
r ' lngiliz kömür amelesinin 
kararı 

l -<nıclıa, 29 (Radyo) - l'orksiı' kömüı· 112ade11-
lP."i1 de çc lışan l.'1/'lr bi11 amele, vaziyet dolayısiy-
1e u:tihsal<itın çoğalmasrnı tı:miıı için muayyen 
8ao.llı ı dm fazlıı çalışmak lııısıı8unu kcıbul etmiş
/o· ·c derlıal tatbikata gcçmişlerdfr. 

r 
A lmanyada -iaşe vaziyeti 
Par'ı.S, 29 (Radyo) - Alrııanyada iafe vaziyeti 

uittikçe muşk1ılleşmcktedir. Şimdiye kadar vesi
l.a uevlü tatbik olzmmıyan ba:ı gıda maddeleriyle 
giyim eşyasının stoklan tespit edilmiş 'l'e elcle e
dilen neticeye göre, bunların ela vesikaya bağ. 
lamnası talcm ıilr eylemiştir. 

., 

Yirmi dokuzuncu yıl 24 Eylül 1939 Pazar No. 7950 Her sün aa'bahları lıı:mirde çıkar aiyaai aazetedir. Tele fon No. 2776 (Nüahaaı her yerde 5 kuruıtur ) 

ikili zelzelesinin plinçosu çok korkunçtur 
Dün 39 Cesed Daha ıliarılınıştır 

Günümüzün en mühim hadisesi -ı 
----~----------~------------------ ·1 

Zelzele fasılalarla devamdadır. Ölenlerden bir kıs. 

Rusya Polonyada as. 
lan payı almaktadır 

mının hüviyetleri tesbit edilmiştir 

Hatta Balkanlara bile hikim olmakta ve Almanya I 
Karadenizden uzaklaştırılmaktadır 

Vaziyet, ölülerin adedinin 100 Ü 
de geçtiğini göstermektedir 
yardım Dar Devamda 

V arşova ve Galiçya petrolleri de 
kurşun atmadan Ruslara geçecf~k 

siyaseti if.as etti 

-----------......---------.. Şehrimizde olduğu gibi civar ka-

Ml•Jı"ı Mu·· dafaamız- zalarda da fasıla ile hafif zelzeıerler 
olmaktadır. Fakat nüfusca hiç bir 
zarar olmadığı gibi yeni hasar da 

d t db• J yoktur. 
8 e lr er Şehrimizde ilk zelzeleden Leblebi-

D h 20 a.1·1 ı · ci hanının dı,·arları ile Şeridciler a a 1~61 yon ıra çarşısında 16 numarada mü.-.evi es-
ayrılacaktır kici Miraya aid dükkfrnın arka eh _ 

\'arları kısmen yıkıldığı tesbit edH • 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Milli miştir. 

zere üç zelzele daha olmuştur. 
Zelzele merkt!zi Dikili ile Berıa

mada da saat 1,30, 2,30, 4,30 H 9,SO 
de dört sarsıntı daha vuku bulmut • 
tur. Yeni bir zarar kaydedilniemi3-
tir. 
Kemalpaşa kazasında da 22 eylUI 

sabahı saat 2,40 da cenubdan şimale 
doğru şiddetlice \'e 15 saniye devam 
eden bir zelzele olduğu öğrenilmit
tir Hasar yoktur. Dün sabah saat 
4,27 de de.bir zelzele vuku bulnuıt-

- Devamı 3 üncü aahifede -
müdafaa ihtiyaçlarına sarfedilmek ü- Dün sabaha karşı şehrim:zde !'aat 
zere ve fevkalade menbalardan hasıl 4,30 da iki ve 7,30 da bir olmak il-
olacak paralar dan karşılanmak üzere •••••••••••••••••••••••••••• 

Almanların şarka 
garp cephesini 

doğru 
düşünerek fedakarlıklar 

ve Hitler 
yaptı 

3628 sayılı kanunla 58.917.000 liralık 
tahsisata ilaveten daha yirmi milyon 
li ralık fevkalade tahsisatın milli mü
dafaaya verilmesi hakkındaki kanun 
layihası meclis ruznamesine alınmış

C. H. Partisinin beyannamesi 

----oo*oo---

G . · ş ' arıp ey •• 
Alman mallarıbi· 

Aziz yurttaş! 
-----c c c***> > >---- --

F e /{ık e f zede kardeşine el uzat, 
Türklüğünü, insanlığını göatertı 1.. 

00 ze nasıl geliyor? 
r C". 

tır. 

Teberrüler devamda İstanbul, 2:! (Telefonla) - Alman
yadan, memleketimize muhtelif şekil-ı 
!er le mal sokulduğu haber alınmıştır. Aziz yurddaş: 
Alman malları bilhassa italyadan gel-' Son biı sar:sıntı Ege denizinin güzel bir kıyısı olan mamur Dikiliyi 

Sağda faaliyet h alinde Alman tayyareleri , aolda yaktıkları yerlere giren Alman motorize kuvvetleri mektedir. Bu mallar, Almanyadan ital-' rabe haliııe getirmiş bulunuyor. Dört bin yurtta~ meskensiz ve geçinme 
Paris, 23 (A.A.) - So\'yetler birli-' ra hakimdir. makı'ladiyle daha şimdiden Moskovaya yaya geçir ilmekte ve italyadan menşe vasıtalarından mahrum kalmıştır. 

ğine aslan payı veren huclud hattı hak Almanyanın Karndenize doğru ge- Alman eksperleri gönderilmiştir. Sov- şehadetnamesiyle, italynn malı imiş lshrap içinde titriycn zm·alltlnra ancak şefkatli milletimizin derin iöaül 
kındaki~ Alman - Sovyet itilafının im- nişleme tehdidi kat'i olarak uzaklaş- ret.ler in .. büyük menfaatler cld~ ettik- gibi .~~mle~et~mize s~k1;1lm~ktadı!" 1 alaku ı teselli \'erebilir. 
zalandıgına dair dün akşam neşredilen tırılmıştır. Bundan b:ışka Sovyetler l erıne şuphe yoktur . Fakat yenı hudut .H~kumetımı~ bu hadı~eyı tespıt .et-1 Felaketler ve ıstırap!. r karşısında metin ve Yakur kalmayı bilen büyük 
tebliğ ~1oskovada büyük bir sevinçle birliğinin şimdi or ta Avr upada kuv- hakkındaki itilafın Almanlara menfa- mıştır. Bu vazıyet klenıng usullerıne milletimizin elem iştiraki ile Dikilide yetimliğine, dulluğuna \'e kimseılz 
karşılanmıştır. So\'yetler birliğinin vetli bir vaziyeti vardır. Almanya at temin ettiği ışiipheliılir. muhalif olduğundan lazımgelen ted- 1 

_ Baftarafı 3 ncü Sahifede_ 
~atiyet gerçi kuv~tii idi. Fakat mü- garbe doiru atılmıştı~ Almanlar şüp- Filhakika dün akşam ne;redilen birle~i almıştır. '••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
zakerelerin böyle fe\'kalilcle bir netice hesiz Sovyetlerin iktısadi ve sınai yar- tebliğde Sovyetler birliğine düşen pa- M ı • • • N t 
retler birliğinin şarki Prusya, :\laca- hiç olmazsa uzun milddet bitaraf ka- şahidler, Sovyetlerin Bialostock -Lvov 
vereceği ürnid edilmemekte idi. Sov- dımma güvenmektedirler. Sovyetlerin ym Varşovanın mahallelerine kadar usso 1n1n1 n u 
ristan ve Slovakya ile hemhudud oldu- lacaklarını tahmin etmektedirler . Bu. Lublin gibi mühim şehirleri değil, şar-
~ ve Almanyanın Romanyadan uzak Almanyaya karşı dostane bir bitaraf- ki Galiçyadaki petrol mıntakasının da u 
kaldığı hatırlatılmaktadır. Bu ''nziye- hk olacaktır. Sovyet endüstrisin i ve Sovyetlerin eline geçtiği kaydedilmek-
te nazaran Sovyetler birliği balkanla- umujin istihsalatı inkişaf ettirmek - Devamı 3 ncü Sahifede -

Hitler Fransız hududunda 
İtalya, icap ettiği zaman mühim karariar alacak· 
mış. Düçe, hakkında söylenen sözleri }'alanladı 

CEPHELERDE VAZİYET 
Polonyalılar kahramanca muka vemettedirler. Alman

lar, Şarkta ve garpta püskürtüldüler 

Meşhur bir Alman generali öldürüldü. 
Zigfrid cephesinde hastalık 

Berlin 'den Paris-Londradan 
var 
Varşova'dan 

Roma, 23 (Radyo) - Başv<'kil 
:\Iussolini, bugün Venedik sarayında 
Bolon faşist teşkilatı azasından yüz 
yirmi kişiyi kabul etmiş ve bu ve -
sile ile bir nutuk irad ederek demiş
tir ki : 

