ılerı ge rnış ır. e J · • •• • 1o7 H ~r ı ·"' "' 
ti b'. :ı:k .. · f d belli 0 _ rey verenler 222 demokrat, 19 Cumhu- Londra, 4 (Radyo) - Muhımmat · ~era 9 50 ll 50 Mehrned aleyhine açılan boşanma 

1 c: ~~ . 11 aç gun zar ın a rivetçi 19 jı;ıçi 19 çiftci aleyhde rey nazırı, avam kamarasındaki bir sua- 93 j. Taranto 11 12 2.'.5

1 
davasının yapılmakta olan tahkikaw 

aca ır · v~renl~r 141 c~mhuriyetÇi 2 terakki- le cevaben ingilterenin ilk ağızda A- 63 D. Ar<liti 11 25 12 tı sırasında. 
perver 29 demokrat. ' merikaya 110 milyon ingiliz liralık bir 56 Ş. Rıza H. 11 50 11 50 Dava edilen Hasan oğlu :!\I eh .. 

Her.iki me"lis, 3 kanunusanide nor- sipariş verdiğini bildirmiştir. 38 Kadri A. 8 25 8 12 medin ikametgahının meçhul bulun ... harekete Rusya 
hazır 

mal toplantılarına devam etmek üze- . ~of~·:· 4 (Radyo) - Bulgar maha- 11 S. Erkin 13 50 14 50 duğu namına çkarılan davetiyeye. 
re dağılmıstır. fılı, sılah _ambargosunun kaldırılma- 10 M. Gür \'erilen meşrubattan anlaşldığmdan 

Vaşington 4 (A.A.) _ Ayan ve sııu Amerıkanın dcmokrr~tbra karşı iHlnen tebliğat yaplmasına karar ve-
mebus:ı n me~lisleri azasından mürnk- artan bir :::empatisi olarak telakki et- 5756 rilmiş olduğundan tahkikatın kaldı-

- BD.§taraf1 t nci SahifeJe - l{e_p m~ıhtelit eııriirne~ dun ·saat 10.30 mck te v~ Mir gazetesi bıı husust~ki bir 272883 ğı 23/ 11/939 günü saat 10 da dava 
sini kabul ettik. Reddettiğimiz cihet, da to ]anarak h iikumet çe teklif edil- ma~alı::,,!nde, lıu kararın, :'--r;ı.er1kam:ı ., edilenin mahkemeye gelmediği ve -

ltalya ·Yunan Finlandiyanın cenubu ~arbj~i!~de Rus- mis 0ıan bi+'.P'aflık k anunu mrtnini ~~ı !ht~!afta ~~m.okratları ıltızam ettı- 2786~0 ya kanuni bir vekil göndermediğı 
yaya bir deniz üssü verılmesıcıır. Bun_a tasdik dmi~tir. l\ihai metin bnndnn grnı ?~sterdıgını ~·azmaktadır. . . 

7 
· F

8
in

2
t;;: takdirde tahkikatın gıyabında de ~ 

an, a.Sffi ~ 'l da sebep, bizim ve şimal men:leketlerı- qnnra ayarı me(•1 iı;;ince :21 reye kar.şı Vaşı~gton. 4 (Rad.~·o) .-:: Reısı -
8 

u vam edilec~ği ilanen tebliğ olunur. 
J ·s- 0 

>.J nin bitaı•aflıklarının idamesı ar~us_u- .):-> revle ta::ırlik er1ilm h~ t ·r. Bu :ı:.ıetu, cumhuı Ruzvelt. hugun ı:;ılah an:bar 
9 

9 25 İzmir sulh b.ukulr mahkemesinden: 
-Baıtaratı linci sahifede- dur. l\Iüzakereler dostane eeçm1ştır. Run·elti rı imzacıır:ı ıırır dilmek uzere gosunun k!4lclı~~lma~ı hakk.ındakı ~a 

10 
lO 25 Basri ile Şeıiıqinin şayian muta _ 

lllak fırsatını vereceğinden ke.t'i ü - P<3k muhtemel o~ar~~ m.ii~ak~re~.e~?e Reyazs:ıraYa .göndeı·ilr;ıedc~ evvPl. IDP- nunl:ı bun.a .n:utedaır tatbıkat ~alı : 11 12 sarrıf olduklnrı İzmirde kı.zılçulluda 
lllid beslemektedfr. Buna intizaren Stalin bulunmadıgı ıçın, ıkıncı goruş- bu~an JN'"liı:1•1ce tasrlık rdılecektır. matnames!.nı ım.~~.lamı~tır. _Talıma~ t N c 1 R 14 50 :rıkık kenıeı· mevkiinde k!in mah1 . 
~len hükumeti İtalya ile Yunanistan menin tarihi tespit edilmemiştir. Bu 5 mebıı~ ve fl 11.pn aıa~mdan mü - n,_ameye. gore, _butun muharıplere sı- : mulhtıdud -0tuz lira değerinde 11 zev 
arasındaki 23 eylül 1928 tarihinde sebeple netice hakkında bir şey söy- rekkep olPn :mııhtPJ.it enciimPn ayal"' lah verılecektır. . . .. ÇtıvaJ tin ağacı mahkemece verilen izai~i 
Romada imzalanan dostluk, uzlaş - r. . '. Finlan<liyamn vazi;\reti çok na meclic;\n<'ı> ~~hııl rdilen metinde üç de- .. R~htın:Iar?a tahmıl ed:!n:ek uzere, 254 Alp Karada. 7 6Z5 6 625 şuyu kararına istinaden 6/ 12/ 939 

ı) eyım · ı~ d" h.. .. · t• v • "kl"k 4- • ... ~ kullıyeth mıktarda muhımma.t ,.e 249 M H Nazlı 6 11 t ·h· 
ve adli müzaheret paktında ifade e- ziktir. Fakat Frn un ıya. mmunıye ı- rı~ : ı yanmış ... ır: ·ı~h b 1 kt d M"·h· tl· 183 · · 

6 3 
... ,:;: arı ıne müsadif Çar mba günü sa-

dilen tio~t1uk ve işbirliği prensiplerin ni !lösterm~k bahsinde mümkün olan 1 - P.itar~f vı:?miler Rih·iik Oky~- sdı al k u unm
1
a ab~r:b .. ? ıtmmk.ab el 

114 
F. Solari v 9 75 at 15 de İzmir sulh hukuk mahkeme~ 

d ~ - . .. t·:. b .. ·h l ı . t· nno ve IJ' rl oı. h 'llerı·vıe 31l o u amyon ar, ırı ırını a ı en Şerif R. H. 3 25 3 25 s· s>--lo d t 1 kt B en mülhem olmaga aznı€tmış bu - bu un uı an ar vermış ır. ,., ın "yonusıı sa ı . • ht 1 k t 1 t d' 88 ş ı ,, nun a su ışı :\'apı aca ır. u 
Junmaktadır. Stokholm, 4. {Radyo) - Finlandi,~a nerPc~ ~imal arr.ını:ı ~altında bıı!una1ı rı ım ara a ın e me c e ır. 

888 
erif Remzi 6 25 9 artırmada tahmin olunan bedelin er. 

