
f 

( ' IV' acar orduları harekt t ~ geçti 
Ruı ,22 fRcd o) - Stefar · .lJ ıı ıı ı Po

po/o 1 ı ııuı <t<ı"llc in '11 cephe ı uluıbiı · ıe at
fctf ·ği b 'r hcıbm·c güre, iltctcm ·,tan kıtc atı, 
Kaıpatl<ııdcı 1leıi harekete buşlamı!>!lardır. lı!cı
caristan kıtaatı, su f a o.ıayiş ı.·c em niyeti 111 ıha
/aza için muayyen bcızı yerleı i işgal edecek
ler ı.·c kargaşalık bittiktCtL sonra b11 ycrlc1·i 
tahliye cyliycceklerdiı-. 

Yirmi dokuzuncu yıl 23 Eylü l 1939 Cumartesi No. 7949 Her gün sabahları lzmirde çıkar siyasi gazetedir . Telefon No. 2776 

Saida ve ıolda dün İzmir Me mleket haatahaneıine taıman Dikili faciasında yaralananlar. Ortada lzmirde yıkılan bir ev 

( Nüshası her yerde 5 kuruştur) 

~Dün Geceki Şiddetli Zelzele, Dikili Kazasını Ve 
Bir Kaç Köyü Baştan Başa Harabezare Çevirdi 

--~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~---

Faciada ö enler yüzden faz a ır Dikilide facia kurbanlarından 
polis komiseri Avni Subat\ 

Dikili~de otuz beş göçmen evinden başka tek bir bina 
ka~mıştır. Vaziyet çok fecidir 

Hariciye Vekilimiz, refakatinde Sovyet sefiri olduğu halde 
dün Moskovaya hareket etti 

Bergama ve beş köyde de enkaz al- ''Türk-Sovyet· dostluğu her 
bndan cesedler çıkmıştır zamanda11 daha kuvetlidir 

~ı.:.: ' ,, DiRtti ae )'•r-lerden sıcak sular fışkırmaktadır. lzmire 
kamyonlarla yaralı taşınıyor. Ça.dırlar da hafif Hariciye Vekilimiz dedi ki: "Son be ynelmilel ha diseler 

ya.ralılarla dolmuş bulunmaktadır Sovyetlerie aramızdaki menfaat ve emni}1et birliğini 
sarsmak şöyl~ dursun bilakis kuvvetlendirmiştir 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll \ ~ 
Son Vaziyet ;;:--"-l 

açokta 3500 köşö ,,_ __ ....... , 
Türk, karagün 

dostudur 

J 

Kardeşlerimize 
ıstaaplarını 
unutturmalıyız 

Dikilide ve civarındak kardeşleri
mizin geçirdikleri büyük facia, bü
tün yurdda derin bir heyecan ve 
teessürle karşılanmış, derhal teber
rülere başlanmıştır. 

İlk defa, bizzat bu işle uğraşan
la:rın foberrülerini kaydetmek su
retiyle hamiyetli vatandaşlarımızın 
hareketlerine :sütunlarımızı açıyo-
nız. 

Lira 

10 İzmir valisi Etem Aykut 
lO Parti reis imiz Atıf İnan 
10 Emlak bankası müdürü Se

dad 
10 Dr. Hüseyin Cura 
25 ismini vermek istemiyen bir 

hayır sahibi 
5 Sıhhat müdürü Dr. Cevdet 
5 jandarma kumandanı binba. 

başı Hulusi 
5 Bergama jandarma kuman

danı yüzbaşı Cezmi 
İzmir polis memurları 
İzmir C. H. Partisi 
KavalaJı B. Seyy id 

150 
200 
100 

530 

Lehliler memleke
timize kabul 

edilecek 
'tstanbul, 22 (Telefonla) - Hilkü

metimize gelen ma!Umata göre, Ro -
manyaya iltica eden Polonya hükümet 
erkanı nezaret altında muayyen yer
lerde ikamet ettirilmektedir. 

Bu zevattan Türk iyeye gelmek is
tiyenler olursa kabul edileceklerdir. 

... 

Balkanlarda nik- -..~ ~t 
Facia mahallinde hükümetce derhal ted· , 

birler alındı, Ankaradan çadır istendi 

binlik havası 

Harbe karışmıyaca· 
ğın·ız teyit olu uıyor 
İstanbul, 22 (Telefonla ) - Ala 

kadar mehafilde beyan olunduğuna 
göre umumi vaziyette salah a lamet
leri görülmektedir. Balkanların si
yasi havasında bir nikbinlik hüküm 
sürmeğe başlamıştır. 

Ortada Türkiyenin §İmdiki vazi -
yetini değiştirmesini icap e ttirecek 
bir hareket olmadığı ve vaz iyetin 
bilakis günden güne daha z iyade 
lehimize olarak inkişaf etmekte bu· 
lunduğu temin ediliyor. 

Harbe karışmıyacağımız teyid olu-
nuyor. 

-1111111111111111111111il1111111il111il11111il11111111\ 

Romanya 

Hariciye Yek ilimiz Haydarpaı::ıda SO\ ~et fiı :nd n n\ ·ılıyor 
(T yar 'lr) 

1 tnnbul, 22 (Telefonla) - Sovy t Ş hrimizde bulunan mebu lar, \'nli 
Rus\ a hariciye kom· er muavini Po- ve hC'lf'<lİ\ ı · · J iıtf' Kırdar, emni
tcmkinin zinıretini inde etmek u er0 \'et müduı u M ı nffer. ·eni Tok\ o el-
1\lo kovaya yapaenğı re mi ·eynh i- çimiz F<:>rit Tek, ~o\) <:>t ba konsolo u 
çin dün akşnm Anknrndnn hareket e- Geyorgi) ~ f, Homrı.nya bn · konsolosu 
den Hariciye Veklimiz B. Şükrü ·n- Lukasiyeviç, So\yet konsoloshığuna 
racoğlu bu sabah el pre:sle şehrimize \'e kolonisine men,,UJ) 50 ki~ilik bir ka-

B
• ~fJ d · gelmiştir. file Hnric) e ,. k'.limizi \'e So,·yct elçi-
ıtar a Jgv a CVaffi ovyet sefiri Terenti)ef de. Hnri- sini karşıhımışlardır. 

• ciye Vekilimizin huı::u~i vngo mnda bu- Vekil, karşılıyanların elle rini sık-edec ekt• lunuyordu. iikrü Saracoğlu tren Hny- tıktnn sonrn gar kapısına kadar Sov-Jr darpaşa garına varıncaya kadar dost y t elçi i) le birl"kte yiiriiyerek çok sa
memleketin efiri ile görüşmelerine de mımi surett<> konuşmalarına d,,vnm et-

Romanyada şiddetli 
tedbirler alındı 

• J. Bükrcş, 22 (A.A.) - General Ar -
lzmirde yıkılan polis Kazımın evi ile, meaud bir tesadüfle kurtulan ge ·can u, ·u beyanatta bulunmuştur: 

Kazımın çocukları - B. Kıı!ino.:eko, vazife başında va-
Evvelki gece saat 2 .40 dn ~ehri - Zelzell'nin dün tespit ettiğimiz za- tanın saadet ve refahı \'e müdefna ı 

mizde şiddetle h is~ed i l en zelzele, rarını tafsilflliyle ya zıyoruz : için çalışmakta olduğu bir "Tada öl-
vilayetin büt ün kazaların d a olduğu İzmirde: dürülmüştür. Hükümet \'e millet 0 -

gibi civa r vilayetlerde el e hi:ı~edil - Zelzelenin saa t 2.37 de her kesin nun hatıra"ın ı tebcil etmeğc azmetmiş-
miş, mu htelif tahri bata \'e felaket- dcr'n uykuda b ulu nduğu sırada çok tir. i\Iü te\'effa, hayatını vatan uğruna 
!er e sebebİ~'et vermişti r. Zelzelenin şiddetli şekil d e h isse dilmi~. h erke.si feda etmiştir. Nizamın muhafazası 
merkezi Dikili kaza m er kezidir. Bu yataklarınd an fırlatmağa kafi der e- ve tedhiş hareketinin tenkili için hü
güzel ka za merkezimiz. baştan başa cede milesı::ir olmuş ve 6,1 O a kadar kümet tarafından kat'i tedbirler alın
harap olmuş, yürekleri parçalıyan yedi defa his ed ilmiştir. İ lk zelzele, mıştı r. 
bir vaziyet doğmuştur. l\Iaale ef bir çok şiddetli id i ve şimalden cenuba Romanya komnşlariyle nnlaşmnyı 
çok masu m vatandaşlar, bu büyiik doğru ufki ohnustu r. 15 san iye de - ve itimadı daha ziyade takviye etmeğe 
felaketin kurbanı olmu;;;lardır. -Devamı 3 üncü sahifede - -· Devamı 3 üncü sahifede -

rnm etmiştir. - Devamı 4 üncü sahifede -

r Askere davet 
1 znıfr askeı·lik şubesi başkanlığındcın: 

. Aşnğıdn do ··um ve sınıfları yazılı yerli ve yabancı erlerin se'fk 
'dılnıek üzere cabuk şubeye gelmeleri lfızımd ı r. Gelmeyenler hakkında 
kanuni muamele ynpılncaktır. 