- Tarihi anlar yaşamaktayız. Bu
gün, bütün Avrupanın mukadderatı 
mevzuubahistir. Biz, 1 eylülde tayin 
ettiiimiz ve Almanya da dahil oldu
ğu halde bütün devletlere bildirdi -
ğimiz bitaraflık siyasetine devam e
diyor uz. İstihdaf ettiğimiz gaye, kan
lı h arbin mevzii kalmasıdır.> 

Mussolini ; kendisi hakkında söy. 
!enen .sözleri takbih ettik ten ve bun 
ların, an ti faşistlerle masonlar Ve ya
hu diler tarafın dan uydurulduğunu 
~eyan eyledikten sonra, sözüne de
vam eder ek şunları söylemiştir: 

- İtalyan m illeti, dilnyanın en 
zeki milletler indendir. İtalyanlar , 

Berlin, 28 (A.A.) - D. N . B. Hit- Paris, 23 (Radyo) _ Fransız ga- . ~ern: 2.3 \~:A.) ::-- Polonya sefare- d.ünya haber ler ine mutt~li olmak i • 
erin umumi karargahından bildiri- zeteleri, garp cephesindeki harekatııı tının bıldı~dıgıne. gore _Alman ordu.su çın yol ort~i!ında be~lenı_yorlar. İca
•or : yeni aldıiı şekle bakar ak yaptıkları g.azh bomb,ılar, kımyevı maddeler ıh- beder de ) akında bı~ ke.re balkona 

General Von Fritsch, dün Varşova neşriyatta bilhassa şu ciheti tebarüz tı\'a eden .bombal~:.v~ ?aha bazı harp çık~rsa~, İt~l)~an ~.ılletıne .u~umi 
inündeki muharebelerde ölmüştür. ettiriyorlar: ~~lzemesı be.~l~dıgı ıçı~ Varş?\'a):a vazıyetı ızah ıçın degıl, 2 teşrınıeevel 
fitler, generale milli cenaze merasimi Bu yeni faaliyetin, Hitlerin garp hucum etm.~~ıgı .ceı;n~utıden cmın bır 1935 de veya 9 mayıs 1936 da oldu-
·apılmasını emretmiştir. cephesine geldiği zamanlara tesadüf menbadan ogrcnılmıştır. ğu gibi yeni kar arlar ittihaz ettiği -

Berlin, 23 (A.A.) - Ordu başku- etmesi şayanı dikkattir. Ahr~a.nl~rı.~ Varşova~·a. t~ar;u~ ede- mizj bil<!,irmek için olacaktır. Fakat 
nandanlığından tebliğ : Paris, 23 (Radyo) - Tebliğimizde ceklerı ıkı gun ev\'el bıldırılmıştı. şimdilik. buna lüzum hasıl o lmıyuca-

Lvov kalesi çekilmeğe başlamış o · bildirdiğimiz gibi, Almanlar , sakin gc- Alman matbu~tı b~. bombaların kul- ğını zannediyorum. Çünkü Avrupa 
an Alman kıtaatınn teslim olmuştur. çen bir gecenin sabahında cepheleri- l~nılmasını muhık gostermek maksa- halen hakiki bir h arp içinde değil
ı'lüstahkem meYkiin şehrin şarkında mize şiddetli, bir taarruzda bulunmuş- dıyle ~olonyalıları~ gaz kulland~kları- dir . Kuvvey i kül liye, hen üz esa.-ılı su
•ulunan Sm·yet kıtaatına devri mua - Iar, Sarın şarkında , Alman Polatinad na daı.r haberler ışae etmekte~ı ~. . r ette karşı laşmamaktadır. Polonya 
nelesine tevessül edilmiştir. 21 eylOI- ile Fransız Loren mıntakası arasında Parıs, 23 (A.A.) - Albay Lıpınskı meselesinin halledilmiş bulunduğu 
e Bzura şehri civarında yapılan te- Blis çayında harekete geçmişlerdir. gece saat 2:3 de Varşova r adyosunda bir ıurad a, muharipler in e ... ash suret-
1izlikte koridordaki Polonya kU\'Vet- Bundan mak~ad, Fransız kuvvetlerinin şu beyanat.ta bulunmuştur:. te har ekata geçmemesi, işi daha va
~ri kumandanı Bortnovski bütiln er- Sarbrük üzerine yapmakta oldukhı- .~Ialcn \ arşoya ,.~ ~Iodlın Polon.y~ him bir raddeye götürmek h~temt> -
.inıharbiyesiyle esir edimiştir. Şid- rı tazyiki azaltmakt~dı r. püşman ta- mu<lafaasının en .~u~ım ~erkezler!nı 1 dikler ine hamlolunabilir. Zira İn -

-De• ama 3 üncü ıa~ifede _ - Devamı 3 ncu Sahifede - - Devamı 3 uncu aahıfede - aıiltere ve Fransa, Polonyada elde 

M. Moaaolini 

ettiği netRyiçtcn sonra Almanyaya 
filen cevab vermediler \'e fırsattan 
istifade etmek istemiyormu. gibi ha -
reket ettiler.> 

l\:lugsolini,sözünü şu cümlelerle bi
tirmiştir: 

- Ne olur..:a olsun, bizim için ya
pılacak bir şey \'arsa, sulh için çalış
mak olduğu kadar, orduca da hazır 
bulunmaktır.> 

Roma. 2B (Radyo) - Başvekil 

Mu:'lsolini bugün Po ,·adisindcki or
du kumandanı şefi general Bn .. tiko
yu kabul eclerek•'kendisinden bura
daki kuvvetlerin vaziyeti hakkında 
mah1mat almıştır. General bu ku\' -
vetletin. her zaman harbe ve müda
faaya hazır bulunduğunu bildirnıi·
tir. 

Pragda Alman 
aleyhtarlığı 
tezahürleri 

Bale, 23 (A.A) - Pragdan bildiri
liyor: 

Dün gece meçhul askerin mezarı-

na bir Fran:;ız bayrağı konulmuş -
tur. Bundan başka Ernest Denisin 
heykeli üzerinde de cyaşasın F ran • 
sa> kelimelerini taşıyan bir levha bu 
lunmuştur. 

11 

Bir Alman tayyareıi 
y'akalandı 

Stokholm, (A.A) - Motöril bo • 
zulan bir Alman deniz tayyaresi t. 
veç Eularma inmiştir. T ayyare · bir 
1sveç torpidosu tarafından . tsveçln 
cenup sahilinde ystada se\'k edilmiş. 

tir. Bitaraflık kaidelerine göre mev
kuf tutulacaktır. 

o 

An karada 
p asif korunma 

Ankara, 23 (Hususi ) - Bugün -
!erde Anknrada, hava hücumundan 
gece pasif korunma tecrübeleri y'a . 
pılacaktır. Bütün tedbirler alınmıŞ-
tır. . . 
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Yunan Kralı Uzak Şarkta 
Se!anik Fuarının açıl-

ma ml: e
1
rasdiminde J aponlar m uvaf f akiyetlerini 

u un u b ·ıd· • / 
Selanik, 23 (Radyo) - Yunan kra- l l T lY'.JT Q T 

Jı ikinci jorj, refakatinde \·eliahd preıı:ı 

1 

. . . . .. 
Pol ile zevcesi ve ecnebi deYletler :se- Tokyo, 23 (Ra<l) o) - Domeı aJansı bıldır1yor: 
firleri oldukları halde bugün bur~ya ,. Cenubi Çinc~e japon. ta~u·~·uz~ı muvaffak olm.u~, Kiyang - _Si eyal_etinde 
gelmiş ve tezahiiratla karşılanmıştır. ~ansan~ şehrı zapt~dıl~ı~tır. Jap~n kuvvetlerı ılerlemektedıı-: 3 Ç!n fı~
Kral, fuarm açılma töreninde hazır ka. ı k:slım. ol.mt'.ştuı. Çınlıl~r on bın ma~tul ~e ı:ne~ruh \'ernıışlerdır. ~ı
bulunduktan sonra, ecnebi devletler cat eden Çınlı!eı, Han nehrıne kadar takıp edılmıştır. Harp esnasında Ja
pavyonlarını gezmiş, sefirlerden iza- poı; ~un~tlerı ku:nı~ndanı tayyare ile uçmuş ve Çinlilerin ricat hareket-