Tazima.tımı kabul buyurmanızı ri- hududlanndakı Rus ordusunun bır Amerıka. k1ta!':ına sılah ve cı>phanı> * 
14

_!)
69 

Yekun. yetmiş beşi nj betimle bedel verildi-
ca ed-erim Bay elçi milyondan ibaret olduğu, Rus donan- müstesna olmak ii:rRre her türlü eŞYE} G .. . , . Rom <> Eski yekun. ği rnrette talibine ihnle . \'.apılacak 

Jean Metaksaa masının, Baltık denizinde hareket h.cı- taşımnlarına simdiki kanunda rnfü~na- orınQ" ın a ahi takdirde satış 15 gün daha uza-
t 1 d ~ B 1 a·ı ·k d '-"' 146%7 U. vekiln, I k talya elçisinin cevabi mektubu şu- !inde bu tın ngu söyleniyor. ll vazı - <ıe e ı 'Yl"ktedir. Iltı e~v:ı Amerı ~ an } • • Z AH I RE: tı ara ikinci artırması 21/ 12 939 

dur: ;\·et, İ~verte oldıığu karlar Norveç VE' ~PvkedilmedPn ewel tfıqnrruf ~enetkr: se ya ıa rı tarihine mil atlif petşembe günU sa-
(Atina 30 eylül 1939) Danimnrkada rla endişe nyan~ırmış- 11in alıcı namına tanzimine lüzum gi.i 9361 kilo mazı 17 20 at onbeşte gen edairemizde yapıla-

Bay Bnşyekil tır. Ru~ya ır,:bi 170 milyonluk b ı~ dev- rülm~mektedir. - Baştarafı birinq1 sahifede - 150 ç. sısam 11 11 25 caktır. Bu ağiıçlar üzerinde hak ta . 
Bugünkll tarlhi notalariyle ekse - letin. dört miJ:rondan 3z olan Fınliln- 2 - Amerikan kı:ıblo ve tP1efn" veril eceğin Hemin edecektir. 874 B. n~mıık 35 41 lehinde buluırnnalr eJJerindcki resıtı1 

lan~ınız Elen hükumetinin her su - diyava taarruza kalkışmıyacağı zan- kumpanyalarının mı•harip m€mlekri Ronıa, 4 (Radyo) - Göringin Ro- ESHAM ve TAHVl~T vesaikleriyle birlikte 20 gün için de 
rette bağlı kaldığ1 sulh siya::ıetine de- nolunuj•or. Maamafih. va~ivetin çok lerle hesabı cari usuliinün ipka etme ma seyahatinden bahseden gazeteler, C)terlin 5 24 dairemize müracaatları lazımdır. 
\'anı niyetini ve ayn.i zamanda Yu - n~zik bir sa~aya girdiği de inkar e- leri_ne yeni kanunda müsaade edilmek- Alman mareşalının . italy~v. ~ükı1ınet~ Dolar 130 025 Aksi halde haklarmaa tapu sicili ma-
nanistan iJe İtalya arasında yeni bir dılmemektedır. tedır. t arafından davet edilmeclıgını Ye keı~- F. Fr:ıng ı 2 H687 lilm olmadıkça paylaşmadan hariç 
dostluk ve karşılıklı en büyük itima Paris, 4 (Radyo) - Finlandi~a de- 3 - Bitaraflık kanunu reis;cumhtır cliliğinden buraya geleceğini kaydedı- Liret 6 s75 kalacaklardır. Müzayedeye iştir k 
da dayanan bir an tan tın başlamasını lega~yonn, Ru~ haric:ye koıniserı l\fo- tarafından imza edildiği tarihten iti ,Torlar. Siyasi mahalle göre; Almanya fsvicre F. 29 3!.~ etmek istiyen1er kıymeti muhammi-
&"örmek bahsindeki samimi arzusu_ lotofla bir buçuk saat müzakerede bu- haren Amerikan .Q'P.milerinin tasntnı"' hükfimeti, diplomatik bir hamle daha Florin 69 77~~ nenin 70 yefü buçuğu nisbetinde pe5 
nu Yeniden teyi diçin iki memleket lun~hıktan sonra, Finlarıcliya sefar~t: "~ne~leri lıir ecnebi namına tanzim C· \•apmak istediğinden Gör.ingi Romaya Rayşmark <> akçası veya milli bir banka teminab 
nrasında mevcud olan ve Elen hükil~ hanesine gitmi~ ve dn}eo-asvon reısı dılmıyE>n eı::vayı nakletmelerine ka. ~öıırlermeğe karar vermiştir. Belga 21 7425 irae etmeleri lazımdır 
llleti tarafından çok hususi ıbir mem- ı::aaçuviti, telefon.da Finlandiya hari- nunT mfüwade etmemektedir. Roma, 4 {Radyo) - Royter .nj~3~- Drahmi 0 97 Şartname 26/11/9.39 tarihinden 
11Uniyetle karşılanan samimivet hn _ cıye nazırı Erko ıle uzun uzadıya ko- Nevyork, 4 (Radyo) - Amerik: ımın Roma mahafilinden öğrenıld:gı- Leva 1 5875 itibaren herkesin görebilmesi için a-
''asından istifade eylemekle "mübahi nusmııstur. cumhurreisi füıy Ruzvelt, matbuat· •1e göre, mareşal Görink önümüzdek Cekoslovak kr. çıkta ve gayı·i menkulün ~\"safı da 
olduğunu bildirmek lütfunda bulun- .HAelsin~i, 3 (~ad.vo) - ~inUl.ndiya vaptı.Vı b~vanattn: Amerika kıtası et hafta Romaya gelecektir. Peçeta 13 1825 şartnamed eyazılıdır. Bunların ,·ergj 
muştur. Ekselansmız ayni zamanda hükurnetı, ~mf>rıkaya be~ v:-ız tayyare ra~ında bıtaraf bır mmtaka tesisim 1\/( h t Zloti vesair kanuni mükellefiyetleri satı. 
bana şu ciheti bildirmek lütfunda bu ısmarlamaga karar vermıştır. . <laır ola~ Pan::ı:na.!_oz:fe.~·ımsı _ka.rarı. 1Ja U Vapur "Pengü 2ı:l 2887 cılara ve % iki buçuk delHHiye ve ft. 
lunm~tur ki bu siyasetten mülhem Mo~~ova, 4 .. (Radyo) - Amıral nın _merıye~ g:rd.ıgın! soylernıştır. A- 1 "'d • • T ~r O 93:3 rağ harçları alıcıya ait olup ihale Le-
olan ve İtalyan hükumetinin bu si~ SamaJın, bu gun bPyanatta buluı;_muş merıka gemıl~rı s:malı Atl~s ile büvillr la 1Se5 l Dinar 2 495 deli def aten ve peşinen ödenecektir. 
Yasete tamamiyle iştirak ettiğinden ve Rus donanmasının harekete ama- O~ynnusıın c;ım:ı.lınde devrıye vazifes· Ven SO 745 İhaleyi müteakip müşteri ihale be _ 
enıin bulunan Elen hükumeti enter _ de bulunduğunu söylemiştir. g?rrneğe .ba~lamışl:ırdır. Cenubi Amf> -Baştarafı tinci sahifede- f ·n·pç kr. 31 19 delini vermediği veya Yeremediği ~u 
l'lasyonaJ vaziyetin inkişafını iki bü- rikad~ bıtara~ deniz mın~Hkıısında dı •·akılmıştır . .Amerika elçisi hadise et- Ruble rette gayri menkul tekrar 15 gtitı 
humete yakın bir istikbalde bu sa - cenubı Amerıka cnmhurıyetleri dn · rafında hükumetine verdiği rapord:.. PARA BORSASI müddetle artırmaya konulup bu ar-
halarda itimadlı ve semereli bir iş - Ankara, 4 (Radyo) - Yunan ga- 'lanmaları ayni vazifeyi yapmaktadır- hulasaten diyor ki: Cumhuriyet merkez bankaın tırmada en çok bedel Yerenin üzerj-
birliği için aralarındaki münasebet- zeteleri, italya ile Yunanistan ~ra- !ar. cVapur, Norveç kara sularındarı 106 50 r. ne ihalesi yapılacak arada tahakkuk 
leri daha müsbet bir şekle koymak sındaki yeni yakla~manın memnuni. Amerika. hariciye ne.zareti, bu karn- istifade müsaadesi alarak hareket et- Not: Jiizalarmcf.ıt r"k"nı bı"'l 11 