Topçu ve ölçme 
Topçu \'e Olçme sınıflarından 
terhi~ edilmiş şoförler 
istihkam 
lı::ıldak 
Torn·ıcı ve teıwi~··ci 
f r:. n flıı rı f' n ıı rs~ olc;ıın l 

310 dahil 326 dahil 

31 O dahil 326 dahil 
:HO dahil 32fı dahil 
310 nahn R26 d~hO 
• 'O dah•l =~~6 da hil 



Fransız topçusu torpil tarlalarını temizliyor 
Fransa istihbarat 
Nazırına jlÖre 

v arşova kahramanları Almanların bütün taar- Hitler, bundan sonra harbin devamı 
.. k .. "' ' ff k J J d için arkadaşlarının fikriLİ sorarsa, 

ruzlarını pus urtmege muva a o muş ar ır ne cevaplar alacak? 
ileri harekata devam ediyorlar. Rus· Alman filoları Rus kıt'al'arı da 

Gdinyadan kaçan Leh tahtelbahirini arıyorlar 

CEPHELERD 'E V AZIY E 

Yarın milli merasimle defne:lile
celıtir. Katilleri idare eden Ro

manya'ya nasıl geçti? 
BOkrq, 22 (Radyo) - Gazete- Arman Kalineskonun katillerini ida

Jer, bulftn siyah çerçeveli olarak in- re eden avukat Dimitrosko, eylülün 
tişar etmif ve öldürülen başvekil Ar- 17 sinde Bükreşe gelmişti. Katil da-

ha evvel Almanyada bulunmuş ve o
man Kallneskonun meziyetler ve R~ radan Praga geçerek, Polonyalı mu-
manyaya yaptığı hizmetleri tebarüz hac·r kafilelerine katılmak suretiyle 
ettlrnıtkle beraber, menfur hadise- gizlice Rumen topraklanna girmiş
nin Amillerini de tel'in eylemiştir. tir. 

lılaktul başvekil, bu sabah Eliza- Bükreş, 22 (Radyo) - Maktul 
beta hutahanesinden kaldırılmış ve başvekil Arman Kalineskonun, ge -
kiliseye ıötürOlmüştOr. Yollarda, çen sene 21 Haz"randa imzalamış ol
binlerce halk cenazeyi selamlamış- dutu vasiyetnamesi bugiln açılmış -
tır. Bfl7Uk caddelerdeki fenerler, si- tır. Arman Kalinesko, bu vasiyetna-
yak *8llerle örtülmilttür. mesinde ölOrse nereye defnedilmesi-

Arman Kalinesko, pazar günü ni arzu ettitfni bildirmekte ve oğlu-
millt merasimle defnedilecektir. na hayatta serbest meslek sahibi ol-

•a:treı, 22 (Radyo) - Başvekil matı tavsiye eylemektedir. 
00 

Bitaraflık kanunu 
Ruzvelt, yeni mesajında tadilin 

saruri olduğunu söylüyor 
Boma, 22 (Radyo) - Amerika 

Cumhurreisi Ruzvelt, kongreye ye
ni bU" mesaj göndermiş ve Amerika 
bitaraflık kanununun behemehal 
tadil edilmesi l&zımgeldiğini bildir-

~~elt; anbarro kalktıktan son~ 
00 

Almanlar 

ra muhariplere verilecek esliha ve 
mühimmatın, Amerikan vapurlariy
le nakledilmiyeceğini kayde)·lemiş -
tir. 

Bitaraflık kanununun tadil edli
mesini istemeyen ayan azasından 
Bora, f aaljyefne devam etmektedir. 

KordeLHul 

Meçhul 
Tahtelbahirler 
Amerik~ suların:la 

dolaşıvor 
Londra, 22 (Radyo) - Amerika 

Cumhurreisi Ruzvelt, meçhul iki tah
telbahirin Amerika sularında görün
düğünü bunlardan birinin. Alaskada 
ve diğerin ·n de Bostonda dolaştığını 
söylemiş, bunların Almanyaya ait 
olması ihtimalini kaydeylemiştir. 

-=·*·=-
Alman askerleri 

Budapeşte, 21 (A.A.) - Polonya
yı işgal etmekte olan Alman kıtaatı 
bugün saat 14,40 da Polonya - Ma
car hududuna Lavotnce de varmış -
lardır. 

M unkaos - Lavotnce demiryolu -
nun son istasyonu olan bu nokta Ma
car • Volocse istasyonundan uzun bir 
tunelle ayrılmaktadır ki, bu tünelin 
üçte biri Polonyalılara ve üçte ikisi 
Macarlara aittir. 

Alman subaylarından mürekkep 
bir heyet hududa gelerek Macar mu 
hafızlarını selimlamıştır. 

o*o 

Esseyit vapuru dün 
batırıldı 

u 

Bir gtJriJş 
==o= 

71174 
No. Fiyat 
7 6 
8 6 75 
9 7 715 

10 10 715 
11 14 

incir 

7 
5 75 
5 
7 75 
9 75 
6 50 
9 50 
9 
7 50 
7 
7 25 
6 
8 25 
8 76 

10 75 
8 10 

11 50 
10 
13 50 
5 50 
8 71 

13 75 
7 50 
6 

11 50 
14 
11 
10 25 
11 50 
10 
9 50 
8 50 
6 50 

10 
ıs 50 
10 75 
9 50 

13 
12 50 
14 75 
5 50 

10 50 

10 50 
12 
12 

8 25 
10 
7 75 

10 50 
9 
8 'lü 
7 73 
9 
9 &O 
8 '715 

Zahire borsası 
400 ton buğday 
108 B. pamuk 

5 125 1 875 
88 39 60 

PARA BORSASl 
ANK~ 

Almanyanın salıire Sterlin 5 24 
ı.. l • Dolar 180 8475 

Londra, 21 (A.A.) - Daily Re- reRO feat F. Frangı 2 9775 
rald aazetesi, Baltık devletlerine t · F 299 8575 
karşı bir Sovyet tehdidi aörüyor ve Berlin, 22k (Rahdiyo) -k Al lmiany2a- F~;i~e 70 1475 
diyor ki: nın bu sene i za re re o teı , 5 

1 22 49 Sovyet hük6metinin, Estonya li- milyon tona balif olmaktadır. ~e ga kr 81 3775 

manlanndan bir Pol~nya denizaltı- Hitler ı::: yü~de 5 F. ve ikramiyeli 19 
sının kaçması hidfsesıle allkadar ol- , ' 
mak üzere Estonya hilkftmetine yap. D • ı J "' 

Paris, 22 (Radyo) - İngiliz ban- tığı ihtar Baltık devletlerinde tellt OftSf 6 f! V8 Orauan 
dıralı Esseyit vapuru, bugün Alman uyandırmııtır. Gi ..J• a .,,,. ELHAMRA 
tahtelbahirleri tarafından batırıl- Mal6m oldutu üzere, Alman - Sov aınyay gı 
mıştır Bu vapur 2860 bin ton hac - yet anlaıması Litvanyayı Alman nü- Roma, 22 (Radyo) - Bitler, Bu-
minde. idi. ' fuzuna ve Finlandiya, Estonya v~ gOn Danziğe gitmiş ve Slevkolfn AI~ 

, ____________ , Letonyayı da Sovyet nüfuzuna tabı man kruvazörünü aezdikten sonra, 

Sinamasında bugün iki büyUk film 
Birdsn 

-1-

r l tutmaktadır. Sovyetlerin bu bahane G'dinyaya giderek, koridor harbinde 
Varıooavı bombarclı· Bugünkü harbin feld· ı Isla" m Tarihi ile iıe Estonyadan başlayacağından bulunmuş olan Almanları Pilsüski 

'.T korkulmaktadır. meydanında ziyaret etmiı, o nlarla 
nacın etmekte devam ket oldııfunu sdylüyor v E Alman esirleri ayrı ayn konuımuştur. 

Uyan ve Yafa 
tngiliı.ce 

ALiCE FAY - BEN BERNY 
-2-

d• Londra, 22 (Radyo) - Amerjka --ccc**n .. •--
e ıyor Hariciye nazırı Kordel Hut, Avrupa H M ... ha mmed Lonrada B. Ihsan 

Varıova, 22 (Radyo) -Alm.an tay harbinin bir felAket teşkil ettiğini ve z. Londra, 22 (Radyo) - Muhtelif' MARI~~~ı~c~AtLIN 
areleri ile topçu kıtaatı, şeh~ı bom- bunun ne zaman sona ereceğinin kes- Fazla münderecat haaebiyle bu "·erlerden alınan Alman esirleri bu- Tekirdağı husu.:t .h('!'l:qılnr m. tidO-
dıman etmekte devam edıyorlar. . _. . . . . b ı b ·ı ., l k Seanslar: S--6-9 da 

' 
O, .. _ kuvvetı'•le Almanların tırilemiyecesıwl ,w .. ıo"M111t1r tdrikamıza yarın •t ıya 1 ece- gün buraya getirilmi,tir. Esirler, ~ar- ril B. hsan, mezunıyctıııı g~~:rmc r • 1 1 d başlar 

~lilllunllar:..__ma mukav.m'ıt atmaktlcilr- .J:.z. OaUr dileriz. niz:>nlara yerleıtirilmiştir. · 1 ı..~<:rıı: Vt!lı:-fmizi? ielnı·~~ : r. 1r--=;..·-_0".-H._'.,..'"...-niıııiPZiiiiPııiır..-ıııiiiıiıe_. .. __ ,. 

Altın Mabudesi 



Dün geceki zelzele Suriye meb'usan meclisi h~rp ~al 
detince top/anmamak iJzre dağıldı 

- Baştarafı 1 ıincj sahifede - j zelzele, ancak sabaha kar ı belediye 
vam etmiştir. Sıcak) ataklarından fır rci vekilinin otomobille Bergamaya 
layan halk, sokaklara çıkmış, park- gelmesiyle haber ahnab:Jmiş ve ilk 
lara, meydanlara dolmu , sabaha ka- felaket haberini, Bergama ka) ma
dar belk~ zelzele tekrnr eder diye kamlığı izmir vilayetine telgraf ve 
bekleşip durmuştur. telefonla bildirmi tir. 