Harciy~ Viekili 
Moskova yolur.da 

elhl irde Berlinde suikasd 
ve infilaklar 

Amsterdam, 23 (A.A) -Bir HoJ. Bir adam, karısını -:-
landa gazetesinin b:ldirdiğine göre ır. 
Berlinde hava nezaretinde yapılan yaraladı Longıc, 
bir suikast neticesinde 30 kişi tev -
kif edilmiştir. Ayni zamanda biri po- Hadise, gec, i111sizlik• ~un 
'is merkez bürosunda diğeri gazhane ~I 

Hareketinden önce de olmak uzere iki infilak vukubu1- ten doğdu a'0öı muştur. Bu suikastların Otta Stras. Yugoslav e/çisi/e ser taraftarlarının eseri olduğu zan Evvelki gece saat 11 de 1smetpaşa 
nedilmektedir. · mahallesinde 813 üncü sokakta bir va-

gÖriİJfÜ ka olmuş, yapıcı Ali adında biri, karı-
Bir t~yin sı 24 yaşında Hasibeyi ustura ile muh-

lstanbul, 23 (Telefonla) - Diin T k telif yerlerinden ağır surette yarala-
Ankaradan şehrimize geldiğini ve 0 yo, 23 (Radyo) - Hariciye t v k b b. · 
beyanatını yazdığımız Hariciye Ve- vekili müsteıınrı Savada, japonya _ mış ır. a ~nın se e ı geçımsizliktir. 
kilimiz Şükrü Saracoğlu, Sovyet Rus- nın Paris ek;ı:.-,;"" tsıv·n edilmiştir. ~:~~~'. bu yüzden boşanma davası aç-

yanın Ankara sefiri Terentişelle be- Yalan/ Muhakemeden sonra kadın evine ** raber dün saat 15 de Kadeı vapuru Budapeşte 23 (A.A) _ Macaris- ge!miş, eşyasını alıp bir arkadaşının 
hat almıştır. ~ \erını takıp eylemıştır. 

Macaristan R Al d ile Odesaya hareket etmiştir. tanın bazı sı~ıfları siUlh alhna çag· _ ı>vıne gitmeğe teşebbüs etm_iş .. ko.cas. 1, .k Omanya manya a Şükrü Saracoğlu hareketinden ev- bazı eşva b k b ld t Rusya ile diplomatı vel otelde ve vapurda olmak üzere rıldıfına dair verilen haber resmen B ·· • yı ıra masını 1 ırmış ır. 

K b d R l h 
, tc;K~ıu cuüuwkıcuu- u yuzden sokakta başlıyan münaka-

m u•nn•e ı.e _•/er e baıladı a inesin e us a ey tar ~ ığı sön· iki defa Yugoslav elçisi Şimenkovt~ H . . şa büyümüş, nihayet Ali cebinden~}-
,..... (] le ıörüşmüştür. ava •eferlerı kardıjı siyah saplı bir ustura ile hü-

Budapeşte, 23. (~,;~> - Mac~r~s- Değiıiklikler müş deli /Jir Sovyet sefiri Terentiyef tophane cum ederek Hasibeyi ıöiüs, karın, 
tanla Sovyetler bırlıgı arasındakı dıp rıhtımında Hariciye Vekilimizi teş- Roma, 23 (Radyo) - 25 eylülden yüz, el ve bacaklanndan ağır surette 
lomatik münasebetlerin yeniden baş ola C ::ık mı ? _ Lon~ra, 28 (A.A.) - ~aber alın~ı: y:e gelen Sovyet kolonisini Şükı11 Sa- itiba;en R.oma • Venedik - ~ttnih - yaralamış, kaçarken bekçi tarafındaq 
ladıfı bu sabah Budapeşteden res _ • gı~a gore Almanyanın sagcı :naha~ıl~ racoğluna takdim etmi~ ve koloni Berlın sivıl tayyare seferlerı başlı - yakalanmı~tır. Hastahaneye kaldırılan 
m bı.ldir"lmektedı"• Ma . t Bern, 23 (A.A) - Geçen cuma HıUerle Sovyetler arasındakı teşrıkı vekil:miae iyi yolculuk temennilerin yaeaktır. ve hayatı tehlikede olan kadına amelı'-

en • • · carıs nnın h 1 ·1· Ek h 1 f · · d h ık b" k"l 1 - b b h '" eıki VartQva sefareti müsteşarı Kris s~ba ı ng_ı ız sc ange Te gra ıs- mesaı a a .s ı ır şe ı a maga at- de ulunmuıtur. Vapur areaet e - Do1' l yat yapılmıttır. 
tofy Maiaristanın Mosko ·a l T-. tıhbarat aJansının enternasyonal va- laması üzerıne A)manyanıB müstakbel derken rıhtımda toplanan halk ha- lJ raya ya an ş h . . d 
ne tayin edilmiştir But ~· ~ ~~gı= ziyet dolayisiyle Romanyada bir ka- siya~eti hakkın~a mfiteıayid bJr endi- riciye vekilini tezahürlerle uğurla- diy or/ar e rJmlZ e 
da ki istimzaca M~skov!~~~ :ıuv~ _ bine tebec!_dülü ihtimaline dair Bük- şe gost~rmektedır. _ mıştır. 
f k b ·ı ·,ı· reşts bazı şayialann dolaştığı ha be- Deylı Ekspres; Kopenhagdan aldıgı Teşyi merasiminde dahil"ye vekili Roma, 28 (Radyo) - Stefani a. Mühim bir Jövi• 
ı ceva verı mı ır. rini vermiş olması dikkati çekmekte- ıu haberi neşrediyor: Faik ô:ıtrak, vali, lstanbul kuman- jansmın Praja aiden mümessili Bo -
Londra· Par is hava dir. hıraı olunan Polonya mıntakalann- danı, parti müfettişi, üniversite rek- hemya ve Moravyada isyan vuku bul kaçakçı/ılı 

Romanya kabinesinde ddişiklik- da Sovyetler. tarafından yapılmakta törü, eski dahiliye vekili Şükrü K~ (lutu hakkınd~ki haberleri tekzip i-se( erf eri ler olacağı hakkında son günlerde 0 !an. komilnıst propaga~dası daha ya, La hey ve Tokyo sefirlerim:z ha- le burada sükOnet hüküm sürdüğünü Şehrimizde mühim bir döviz ka~ak. 
Londra, 23 (A.A) - Londra ile ve bilhassa Kalineskonun öldürül - tımd!d~n. Alm~n aıkerlerı arasında zır bulunmuşlardır. bildirmektedir. çılığı meydana çıkarılmıştır. Haber 

Paris arasında gündelik hava sefer- mesinden bir kae saat evvel lıaber ke~dını hıssettınneie. batlımıştır. Her A tina ajanaına beyana t: aldıjımııa &"Öre kaçakçılık yapanlar, 
leri yeniden başlamıştır. veren yalnız bu İnıtiliz kaynağ'ı ol ~ !eydden ewel Rusra ıle Almanya a~a- Hariciye Vekilimiz dün Perapa - Ü şimdiye kadar dış memleketlere yarım 

Paria, 28 (A.A) - Air France muştur. ::ıın .a müşterek. hır h~dud olma!lını ı!I- tas otelinde Atina ajansının Türkiye k A lt milyon lira kıymetinde döviz kaçır -
k · k k f 1 · temıyen mutedıl nazı rüesası Sevyet mümessili M Naomu kabul etmiştir ÇO • ay maçJ mışlardır. ~n 
u~p:1y~sıaıuza pğır b.~.er er:ıne DDDH manevrasmı akim bıraktırnıak icin e- Yunan aja~s~ mümessili Şükrü Sa~ Kaçakçılıkla alqkadar bir komisyon- ı. 