a edecek ihale farkı hiç bir hUkme 
f rın A k } " " 1 nnmı- h t k 1 k 'b · · ·r t ırsatını vereceğinden kat'i ümid bes yet tezahürlerini ifade etmektedir- . : . !11erı. ·a cnm ıurıyetlerincien hir tikten sonra, refakatinde iki NorYec ·nın a~h,izler için fiat tescil edilme- ~ce a .. ma ~ızm vecı esını ı a e -
lenıektedir. Ve buna intizaren Elen Jer. >)!rı. ır~ın hn· taz.v;k ifade <'tmediğin; harp gemisi ile Cuma günü öğh.Jer 'niştir. mıyen muşterıden tahsil olunncnk -
hükumeti İtalya ile Yunanistan ara- Gazeteler, eEaqen bövle bir mesai bıldırmektedir. Devr:ve gemileri, bi - 'lonra Haugesund limanına gelmiş, Al. Musso'" .• B d ",. tır. Daha ~azl~ ~alUmat almak isti -
sında 23 eylül 1928 tarihinde Roma- teşrikini hoıteyen Yuna~ milletinin , taraf .. ~.ıntakalarrfn dol:ıı:ıarak buralar man miirettebat kumandanı Ameri- IOJ a og ıyo yenler daıremızın 939/2237 ayılı 
da imzalanan dostluk, uzlaşma ve bu samimi hareketini görmekle bi.i - da gonıl€n muharip ır~mileri habP.r kan mürettebatından birish;i!l ha"tı: Roma, 4 (Radyo) _ Mussolini, bu do.,yasına müracaatları lüzumu ilan 
adli müzaheret paktında ifade edi - yük zevk duyduğunu ve bu vnziyetin verecekler ve hu ~emilerin mensup hıı "lduğunu ileri sürerek doktor istemi~ ~abnh mare~al Badllğlioyu kabui et- '•lunur. 
len dostluk ve işbirliği prensiplerin- Doğu Akdeniz ve Balkanlarda barı !uncl_ukları de.~·JptJer nezdinde diplo demirlemek arzusunu göstermişt:r. miı:: ve askeri hususat etrafında uzun __ ... ...__O _ _. 
den mülhem olmağa azmetmiş bu- sın tahkimi ile al§kadar bütün mil - 'llatık. teşebbus!erde bulunulacaktır. Vapura giden doktor, mevzuubahi~ müdrlet konuşmııRtur. peratör 
~Uumaktadır. Hii.kümetimden aldı- !etleri de memnun etmesi lazım gı:ıl - b Ptrıs, 4 (Radyo) - Fransız mat- hastamn vapuru limanda durduracak r-------İlllİııı-----.. D A "l M kb· ı 
ısını talimat üzerine ekselansınıza diğ-ini, çünkü bu hareketin barıştan ua 1• ambargonun kaldırılması mev- derecede hasta olmad1ğmı söylemis. K r. Si u 1 
ş~nu bildiı'mekle kesbi şeref eylerim mülhem olduğunu, Duçenin barış i - ?:~ıu v~ bun~n muhtelif tesirleri üze- kaptan buna rağmen demir ahnıştır. İ r a 11 k ya Iı 
~1 Yunanistana karşı ayni hissiyat - çin çalıştığını, bu samimiyetin men - rındekı ne~mvı:ıtın:ı clPvam Ptmektedir. Bunun üzerine Norveç hükftmeti, en - At akam 
an mühelm olan italya derin su - baının ayni zamanda müşterek bir JUR GA,ZETESt _YAZIYOR: ternasyonal hukuk kaidelerine dnyR- Göztepede cadde üzerinde 932 

l'et•" lh · d v Konrrren n f k l·· l t 1 Memlt;ket haıtahaneei operatörü t ~ bağlı bulunduğu su sıyasetini medeniyete malikiyetin en dogdu - . · 1 .... e'· 11 .a~ e op an tısı, de- narak vapurun miisadere ile Ameri- numaralı yalı kiraya verilecektir . 
. akıp etmek niyetinde ve Yunanistan ğunu, bu hadiqenin Avrupanın bu :,ııo~ı .athk nı~s.un<'esının parlak bir za- ıralılara teslimine ve Alman mü rette- Her türlü istirahat esbabını cami- Hastalarını her gün 8 ten sonra 
~e İtal;·a arasında yenj bir dostluk kısmında barı~ı tarsin edeceğini yaz- L~rı~ır. Anı~erıka bn harekPti ile siva- batının da tevkifine kar:ır vermi11tiı. dir. Taliplerin Kemeraltında Şifa Birincikordonda 312 numaralı Ja-

evresinin ve karşılıklı en büyük iti - maktadırlar. 51 bıtar~flıgın man~vt ve fikri iştir:ı- Vapur şimdi Amerikahlardadır. Ve eczahanesi vasıtasiyle Enver Oz- k"nyon apartmanında Jfatiul eder. 
!nada dayanan bir antantın başlama- Belp;rad, 4 (Raciyo) - Vreme ga- keömanı ohırrınr:ıcııo-ım ~östermiştir. Amerika hrıvrağı çekilmiştir.» Nor- gene mOracaatıarl. Telefon: S5S7 
Qrıı görmek bah~ndehl samimi ar- ze~sininRomamuhabiri,gazde~ne VR GAZETESİNDE: v~amirall1~ daavnimealdehlr~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zusunda hemfikir bulunmaktadır. İ- çektiği bir telgruftn, Roma siyasi Ruz~~lt ke~di milletini bize yardı- }iğ neqretmiş ve li~anda demir atmn l • D f d J v d 
ta]yan kraliyet hükfimeti de kendi ta mehafilinin, Atina ile yanılan anlaş - ma degıl, aynı znmnnda cedlerini Av- müsanclPSİ verilmediği ve limand1 zmır e ter ar ıgın an• 
l'~fından şu kat'i ümidini ifade ,-ıder mağa ehemmiyet verdiğini, bu su ~ rupa kıtasından uzaklaştıran istipda- durması için makul bir sehep olmadı- Ko . . . . ~ . . • ~ . 
~ı. enternasyonal vaziyetin inkişafı retle Avrupanın bu ktsmınrı htikr:ır da ka.rşı ~o~ağa /lın•et etmiştir. l\fo- ğı halrle bnna teşebbüs ettiğinden mP.v nı:se~ Sal~hın Karşıyaka malıyc tahsıl ş~~esme emlak satış bedelrn-
b~~ hükumete yakın bir istikbalde! '·erilmiş olacafını ve muhtelif mil- rımafıh. l11ç şuphesıı bn mümtaz hare- zunbahis kararın verildiğini bildir- <len 19o0 lıra 5t> kuruş borcundan dolayı tahsılı emval kanunu hükümleri
or~n ~a~!l.l~r?a itimadlt ve ~em_~reli M•·cbetıerin takviye edileceğini yaz- ketin hıze te~i~ e~eceği maddi yardım miştir. ne tevfikan haciz ed:Jmiş olan Karşıyaka Alaybey eski han yeni Günaydın 
ııer ısbır.Jıgı ıçın ~.raların.clakı muna - maktadır. Jıır cfa <'"\ bırı.r?ktur. Anadolu -. Mu.htelif radyo istasyon- sokağında f sayılı ve 8UO l:ıa k:ymctındeki e\'i idare ht!yeti karariyle ihalei 
rn betJerı daha musbet )nr şekle _ko~- Belgra~, 4 {Radyo) - Gelen ha- EPOK? AN· . larım~ v~e:rdıklerı haberlere göre, Nor- katiycsi icr!l kıllınmak üzere üzere on gün milddetle müzayedeve çıkarılmış. 