İzmir rasad merkezinin aletleri lJiğer bir habere göre Dikiliye 11 
zelzele e~na;;ıııda karmakarışık ol~ kilometre mesafedeki köylerdi! bu
muştur. Zelzeleden izmirdeki büyük, lunan evler, tamamen yıkılmıştır. 
küçiık binalar kı mi ha arlar gör- Fac a ec:na~ında tliyler ürpertici 
mliştür. İkinci Kahramanlar mahal- sahneler görlılmüştür. Bir aile baba
Jesinde Meydan okağında 7 numa- sı, evi yıkılmak üzere iken evvela ço
ralı evin dıvarları yıkılmıştır. Bu ev, cuğunu, sonra zevces:ni pencereden 
polis memuru bay Kazıma aittir. A- cıokağa çıkarmıc:, kendisi de çıkmak 
ile halkı ile e\•:nde u~·uduğu sırada i.ızere iken yıkılan bina altında kala
ev yıkılınca zevcesi ve iki küçük ço- rak feci ~ekilde, karı ı ve ı:ocuğunun 
cuğu büyuk bir korku içinde ferrnd gözleri, acıklı feryııdları kar~ısında 
ederek yataklarından fırlamışlar.dır. ölmüştıir. 
B. Kazımın ayakları, dıvardan düşen Zelzele mıntaka~ındaki halk. ma
taşlardan yaralanmıştır. Bir mucize nen çok sarsılmış bir vaziyettedir. 
kabilinden çocuklara ve zevce~ine Korkunç bir rüyadan uyanını~ g bi 
bir şey olmamıştır. tedehhüş içinde bulunmaktadır. Yıkı 

Alsancak. yukarı mahalleler, Gü- lan evlerin!n enkazı önüııda şaşkın 
zelyah semtlerinde bir çok evlerin nazarlarla dolaşıyor, kendilerine 
bahçe dıvarları yıkılmış, dıvarlarda yarayacak bir eşya bulabilmek ümi
çatlaklar husule gelmiştir. Hisar ca- diyle araştırmalar yapmaktadırlar. 
m i :ıe Ke tanepazarı ve Şadırvanlı Öğle üzeri vukubulan şiddetli zelze
cami;n kubbe ve dıvar sırnları dö- le, panik uyandırmıştır. 
külmilş, dün bu camilerde namaz kı- Dün akşam Dikiliden gelen bir 
lınamamıştır. Karataşta Ahmed a- kamyon yolcuları'lın verdikleri ha
dında bir ihtiyar dün Memleket has- herde fac 'a yerinde yapllan hafriyat 
tahanesine müracaat etmiş, işaretler neticesinde tahminen 150 ölü ve bir 
le bir şeyler anlatmak istemiştir. çok yaralının enkaz altrndan çıkarıl
Sonra akrabaıundan bir genç ihtiyar dığı bildirilmiştir. 
Ahmedin, gece zelzele e ·nasında ev- Bu yolcular, o gece l{abakum 
deki helaya doğru giderken sarsıntı- köyüne misaf rliğe gitmiş olan pala
dan dil nin tutulduğunu, şimdi söz mut tüccarı B. Necatinin ailesi \'e 
sbyliyemediğini ve mUdhiş bir ıstı- ~ızı ile enkaz altında kalarak öldü
rap çektiğini söylemiş, kazazede has güııU haber vermişlerdir. 
tnhaneye yatırılmıştır. Bademler köyünde de bn· k•şı yı-

D:kili kazazedelerinden dün akşa- kılan bir evin enkazı altır.da kalmış
ma kadar kamyonlarla izmir Mem- tır. 
leket hastahanesine 24yaralı geti- Vali Dikilide: 
rilnıiş, tedavi altına alınmıştır. Bun- Vali B. Etem A~ kut, abahleyin 
lardan çoğu ağıı· yaralıdır. Zelzele- s~at 6,10 da zelzel.! felaket haberi
nin en çok zarar gördüğü saha Di- nı Bergama kaymakamlıgmdan oğ-
kilidir. renince beraberine ..:ıbhat ,.c emniyet 

Dikilide: müdürlerjyle yardım le:;kilatına 
Bu güzel kaza merkezi ve civarın- mensup bazı vasıtnl:ırı, V çadıı-. 40 

daki bazı köyler zelzeleden tama _ nafia amelesi alarak otomobil ve 
men harap olmuştur. Resmi makam- kamyonlarla facia \'erine hareket et
ara gelen malfımata göre Dik:li zel miştir. Vali, halkı teskin etmiş, ayrı-

zelesinin tahribatı şöyledir: ca Memleket hastahanesi operatör-
Sarsıntı neticesinde gümrük mu - !erinden B. Recep Gi.ıveııkan ile Dr. 

haf aza başçavuşu B. l\Iehmed ve 2 B. Nez hi, yaralılara yc?t inde yapıl
inci ~omiser B. Avni dahil olduğu ması icap eden acil tedbirleri ittihaz 
halde Dikilide 25, Kabakum köyün- etmek iızere Dikiliye gitnıişlerdir. 
de 13 ölü vardır. Kızılay kurumu namına Dr. Hiiseyiıı 

Dikili merkezinde 13 ü ağır ve el- Hulki Cura dn mühim miktarda ek
l'si hafif olmak üzere 63, Kabakum mek, su vesair gııia maddeleri ile bir 
köyünde 3 ü hafif, 4 U ağır yaralı ol- likte kamyon ve otomobillerle Dikili
nak üzere 7 yaralı vardır. ye hareket etmiştir. Kazazcdeier, 

Merkezde 4, Kabakum köyünde kurulan çadırlarda yaralıların teda
; hayvan enkaz altında kalmıştır. vileri çarelerine başvurulmuş, ayrıca 

250 e\' yıkılmış, 200 ev de iskan ikinci partide verem mücadele ce -
olunamıyacak bir hale gelmiştir. 28 miyeti çadırlarından 20 kadar; daha 
depo, l fabrika, 4 otel, ı han, ı ca- gönderilm ' ş, bu çadırlara da çocuk 
mi, 7 lokanta, 6 gazino, 45 dükkan, !ar ve hastalar yerleşt:rilmiştir. 
yıkılmıftır. HükQmet binasının adli- Zelzeleden yıkılmamış olan göc
Ye kısmı, iskan, polis, gümrük mu- men evlerine, geceyi açıkta geçirme
hafaza daireleri, gümrük binası, e- leri imkanı olmıyanlar, mümkün ol 
lektrik santıralı, sıhhiye, inhisarlar, duğu derecede teksif en iskan edil -
hususi muhasebe, jandarma, posta miş. evlerinden bir şey kurtarmağı 
ve telgraf daireler', bir mektep bina- imkan bulamıyanlara battaniyeler 
sı, Cumhuriyet halk oartisi binası, dağıtılmıştır. İnz bati bütan tedbir
sfnema, halkevi binaları yıkılmıştır. ler alınmış, enkazı kaldırmak için 

" askeri kuvvetler de naf:a amelesinc 
DUn öğle üzeri s·aat 12,30 da Di- ve gençlere yardım etmiştir. Yıkılan 

kilide dipten gelen şiddetli bir zel- evinin enkazı arasında feci şekilde 
zele tekrarlamış, sahilden itibaren ölen ikinci komiser B. A\·ni Subaşı-
150 metre içeriye kadar Dikili kac:a- nın cenazesi, bugün bir kamyonln 
bası tamamen harap olmuştur. Ge- izmire getirilecek ve ihtifalle kaldı
ceki zelzelede yıkılmı~·arak kalmış rılarak defnedilecektir. B. Avni Su
olan bir çok binalar da bıı son zelze- haşı, Dramalı<lır. lyi ve çalışkan bir 
lede tamamen enkaz yığını halinde zabıta amil'i idi. İzmirliler, uzun za
kalmııtır. Dikil'de bir tepe üzerinde man burada da vaz fe gördüğü için 
inşa edilmiş olan 35 yeni göçmen c- kendisini ivi tanırlar. 
vi ik fenercinin sahi!dekı evi müs· Dik'Jideİı kamyonlarla izmire ge
tesna olmak üzere sağlam hiç bir bi- tirilen ve Memleket hastahanesine 
na kalmamıştır. Kaza merkezinde yatırılan yaralılar şunlardır: 
Uç bin k'şi açıktadır. Yaralı ve ölü· Tahir oğlu Alaeddin, Salih oğlu 
Jerin sayısı tespit edilmektedil'. Di- Celaleddin, Hüseyin oğlu Nafız, Ha. 
kilinin vaziyeti çok feci bir manza- san oğlu Tah'r, Hüseyin oğlu Mus -
ra arzediyor. Bu şirin kasaba, bir tafa, Hplil oğlu Demir, Mülayim oğ
anda canhıraş feryadlarla dolmuş Ju Nazif, Selim oğlu Rahim, Nazif 
tatlı uykuda ol.&n halk, nere uğradı- kızı Hediye, :\lüftü B. Haki oğlu B. 

Rıfkı, Ahmed kızı ihtiyar Rukiye, 
ğını b:Jememiştir. Hıısu i surette al- Hasan kızı Dikili ebesi Bn. )lakbule 
dıiımız haberlere gi)r~ Kabakum Yakup kızı Hatice, :Murad kızı Azi
köyil, zelzele esnasına& b:r çukur 
şeklini almış, yani bir çC\klintu bu ze, Zehra kızı Ayşe ve Mehmed oğ-
köyü berbad etmiştir. Ge!en şoförle- lu Muzaffer. · ı kl t k Akşam üzeri üçilncü bir kamyon-
nn an attı anna göre m öye yak- la sekiz yaralı daha gelmiı:ı, Dikili -
laşmak mümkün olamamaktadır. Ci- 'lt 

vannclan otomobille geçen VI! dün den gelenlerin miktarı 24 ü bulmuş -
lzmire bazı ailelerini getiren otorno- tur. 
bil kamyon şoförlerj, bu köyün altın- Ebe Bn. Makbulenin izahatı: 
dan hlla gümbürtü?cı aksettiiini, Hastahanede başhekim B. Cevdet 
köy halkının perişan halde füeye he- Gönendenin müsaadesiyle bir mu
riye kaçıştıklanm söylP.mi~Jerdir. harririmiz, hastahanedeki yaralılar-

Dikilinin Yazyolu movkiindc yer- la görüşmüttür. Tabii aiır yaralılar. 
den aıcak ıul~r fı,kırrr.aktadır. Pi- la değil., 
kili ıskelesiyle yol nı·af.ında toprak Dikili belediye ebesi Bn. Makbule 
Qzerlnde derin yarıki:ır huöule gel- de hastaheneye getirilen ~·aralılar a
miştir. rasındadır. Yıkılan dıvardan dilşen 