Y~ ın a a9-1anaca nı 1 ırme ~- Rus TebJı·g~ •
1 

tinden geleni yapmasını Fon Riben- raco-ıuna eni imzalana~ ve Arna- ya •• '3 J cu ye diğer suçlular hakkında kanunt a 
dır. Bu ~arar sulh zamanında Afrı- troptan rica etmişlerdir. . g Y • l y ""' gur ... • er takıbata başlanmıştır. Suçluların yaı 
kaya, Amerikaya ve Asyaya yapı - •utluk hudu~ı:ndakı talyan ve u- 'W nız döviz kaçakçılığı değil, vergi ka e~ 
lan seferlerin tekrar başlıyacağmın Moskova, 23 (A.A.) - Kızılordu 0000 ~an askerlennm geri ahuma_ınna da- . B~gtin saat 14 de U~ok - Altay ikfn- çakçıhğı da yaptıkları haber verild~ 
bir deliH addedilmektedir. erkanıharbiyesinin 22 eyhil tebliği: Varşovanın ır olan Yu_n~n. - İtalyan anlaşması c!ler_ı, daha sonra ayni kulüplerin bi- ğinden tahkikata ehemmiyetle devam 

B
• • k d 22 eylül tarihinde garbi Beyaz Rus- hakkın.d~kı ınti~~la.rını sornıU§tur. rıncı takımları kar11laşacaklardır. edilmektedir. 
11 SUJ aS yada harekatta bulunan kızı lordu kı- h • b• Harıeıy~ vekılımız : . . . . ~u 1!1~çla~, lik m~!lbakalan için 'bir • 

• taatı Brelostok Bresletovakiyi işgal ta r J. 1 «- 1ntıbalanm çok, çok ıyıdır. bırılk ıt!barıyle milhım olacaktır. Mahk0mıyetle1" 
. ~u~l':~~· 23 .. (A.A) .- Gratzdan etmiı ve Grodi~onin şimali garbisinde ~-o~t Yunan efkarı umum'yesinin bu GAR~l ANADQ~U GÜ~~ŞLER1: Kemalpaşa kazasının Ekmeksiz kö-

bıldınldıime aore eskı Dachan t~ - bulunan Aygustof ormanlarını Polon- N -J 3n fı(eri kalmıf? ıtılaftan memnun olmasının sebeb - Garbı Anadolu güreş bırıncilikleri vünde Meh d -ı 13 d H lUi 
~erküz kampının kumandanı ve şım ya ordusunun döküntülerinden temiz- }erini gayet iyi anlıyor ve takdir ed·- nasında yapılacak olan serbest güreş İc· 1 tm k mek og. u yaşın a a 
d~ki me~kez ~umandan~ Lof~er _al~y !emeğe başlamıştır. Londra, 23 (A.A) - Nevvs Chro- yorum» demiştir. nüsabakaları bugün saat 15 ten itn.>R- ır e .~ .. ma sadıyle taş)~ basını e~ 
hı~clt bır su~asd tertıb ed.ılmıştı.r. Garbi Ukranyada kızılordu kıtaı:ttı nfcle gazetesine Kopenhagdan gelen o°*oo--- ren Alsam·aktaki eski Gifre banyoları zen ve olumden sonra da vucudilnü ya-
S_uı.kJ.sdı .tertıp edenler ~~zı part_ı- Polonya ordusu döktlntülerinln tasfi- bir habere göre Varşovanın bu saba!ı "alonunda ~flıyaeaktır. Müsabakalar kan Mustafa oğlu Ali ve Musa oğlu A-
s~nııı eskı az~larından bırı oldugu yesine devam etmiş ve Sarny mınta - obüslerle tahribi hakkındaki A! - A ! man p f o p ~ g 1nda tuhuliyes:zdir. Herkes girebilir. linin şehrimiz Ağırceza mahkemesin-
söyleıım.ektedır. kasını bir çok Polonya subay grupla- mantar tara!gından yapılmış olan a.ı ·ı · • . Jh • ) • de cereyan etmekte olan muhakemeleri 

Ltu~lı.Y~~a, ~3 (A.A) - Gratz - rından temizlemi~tir. tehdit, bunun tatbikinin toplanmış lYlJZITlnln Se'U. I ISlntn f a Cl t JŞ C11 sona ermştir. Su~lulardau Mustafa 
dan bıdırılıyor · .. General Lengerin kumandası altın- o.lan Amer ka parlamentosunda tev- f .-J • ojlu Ali on sene, dıier Ali de eekb ae. 
Cık meşbu; Dachau temerkuz daki altı fırka ve iki alaydan milrek- l!d edebi~.ec~ği ak~ülame~l~r ~olayi- f Q osu Jlf nuı . Bır zorluk rılıt ı ne. dört ay atır hapae malskbı edil-

k~~pının eskı kumandanı. ola~ mev kep Polonya piyade kuvveti Lvov mm- s!yle bugunlük yerme getırılmıyecek- Bale, 23 (A.A) - Pra•dan bıl - ~ mitlerdir. 
kı kumandanı Lofzer dün bır suıkaste takasında Polonya mukavemetinin kı- tır. diriliyor: . Dış memleketlere. yapılan mahsul Kemal~ Aeaiı Jtısllea köyindr 
maru~ kalJJUi~· . . . . rılması esnasında Sovyet kıtaatına Gene ayni mülahaza iledir ki, de- Lydia barrovvanm Prag civannda- ıhracatında ~arp s~g~rtası ~~önden İsmail kı:ıı 'Cmmtlyö zorla kacıran h 

Suıkast fafhnin cna_zı pa~_ısının teslim olmuştur. nizaltı harbi tavcıamış ve Almanyada ki köşkü yanmıttır. Polis bunun bir zorluk baş l'ÖStermış ır. ln•ılız kont- rahim otlu Haaan Gui Kırcanın da 
eski bir mebusu> oldugu bıldırılmek 17 eyh11den 21 eylule kadar Polon- o kadar medhi yapılan üç bin bom - suikast eseri oldujunu zannetmek - rol mıntakalarında bulunan inailiz 10 ay hapsine karar verilmltfüt. 
tedtr. ya ordusundan esir olarak 120.000 as- bardıman tayyaresi havalanmamış- tedir. kontrol komisy~nla!ının buı yapurla- e·, kaza s• f • ker ve subay alınmış ve 380 top ile tır. Malftmdur ki Çek sinema yıldızı nn hamulelerinı mus~dere ettıji ma-

ır ayın 1400 mitralyöz iğtinam olunmuştur. Amerikanın bir karar vermesine Barrovva, Göbelain a621desi idi. !~dur. Bu &ebeple ıhracat mahsulle- GözeJyaJıda Tramvay tamir atelye-
'jokyo, ıs (:Radyo) - Başvekil intizaren Almanyanın japonya, Rus -· _ nne bary ıiprtaaı yapan Bisorta. a- sinde bir kua olmuttur: İKi Sakir of-

genfral Abe, kendi uhdesinde bulu- -=*=____: ya ve İtalyayı ihtiva eden bir itti_ -**- eenteıen J>O!içelere buı kayıdlar ıli- lu Hakkı Sahin, tuyildı .beıWn oeaiı-
naıı hariciye vekaletini amiral Na Hat nasıl ç ;zilirken fakvilcudagetirmeğe~ahşmasımuh- Romanya Başv· ve etmektedırler. Bu kayıd ckoutrolde nıQ patlamuiyle muhtelli yerlerindeQ 
moftlya tevdi etmiştir. temeldir. ~ • mlsaderesine karar veriJdiii takdir. atır, diler amele Mustafa oflu Hakla 

R ne aı·bı· m .A/a" ha .ıv ~far • , . . . • de acente tazminat ödemez.> kaydıdır. da hafif yaralanmıştır. Ağır yarah USya e u ,.. kt iJ OJn defni Poliçelerde bu kayıd bulununca da Hakkı hastahaneye kaldırılmıetır. 
o... ı· b hakim oldu Amerika Ayan bankalar, doküman üzerine muamele Gid;p oeJen'er .q11lonya ımanını a • Bükreş, 23 (Radyo) - Ma~tul yapmamakta ve para vermemektedir. 6 

ı L • J ·ıJ · Stokholm, 23 (A.A.) - Almanya •• • baıvekil, yann büyük, milli merasim Vaziyet, alakadar makamlar vasıtasi- Aydın meb~s~ B. Nu~ G?ktepe An-
f 0 11a etmıf aeğı i T ile Sovyetler birliği arasında çizilen eOC ll meni yarJD le römtılecektir. Cena.ae saat doku~- le ticret veklletine bildirilmiş, tedbir karadan şehrım~ze ırelmış, ızmirde bu 
lf~a, 29 (A.A) _ Letonya reisi- hat !asılı tetkik e>:l~yen ~tok~?lm Tid da Adene Rumenden kaldınlacak, alınması istenmiştir lunan ve umumı mağazalar hakkında 