ak fır.satını verecektır. Buna mh - berlere gore, Yunan - İtalyan anlaş- cAmerıkanın vermış olduğu karar yeç hukumeti, daha zivade bu vapu- t . . '-> • •. • A • • • • 

~ar:n İtalyan kraliyet hükumeti Yu-, ması A ve ~ransa siyasi mehafilinde h~ı ~evl?tin resmi hattı hareketini de~ ru i~1~re edenlerin Doyçla~d Almnn ır. Talıple~·ı~ 7 / 11/ 9..,9 gun"1 saat on beşte vılayet ıdare heyetıne mü -
j:~nıstan ile _l~alya a;·:ısında. 23 ey~ d; ala.~a ıJe karşıln:ımrntır. Bu mehn- ğ'ıştırmış oluyor. ~akat tanınmış Al- geı:ıısıne mensup resmi asker (bahrl- racaatları ılan olunur. 29 2 5 3!)96 
uı 1928 tarıhınde R~mada ımzala - fıle gor~, İtalya, bıtarnf kalma~ ka- man taraftarları ıle tanınmış İngiliz yelıler) olduklarım ve halbuki b~..araf il wg 
~an dostluk, uzlaşma ve adli müza-ı rarım hır kere daha. isbat etmış ve Ye Fransız taraftarlarının bu mevzu- memleketler sul.,,·mda ve toprakların. SA YJN OKUYUCULAR • T 
\1 er~ pa.~tında ü~de ~dilen dostluk 1 Mussolini, su}~~er~.erane. ~i:rasetinde daki leh ~e aleyhde geçen şiddetli mü- da hiç bir :muhr.rip asker veya vasıta- ... D J K K A / .. i ışbırlıgi prensıp1erınden mülhem devam cdecegını gostermıştır. cadelelerı, amhar.c;onun kaldırılması nın bulunamıyacağını düşünerek mii- ••••••••••••••••-
o llıağa azmetmiş bulunmaktadır. Amerika t.~zcteleri de bu hadise~i karıı.rına huqıı~i' bir ııııına vermiştir. dahalede bulunmuştur. Jl Jl •ıı.A • b •ı • """ • 

"Y°Ukse~ tazim~tımı kabul buyur- Balkan. sul~u. bakımından ehemmı- ORDR GAZETESİNDEN! Nevyork, 4 (Radyo) - City Of lJ'.ll f pıyango avı ıgı 
l?ıanızı rıca ederım bay başvekil. yetli bır hadıse olarak karşılamış - - Bundan sonra. fevkrılade bir va- Flint adındaki Amerikan vapurmıun 
%' Emamıele Grazzi tır. ziyetten igtjf.ııdn edeeep-:z. \merikanın Norveç hük1lmeti tarafından kurtarı- Et • k 1-t • 

t 

1 '?•'!""= • 1+;. . 7 -·-... b -.. <le;n_okrnti~ davası ve sempatisi, işi- larak. serbest b;rakı!ması, bur~da '~e ım an l a p ev l 
T Y. • 1 T f ?f nn 3646 I mızı kolaJlastırmı~tır. Arnerıka umum1 efkarınna derın bır M.ll" . b ·ı . . . . (E . k. 
l Q YQı e StnemaSl e:!. ' Paris, 4 (Radvo) - ~ilah ambar- memnuniyet husule getirmiş ve Nor- l l pıy:;ngf) l etteTlnlZl fıman tfap 

') B u G tJ N v.osuntın. kaldırıl:;ıası haklnrdaki ka _ vere beslenen sempatiyi bir kat daha evinden a/ıntz 1) 
•ir haftadanberi büyük ve şimdiye Mı· lton'un nun tatbık mevkııne konrlııktan sonra. artırmıştır. .. ,.. . • 

lır rağbete mazhar olan Şarkin E L H A M R A t~dar hiç bir filme nasip olmıyan jOrJ• 1 Hukumet caddesı No. 50-52 

SES KRALİÇESİ Anaforcular Şahı filminden sonra 

O G l , · çevirdiği en kuvvetli komedisi Sinemasınd!-1 bug:iin fevkalade zengin bir program. Halkımızdan YENi SL"ıtEMANIN ŞAHANE FlLlMLER HAFTASI 

mm~arat~ğı süm iin PRENS BU F U L ALbLA. vff /Nrce,;nın CJ:JVN ET j BüYIJK ln~~~:.:~:''!.~'.r!~~~ DEVAM EDiYOR 

f)mı"t Şarkısı Yorulan dimağ-l:ın dinlendirecek; WALACE BERRY - ROBERT TAY LOR 
Kederleri giderecek, iki saat mütema- SENEN!N lLI( BÜYÜK TÜRKÇE FIT~M!Nl Tarafından yaratılmış harika filmi 

'I'i\rkçe sözlil Arapça şarkılı diyen güldürecek. CAROL LOMBARD VE FREDERİC MARCH 
~.aY1n müşterilerimizin talebi. ?ze- Ayrıca Tarafından nefis bir güzellikte raı·atılan 
1:1rıe bir hafta daha programaılave- EKLER JURNAL son dUnya y AL A N C J L A R Ş A H } 
'?.e~ö~t€rilecektir. . hMisntı. 
-'i!:tıgın bir saz heyeti ile ve yem numaralar ile bayan !( 1 [( 1 her gün Tabii renkli ve Fransızça <-i)zlü filmi ile birlikte olarak takdim edile-

9 da cumartesi .-e pazar günleri 7 ve 9,30 da bizzat sahnede RAKS, •ektir. Ayrıca :1ıtlLL1 ŞEFlMlZ/.V ve misafir generallerin huzurları 
DANS ve TEGANNt edecektir. ile Ankarada 19 Mayıs stadında yapılan 

Geçit Resmi Oyun saat1arı Büyük 
ve E'OX JURNALde dünyanın en son mühim hftdiseleri. 

SEANSLAR: 
Allahın Cenneti 2 5,30 9,30 

KARA KÖLE (Esir tüccarları) 
Fransızca sözlü büyük macera filmi 

Oynıyanlar: JEN GAB!N - M!CHELLE DUGAN 

MERCAN ADASI 
HAZIM'JN KARAGÖZ GECESİ 

1 
SP.A··-- . 

~ 

TÜRKÇE Fr ": T~-~ ~r l.L 
· : .. martcsi pa-~ .v • .,\:I, 12.30, 4.45, 9 da 

l>REt.TS her glln S - 7 lü:MlT hergün 5 - 9 
BDBUL Cumartesi, Pazar 3-7 ŞARKISI cumartesi, pazarı -5 _ 9,30 
~NZlL.ATLT HALK seam:ıları çarşamba 9 da pnzar 11 de 

Mı'*MZ UFZrz 'frMWTF 
Yı:Jancıla!" s<'hı 4 8 de baslar. 

• ., .. m.1111swll'llıiİİlliıiıiıiiİ1ıiınA*iıiİiıııllıiıliiıiliiıiıiliııiıırlılllllm!l .... llİll .... 111!t~!111 .. ııııiEiilil•Gı~.,.* .cılu 
S.lir '" .30, 4.45, 9 da ____ *,.z ' 
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\ -·ılll .. U ... llllllllleaıauuı ..................... _..HHHMlllltlM•laHHle•lllltllllU....ntJlllll•ıı•t 
· ılzmir Levazım Amirliği Satın Alma i 
· ~ ... Komisyonu Ran.ları i 

Bo1·novcı tilmr ı r:ıa 1 fflma komisyonundan: 
1 - Öd m·~ı 1 • h·l;k ih.iyncı için (64800) kilo kesilmiş sığır eti k~.

l>::ılı : J.ı < !:siltmeye konulmuştur. 
2 - th· ! : ~0-11-~~9 pazartesi günü saat (l l) ele İzmir - Bornova_, 

d: u .. h::ri . -;.tın ılma komisyonunda y. rı 1ac:.ıktı r. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı (1G552) Iir:ıılır. 
4 - T inatı mu\'fÜ.hü akçe. i (1166' J"r (~ır. 
5 - ,..,, ·tnam~ i her gu kom· yonda "örül bilir. 
6 - l· ekliler ticsret od~ ~rnda Jrnynlı olduklarına dair Yecıib gö . ..;ter

7 
nıC!k mecburiyetindedirler. 
Ek iltmeye iştirak edecekler 2490 ;;;ayılı k!ınunun 2 ve 3 iincü 
mrıddelerinde Ye şnrtnamesinclP y, zılı vesikalariyle teminat (ve 
teklif ... ) mektupları (nın ihale s. atinrlen bir saat evveline ka
cfar yukarıda adı geçen komi yoııa miiracaatları. 