Dikili kaymakamı bay Apturrah- büyük bir taşla sağ bacağından teh
man Yüksel, r.?fikasi.r.ıı kızı, yıkı- likeli surette yaralanan belediy.e ebe 
lan evlerinin enkazı altında kalmış- si, muharririmizin sualleri üzerine 
!arsa da ıabaha lcar3ı çıkarılmışlar- müdhiş zelzeleyi şöyle anlatmıştır: 
dır. Yaralıdırlar. Ölüler arasında is- - Uykuda bulunuyorduk, oğlum 
kele oteli sahibi B. Fahr: de vardır. Ferid ve kızım Ferdane ile bir oda
Dikili meclisi umumi azası B. Neca- da idik. Birdenbire ~·er sarsıldı, kar
ti, gece Kabakum köyünde karınbi- yolalarımızdan fırladık. İ.şitmediii -
raderine misafirliğe gitrni5ıti. B. Ne- m'z bir gümbürtü yer altından akse
catinin kızı Münteha 'le iki çocuğu diyor. binaların yıkılmalarından 
Dikilide yıkılan evi rı ltında kalarak mUtevellid mildhiş gürültü aksedi -
feci şekilde ölmü~lerdir. n. Necati yor, çığlıklar, 
ile ailesi efradının da Knbakum kö- - Anacığım. babacığım! Sesleri 
yilnde enkaz altında kaldıkları söy- yük:seliyordu. Neye uğradığımızı bi
leniyor. lemedik. O sırada dıvarın bir kıa -

B. Necatinin büyiık annesi kurtul- mı yıkıldı, ayağımda müdhiş bir acı 
muştur. Zelzelenin şiddet'nclen Diki- hissettim. Zelzele devam ediyor. e -
li ile Bergama araı:ındaki telgraf ve vin dıvarları, zemin ik tarafa gidip 
telefon direkleri pnrçalammık de\'- geliyordu. Ferdane ile Ferid ne ya -
rildiii için saat 2,37 de vukubulan pacaklarını şaşırmış va~iyette bana 

bakıyorlar, başlamışlardır. Beyrut, 22 (A.A.) - Mebusnn mec pan bir kararname isdar etmiıJt ir. 
- Ne yapacağız anneciğim! Dikilide zelzelenin bala fasıla lar- lisi dağılmıştır. Harp devam ettiği Reisicumhur Emile Edde \azife i 
Diyorlardı. la devam ettiği ögrenilmiştir. Foça~ müddetçe toplanmıyacaktır. Nazırlar ba ında kalmıştır. Mumnilevb yük ek 
- Baııa giyecek bir şey verin! De- dan dün akşam aldığımız malUmata mecli inin yerine de bir Fran ız mil- komi erin tasvibi) le kanun· kuvvetini 

dim, acele şu üzerimdeki tayyoru- göre gecedenberi Foça merkezinde şnviri ile bir nazır ve şimdi faaliyette haiz kararnameler isdar etmek hakkı
mu verdiler. giydim ve onlarla be- iki i şiddetli olmak üzere 10 defa bulunan müdiran meclisi kaim olacak- na maliktir. 
raLer kapıdan dışarı fırladım. Halk, haf,f zelzele olmuştur. tır. 
zelzele ..:ıı·a,ın9a şaşkın halde öteye Yıldırıma benziyen müdhit ziya: Yiıksek komiser Fuauks, muhtelif 
~erive koşuyor, biribirini arıyor, ba- Zelzele esnasında şimalden cenu- islam ve .hıristiyan ce~aatlarının mü- Yugoslavya 
gıı·ı) ordu. Kuranhkta, gözgözü gör- ba doğru izmir afakında iki parlak messillerı tarafından ızhar olunan ar
mediği için paniğin ne ,kadar müd - ve yıldırıma benziyen ziya uçuşu his- ZliYU yerine getirerek harbin icapları 
hiş olduğunu ta avvur edebilirsiJ1iz. sedilmiştir. Bunu bazı kimseler güneş nı nazarı dikkate almak şartiyle Lüb- A/ma·n hududunda 
Halk, civar tepelere çıktı, orada ak- doğdu zannetmişlerdir. nan kanunu esasisinde bazı tadilat yn-
rabasını. ailesi efradını arıyanlar, Yardım genitletilecek: askeri tedbir/er af• 
bağıranların sadaları uzaklarda a- Zelzele mmtakasında açıkta bu- p ) } l k 
kisler ~·aratıyordu. Evimizin karşı - lunan halka yapılacak yardımın ge- 0 OD ya DaSJ a • mağa baş/adı 
sında kahveci B. Kemal oturuyordu. nişletilmesi mu\'afık görülmüştür. 
Karısı Bahriye ve altı aylık çocuğiy- Kızılay şefkat kurumumuza diğer SJ•m edt.lecek L~mdra, 22 (Radyo) - Belgrad-
le bu zavallı baba, yıkılan bina altın- §ef.kat müesseseleri de iştirak ettiri- dan alınan haberlere göre Yugoslav) a 
da kalarak ölmüşlerd r. Üç küçük Jecektir. Sıhhi imdad teşkilatı bugiln hükümeti, Alman hududlarında askert 
çocukları kurtulmuştur. Öyle tahmin takv ye edilecektir. tedbirler almağa başlamıştır. 
ediyorum ki, zelzeleden ölenler 1 tanbulda bulunan dahiliye veki- Şimdilik muvakkat bir ç· J 
pek çoktur. li B. Faik Öztrak, dün telefonla vali anfa-4ıma yapıldı JD • a pon 

Hastahanede bulunan yaralılar - muavini B. Emin Kırıştan zelzele y A / 
dan Hasan oğlu Tahir de zelzelenin hakkında malfımat almıştır. Telgraf- Moskova, 22 (Radyo) - Berlinden n şması ya/arı 
çok şiddetli olduğunu ve ölü -:ayısı- 1 vilayetten sıhhat ve nafia vekale- buraya gelen Alman askeri heyeti, Sunkin 22 (Radyo) _ Mareş ı 
nın fazla olduğunu söylemiştir. tine de malfımat verilmiştir. mare al Voı·oşilof ve Hariciye kom ise- Şankayşek: bugün matbuat müme _ 

Yaralılardan Hal'i oğlu dem:r, Parti reisimizin beyanatı: ri Molotofla konuşarak, Polonya hu- illerini kabul etmiş \'e Cinin japon) a 
- Ah bacaklarım, kollarım diye Dün Dik 1i zelzele sahasına ~ide- dudlarının tesbitin?e mut~bık ~aldık- ile uzlaşmak üzere olduğu hakkında çı 

inliyordu. Beni toprak altından çı - rek parti namına tetkikat yapan vi- tan sonra tayyare ıle Berlıne dönmüş- knn haberleri kat't surette tekzip ey-
kardılar. Çoluk çocuğumun hayatta Hlyet parti başkanım1z B. Atıf inan, tür. }emiştir. 
olduklarını gördüm. Ben de bu şef- gece bir muharrirfmize zelzole va· .Moskova, 22 (A.A.) - Bir Alman G 
kat yuvasında bakılıyorum. Ham - ziyeti hakkında şu beyanatta bulun- askeri heyeti Rus \'e Alman orduları- a/cester dükü garp 
dolsun. muştur: mn Polonyada işgal etmiş oldukları ' h • .d. 

Dem'ştir. - Zelzele felaketinin derecesi, mmtakaların tahdidi meselesini Ru Cep esıne gı l)'Or 
İzmir Memleket hastahanesindeki tahmin edildiğinden fecidir. Parti ve erkanı nskeriyesiyle görüşerek hallet- Paris, 22 (Radyo) _ DUk Dö Gal-

yaralılardan üçü çocuktur. Bunlar hnlkevi binası ile mağazalar, dük- mişlerdir. çester, garp cephe inde deruhte et-
Sıtkı, Alaeddin ve l\Iustafa adların- kiinlnr, otel ve hanlar, bilhassa sa- Şimdiki halde yapılan itlaf muvak tiğf vazifeye baılamak ilzere buaün 
dadır. hildeki binalar hemen tamamen en- kat olup, Polonyanın taksimine müte- L d "" .. 

Dokuz yaşlarında Alaeddin: kaz hal'ni almıştır. 250 ev tnmamen allik kati müzakereler bilahare yapıla- on radan gel mittir. 
- Zelzele esnasında başıma bir yıkılmıştır. Diğerlerinin de dırnrları caktır. G ıme/enin p 'Cll 

taş düştü, yere yıkıldım, kendimi çatlamış, kısmen yıkılmış olduğu J •[ K / • Pari., 22 (Radyo) _Deyi l\leyl 
bilmiyordum. Babamın da ayağı kı- için ikametgah ittihaz edilmeleri n gı tefe ra ının r ı• gazetesi, general Gamelenin strat _ 
rıldı. Zelzelenin mildhiş şiddetini tehlikelid"r. Dikilide zelzele yüzün- • d • • "k k 
hali unutamıyorum. O müdhit gürül den açıkta kalanların miktarı 3500- VOSefın e IÇflm'ı Jteı vvu Fufundan ki~ ~hi leb~ahsie~mek~ 
tü aklımdan bir turlü rıkmıyor. 4000 tahm' d'l kt d' E k l e ran ız er unı ar ıyes nın • -