cu•huru Ulmanls Amerika gazete- negen, bu hattın çız~lmeıı.ınde u~ es~s]ı top}anacık siyah kurdelalarla çevrilmiş cadde - M k ' d. d te~kilder yapan ticaret vekAletf umu .. 
lerl muhabirlerine yaptığı beyanat- noktanın askeri, ırkı ve ıktısadı rnula- lerden geçirilerek k l!seye sötilrüle _ ~ tep er e ersler mı mafaı~lar mttdü~ B: Yahya Hak~ 
ta Estoeya limanlarının Sovyetler hazaların hik}m bulunduğunu müşa- Vaşington, 23 (A.A.) - Ayan mec- cek, saat 11 de aile kabristamna def Şehrimfz~ekl liselerle ortaokullarda kı Bayer ııta~bula gıtmııtir. 
tarafından abloka edildiği ve Leton- hede etmektedır. lisinin hariciye encümeni reisi Pitt- nolunacaktır. yarından itıbaren derslere başlanacak- Pasıf korunma 
yanın da tehd·t altında bulunduğu Kopenhag, 28 (A.A.) -. Alman ve man, Havas ajansının muhabirine en- aaaae tır. Torbalı memurları için iımir k:ıııl-
hakkındakl şayiaların doğru olma- Sovyet k~.taatı arasındakı hudud ha~- cümenin bua1in deiil plecek puarte- • f' ' ay merkezinden 30 maake satın al .. 
dığını söylemiş ve Baltık devletleri- kında mutaleala.rd~. ~ulu~an . I?anı: si günü toplanacağını söylemiştir. Mu Türkıye • Romanya ı ELHAMRA mııtır. lzmirde yapılacak pasif k:. 
ne karıı hiçbir tehlike mevcut bu_ marka. ıtazetelerı. bırı~ırlerıyle ıltısa~ı maileyh içtima esnasında bazı tadila- • • runma tecrübeleri için huıl'hklara d ... 
ıunmadıi:mı aöstermiştir. olan bır çok. nehırlerın mecrasını bı - tı ihtiva eden yeni bir cCash and Car- tıcaretı vam olunmaktadır. 

F d k. •oo t 1 b . l~fasıla ta şımalden. cenuba kadar ta- ry> kanunu projeıi tevdi edeeejini be İstanbul, 23 (Telefonla) - Bu - Sinamaunda bu~n iki bUft'k tllm B k t 
ransa a l .ı a e emız kıp eden bu hattın ıkl taraf arasında yan etmiştir. gü l d R a d A k ti irden aş asına yap ırmış 

memlekete dönmek her türlU ihtilafı halledecek ideal bir Vaş!ngton, 23 (A.A.) - Beyaz sa- ca:e:~eeyet~~.r:e~~~ Hey~ay;enİ - 1 - Fevıipaşa bulvarında i~frli Hüa. 
. • ' hat olduğunu yazıyorlar. raydan bildirildiğine göre Ruıvelt, Türk - Romen ticaret . mııJhedesini Uyan ve Yaf(I na Ozocak, araJar~nda ötedenberi hu-

emrını adı -=·*·=- Los An~elesde bir nutuk söyliyecek o- hazırlamak tızere milzakerelerde bu İngilizce sumet ~evcud Q)an J9 Yat~da lltvbn 
HükOmetimiz, Fransada tahsilde Al B l 'r• lan adlıye naıırı Murphyye vaziyetin lunacaktır .. .,. , adındakı kızı, tanımadığı bır adam va. 

bulua~ ta.JebeJ.erimizin memlekete man• U 6 ':tf ı ICQ• fevkaladeliti dolayısiyle Vaşington _ 
8

• " L . 
6

. 
1
. / ,_ ~CE FAY-PEN BERNY sıtasiyle jiletle yüzünden yaralattır-

dönmeleri için Paris elçi~{Jimiz vası- f iJ /, l • dan ayrılmamasını tavsiye etmiştir. ay u11 lr O ICflna~ lH - 2 - mıştır. Suçlu tutulmuştur. 
ta.siyle alikadarlara tebli~at yapmış- re m .z :1 ere erı o* o Ankara, 23 (Telefonla) - An - Altın Mabudesi Menemende bir had'ae 
tır. Sofya, 23 (Radyo) - Bir mfld- Hatayda intihabat kara hukuk fakülteli profesörlerin· Menemeude camUkebir ınahallesin 

Miktan 500 U bulan bu Tilrk tale- dettenberi burada bulunmakta olan den müteveffa Muatafa Şerefin Ud Fran11ıca de Bahtiyar Güren hemtfreıfyle ali-
beden ilk kafilenin yannki trenle gel- Alman ticaret mümessilleri ile Bul - Anka~a, 23. (Telefonla )- Bugün bil! cildlik kütüphanesi, kardeşi Z~- MARIEILU BALLIN kadar olan amele Mastafa Erleki, ta-
mesi bekleniyor. Talebelerin yol mas- gar hUkftmeti arasında ceryan eden Hata~ vılAyetınde mebus intihabı cet- kiı tar~fından f~k~lte kütüphanesı- Seanslar: 8-G--9 da banea kurşuniyle göğsünden ağır su-
raİlaPJ temin ediJmietir. müzakereler b"tmek üzeredir. vellerı asgıya asılmıştır. 1 ne hedıye edflmıştır. Cumartesi ve azar 1 de b lar rette raralamııtır. Suçlu tutulmu tur. 

..-..ısLAM TARIHI~--

Hz. Muhammed 
• YAZAN: M. Ayhan~--

-1-
TARIQTJN Y ArJtAKLAR 

-A-
B aHet Muhammedin hicretinden 

2715 aene evvel idi. Bir yaz günü ... 
4Hbiaian badlyeleri kesif, yakıcı 
b.iıt &'Qneı ıeı.jı altında tutuşuyor gl -
bifdl. Çöllerın sonsuzluğundan hiç 
bfİ' ses, hiç bir hareket ~örülmüyor
du. İrili, uf aklı datlann aatıhlann .. 
da kimseler yoktu. O kadar sıcak ki 
ince bir rijzgar bile esmiyordu. 

ş;mdiki Mekke şehrinin bulundu
tu yer: Meıelerin karmakarışık boy 
yükselttikleri küçük bir ormana ben 
ziyordu. (1) Biraz ötede badiye a -
ğaçlanıun teselsül edip ıittiği görO
IU1o»du, Bunların yanında da kızıl 
renkt,, Jdeta kızıl bir kum yığını 
halfnd, bir tepe rörOlilyordu. (2) 

Günıı, bısafıuı, amanm bir ıtki}.. 

de gök yüzünün tepesine dikilmiş ve 
sanki hiç ilerlemiyordu. 

Hacun dağı ile Keda dağı; karşı 
karşıya kara kümeler halinde kor -
kunç bir manzara arzediyorlardı. 

Keda dağının eteklerinde, aiır, 
yorgun adımlarla ileriliyen üç kişi 
görülüyordu. 

Önde on iki yaılannda sevimli gü
zel bir çocuk . 

Arkasında, yüz yaşlannda, uzun 
boylu, nurani bir ihtiyar ... Daha ar
kada da oldukça genç, gözleri ağla
maktan kızarmış bir kadın. 

Bu çocuk, Hazret fsmaildi. Ayak .. 
lan ile bazen koşuyor, hazan dura
rak arkasından •elen nurant ihtiya-
ra; 

- Baba, baba f 
Diye hitap ediyor ve önOne kattı

iı on kadar keçi otlajını i'Öıteriyor .. 

du. Bu keçileri, yolda; Amalika ka- Burada durdu. Evveli eocutuna htiyar Peygamber o kızıl renkli ~tme f 
bilesinden bir çoban vermi§tf. Çoeu- baktı. İçi hassas bir btba ptkatiyle 1'um rıiumıı gösteriyordu: HAcerin ayakJ~, arasıra, sende. 
tun peşi sıra gelen ihtiyar zat; Haz- ijrperiyordu. - lrte burada bir çardak kurarak liyo•du. QtnkQ •e~iği, bastığı Yer 
ret İbrahfmdf. En arkada ı>erişan , Hacer de durmuştu: yavrumuzla beraber oturacaksın... insan eliyle açılmış bir yol defildı: 
ürkek bakışlarla etrafın ıııudıtını Ne olacaktı? Zevci Hazret lbra - Ne yapalım takdiri IlAhi böyledir, Tatlar dikenler, çalılarla dolu idi. 
dfnllyen kadın da Hazret lbrahimin him çocutu He beraber kendiaini bu boyuA eP.,ıek lizım. D ...ıd ki b 1 i... 1 t k 
zevcesi ve Hazret lımailin validesi tenha, yaban muhitinde bırakıp da- Hazret İbrahim, bu ıöslerden IH>D· bol;~-k ~ze::;~. oy u naya e ' ay. 
Hleerdi.. TJecek miydi? ra, oilunu kµcafına alıp göz yaıla- Genç valde; canhıraş f eryadlarla 

Oç yolcu ara11nda uzan bir stlkOt Hazret İbrahim; bu giditte ve bu ~ jgiQde öptG ve koldşdı. Hlceri de ıı. k ı d .~ k ld 
devresi geçiyordu. HHret İbrahim duruşta bir endişe seziyor, babası- röğsüne basıp alnına şefik bir buse i:i1a ~0":ıUy0::: 0