1 5 10 16 4018 

!-:mir leı•cızmı amfrliği satın alma /.:l)nıf.·yommdan: 
l - İhale gilnü talibi çıkmıyan f'erkezköyiinrle yapılac~ık iki böJii1: 

\ . 

· lü bir paviyon keşif cedve.i ve plfml::ırı dahilinde y ... 1hırılaca -
ğından tekrar kapalı zarfla ihalesi 11 /11 /939 cumarte~i gün il 
flaat on birde yapılacaktır. Muhammen bedeli 44577 liradır. 
İlk teminatı 3343 lira 28 kuruştur. Keşif ced\'eli ve plfınları ile 
şartnameleri ait olduğu şubesinden bedeli mukabilinde veı-ile
bilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 24!"10 

• · sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalarıyle 
ihale gününden 8 gün evvel vilayet nafıa fen müdürlilklerind~n 
alacakları vesikalariyle beraber ihale günü ihale saatından bır 
saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanılk 
sabn alma komisyonuna vermeleri. 27 31 5 10 3977 

lzmir le't'<!ZWt amirliği SQftıl alma komi.qyomından: 
140 ton nohut alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22-11-939 çarşam

ba günü saat 15 de Tophanede Lv. amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 15400 liradır. İlk teminatı 1155 liradır. Şart
name ve ııümunesi komisyonda görülür. lsreklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 5 10 lö 21 

l::;,ıir leva.ıım dmirliği satın al;;;;-lwınisymımıdan: 
r Tstanbul komutanlığına bağlı birlikler için 58000 kiJo zeytinyağının 
kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. Zarflar korni<>yona 22-11-~13!'1 
çarşamba gi.inü saat 10,30 da komisyona verilmiş olacaktır. Beher kilo: 
ısunuıı muhammen fiati 42 kuruştur. İlk teminatı 1827 lirndır. 1ha1Psı 
ayni güncle yapılacaktır. İsreklilerin belli glin Ye saatte fındıklıda ko-
mutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 5 10 lG ~1 

lzmir leva.ıım amfrlijji satın alma 1:01111"syommda11: 
' lstanbuJ komutanlığına bağlı birliklerin ihtiyacı için l 14000 kilo ni
Jivlık pirincin kapalı zarfla münnkasası ynp1lacaktır. Zarflaı· komisy~na 
23-11-939 perşembe günü saat 11,30 da verilmiş olacaktır. Beher kılo: 
sunun muhammen fiati 26 kuruştur. İlk teminatı 2808 liradır. İhale> ı 
ayni giincte yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıkhcla f ::;tnn
bul konm<.anhğı satın alma komisyonuna gelmeleri. 5 10 15 21 

\il. l::nıfr levazım amirliği sa.tın alma kum '.c:yonundan: 
l İstanbul komutanlığına bağlı birlikler için 96000 kilo arpa şehriyesin:n 
kapalı znl'fla münakasası ynpılacaktır. Zarflar komi"yona 25-1 l-fl:19 cu
martesi giinü saat 11 de verilmiş olacaktır. Beh"r kilo111•nun rnuhrmınen 
fiati 15 kuruştur. İlk teminatı 1080 liradır. İhalesi ayni g-iinde yapıla
caktır. !sreklilerin belli gün V<? saatte Fındıklıda istanlıu! komutanlığı sa-
tın alma komisyonunda hnzır bulunmaları. 5 11 17 2~ 

lzmir leı·azım amirliği satın alına komisyonundan: 
tst.anbul komutanlığına bağlı birlikler için 200000 kilo bulgurun kapalı 

zarfla münakasası yapılacaktır. Zarflar komisyon:ı 21-11-939 salı günii 
saat 10 da verilmiş olacaktır. Beher kilo unun muhammen f:au J 2 ku · 
rut .50 santimdir. İlk teminatı 18i5 liranır. İhale.:>i ayni günde ynpılac!1.k
tır. İsteklflerin belli gün Ye saatte Fındıklıda istarıbul komutanlığı eatın 
alma komisyoruna elmeleri. fi 10 15 19 

zm:r leva.tını amfrliği .<:atın C!lma koıui~1ıonuw7ıııı: 
İstanbul komutanlığına bağlı birl:J•!er için !lGOOfl kilo kırmızı merri

n1eğin kapalı zarfla münakac;ası ynpılacnktır. Zarflar komi:-vona ~3-11-
!JS9 pereembe günü ıaat 10,30 da \eril mi olac!'ktır. B 'her kiloc;ıınun mu
hammen fiati 13 kuruştur. İlk teıninah !)3G liı·aJıı·. th~ıle~i ayni 1rUndt• 
yapılacaktır. İsreklilerin belli gün ve snatte Fındıklıda i .. nlıul komu-
tanlı~ satın alma komisvonuna gelmfieri. 5 10 Hi ~l 

mir levazım amirlfoi .<ıatın ;,;;;;;;To111isyM mdmı: 
İstanbul komutanlığına bağlı birl'kkr 'rin :!40000 kilo rıınl·,ır•1:mın 

kapalı zarfla münakasası ~·npılnenktır. Zarfl!ır komic:.rnııa 2:J~l 1-0:J~ cu
martesi günü saat 10 da verilmiş olncnktıı. RC>hn kilo!''I ı ııı Mtıhrnmen fi
ati 17 kuruştur. İlk teminatı 30CO lir~dn·. lhalf'-;İ lı\·,ıi vl:ııd' \ • rıılfc~ k
tır. İsteklilerin belli gün \'e s!ltte Fındıklıd:ı bt.ııılml l;omnt·.nlı •· :mtın 
almıı komisyonuna gelme'eri. ;, 11 17 2~ 

lzmir levazım amirliği satın cılmn ko111 ·s '°' 111 elan: 
İstanbul komutanlığına bağlı b:rlikier 'htiyacı iein 1 fl!iOOO kilo ahıı

mın kapalı zarfla münak:..ısası yapılacaktır. ?.arflnr k0misyon~ ''.:1-11-\1'~') 
c:uma günü saat 11 de verilmiş olncaktır. nrher kilo 'ıınun mı hnınmnn fi_ 
ati 28 kuruştur. İlk teminatı 2205 fündır. 1hnlec;i :ı\·ni glinde y<ll)llarrk
lır. İsteklilerin belli gün ve gaattc Fındıklıda i~tanlı ll k( mtttn11lı[rı ~atrn 
alma komisyonuna gelmeleri. 5 11 17 ~~ 

lzmir lcra.zım amirliği satın alma komiR ı<>-nm dan: 
ı - Ordu ihtiyacı için bütün malzemesi ciheti ash:ı··yeden Yerilmek 

üzere pazarlıkla 5000 paln~ka ü1 kımı imal f'Uil'ikcektir. 
2 - İhalesi 7-ikincitcşrin-939 salı giinii saat 15 d" kıc;lada izmir le\•a-

zım amirliği satın alma komi!-;vonımda ) apılacaktır. · 
3 - Tahmin edilen tutarı 3100 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçesi 4G:J liradır. 
5 - Pazarlığa iştirak edecekler teminatlariyle birlikte belli gün ve 

saatre komisyona müracaatları. 