:r - ın e ı me e ır. n az n - Londra, 22 (A.A.) - Kral, bir dığı tedbirler sayesinde Alman pi ıı-
Demişt'r. tından kadın, eı·kek ve cocuk olmak meclis akdetmiştir. Bu mecliste Lord )arının altüst olduğunu yazmaktadır. 
l\Iuharririmiz, başhekimin emirle- üzere ~o. ölü cıka~ılınıştır. . Stanhepe, Lord Cramford, Lord Buth-

riyle kendisini nezaketle hastahane- Bu olülerden hır kısmı defnedıl- chaffe ve milli müdafaa umurunu tan- 5 bin Lehıi Macaris· 
de gezdiren ve izahat veren başhem- miştir. Bir kısmı yarın defnolunarak zim nazırı Lord Chatfield hazır bulun
şire Bn. :\1e::ıude Ulu oya teşekküre- tır. 16 ağır yaralı izmir l\Iemleket muşlardır. 
derek ayrılmıştır. hastahanesine sevkedilmiştir. Hafıf ---oo*oo~--

* yaralıların rnüdavatı D kilide iznıir- • • 
Dikili civarınd~1ki .köylerde de den götürülen heyeti sıhhiye tarafın Amerıkada bır Alman 

pek çok evler yıkılmış, burada yal- dan yapılmıştır. Enkaz altmda bu- h . 
nız bir kadın yaralanmış, bir çocuk lun<luğu söylenen daha beş cesed ~ konsolos anesı 
ölmiiştür. den bahsedilmektedir Bunlarla ölü- ld 

Bergamadan zelzele mıntakasına lerin miktarı (45) e baliğ olacaktır knpatı f 
600 kilo ekmek. su, peynir, vesaire D'kiliye yakın Kabakum köyü tama Nevyork. 21 (A.A.) - Slattledeki 
göturülmO _ halka dağıtılmıştır. men harap olmuştur. Alman konsoloshanesi bugün kapan-

Kızılay kurumu, bugün de Dikili- Vali, dahiliye, ıhhat ve ictima'i mıştır. 

tana iltica etti 
Budapeşte, 22 (Radyo) - Ha\'as 

ajansının verdiği bir habere göre, 
Polonyalılardan simdi> e kadar b ~ 
bin k'şi Macaristan toprakların 1-
tica etmiştir. Leh a kerlerindeıı ol ı 
ta Macar hududlarını geçenler, d r
hal silahtan tecrld ediliyorlar. 

Türkiye ·Almanya ti· 
car-t muahedP ye çadır, gıda maddeleri göndere- muavenet vekaletleriyle kızılay u- Katip Polstorf bu baptaki yaptığı 

cek, dağıtacaktır. Kızılay merkezin- mumi merkezine raporla malı1mat beyanatta bunun evvelce kararlaş -
de felaketzedeler için bir yardım lis- vermiştir. Kızılaydan mUstacclen tırılmış olduğunu ve son Avrupa va- Roma, 22 (Radyo) - Stefani a-
tes. açılmıcı, ı'lk olarnk ı'zmı'r polı'sle- -oo d · t · t' İlk · t db' 1 k 1 d :r.. jansının verdiği bir habere nazaran, -s ... o . ça ır ıs cnmış ı~" . ıaşe e . ır- ziyei ile h · ç bir a a ası o ma ı.,ını T k i rı' namına 150 lı'ra teberr"de bulu _ ı ı t l\1üh b ür iye ile Almanya arasında yen u erı a ınmış ır. ım ış, u mevsım- öylemiştir. b. nulmuştur. Diğer kazalardan zelze- de kazazedelerin derhal çadırlara ooaaa ır t caret muahedesi için yakında 
le hakkında vilayete gelen mahlmat üskamdır. Dikil de fırın 'inşa edilin. müzakerelere başlnnacaktır. 
şudur: ceye kadar her gün Bergamadan Di- Roman ya R ·ıt · 

Bergamada şiddetli yer sarsıntısı kili~e ekmek gönderilerek kazaze- omanya')la l ıca 
olmuştur. Bir çocuk. iki erkek olmak delere dağıtılacaktır. - Baıtarafı 1 linci aahife.de. -. e en Leh diplomatları 
üzere S kişi yıkılan evlerin enkazı Kızılay kurumu, derhal bir yar - b Ih i t d altında kalmıştır. Bergama, Dikili dım ~istesi açmış ve teberrü kaydına "alışmak!a erabcr u. .5 ya~e ı~ı .ı. a- Bükreş, 22 (Radyo) - Romanva 
yolu üzerinde bir ölü bulunmuştur. başlamıştır. Halkımızın yüksek şef ~: etme~e azm~ylemıştır. Sımdıkı ıh· hükumetinin neşrettiği resmi bir teb
Qvacık köyünde beş ölü 2 yaralı kat ve hamiyeti, teberru miktarm ~lafta bıtarafhgını muhafaza edecek- liğe göre, Romen topraklarına iltica 
vardır. Kazıkbağında bir ölü vardır. her halde süratle ve pek çok yüksel· ır. .. 9 b k • 0tmiş olan Polonya hükumet er ını, 
Bergamanın Kınık, Kozak nah'ye ve tecektir. Bu.kreş. 2- (Radvo) - Za ıta. U\· resmi sıfatı muhafaza ettikleri nrnd-
köylerinde bir çok evlerin dıvarları .. vetlerı, bütün R~manvada tathırata detçe Romanyadan başka yere g'de -
yıkılmıştır. Bir ölU vardır. Dikil'de ~ahildeki otelin enkaz· ı.,aslamıştır. Demırm?ha!ızlardan o- mh•ecekler, kendilerine gösterilen 

Menemende "-'er sarsıntı::ı hafif ol- altından 9 öJü rıkarılmıc:tır. Bu ote !tıp şurad~ bur~da ~m1!1ı~ bulunan- mıntakada ikamet edeceklerdir. 
J :r ll' lnrın hep ı tevk f edılmıc:tır. 

muştur. Foçada ~aat 2,35 de 15 sn- müşterilerinden yalnız biri i kurtul· 
niye devam eden oldukça şiddetli muştur. Açılan iane defterine akın Bükres. 22 (A.A.) - Kral KarolUt 
zelzelede zayiat olmamıştır. Hafif akın teberrü kaydedilmektedir. Pnr itin akşam Kaline koya halef olmak ü 
sar ıntı halinde zelzele devam et- ti ba .. kanımız. parti genel sekreterli 7 ere tayin ettiği başvekil ile arkadac: 
mekted·r. Dıvardan düşen bir ker- ğine fac'ayı bir raporla bildirmiştir ' arı ımnlardır: 
piçten bir çocuk başından yaralan_ Bergama kaymakamı ile parti rei Bnsvekil General Argec:canu, 
mıştır. Ödemişte c:aat 2,40 da yer sar- sinin. zelzele haberi üzerine Dikiliye Dahilh·e nazm Gebay Marinaec:cu 
sıntıc:ı olmuştur. Hasarat ve ziyan Ik defa yetişerek lazım gelen tedbirle iilli .müdafaa nazırı general İleııs 
voktur. ri aldıkları takdirle öğrenilmiştir. Bl B ı üç nezaretin üçü de şimdiye ka 

Tire kazasında saat 2,40 da \'er zevat, felaket yerine hatta pijamaları lar Knlineskonun uhdec:inde idi. 
sarsıntısı hissedilmiştir. Hasar yok- nı değic:tirmeğe bile vakit bulamadar Yeni nazırlar c:ant 21,30 da krnlır 
tur. yetişmişlerdir. huwrunda tahlif Pıiilmişlerdir. San• 

Bayındır kazasında saat 2,30 da Gelen haberlere göre Ayvalıktı '!2.~0 da kabine ilk kabine içtimn 
b 1 t t k da ..,ı:;lddetli zelzele olmuş, üç bina vE kdedilmi!l. ve bu içtimaın ı::onund 
aş ıynn ve yarım ı:;aa ı:;onra e rar • eneral A~rgescanu, d k• z katilin ida 

eden iki zelzele hisc:edilmiştir. Bir'n- bazı dıvarlar yıkılmış, binalar çat· 

Yeni Tokyo sefirim; ... 
zin beyan~tı 

Is tan bul, 22 (Telefonla) - To\. !) 

efiri Ferit Tek gazetecilere: 
- Bugün japonra) a hareket ed cc

··im. Vapur bekliyorum, Sü,·ey kana
ında vapur seferleri tatil edil mi tir. 
l3u itibarla rola çıkan vapurlar ki 
7 amanlarda olduğu gibi ümit burnun
dan dolaşarak yollarına devam ede
bilh·orlar. 

Bu vaziyet deniz yolculuğunu uzg 
acakhr.> 
Demiştir. cisi şiddetli olmuş, ikinci:si 11 saniye lamıştır. 6 "üfusca zayiat yoktur. mında hazır bulunmuştur. 

devam etmşt'r. Zayiat ~·oktur. Son dakika: Bükreş. 22 (A.A.) - Kaline ko R ) • k Torbalıda saat 2,30 da bir dakika Dikilide zelzele yüzünden ölen- pazar günü Curete de Arge~te gömUle- U ZVe ti O O Ut U 
kadar şiddetli bir sarsıntı olmuştur. ler'n miktarı 50 dir. Meclisi umumi ektir. Müteveffanın vesiyeti muci-

H 
Dikili azası B. Necatinin gece irin bince tabutu on iki öküz tarafından 

asarat ve insanca zayiat yoktur. :r ,.,..kı'lecek bı'r ar"b" ı'le mezara nakledi· 
misafirliğe, Kabakum köyündeki " .. " 

Kemalpaşa kazasında saat 2,40 akrabası nezdine gönderdiği beş nü- Jecektir. 