•ru 
8 ırınıştı. 

koltuğunun altında bir su matariye, nın yanına sokuluyordu. ihtiyar Pey topdurdu. - Yaaaaa İbrahim! .. Jıenl çocu _ 
kolunda hayıtlardan örfilmüı bir se- ıamber, kolunda ve koltuiuwlüı eı Ve yfJzUntl, geldlfi yere tevire - tµmla beraber kime bıraktın? llent 
pet vardı. Artık iıte, Keda dağlan - yayı yere koydu: rek; deve eantını lııtıldata hlfllda- • 
nın tam dibinde idiler - Ya Hicer .. dedi.. Al ıu matra· ta döpmete başladı. bu ıuı. ~:Uy•rda nasıl bıraJııp di>ıt11-

Hazret İbrahim biraz durdu. Eli- bayı .. Şu hurmaları ve ıu unu.. H4cer, oldutu yere yıtılmıt, yav- yoraun ! Yapma!.. 
ni katlarının Dzerinde ıiper ederek HAcer, zevcipin uzattıiı eıyayı al rusu kucağında, atlıyordu. Taaa~a lbrah'm ! 
etrafa baktı: Kimıe yok .. Vahıi bir dı. Bfr arahk etrafına bakındı; Taşlar ve topraklar, lyiee kızııırıış 
manzara; gözlere dehıet ve havet - Ya İbrahim 1 Ne oluyor, artı~ Bu tenha; ıııeçhul ve vahşi mu - tı. Genç validenin feryadı: keskin 
verecek tekilde uzayıp aidiyordu. ayrılıyor muyuz? hJtte, kttçOk bir yavru ile ne yapabi- akisler yaparak sükftnetf ihlll edi -
Kanıki Hacun daiınd"; meşe or - Küçük yavru; na~arlarmı kareıki Urdf? Nerede sıfınır, nasıl vakit ge- yordu. Bu feryada, ller'deki aröJıe
nıanının insan ayaiı deimemiş ara- dağlara tevcih etmiıti. '.ffazret İbra- çirirdi 1 de ne bir işaret, ne de bir ses cevap 
lıklarında, ta ötedeki bakır reni'i te- him gözlerini kapadı.. :Kirpiklerine Haıret lbrahirpfn röJge~i, yavaş veriY.:ordu 
pelerde hayattan, iuaan ojlundan kadar relen ıöz yaşlannı, i'ene içine yav~ş dağın eteğinde uzaklaşıp gi- Hazret 

0

lbrahim gidiyor, Hacer ko 
hiç bir niıane aözilkmUyordu. akıttı. Titriyen erni kaldırdı. Par - diyordu, }{Acer yerinden fırlAı:fı. Ot- şuyordu. Böylece eperce gittiler. Ar. 

Sıcak ve aydınlık dolq semadan mağını kaldırdı. Ve kanıma cevap lunu batrına ba!llar-k bu y,ölll'enin tık dağın yamacına çık!lacaktı. 
bir kuı b'le geçmiyordu. verdi: flrkasmdan koşmağa baıslacit. Sesi . - Devam edecek -

Hazret İbrahim ruban mücadele - Ya }ljicerf Şu noktayı görüyor n!n çıktıtı kadar, acı ve nevm't hay. 
geçiriyordu. Düıünceliydi. İri gözle- musun? kırışlariyle bağınyordu. 
rinin içinde, dilıünceıinin aiır ve dal- Hac erin aözleri; zevcinin ipret - Yaaaa lbrahfm !. .. Yaaa İbra-
1r1n bulanıkhiı vardı. 1 ettiti yere dikildi: hiın !... Duıır ıtitme ! Al~ah aşkına 

( 1) Mh·'otii!mekP: (S, 98) 
(2) Kibei muauasMJllll buluıadu

i• rer. 
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Dikili zelzelesinin plinçosu 1 Vatanı için .sil~~a ~a· Alman talıtelbahirleri 
24 Eylül 1939 Pazar 

Ünün en mühim 
s t af ı · · hif d t" .. B R l rılan dın alımı Bir Finlandı·y v pu 

Dit
- B f - aş ar l l!DCı &a e e - 1 oru ·. ecep Güvenkan ve doktor !olunmaktadır. Hafif "'ar"iılar· bu- ! ' a a -

• "tara ı 1 nci Sahifede - t B N h d ·• ... .::tanbtıl 23 (Telefo la) Al . " ur... : e~ı .i. ün şehrimize dönmüşler- rada tedıwi edilmektedir. ~ ' n - - b ı:;; Dun sabah saat 7,20 de. Knrabu - dır. Dıkılıde ağır yaralı kimse kal_ Ayvalık, Altınova ve havalisindeki manlara kar,ı harp etmek üzere F- TUnU attrdılar 
hadisesi 

ndra, 23 (Radyo) - Deyli Eks- run kazasında da hafıf hır zelzele m~:n~ştı~·. Yaralılar, tamamen İzmire halk, zelzeleden .korkarak geceyi a - ransada te~kil edilen Çek lejyonuna Londrıı, 23 (Radyo) - Finlandiya 
els' gazetesinin l\Ioskovadan aldığı vuk~ b~lmuştur. . . . 1 getıı:ıı:n.ış bulunm~ktad.~rlar. . . çıklarda geçirmektedir. . iltihak için Çekoslovakyadan kaçan- bandıralı l.\1akedonya adındaki vapur 

'ık• Pı unıata göre Sovyet hükumeti, Vil- Dun kızıla.r merkezı umumısınden Dıkılı zelzelesmde olenlerın ı _ Facia kurbanları derhal defno _ }ardan dört kişilik bir kafile bugün- maden yüklü olarak Norveç sahilleri 
~ntı~ Litvanya~·a verilmesini mu va- evvela 1000, müteakiben de 2000 li- simleri şunhtrdll' : lunmaktadır. kü Konvansiyonel treniyle Yugos - önünde bir Alman tahtelbahiri tara-
It~~am,iı2' ş3tü(r·R. adyo) - Beı·lı'nden ııe- ra o.lmak. üzere 3000 liralık yardım 1 - Gümrük muhafaza takım ko- İstanbul, 23 (A.A) - Kandilli lav~adatı~ şebhrimize gelmiştir. fı.ndan yakalanmış ve madenlerin in-

- emrı .1zmll' kızılay merkez reisliğine mutanı Ahmed rasathanesinden: eye m aşında Avrupanın ta - gıl~ereye götürüleceği anla~ılması ü-
aşa malumata göre. Ru~ya ve Alman- gelmıştir. Eskişeh ·rdeki depodan 2 - Aşçı Talip Bugün saat 7 yi otuz lıe dakika nınmış din alimlerinden profesör zerıne, Makedonya vapurtı torpillene-
va- tarafından Lehi~tanda tespit edi- ~00 _ça?ı.rm. d~ derhal ')'ola çık.arılch- 3 - Bukakl Kemal . 5 saniye geçe hafif bir zeliele kay- şunları söylemiştir: rek batırılmıştır. 24 kişiden mürekkep 
arı- Yeni hudud muvakkattır. Bu anlaş- gı bıld~rılmı~tır. Çadırlar, !zmı.re. g. e- 4 - Bakkal Kemal. a_ ılesi, dedilmiştı"ı·. Bundan lıaşk'l 4 u·· 26 da- - Çekoslavakvada halk Alman ol.an vapurun mürettebatı, sandallar" 
uh- ıı, bilhassa Polon'·alılaı·ın son mtıka- 1 k b r.;; B · idaresı·nı·n t 'kl. · k · "' ı ,,.. t -' ece ve uradan derhal Dıkılıye ~ - akkal Kemal ıkı yaşında ço- kika geçe bir zelzele daha kayde _ azyı erme -arşı ısyan hın.erek kurtulmuşlar ve Norveç sahil-

a a- •ııe inin her iki hükumet kuvvetleri e 1 l kt c etmiştir. ı k tir. ta.fından kırılması içindir. s r:o ~maca. ~r.. . , . ugu . . . . dilmişse de bu çok hafiftir. Şimdi memleketim ihtilal halinde- erme çı ·mış1ardır. Finlandiyanın 
aç- lllsterdam, 

24
, (.".A.) _ Alman- zmırden .. Dıkı~ıye_ ş_ımdıye kadar 6 - Emnıyet komıserı Avnı Su - Her ikisinin de merkez üstünün a· S Berlin sefiri protestoda bulunmuştur. 