Nazilli belediyesinden: 
12/12/939 tarihine raslıym• sah günil sant on dörtte Nazilli belecH

ye ihale encümeninde eksiltme komisyonu odasında 42318 lirn 8 ı kuruş 
bedl"li keşifli Nafıa Yekiilr.tince musaddak Nazilli knsabnsı elektirik şebe
ke ve trans !armatör ve tesisat: 2 j!)O sayılı kanun hükümlerine göre ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konmu!'ltur. 

Muvakkat reminat miktarı 3li3 lira 91 kuruştur. 
Fenni şartnameleri, proje. keşif )ıııulftsagı ile hıma mütefel'ri diğer 

evrak 6 lira mukabninde Nazilli belediye i muha~ebe.~inden alınabilir. 
İsteklilerin reklif mektuplım en az 30 bin liralık bu işe benzer iş rnp

tıklanna dair nafıa idaresindeı almış oldukları vesik:ılara istinaden ihale 
t.arfhinden sekiz gün ~vvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait tic~!ret odn~ı 
vesikalarını havi zarflarını 12 '12 1!13!"1 !'lU!ı gOnU snnt on dörde kada r 
Nazflli bel~diye encümenine gelmeleri lfızımdır. 31 5 10 15 4001 

iz mir Defterdarlığından: 
İcar 

No. 
Muhammen bedeli 

Lira K. 

541 Hükfimet avlusu içinde bila numaralı büfe 550 00 
542 Şehitler altın sokak eski 3:J reni 27 numaralı diikk:ln 48 00 
543 Birincikordon balıkhane altında 9 numaralı dükkan 135 00 
547 Kağıthane mahallesi çatalçeşme sokak 282 eski 3 taj 

No. hane 20 00 
548 Bozyakada bila No. lu 100 dönüm 91900 metre mu-

rabbaı arsa. 51 00 
551 Gaziler mahallesi sinekli caddesinde 24 künyede 4 

dönüm tarla 5 00 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarlarına bidayeten talip zuhur 

etmediğinden 2-11-989 tarihinden bayram giinleri müstesna olmak ilze
re on gün milddetle temdide bırakılnu~tır. 

İhaleleri 16-11-939 perşembe günü saat 14 (on dör te) milli emlak 
mfidOrlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri ü7.erinden 
yilzde 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkfırda milli emlak müdür
Hiğünde toplanacak satış komisyonuna mUracaatları ililn olunur. 4076 

(ANADOLU) 

Dikkat 
Mantoluk, Rop· 
luk erkek, kadın 
musammaları 

~ 

BAY!JAR 
içi11 palto, par· 

• •• • desu ve eyı z 
elbise ve ağır ,l 

i 11azır nıantoları ~ 
~, 'ti' ~ ~ 

Kara:.-.. ... s'" .... 1 
!I 

CiJ ı Sperco !Japur acentesi 
cADRlA Ti~» SOC. AN. Dl 

NAVfCAZIONE 
ADRIATICA S. A. N. 

ALBANO Yapuru 2/ 11/ 939 tari
hind elimanın11za gelerek karadeniz 

ı limanlarına hareket edecektil'. 
EClTTO rnotötü 3/11/939 tarihin 

de gelerek ayni gün saat 17 de Pire, 
Brindizi, Venedik ve Triyesteye ha
reket edecektir. 

BOLSENA vapuru 6/11/93!> tari
hinde gelerek Adri.ratik limanalrına 
hareket edecektir. 

C1LtC!.A motörü 7 /11/939 tari -
hinde limanımıza gelerek Cenova ve 
Marsilyaya hareket edecektir. 
GALİLEA vapuru 10/ 11/ 939 ta

ribinde gelerek doğru Triyesteye gi
L!c ... L •• '=r. (Seyahat müddeti üç gün
d ilr.) 

v: F. Henri Van Derze 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

Amerikan Ekqport Lines, lnc. 
N f'•tyork için 
cEX1R1A> vap. 30 ilkteşrine dol· 

ru bek lenivor. 
cf,;,XPORTER vap. Son teşrin bıt

lang1cına doğru bekleniyor. 
ARMEl\IE~T DEPPE, ANVERS 

Anvers için 
cESPAGXE> vnp. Son teşrin başlan 
gıcında lıekleniyor. 

D. T. R. T. 
Tuna limanları için 
«DUNA> :Mot. 15 son tetrinde bek 

]eniyor. 
~KASSA~ mot. Son teşrin aonlanıa 

da bekleniyor. 
Service Maritime Roumain 
Köatence Kalas ve Tuna limanlan 

için. 
cOİTUZ> Yap. 2 son teşrine dot

ru bekleniyor. 
St~. Commerciale Bulsare de Na• 

vigation a vapeur Bu~u!sunuz 
LOdunpazar. No. 12 .il 

ECİTTO motörü 17 / 11/939 tari
hinde gelerek ayni gün saat 17 de 
Pire, Brindizi, Venedik, ve Triyeste
ye hareket edecektir. 

lTALIA S. A. N. 
NEPTUNİA motörü 19/ 11/939 ta

rihinde Triye.steden cenubi Amerika 
limanlarına hareket edecektir. 

Haifa lakenderiye ve Port Salt ~ 
cVARNA> vap. hemen hemen l>ek 

lenmeldedir. 
Vapurların ısım ve tarihleri 'hak

kında hiç bir taahhüd almımaz. lzmir Mıntaka t icaret ıııüdür. 
lüğünden 
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracat. 

çılarının dikkat naz:ırın ı 
1929 yılı Çekirdeksiz kuru üzfim r::trın<lardlurından clO ııumnı·n!ı tip 

he~ ctçe taclil tı 11iim "ştir. Alı1kııdarların, 10-11-93!) tar!hintlPn itibaren 
nıc.riyet mu\'ki:ne rdrecek olun ıne\zuubahj~ st:uıdard hakkında mnlfım=ı.t 
di~1mek üzere ı cele İzmir ill'·acat bnşkontr'Jl6r•ii1 iı •e mtiracnnt etme-

1.:rı. 4077 
ımr -·-art-

Armutlu be~'ecii·;ie ri'yaset1nden: 
.. Armutlu lıelec!i~·esince <>atın nlıııacak yunguı ınrıt<ıponıpumm ihale gü

m~ olan 2-ll-~)~fl ıx;rş~ın?c :,,iiniı tulip <:ılmuıdığından eK5iltme on gün 
müddetle tcmdıt ed.lmıştır. !\!uhummen bedel 1950 liradır. Teminat yüz. 
rJe 7,f> hesabı ile 14(i lira 2:; kuruştur. Fenni ve hUSllSİ şaı·tnamesi Arı'nut
lu belediyesinden mecran"n tN~arik ediliı'. 

Eksiltme müddeti lô- ikiııcite~riıı-9:39 perşembe güı?ü saat 16 tıva ka
lnrdır. th~le p-ünli ver'! •n htdeller haddi laj ık gJrJ.!mez<>e \•cya td"p ı·ı1'

'TlfiZ"a ek5ıltme pazm·!ık s•:reti ılc Y<ıpılnc3l"tır. rk~.iltınere i~tir· k '..!tmnı~ 
· tiyenlc•·iıı artırma ve clrniltme k:.muııunun hükiln:lc·ri d~ı ire inde ,.e«aiki 
1tmmeler!ııi ibrnz etmc>leri k\zımdır. 1iıaie yeri Aı mutlu bP.le~ive dair ·i-
1ır. Daha fa~:!o. malUmnt istiye:1lerin Arnıutiu belec1iyt'sme müt'.ıc:ıntlurı 
ilan olunur. . - f nhisa1·lar unıum 

ğündpn: 
1 - Şnr1 mıınc ve numunesi mucibince 2 n 930 tarihiııde kapniı 

z~rfla ihale olunamıyan 10 milvon nded b"ra şişlsı kapsülü yc
nıtlen p·ıztırlıl,ln eksilfmcve konınuPtur. 