/ngilterede müsait 
tesirler uyandırdı 

da cenuptan şimale doğru 15 saniye fus aile efradı enkaz altında kala_ Bükreş, 22 (A.A.) - cHavas> dip-
devam eden bir sarsıntı olmuş. hasa- rak feci şekilde ölmüştür. B. Necat: lomatik mahfillerde Kaline konuP LLondra, 22 (A.A.) - Bu sabah 
rat ve zayiat vukubulmanııştır. hayattadır ve müdhiş bir ıstırap için- Rahsi enerjisi ile Romnnvanın üzerin· ~ndra~aki siyasi mc~afilde nikb'.n -

Kuşadasında saat 2,30 da şiddetli de gBzyaşı dökmektedir. Dikli kay- den demir muhafızlar tehl!kesini uzak- !ık hüküm sürmekte idı. Bu mehafıld 
ce bir yer sarsıntısı hissedilmiş, fa - makamı ve ailesi efradı, zelzele es- laştırdığl bir saatta uful ettiği beyan B. Ruzveltin nutku çok müsat bir te ir 
kat hasarat olmamıştır. nasında evlerinin balkonuna sıA'ın- edilmektedir. hasıl etmiştir. Bilhassa Amerika cum-

Çeşrne kazasında saat 2,36 de şid- mış, ev yıkıldığı sırada balkon da Memuriyet. ~aratında m;~leke~t~ bur reisinin sBylemiış olduğu nutukta 
detli ve diğeri 8,5 de hafif olmak ü- nizam ve asıwışı U>min etmegı kendısı . . . . .. 
zere iki yer sarsıntısı olmu!l.tur. Za - yere sukut etmiştir. için bir vazife telakki etmi~ti. Demir şJmdıkı bıt.araflık kanunu~ tecavuze 
rar yoktur. • Vali B. Etem Aykut ve izmirden mııhafızlnra \'e bunlann şefi olan Kod. maruz kalan tarafa her türlü muav -

U 1 
,__ Dikiliye giden diğer zevat, diln ak-r a ilUlzasında saat 2,40 da ve reanava karşı açtığı ahsi mücadelede nette bulunmaktan imtina eylem 1 

45 d b . · · şam izmire dönmüşlerdir. 2, e ırıncısi şiddetli, diğeri ha- büyük bir cec:aret göstermiı;t!ir. mütecavize yardımda bulunmak g'bi 
fif iki zelzele olmuj, kazanın yukarı Kalinesko, bir kaç kere tehdid e- garip bir netice tevlit etmekte oldu -
mahallesinde iki evin dıvarlan yıkıl- Var '.).'J i[o f dilmiş ve bir kaç kere sukasda uğra - ğundan bahis olan kısma işaret edil-
mış ve bazı evlerin dıvarları çatla- - mıştı. . . . mektedir. 
mıştır. 30 Eylülde resmen . Kodreanovu tevk!f.ettir~~~ı ve ~e- Burada Amerka rei i cumhurunun 

Karaburun kazasında saat 2,40 ~u. muhafızla! ı:ıefınm.. 'ıcesko ı.le müdafaa etmekte olduğu noktai naz _ 
da b'ri ıiddetıi, diicr ikisi hafif oı- Berlini ziyaret edecek hırııkte knçmaga te"ebbııs ederken öl- rın kongrede galip geleceği ümit edil· 
mak üzere üç defa zelzele olmuştur. düriildilsril zamanıianberi bih1ik bir mektedir 
Zarar yoktur. Paris, 22 (l~ad.Y~) - Amsterdam- tehlike içinde hıılıınrluktJnu biliyordu. ~ • • 

Seferihisar kazasında zelzelede dan haber verıldığıne göre, Rusya Bu h.Rd'se, kral Karoltın Londra seya- I n oı I tere sa hı ıı er 1 
Sığacık karakolunun bir dtvan dört harbiye komiseri :Mareşal Voroşilof, bati esnasında olmuc:tıı. ""> 
santimetre genişliğinde çatlamıştır. otuz eylülde Berline gidecek ve Alma~ KaJinecıkonnn mOhim kan!'lıklıkla- S t if [ 
Başkaca hasar olmamıştır. ordusu baş kumandanı Von Broçicı ra meni oldııii'ıı ve harnten ev\·eJ Ro- ıra sıra orp ere 

Çandarlı nahiyesinden henüz mü- ziyaret ederek, bazı mühim meseleler manvada hOviik bir siikOnet aiirdiiğil ku•atı/mıs. trr 
temrnim malUmat alınamamıştır. etrafında konuşacaktır. bütün mahfillerde "öv)ennıektedir. Y 
Çandarlı merkezinde bir kaç ev Yl· -~ h • meclisinde Pek tabii olnrnk bir kı:ı<' haftadan Londra, 22 (Radyo) - Birinci de-
kılmı.ştır. Nüfusca zayiat yoktur. ~e ır beri Alman ekallivetlerini tem"'l eden niz lordluğu, torpil dökmüş olduğu 

;•_ Şehir meclisi dün fevkalade bir demir muhafızlar memlekette b'r kar- mıntakaları gösteren bir liste neşr t-
Urln jandarma tabur kumandanı toplantı yapmış, belediye otobüs büd- gnc:alık çıkarmak iein hPr f r attan mittir. Bu ı' teve göre. şimal den 'zi e, 

binbaşı B. HtıHi i Gür ve Bergama cesinde yedek alat ve edevat alınması istifnde etmekte diler. nemir rnuhn - !ngilterenin bütün sahillerine ve b }
jandarma bölük komutam yüzbaşı ve atöly inşası çin 41800 liralık bir fızlann hedefi başlıca oil<ımJtl"lnr1 o- hassa Port Smoda sıra sıra torpiller 
B. Cezmi, Dikiliye eitmiş, çalıımağa münakale kararı vermiıtir. lan Kalineskoyu ortadan kaldırmaktı. dökülmüştür. 



Sahife 4 

Türk-Sovyet dost
luğu her zamandan 

daha kuvvetlidir 

(ANADOLU) 

Uzak Şarkta esir 
mübadelesi 

Londra, 22 (Radyo) - Rus - ja
pon mütarekesi münasebetiyle tara -

A v.ustralya 
lngiltereye kuvvet 

gö derecek 
feyn esirlerinin mübadelesine başlan- Kambera, 22 (Radyo) _ '.Avustral-

ANADOLU 
GÜNLÜK SİY ASI GAZETE 

23 Eylul 1939 Cumartesi 

Sarayköy belediye 
tinden 

• 
rıyase· 

mıştır. 1A t b . Ad 
- Bastarafı 1 ıincj sahifede - B ı · d . . .. • . " ya, par amen osu, tıgiln fevkala ~ 

mistir. Buı:acla sefir, Şükrü Saracoğ- ~r ln e tkıncı ınf ıfak bir toplantı yapmış ve milli müdafaa 

Sahip ve Başmuharriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

Umumi neşriyat ve ya.zı iılerj 
müdürü 

HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 

1 - Sarayköy kasabasının nafıa Yekaletince tasdikli 1/2000 mikya
sındaki kat'i imar planının 1 500 mikyaslı tatbikat planlan 
yaptırılacaktır. 

2 - 80 hektar genişliğindeki imar sahasına ait olan bu işin muham
men bedeli 400 liradır. 

hına büyü1~ b:r hararetle: Par is, 22 (Radyo) _ Berlinde Ha- için H\zım gelen tahsisatı kabul eyle-
- Dostum! diye hitap ederek mü- vagnzı merkezi civarındaki emniyet miştir. 

İDAREHANESi 3 - Muvakkat teminat miktarı otuz liradır. 
4 - Bu işe ait eksiltme şartnamesiyle mukavelename projesi ve 

1/ 2000 mikyaslı kat'i imar planı kopyası Sarayköy belediyesin
den parasız alınabilir. 

sm1<1esini rica etmiş ve öğleden sonra clai1 e~in dc ikinci bir infilak olmuş ve Alınan haberlere göre, Avustralya 
tekrar görüşmek üzere aynlmı ~tır. o1 uz kL~ i ölmü~tür. Alman zabıtası, hükümeti, İngiltereye gönderilmek 

Bunu müteakıp Homen bas konso- infilakın neden dolayı vukubulduğu- iizere on altı tayyare filosu hazırla _ 

İzmir İkinci Beyler Sokak 
C. Halk Partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776. P. kutusu 405 

5 - Eksiltme 10 ilk teşrin 1939 tarihine tesadüf eden salı günü saat 
on altıda Sarayköy belediye dairesinde toplanacak belediye en· 
cümeninde açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 

l<nı ile be!'l dakika kadar komı~an B. nu tahkika başlamıştır. maktadır. 
Şükru f: racoğlu, Rusya seyahatinde 
kencr ine refakat edecek oıan Haricı-ı 
ye Vekaleti umıımi katip muavini Ce
vad Acıkalm. hususi kalem nıil<Hiriı 
Abd il h Zeki, daire mfülürleı·:ııd-cn 
Feridun Celal ile birlikte Haydarpaşa
dan rnpurla lstanbula geçıni~tir. Va
puı-da muhtelif mevzulara temas eden 
Sar:ıc:oğlu ile karşılay1cıla ı·ı arasındıı 
Lilha ·a günün mesele::;i olan Romen 
baş\ ekilinin katli hadisesi konuşul -
muştur. 

Hariciye Vek:Iimiz hadiseyi na~nl 
lıabcr alclığmı, telefonla Ilükreşten ma 
lümat istenildiğini anlatmı~tır. 

Sovyet büyük elçisi Terentiyef de 
ayni vapurla Haydarpaşaclan İstanbu
la geçmiştir. 

BükrEşte bulunan Vnrşova büyük 
elçimiz Cemal Hlisnü dün telefon~a 
Hariciye Vekilimizle görüşmüş ve bır 
kaç güne kadar memlekete döneceğini 
söylemiştir. 

VEK!LIN BEY A"NATI 
Vekil, köpriide karşılıyanlardan ay

rılmış ve vali He birlikte doğruca Pe
rapalas oteline gitmiştir. Şükrü Sa
racoğlu otelde bir saat kadar istrshat 
ettikten ~onra ziyaretçileri kabule baş
lamı~tı r. 

Vekil. gazetecileri de kabul ~derek 
~u beyanatta bulunmuştur: 

- Bay Potemkinin zi~·aret!ııi iade 
· çin l\Ioskovaya gidiyorum. Orada iki 
memleketi alfıkadar eden me-;eleleri 
konuş·ıcağım. Her şeyden evvel Türk 
efkarı umumiyesine şunu tavzih et -
mek isterim ki, memleketlerimiz ara
~nnda dostluk ve emniyet hissi arzu e-
dileceğı kadar sağlamdır. ı 

Son zamanların beynelmilel karı~ık 
hadiseleri aramızdaki emniyet ve men 
faat birliği vaziyetini s.:m:.mak ı:-öyie 
dursun. bilakis takviye etmistlr. 