lfl• u ~ . .. . 39 çadır gonder lmı~tır. Bunlardan lıaşı • rasathaneden 308 kilometre uzakta ır. onunda memleketimin istikla -
. . et hudud hattı bıtaraf muşah:d- ıo tanesi Nafıa 15 tanesi verem mü- 7 _ Kahveci Fahri ld • t h . d'l kt . lini kurtaracağına eminim. Alman -·ıne ın hayret' · · ol kt d M" ' o ugu a mm e ı me edır l 1 .. d 1 . b · •h· mı mu~ıp . ma a ır. u- cadele, 8 tanesi kızılay cemiyetleri - 8 - Ayvalıklı deveci Mustafa oğ- .,. • ar a muca e e ıçin fr çok Çek za- Varşova 'dan 

- Ba,tarafı 1 inci sahifede -nın ~tıdler, Sov~~tlerm Bıaly.st?ck - Lvov nindir. 6 tanesi de Bergamadan gön lu Abdurrahman . Zelzele felak~tzedelerine Parti bitleri, ilim adamları ve yüksek tah-
at~ı., lekttını .at·eıcavuz ede~eklerın .. ı zannet - derilmiştir. D:ı.hilive Vekaleti de zel- 9 - Sakıt zade Ilüseyı·n efendi - sil gençleri yabancı memleketlere il-11 e ı B t Al " genel sekreterliği 500, Cumhuriyet 
ka · r G . 1 er. u va~ıye e gore man- zele felfiketzedelerinin vaziyetiyle nin validesi Ayşe Merkez bankası umumi merkezi tica etmişl.er~ir. . . . . .. te~kil eylemektedir. Leh kıtaatı çok 
çı: ttiyJ:lıİla~~~~d~~g;ofu~tr~a~:~1t:~~i ehemmiyetle alakadar olmakhdır. 10 - Serezli Hüseyin oğlu Rüs - 4000, ayni bankanın İzmir şübesi Ben de ünıversıtedekı kürstimu bı- faık hava kuvvetlerine ve motörlü kı-

hil 
hı· Hükumet yardımı, büyük olacaktır. tem 1000, kızılay umum~ı merkezı· 3000 rakarak silaha srıldım. Çek ordu - taata karşı mücadele etmektedir. Po-

- ıye etmek mecburiyetinde kalacak- D'kil' k b kb ı 11 R" t ·ı b ' b td ı ı asa asının mfüta el p anı - us em og u dört yaşında Nu lira tebeı·ruda bulunmuşlardır. sunun .r su ayı olarak düşmanla lonya kıtaatının tamamen dagı· tıldıg-ı 
·ın, ır. Bununla beraber iki ordu ara- t h ı ı · k · · S 
tt 

lııd za en azır anmış o duğu gibi kasa- rı p f çarpış111_ a. ıçm uriye yo.liyle Fran- ve büyük bir kısmının esir edildig-i 
e ,,, .a çizilen hududun kati oldug·u zan- b ·d 12 R d artı· mu·· ett.şı· ve mp.b la d ll"d:Jmemektedir. a yenı en inşa edilirken bu plana - eşa iyeden Abidin ~ US r saya gı ıyonım. Beraberımde bulu- hakkındaki Alman haberleri tamamen 

l ~ale, 23 
(A.A.) _ Essenden bildi- göre inşa edilmesi muvafık görül - 13 - Abidin oğlu Recep C. H. P. müfettişi İstanbul mebusu nan Ü.Ç genç de gönüllü olarak ordu- y~nlıştır. Modlin ve Varşova bölgele-

•l\•or: mektedir. İzmirliler, Kızılay kuru - 14 - Haşim Balaban ailesi Hava B. Galip Bahtiyar Göker refakatin- da yer alacaklardır. Daha üçyüz ki rınde dünyanın en büyük muharebec;i 
Alman _ Sovyet politikasının Al- muna mütemadiyen teberrularda bu 15 - Dem rtaş muallimi Ali Riza de İzmir mebuslarından B. Mehmed şilik bir kafile Yugoslavyadan hare- vukubulmuştur. Bu bölgede mukaYe-

ta lunmaktadırlar. İzmirdeki muaırm 16 - Hidayet oğlu Fethi Aldemir, B. Sadeddin Epikman ol - kete hazırlanıyor. Yakında gelerek mete devam etmekte olan leh kıtaatınu 
nva halkı üzerinde tesir ve akisle- t l b 1 k 17 B d b' ·ı 'h d kl .ıırlen korkan nazi makamları umumi ve a e e er endi aralarında yar - - ergamadan Rahman oğlu uğu üzere Dikili felaketzedelerini ıze ı tı ak e ece erdir. general Boronovski kumanda ediyor. 

Utüphanelerden antibol~evik kitap- dım için para toplamağa başlam1ş- Mehmed ziyaret ve zelzele mıntakasında tet- Almanlar gizli istihbarat teşkila- Rava - Ruska bölgesinde general Bier-
l' .., !ardır. Bu para toplanınca felaket - 18 - Amuca Mustafa kikat yapmak iç;n Dikilive gitmiQtir. tını dünyanın her tarafında POk ge- mackinin idaresinde bulunan ordu cli-
ın verilme~ini menetmiştir. Bu ka- " "' ..,, r üzer:ne Es!'len kütüphaneleri Hit- zedelere yardım olmak üzere kııılay 19 - Amuca l\Iustafa validesi Gelen telg raflar: niş mikyasta kurduklarından seya - ğer bir mukavemet merkezini teşkil 

•r· 1\1 merkezine tevdi edilecektir. 20 - Ahmed oğlu Mehmed Ali Zelzele münasebet'yle Bursa me- hatimizi gayet ihtiyatla yapmak mec etmektedir. 
·ı ın «. ein kamp» kitabının da ve- Dikilide zelzele esnasında feci su- 21 - Çağlıyan karısı Hatice busu, İzmir eski valisi B. Fazlı G!i - buriyetinde kaldık. Harbin, sulh Varşova bu iki ordu ile temasını 

k tııesini meneylemiştir. 2 h ·. . Varşova, 
23 

(A.A.) _ Miralay Li- rette ölen ikinci komiser B. Avni Su- 2 - Çağlıyan çocuğu Ahmed Ali leç ve Gireson mebusu B. M. Akkaya cephesinin zaferiyle neticelenece~i- mu afaza eylemektedir. 
er nQki. Varşova radyosunda beyanat- ba~ının cenazes'nin lzmire getiril - 23 - Ahmed oğlu İbrahim dan Parti ve belediye başkanlarına ne, Polonyanın da kurtulacağına V Lipinski, sözlerini bitirdiği sırada 
r, bulunarak Zamosk _ Ramaruska mesi burada bulunan ailesi efradı 24 - Ahmed oğlu İbrahim kar1sı teessür telgrafları gelmiştir. Civar şüphe etmiyoruz.> arşova rad.ro istasyonunu Alman is-

.~n. taknsında mukavemetin devam et- tarafından istenmişti. Fak· .. ~ B. Av- Muhsine belediye r~isliklerinden de teessür J k . d / k h b tasyonları karıştırmış ve bu ista~yon. 
r - ninin cenazesi, diğer cenazelerle bir- 25 - Ahmed oğlu İbrahim çocuğu telgrafları gelmektedir. r a Slm İ i ar e !ar biraz müzik verdikten sonra Polon-

• gıni bilclirmiştlr. Buradaki kıtalar likte defnedilmiş olduğu için İzmire Hüseyin ~ • • yanın tamamen Alman işgali nltında 
n- 1 "rıeral Biernakinin ktımandası altın-

1 
İ 2 İ k b 1 d - b"ld" h nAı '.l bıılunmaktadır. Lipin•ıki, be,·anatı- getir emiyecektir. zmir emniyet 6 - Ahmed oğlu brahim kızı Gül B 1 d gır mıyece u un ugunu ı ıren aberler ne!'1rct-

J. a nihayet verirken Alrı~an mrlYoları k~ldr?sundakdi pollislerk, B. Avninin siı2.m7. B b k er.aill' en Kahire,23 (Radyo)-Elehramga- mi~=~~ir23 (AA) p 1 • ~. ~<ırirntı. musiki ve Polonva alevhin- aı esme yar ım oma üzere arala - - a uccu Hüseyin arısı A - • , • zetesinin verdiği bir habere göre, Irak ' . . - o on~a muda-