2 - Mııh, mrneıı bed,...'i l.ı€ht:r bin nded: !!tiO kuruş hesabiyle 26 bin 
lira IllU\'akk:.ıt terrıiıı~1tı l!JiU lir. dıl'. 

3 - Pr:zarlık 16 11 939 per .. embe giıııii c;nat on dörtte Kab:..t[·~ta 
levazım Ye müb:ı~ eat şubesindı.:ki alım komi~yoııundn yapıla . 
<'aktır. 

4 - Surt1ııım,.Jer hır giın lvv:ızıM "ıb ~i 'p·'IH' iıır!e•ı ve lzmir. An
kara 1 :1H münürlii!.,,leı iııllen ı:rn kırt•'> m hı1bi!intle nlıııabi!ir. 

5 - 1~tekrJ ... rin paznrlık ie.n hy'n <·rlilflı gfin \'e ,ıı-ı1t:ı \'ünle 7.) 
y.uvenn• • p:ıral:.ırı ile l.Jiı-lıkte \ ukıırıda nıiı g~\f'ıt k•·mi~voııa gel 
mel(J'. füın ı·ILlnur. 2 ı ~~o ,i JO '11\IJ~ ~!11. 

Azmir Def i:erdaı-Lz~~ nda 
:;Iuh .. mmt:n B. 

·~2G 

~27 

İ 1dııei K1 r~ t.aş Halil llif~ L paşa c~.d. 2~8 eski 268 tajiJ 
C.•ikkan 
c:oztepe l\Iı ·ırlı L'nch!egi !).j 1 füb l l parsel sn . ~~87 t~jlı 
~41·:-;:ı 

Al-=ancak Çelikel sokal'" l:.!28 rda 11 parl'el 12 tajlı 
arsa 

'{28 S hitlcr .l\l. ikiııl'İ n!tııı pet·akeıı<lı• sokak l'i5 iajlı 217,(i:l 
metre mıırabbnı ar.:oa 

'3~~ l )~ı. ğ-r.ç Mızraklı sokak 7 tnjlı 110.20 M . .l\I. gfırgir 
depo 

330 Dnr~ğr.ç 1527 No. ikinci altın sokak 22 taj!ı 177,ii .l\L 
~ L ar a 

331 ~rhit'e:ı: ).'I. ikinci :ıltın c;ıkm,ız1 sokak 1~/ l tajlı 4~,89 
1\1. l\1. n rsn 

332 Dm·ağac M. 153~ No. hücum sokuk 24 tajlı 76.80 1\I. 
1\I. hııııe 

·33:~ Şehitler M. Pap:ığa11 ~oknk 15 ta ilı 66.00 M. l\f. a r~a 
334 Kahrıımanlar e.:.ki sepetçi yeni 1517 No. şehitler cad. 

3~ ta ilı haııe 
1kint:i Karnııtina köprü M. Kayatcpe bayır sokak 3 tajlı 
17R7 r.da 96 ı•aı·ı>cl s:ıvılı h:.rne 

336 Borno\·a eski servili yeni sevgili sokak 14 tajlı 114,75 
l\T. M. r.r5n 

337 Bornova t1rta namı diğeri merkez sokak 66 tajlı 35,84 
M. M. arsa 

338 Bornova eski dede yeni Ata sokağında 2 tajlı 164,25 M. 
:\T. ar;-;a 

33!> nornova dağclibi pınarlık mevkiinde 5 dönüm tarla ve 

Lir. 

130 

100 

1102 

106 

21 

ıl8 
65 

!' ) 

JI ı 

00 

00 

02 

94 

40 
52 

102 43 

50 00 

17 21 

9 00 

32 85 

harap kule 125 00 
Yukarıcla yazılı em\'nliıı miilkiyetleri 24/ 10/ 93!) tarihinden iti-

baren oıı yedi gün müddetle ac,:ık artırma usuliyle müzayedeye konulmuş
tur. 1haleleri !)/111939 tar ihinde perşemh<! günii saat on dörtte milli em
lak müdi.irlüğüncle yapılacaktır. Taliplerin muhammen }J('delleri üzerin
den yüzde yedi buçuk <lepozito akçası yatıraı·ak ye\'mi mezkıirda milli em
lak müdürlüğünde toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilan olu-
nur. 21 5 3931 

Not: Ahvali hazıra dolayiaiyle nav 
lun ve hareket tarihlerinin kat'i ol -
madığını ve bunların hiç bir ihbara 
lüzum olmaksızın deiitebilir olduğu
nu ve bu husustan dolayı acenteye 
bir meıı.u\:yet terettüp etmiyeceğini 
muhterem y üld~yicilerin kayıt ve i
~aret etmeleri rica olunur. 
Dah:ı. fazla tafsiliı.t içi!l Cumhuri

yet caddesinde Fratetıi Sper~o va -
pur acentesine ınürar.aat edilmesi. 

TELEF ON: 2004-2005 

TELEFON: 2007 - 2008 

OJıvier ve şürekaaı 
Limited 

! 
VAPUR ACENTASI · 

Atatfirk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Lcmdra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlan
mız eefe,. ~·nu1cuklard1r. 

lt1üzayedt' ile fevka· 
iade satış 

Y o~cu\ık do!ayisile 
Kemalpaşa icra memurluğuğn - 1kinc'teşrinin 5 iııl.'.i P azar güni.l 

dan: sabah saat 10 buçukta lıirincikordon 
Hali ta.sfiyede bulunan Ulucnk ko· Güııdoğ(.!uda polis noktası kar~ısında 

oper:ıtifine borçlu Ulucakta Ali kızı doktor Etı.lt ap.'.lrtnıanı ikinci katında 
~1eryemin mayıs 9:32 tarih Ye 40 nıı- ticm·et mUdürü Ba\' Avni Sakrnana 
maralı t..pnya mii;;;tenit ve 1656 li ~ ait fevkalade güzei mobilyaları mü
r~ya hazireye __ ipotekli Ulucağın Gi- z~yecle ~mretiyle ·atılacaktır. Satıla
ı·ı~ ardı_ ınf'vkıınde Şal'k~n f':ınnvar cak e~yalar arasında kiik ce\•izden 
oglu lstıly:ı., elyevm Sabrı, garLen u I mnnıtıl modem aynalı büfe gene kök 
~~cı~nsı •. \'e ktzıl }f_ol~a ve P.)yP\'ın 1 ce\'izden mamul otomatik kare ye-