Size Sov\·et memleketlerinden iyi 
havadi;;ler getireceğimi ümit ecliyo -
ı·um. 

Tiirk milletinden Sovve1 mi!l~tleri
ne clo'!tluk hi. !eri götüre~eğim. nu hn
reketle memleketin samimi a rzula:rına 
tercüman olacağıma eminim.» 

Şükrü Saracoğlu diğer suallere rll} 
~öyle cevap vermistir: 

- Sovyet sefiri l\T. Terent.iyeflP bir
likl buO'ün saat on beşte Rusyaya ha
reket ediyoruz. Seyahatimizin ııe ka
' r ~oreceği henüz kat'i b ıı · d0 ;~ildiı" . 

Vekil. Rusyayı müteakıp I3alk:rn
ları \'C diğer bazı ecnebi mE>ınlektt.lel' 
ıneı·kezlerini ziyaret edip etmiyeceği 
hakkında demiştir ki: 

- Böyle bir zamanda evvelclen ınu
ı \~en bir ziyaret programı yapmak 
·mkı ~sızdır. Vaziyete cTöre hart>l et e
ri ceğiz.:t) 

Sovyet sefi; iııin .~uz'eri 
Sovve!: sefiri de kısaca şu sözleri 

ö~ lem{ştfr: 
- Türkiye - Sovyet Rusva miina

s b tleri fcvknlUdC' iyidir. Do..-t Tlir
ki\ e Haricve \'ekilin in l\Ioskovaya 
\·ap:v::ağı ziyaretin bu münas0 betler: 
<hha ziyade takviye erleceğine ~i.ıphe 
\:Okt"r. Zaten iki memlekf't. arn~··nch 
·htilaflı miilıirn bir mesele \·ol'ttır. )1 iı 
nasebetlerimiz tamam·vle norm~i bir 
do;:;tıuı{ çerçe\·e<:>.i içindedir. 

:.vı:oskovada lıeş gün kaimaklığımız 
. rnhı- ırıe 1 dir. 

B zh·areti ;:nliteakın gene Haricir. 
Vekil'n·iıe beraber Türkiyeye döne~ 
"eğim.~ 

Otrlıle ziurıretlm· 
Hariciye Vek.Iimiz gaat on hucu"kta 

otele gelen Dahiliye Vekili B. Faik Öz
trakla bir müddet görfüıtiikten sonra 
bugünkü semplon ekspresivle Helgrad
clan gelen Yugoslav elçisi Dr. İlya Şi
mcnkoviçi kahtı! etmiştir. 

Saat on dörtte tekrar Rus sefiriyle 
göriişmüstür. 

Vekilimizle sefirin Rusya seyahati 
lçin Denizyolları idaresinin Kadeş rn
pu nı tahsi:s olnnmuşhır. 

Böylece Alm:.rnyadaıı geldikten son
ra ilk :;eferini yapacak olan Kndes va
puru bugün tam ~aat üçte Tophane 
rıhtımmdan Karadenize hareket et -
mistir. 

Vekilimizin Rus\'a !'evnhatinin iki 
hafta kadar sürme:=;.i muhtemeldir. 

Şükrü Snracoğlu avdet edinceye ka
dar Hariciye vekilliğine Başvekil Dr. 
Refik Saydam vekalet edecektir. 

D. Şükrii Sal'ncoğlu Kııcie!'l vapurun
da Tas Ajansı muhabirini kabul ede
rek şu beyanatta bulunmuştur: 

- }fo,kovaj a hareket edeceğim şu 
sırada, Tas Ajansı vasıtasiyle Türk 
milletinin, Sovvet milletine l'lamiml se
hlmlarını göndermekle bahtiyarım. Bu 
ıo;eyahatimden Sov\·et Ru:-ıy:ı ile aramız 
claki dostluğu takviye edeceğimden 
eminim.> 

Operatör---·• 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi haştatibi 
2 inci Beyler sokak furun kar~ısı 

N'o 25 

Gümrükmuh faza genel ko· 
ğı 4@~ nb 1 levazım mutan·· 

amirliği 
nundan: 

satınalma komisyo· 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1400. Altı ylığı 800 

kuruştur. 

Yabancı memleketler için sene· 
lik abone ücreti 27 liradır. 
Günü geçmiş nüshalar 25 

~{ .... uştur. 

ANAD01 ı ·:,.,_\ASINDA 

Basıln' ~tır. 
1 - Gümrük n:_uha.+'rız:. memmla.n için yaıptınlacak kaskctler·yh· 

l.wnılıer 1 fo2 talmıı elbisen"ı kapalı zaı·fla eksiltmesi 9/ 10 ~;J!) ız ıır1ır sı·cı· ıı· t;caret 
paz<ıı Lesi günü i'aat on al.ıua yapılacaktıt•. ı ı 

2 - D nlaıın tahmın b<>deli 1Q584 lira ve ilk Leminatı da 1470 li- J - d 
rac11 r. memur ugun an: 

~ - Şartname ev::.af ve numuneleri ko.ı1isyondatlır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin 24DO s:!.yılı kanun ahkamına göre hazırlanmış ka- Tescil edilmiş olan (F. Solari li-

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Dahiliye Vekaleti belediyeler 
imar fen heyetinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmek 
şarttır. 23 28 • 3519 

M. M. V. deniz levazım satın 
alma komisyonundan: 

1 - Tehmin edilen bedeli (22.400) lira olan (160.000) kilo kuru fa
sulye 10 birinci teşrin 939 tarihine raslıyan salı gilnü saat 14,30 
da kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - tık teminatı (1680) lira olup şartnamesi her gün komisyondan 
görülüp alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli giln ve saattan 
bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon bat -
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

23 28 3 8 3454/7404 
nunı vesıkaıarla teminat makbuzu ve teklif mektuplarını havi mited) şirketi esas mukavelena
kapalı zarflarmı muayyen zamanından bir saat evveline kadar mesinin 4 üncü maddesini değişti
komisyona tevdi etmeleri 19 23 29 2 3457 /7342 ren l!yiha ticaret kanunu hü-

M. M. V. Deniz Levazım satın ~ı~~1~~~~ ~~r:e!~~; 1~ai~~iğ~ ~~~~~~: " .. f;;·;;;i; ... ı;~;;~~;;; ... A';i;Jiii ... s~t~~ .... Ai;;;·-rN• 
1 k • d . nur. ,. • i Komiıyon·ı ilanları i a ma omısyonun an. 1 - Layı ha lzmir levazım amirliği satın alına komisyonundan: 
l - Tah-:nın edilen bedeli 17096 lira olan 80000 kilo zeytin tanesi İzmir sicili ticaret memurlu- 1 - Muğla, l\farmar;s, Milas, Küllük, Bodrum garnizonları ihtiyacı• 

3 birinci teı-;.·rin !}39 tarihine raslı.van salı günü saat ~J,30 da ğu resmi mühürü ve F. Tenik olan ~:uo bin kilo yulaia talip çıkmadığından tekrar kapalı zarf 
imzası 

knı)alı zarfla alınacaktır. la eksiltmeye konmuştur. 
2 - İlk teminatı 1282 lira 20 kuruş olup şartnamesi her gün komis- F. Solari Limitetl fİr• 2 - 1halesi 2 teşrinıevvel 939 pazartesi günü saat on altıda yapıİa· 

yondan parasız alınabilir. ket ine ait müzeyyel caktır. 
3 - İsteklilerin ~490 SElyılı kanunun tarifatı clahilinde tanzim ede- 3 - Muhammen tutarı 21000 lira olup muvakkat teminatı 1575 li-

cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saattan mukavele radır. 
bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkan- Aşağıda vazülimza izmirde İkin- 4 - Şartnameler komisyondadır. 
lığına mc.kbuz mukabilinde vermeleri. cikordonda (1) numarada mukim 5 - Kanuni vesaiki haiz olan istekli!erin komutanlık satın alma ko-

l~ 23 28 3 Cozepe Solari ve F ernan Giz arala- misyoı~una müracaatları ilan olunur. 16 23 27 30 
--~=-:--------"":':""'--~:--"!'""--:::-7-3-:::3~1.;./-:34 .. 4 .. 4___ rında aşağıdaki şartlar dairesinde 

Ki.raya verı· e'"ek du .. kkaAn İzmir üçüncü noterliğince tasdik o-
"' lunan 27 Nisan 1933 tarihli ve 5775 

D l D l 
umumi ve 6-139 hususi numaralı F. 

İznıir Levaztm Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Bergama Garnizon Birliklerinin yıllık ihtiyacı olan 49000 kilo pa. c 

fares açık eksiltmeye konmuştur. 
2 -- Tı..:hmin edilen bed~li 3675 liradır. eV ef emir yol QT l 8 İnci işlet- Solari limited şirketi mukavelesi ta

dil etmişlerdir. 
me komisyonundan: 1 - F. Solari Ltd. şeriklerinden 3 - Muvakkat teminatı 275 lira 65 kuruştur. 

İzmir kemeri Kcığıclh<Uıe caddesinde 14 No. lu dükkan üç sene müd
deth \'e açık art.rma Llrnlirle kiraya verilecektir. İhalesi 28/ 9/ / 939 günü 
saat lG de Aı~~ncakıa İşletmemiz binasında toplanacak komisyonda ya
pılaca!. tır. 

: l 1 :.rhmen kir~c 25~ liradır. İsteklilerin (19) liralık M. teminat 
n akl ,.·, ı :~le. tayin o•urı~~r vakitte komisyonumuza gelmeleri lazımdır. 

~mlıınnıcsi İşletme kulemincle görülebilir. 10 14 17 22 {3332) 

inhisarlar umum müdürlüğün-
den: 

1 - Kcşifname, şartname ve planı mucibince 7 / 9 / 939 tarihinde ka
palı zarfla yapılan münakcı:-:ada talip zuhur etmediğinden Di
yarbakır baş mütlürliik Lina:-;ı inşaatı işi yeniden pazaı·lıkla <'k
siltmeye konmnştur. 

2 - Muhammen bedel: 34235.7!> lira muvakkat teminatı 2567.63 li
r<1dır. 

3 - Pazarlık 27 9 939 çarşamba günü saat on altıda Kabataşta le
vazım ve mübayeat şubesindeki alım komissyonuncla yapıla
caktır. 

4 - Şartnameler her gün lernzım şuhe~i veznesinden ve İzmir An
kara Diyarbakır baş müdürlüklerinden 171 kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

5 - l\lünakasaya girecekler pazarlık icin tn~·iıı olunan gün ve Jaatta 
yüzdl' yedi hııcuk güvP.nme parahıri\·Jr birl:kte mezkfır komis-
yuırn gelmeleri.. 22 2~ 21 215 3'19217458 

Istanbu . Belediyesin.len~ 
Cerrahpaşa hastanesi Soğukhava tesisatı ile mutfak ve çamaşır· 

lığınm dahili inşaatının ikmali işi kapalı zarf eksiltmesine konulmuş
tur. İhale 28/ 9 / 939 Perşembe günü saat 15 de İ stanbul Daim} En
cümeninde yapılacaktır . 

Muhammen bedeli 56.529 lira ve ilk teminatı 4076 lira 45 ku-
ruştur. 

Şartname 283 kuruş mukabilinde fen iş]ed Müdürlüğünden alı
nabilir. Taliplerin 939 yılına ait Ticaret odası ve ihaleden 8 gün ev
vel İstanbul Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne müracaatla alacakları 
fenni ehliyet vesizkaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale gü
nü saat 1 4 e kadar lstanbul Belediyesi Daimi Enciimenine vermeleri. 

29 8 17 23 (3152) 

Türk Maarif cemiyeti kız ve 
erkek talebe yurtları 

1 - Ti.irk maarif cemiyeti talebe yurtlarına kayıt muamelesi devam 
etmektedir. 

2 - Kız talebe yurdu. Kız lisesi ile kız enstitüsüne yakın ve merke
zi vaziyette olup İzmirin en havadar bir mevkii olan Köprü
dc<lir. 

3 - Erkek talebe rurdu birinci ve ikinci liselerle 'recim lisesine ve 
Gazi orta okuİuna vakm birinci kordonda 320 No. lu binadadır. 

4 - Yurtlarda talebeni~ miitalea terbiye ve inzibat işleri lise mual
limlerinin nezaret ve uhdelerine verilmiştir. Kayıt olmak isti -
:ı, enler hemen müracaat ederek kayıthırını yaptırmalıdırlar. 

5 - Yurd ücreti 150 lira olup memur ve miitçkait çocuklardan yüz
de on ve iki kardeşten yüzde 15 tenzilat yapılır. 

22 23 24 25 26 3497 

Izmir 
den: 

Veteriner müdürlüğün· 

Kızılçullu koşu alanında sonbahar ikinci hafta at koşuları 2 1 eylul 
!J39 pazar günü saat on dörtte icra edilecektir. Seyirciler için Alsancaktan 
koşu mahalline kadar gidip dönme hususi: trenler tahsis edilmiştir. Bu 
haftıı koşusuna gayet kıymetli hayvanlar iştrak etmek üzere şimdiclen 
,·etcriner müdürlüğüne kavıt için miiracaat cimcktr<lirler. Kayıt müddeti 
perş€mlıe ak:;;amı hitam bulacaktır. 22 23 347n 

Cozepe Solari sahip olduğu hisseden 
on yedi bin beş yüz lira kıymetin
deki hissesini diğer şerik Fernan Gi
ze devir ve furuht ederek bedelini 
tamamen almış olduğunu ve Fernan 
Giz de bu devir ve furuhtu kabul ve 
bedelini tamamen ödemiş olduğunu 
beyan ederler. 

2 - Bu devir ve furuht dolayısiy
le F. Solari limited şirketi mukavele
sinin 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası
nın şerikl erin hisselerine taalluk e
den kısmı şu sur etle tadil edilmiştir: 

«Bunun yirmi yedi bin beı yüz li
rası Cozepe Solari ve yirmi iki bin 
beş yüz lirası Fernan Gize aittir.» 

İşbu mukavele izmirde tanzim ve 
imza olunmuştur. 

31-Temmuz-1939 
İmzaları 

Genel sayı : 2248 
İşbu mahallinde imzaları alman 

31-7-939 tal'ihli müzeyyel mukavele 
altındaki imzaların zat ve hüviyetle
ri da:rece maruf izmirde ikincikor
donda bir numarada mukimler Co
zepe Solari ve Fernan Giz tarafların 
dan bizzat vazolunmakla tasdik kı
lındı. Bin dokuz yüz otuz dokuz se
nesi temmuz ayının otuz birinci Pa
zartesi günü. 

İzmir birinci noteri 
Resmi muhrü ve M. R. Bayraktaroğlu 

imzası 
Genel sayı: 2255 
İşbu müzeyyel mukavelename su

r et nin dairede saklı 31-7-939 tarih 
ve 2248 genel sayılı aslına uygun ol
duğu tasdik olunur. Bin dokuz yüz 
otuz dokuz senesi ağustos ayının 
birinci salı günü. 

1-Ağustos-1939 
30 kuruşluk damga pulu. 
Harç pulu dairedeki nüshaya ya

pı!3tırılmıştır. 
10 kuruşluk tayyare pulu. 

İzmir birinci noteri resmi 
mührü ve M. R. Bayraktar

oğlu imzası 
F. Solari limited şirketi esas mu

kavelenamesinin 4 üncü maddesini 
değiştiren bu layiha muvafık görül
müş olmakla ticaret kanununun 514 
üncü maddesine tevfikan tasdik kılın 
dı. 

Ticaret vekili N. 
imza okunamadı 
4-Eylul-1939 

15 kuruşluk damga pulu. 
1 kuruşluk tayyare pulu. 

4 - !halesi 27 / 9/ 939 Çarşamba günü saat 14 de Bergaınada Uzun Ça!'
şıda Asker i Satın Alm:ı Komisyonunda yapıl acaktır. 

6 - Şartnameyi görmek i&tiyenler Salı ve Perşembe günleri sabahtan 
akşama kadar (mesai saatlerinde) komisyona müracaat edebilirler. 

6 --~ Eksiltmeye iştirak ~dece.kler eksiltme saatından evvel Komrayona 
n üracaatla muvakk~t teminat makbuzlariyle şartnamenin dördün .. 
r.t: maddesinde yazılı vesaiki ibraz edeceklerdir. · '· 

9 13 19 23 

lzmfr levazım anıirli.ği satırı alma krımi.<ı.yomrndan: 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanatının 518 

bin kilo yulaf ihtiyacı 20 eylfü ~39 çar~amba günü pazarlıkla 
yapılan eksiltme::ıinde talip çıkmadığından pazarlık 27 eylll1 
939 salı günü saat on be~te kışlada İzmir levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutan 27090 liradır. 
3 - Teminab muvakkate akçası 2031 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ,.e şartnamesinde yazılı \'esikaları ve teminatı 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mu. 
raca atları. 3521 

lzmir le1•azım a mfrlirii sa tın al ;n(I kmm·.cı110111nıdan: 
ı - İzmir tayvare alayı birliklerinin 198000 kilo ekmek ihtiyacı 18 

eylül 939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltme:;inde talip çık
marlığından pnıarlık 26 eylCıl 939 salı günü saat 15 de kışlada 
İzmir levazım amirliği satın alma komicı~·onum.la yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 20790 liradır. 
3 - Teminatı mnvnkkaie akcası 1559 lira 25 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gö~

termek mecburiyetindedirler . 
6 - Pazarhjra iştirak eerlcekleı· 24nO sa:vıh kanunun iki ve üçiincü 

mad<lı>lerinde ve şartnnmcsinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatınclan evvel komisyona mU-
racaatları. 3523 

1zmir le1•nz11n amirli.ği satrn nlm<t komi.synmmricoı: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki teşkilleri ihtiyacı için · kapalı zarf~ 

la eksiltmeye konulan 15 bin kilo sadeyağı satın alınacaktır."• · 
2 - İh alesi 7 / 10 1939 cumartesi günü saat 11 de Çanakkalede Mst. 

Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Sadeyağının beher kilosu 100 kuruştan 15000 lira kıymet bi-

çilmiştir. · · 
4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik 

muvakkat teminatları ile birlikte ihale saatından bir saat evvel 
komisyona müracaatları. 23 27 1 5 3524 

l zmfr levazım amirliği satın alma kmnisyomından : 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin 23200 kilo zeytin

yağı ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 9 ilk teşrin 939 pazar tesi günü saat on altıda İzmirde 

. kışlada İzmir leV?-Zım amirliği satın alma komisyonunda ya-
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 10672 lira 20 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 800 lira 40 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecb~rh etindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2190 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından evvel komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 23 28 3 8 3522 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 14 19 23 28 3407 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda garniz.onları hizalarında mikt~r: ihale 

şekli ve tarihi ve muvakkat teminat )arı yazılı sığır etleri kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - İsteklilerin belli gün ve saat !erden bir gün evvel muvakkat teminat akçaları, 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesaikle birlikte komisyona müracaatları. 
miktarı Mu. Teminatı M. bedeli tutarı 

Garnizon ton Lira Kr. Kr. Santim Lira kuru~ İhale günü saat ve şeklı 

-- -
Çanakkale 100 2081 25 27 75 27750 00 30-Çl-9:3 9 10 kapalı zarf 
Eren köy lHI 2173 24 24 35 28976 50 30-fl- f)~!) 11 kapalı zaı•f 

Ecabat 95.5 1890 90 26 40 25212 00 30-9-939 12 kapalı zarf _.. . .. 
·-· -· - w---- .. -..-:: ---- - --- - =~ 