a ;n, Şımalcn lzmırlı Ömer, cenu - mek nıa:-:a.,,ı, 6 adet maruken sandal
?l.!n cu mec!'a)';ı il7 nı~hdu_d ka:;d~n ye!'li , güzel bir kütüphane. modern 
.~rla halP~ .6 rnnelık dort bın _l.H!<: ~ u~ müteharı·ik tl k abajuı·, gayet yeni 
!ıra kıyn;eLnHle der~ınunda ~ı · .~?l~l' bir halde 9 parçalı z.ırif kanepe ta· 
kuyusu ıle 20 me.re derınlıgrn«e kımı, orta masa:-ı 'e iki sigara seh
borğuyu 3" kirez. 4 zeytin, 7 kayısı pası, ayaklı gece Iamlıası, kolona el
ağaclarını havi 27570 1\1. ~I. mikta · bise askı~ı. 938 modeli 10 llimbalı 
rıncla çekirneksiz _hnğın ~i.ilk}Vt•ti R. C. A. markalı radyo, yatak odası, 
açık nı tırma surehyle ve lı rıncı ar- ınocleı n ve gayet «ık iki kapulu ate11l· 
t ... ı·> "3'} ı (1 •• • '::/ ~ ı ırması ı ..... ,. . per~em )e g ıııu <ıa- avudıre k~plamadan mamul dolap 
at l l den 1~ ye katlar Kı•malpaşrı turnlet. iki komodino ve birer bu: 
:aa dairesinde yap1lmak li:1.er~ "!l - ç.•ık kişilik dft karyolas:, iki avize. 
tı.,,a komı!ılu. Bn artırmada' .ıtış bP· ~eni bir h~lde furunlu havagaz1 oca. 
dl li tnhmi nolun~n kıyrndiıı 0~ yet- ğı, bo.} ah bir kişilik demir kurvola 
nıi~ lıeşini bulduğu ve hazirıeııiıı müm por.,,Ple.1 <:::ır ve yemek takımları v~ 
t:ız oları alacağını geı:tiği halde> en .. ir mobilyalar bilmiizayede satıla
çok aı·tırnna ihale i yapılaca~tır. Ak caktır. Fırsatı kaçırmayınız. 
si h,ılıle eıı Çl)k artır:rnır taahhü<Hi Fırsat artırma mobilya salonu 
lınki knlırıak şartiyle :;atış 1f> giin Aziz Şınık. Telefon: 2056 
ct ıha uzatı!ıırnk ilm"ci artırma~ı 

2.! 1 ~ !J!:tı cu rııa gii ıı ü ~aat 11 d en 
12 Yl' bdar ayni yerde yapılacaktır. 
E\•velce l.ıu gayri menkulün <1ahşı 
2280 numaralı kanun mucibince ge
ı·i lıırrıkılrrııs \'e bordu ikinci taksit 
borcunu tamamen y:ıtırmnmı~ oldu -
ğ·undaıı bu artırmada 2280 numaralı 
kanun hiikmüne bakılmyarak yalnız 
hazineııiıı n:;inıtaz alacağından faz -
in olmak sartiyle tekarrur edilen be
del ile en. cok artırana ihale erlilc -
ccktir. İşb~ı gayri menk11l i.izerin<le 
her hangi bir surette hak talebinde 
bulunanlar ellerindeki re3mi vesaiki 
ile birlikte 20 giin zarfında icraya 
miiracantlan lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicilince ma!Um olma -
dı.kça paylaşmadan hariç kalırlar. 
Satış peş in para ile olup müşteriden 
ayrıca 'i1r 2,5 dellaliye alınır. Şartna
me ilan tarihinden itibaren herkese 
açık bulundurulacaktır. Taliplerin 
% 7 ,5 ni<1betinde pey akçesi veya mil 
li bank itibar mektubu ve 933/ 7 dos 
Ya numarası ile Kemalpaşa icra me
murluğuna müracaatlan ilan olunur. 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir :nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 

Telefon N o. 3286 

Hastalarını sabahtan itibaren 

ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. 

Kemalpaşa icra memurluiuun • 
dan: 

Hali tasfiyecle bulunan Ulucıtk ko
operatifine borçlu Ulucakta Yaka 
köylü Musa oğlu Hüseyinin adaalan 
mevkiiııdt• kain teşrini evvel 340 ta
rih ve 28 numaralı tapuya müstenit 
şarkan tarik, garben tatarın Ali ve 
Mehmed çavuş ve kısmen papa ka -
m~ı l\Iina ve Koca l\Iehmedin Ahmed 
bağ ve tarlası. şimalen kısmen tarik 
ve kuımen Ali onbaşı vere ·esi t:ır -
la:;ı, een u lıen lI afız mehmed ve ~o -
lak ha::.an tarlalariyle mahdud 18380 
M. ::\1. miktarı ve beher 919 M M. 
150 liradan ilç bi nlira değerind~ ye
di senelik aşı çe kirdeksiz bağ ile be 
her 919 M. M. 60 liradan 50545 M. 
M. miktarında ceman 3300 lira de
ğerinde tütün ve her nevi mahsül id
rakine elverişli tarla ki her ikisi ce
man 6300 lira kıymetindeki bat ve 
tarlanın mülkiyetleri açık artırma 
suretiyle ve birinci artırmalan 
7 / 12/ 939 perşembe gün il saat 11 den 
12 ye kadar Kemalpaşa icra dire -
sinde yapılmak üzere satışa konuldu. 
Bu artırmada satış bedelleri tahmi~ 

~ .................... ~------~ .................................. .-..;:;;;;;;;;iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii•-iiiii~iiiiiiiiiimiiiiiiii--;;.. 

Devlet Demiryolları 8 inci işletme 

olunan kıymetin % 76 ini bulursa 
en çok artırana ihaleleri yapılacak 
aksi halde en çok artıranın taahhüt
leri baki kalmak şartiyle satıo 15 
gün daha uzatılarak ikinci artırmaı -
ları 22/12/939 cuma yünü saat 11 
den 12 ye kadar ayni yerde icra edi
lecektir. EvvelfL bu vayri menkulle -
ri nsatışları 2280 numaralı kanun 
mucibince geri bırakılmış ve borçlu 
muayyen ikinci taksit borcunu müd 
detinde vermemiş olduğundan artık 
bu artırmada kıymetine bakılmıya -
rak satış bedeli ne olursa olsun en 
çok artırana ihale edilecektir. İşbu 
bayri menkul üzerinde her hangi bir 
surette hak talebinde bulunanlar el
lerindeki resmi vesaiki ile birlikte 
20 gün zarfında icraya müracaat -
!arı lazımdır. Ak-i halde hakları ta

Kiraya verilecek gayri menkulün 
Mahalli Cinsi 

komisyondanun: 
Üç senelik muham-

Harita veya kapı men kirası 
No. su Lira 

M. Teminatı 

Lira Kr. 
-----ı pu :;icilince malum olmadıkça pay -

Alsancak - Şehitler - 1492 ci sokak 868 ~12 arsa oo 600 45 00 !aşmadan lınriç kalırlar. Satış peşin 
Alsancak - Birincikordon 1456 cı so. 36 M2 > oo 60 4 50 r nrn ile olup mü~teriden a) rıca )t 
İzmir kemeri istasyon civarında KahYehane 23 H. 12-107 K. 400 ~O 00 2,5 nblıetiııde clc!lfılh·e alınır. !'kıl t 
İzmir kemeri ista:'lyonııalonunda Büvet oo 2i50 18 7-., nam ı>i !fın taı ihinden. itiba rf'n her -
İzmir kemeri ista~yon İst. kahvesi 8/ 9 H. 21 K. l'.!30 92 25 kese açık bulundurulacaktır. Ta -
Yuka.rıda mahal, cins ve miktarları yazılı idaremize :ıit gayri menktıller 24!!0 sayılı kanun hiikliınleri dnin•<: İn- lipleri11 kıymeti muhamnıinenin <;'a 

de şartnamesi veçhile iiç cıem~ mUdctctle kiraya verilmek ü7.cre açık arttırmaya çık:.mln11şlardır. ihaleleri 17-11- 7,5 ni~betiıırle pp~· akcesi vp~·a m!l-
939 cumn günii )';aat 10 da Alsancakta i şletme binasında komi~yonumuzca sıra ile yekdiğerini müteakıp ynpıla- li bank itil,aı· mektubu \"e !J:16!461 
caktır. dosya numara ı ile Kemalpaşa icr.ıı 

İsteklilerin mnf!yyen vakitte hizala rrnda göı;terilen l\f. Teminat m:ıkbuz !ariyle komisyona gelmeleri Ifizımdır. memurluğuna müracaatları ililn 0 -

Şnrtnameleri işletme kaleminde görü lelıilir. 26 1 5 8 3960 lunur. · 