•

a hnberlerle bozmuşl, ... rdır.· Alman· rad rında para toplamağa başlamışlar - dile - Baştarafı 1 ı!Ilc1 aahıfede - b k'l' N . . ·ıt .1 k faası kahramanlarının çete muharebe-
:ıarı bütün Polonyanın Almanların ır. - ocugu Necdet ( a uccu ü- ıetle mukavemet eden düşman ile çe- arasında münakid muahedeye göre • a a gos r ı erı ce a e ~·e ~ ı - " r- d 1 28 Ç w B b H J aş\·e ı ı urı paşa, ıngı ere ı e ra !eri vapm kt .. te d'kl • lAd t'· 

m l nde oldıığunu iddia etmektedirler . Dikili felaketzedelerinin iaşesi , seyinin) in muaherebelerden sonra alman kıta !rakın şimdilik harbe girmekle mükel~ Alma~ ~umaı:rlaı~mın ~:m hareketi ez -~ Pari!'\. 
23 

( A.A.) _ Bu sabahki ga- Bergamadan gönderilen ekmek, pey- 29 - Çocuğu Neziret (Babuccu ıtı dün Varşova ile Medlin arasında lef bulunmadığını söylemiştir mek ıçı~1 maıyetındekı ktwvetlere ne ~He tefsirleri : nir ve sa;r kuru gıdalarla temin o - Hüsey'.nin) Vistülün cenubunu takiheden yolu • · k.adar şıdd.~tli emir ver~iği a}man i:;-
Polonrnnın Almanva ile Sovvetler lunmaktadır. Ayrıca kızılay kurumu 30 - Necati bey kızı Münteha reçmeğe ve bu suretle bu iki mevkii v OTOŞJIOf tıhbarat burosunun aşagıdakı telgra-

ffta~ınrla taksimi hakkmda tefairattıı da İzm"rdeıı muhtelif yiyecek mad- 31 - Necati bey çocuğu Sümer 'ıiribirinden tecride muvaffak olmuş- fı.ndan an~.aşılmak~adır. n~ telgrafta tıl b deleri göndermiştir. Bunlar f elaket- 1

1 

32 - İbrahim oğlu Hüsnü. ur. Bu münasebetle binlerce esir alın- C h [ · d • bılhaı::c;a şoyle denılmektedır: 
h nnan n sabahki gazeteler R usya- zedelere dag·rıtılmaktadır. Ölenlerin '·ekunu 44 dür. Beş ki- nıştır. ep e ert gez l Ve cKöylerin temizlenmesi işi Grau -

1 
n hemen hemen bir tek kurşun atma- J d B b f,n bu kadar miihim bir pay almasıno Şimdiki halde felıiketzedelerin şinin cesed:nin çıkarılması için çalı· Garp cephesinde bir çok noktalar- J • J • enz, rom erg ve Posen mıntakala -~avret ediyorlar. mühim iht'yacı çadırdır. 39 çadır, ih- şılıyor. Diğerlerinin isimleri henti7 ln h~Jif topçu faaliyeti olmu<ıtur. Sar- o n !l rında bul~man pi~aci~ ':e sürnri polis 

_ Gazeteler, Hitlerin bu kadar uyı::al tiyacın pek azını karşıhyabilmekte- tesbit ed lememiştir. ebruck civarında bir Fransız tayya- l\Ioskova, 23 (Radyo) _ l\lareş<d ~uvvetlerıne ~\·erılm1Rtır. Al~rnnbrı ~I b · dir. Zelzeleden yıkılmamış olan 35 Ağır yaralı olarak şeb.rimiz mem- ".esi dafi toplarının ateşi ile yere inme- Voroşilof, bazı cepheleri teftisten son- k~tledenler. layık o!dukları ak. ılıete 
rna~ını atı devletleri tarafından b ugramışla d cı k- k S ı ~.·apılan ablokanm tevlit ettigw i korku- göçmen ev:nden bir kısmının dıvar- le ket hastanesine getirilen Dikili fe· "' mec ur kalmış ve mürettebatı esir ra buraya dönmüştür. . r ır. ..,ar ı yu arı ı ez\'q-~ ları da çatlamış, oturulmasında teh- Jaketzedelerinden Yugoslavyalı Mü- >dilmiştir. O l d• d~ temızleme işi bilhassa büylik bir 

11-aa abtfetrnk ekktedirler. Gazetelere naza- like görülmüş olduğu iPin bunlar da layim oğlu 25 yaşında Nazif hasta- Bir hava muharebesinde bir Almaıı a a ıye . dıkkat ve şiddetle yapılmaktadır. Lodz 
n u or u Führeri Danzig, kori- :.- • da Al ı· k ti · ·1 • ki p fen memurlarının mua'-·enelerinden nede ölmüı:ıtür. ayyaresi düşmüştür. mnn po ıs uvvc erı ası erın ve 

or, oznanya ve Silezva üzerindeki " ~ B L d 'd cf " d damla d t d 1 · h kk 1 rnellerinden vaz gecmeıctense Sov- geçirilerek tahliye ettirilmiştir. Di - 1 Serezli Halil oğlu Demir de ağır erne, 23 (A.A.) - Neue Zurcher on ra ' n on Ü . r an. a eş e en erm a ınc nn ~etleri Avrupanın göbeğine ka.İar sok- ğer göçmen evlerine bir k>S>m aileler yaralıdır. Demirin 18 yaşında k>21 7.eitung gazetMine göre, dün Alman gelmı~lerd>!.>. IJıağa sevkeylemiştir. teksif edilmiştir. Esk"şehirden gele - Ayşe, kamyonla lzmire getirilirken tayyareleri alçaktan ve bü>11k sürat!< Paris, 23 (Radro) - Yüksek mec- Alman ":tıhbarnt bürosu, mevzii 
p n p · · cek çadırlar, mühim bir ihtiyaca ce- ölmüş ve hastaneye cenazesi getiril· Schaffouse Kantonun üze~inde lisin dünkü toplantısına iştirak için G.arpışmalar esnasında bu sözde «J>O-

ll e ı arısıen gazetesinde Lucien vap verecektir. Tekrar zelzele ola_ miştir . muşlardır. n uç- Londraya gitmiş olan ba~vekil Daladi- lıs» lerd .. en .. bir .ka.ç. t.anesinin kah.ra-
ourgues yazıyor: b k d ı ı a ld kl t f k d .. cS. ar.ka. doğru akın> bundan bo"vle bilir düşüncesiyle enkaz ve yıkılmış Babası Demir, hasta bakıcı ve h em İsviçre dafi topları d h 1 f r . t ye, aş uman an genera Game en ile m nca. o u erını ı ıra etme te ır. 

C': il " dıvarlar arasına halk bırakılmamak- şirelere: ı;ı-eçmiştir er a aa ıse e donanma kumandanı amiral Darlan Parıs, 23 (Radyo) - Varşovadan 
h•nr nü ıkmal etmiştir. Ve Sovyet ta, bu ·uüzden eşyasını da alama - - Kızım nasıl, nerede yatıyor? 3· J. bugün dönmüşlerdir. gelen malümata göre, burada Leh kuv-t'an~lavi.zmi bütün Balkanlara da ve a" D kt k d' . ır ng·ııı·z vap A .k d vetleri. Alman taarruzlarına 60 kiio-A.drıyatik kıyılarına kadar mevziler makta ır. Geceleri hava soğuk yap iye sorma a, en ısıne : UrU merı a onanması metrelik bir cephe üzerinde şiddetle 
elde t w 

1 
_,_ makta olduğundan af'ıkta bulunan - lvi, kadınlar koğucıunda yatı· T k e mege ça ışacilAtır. h Ik h t 1 ,. d' . d C J b ·ı kt d" :.. 1 . orp t.fe car p r.r k b f t D f k. • . mu avemet etmektedirler. Almanlar 

Epopue gazetesinde Bernard Le- a ın as a anması en ışesı var ır. yor. eva ı verı me e r. zmıre ge- . ~ ~ " Q a l rOT e l ZI zıyaret hücumlarını topçu ateşi ve tavyar~ 
\·er$.me yazıyor: Qnun için çok seri tedb'rler alınma- tirilen ağır yaralılardan 4 kişi muayc Londra, 23 (Raayo) _ Tobak adın- d k b?mbard~~anları ile takviye etmekte-

Hı.·tıe.rin bu kadar gavri müsaı·t b;r sı zarureti hasıl olmuştur. 1 ne neticesinde hafif yaralı oldukları d k' . .1. e f c e dıı·ler Sıv ı h lkt k d taksımı kabul etmesini~ sebebi bn.tı Fen memurları ve İzmirden gönde- anlaşılmış, pansumanları yapılarak a ı ıngı .ız vapuru, Manş denizi açık~ · ı a an, .. ~ ıı:. ve çocuk -
cephesindeki harekattan pek me~ntın derilen nafıa amelesi maili inhidam, taburcu edilmişlerdir . Bunların ara- arında bır torpile çarparak batmıştır. Lizbon, 23 (A.A) - Atlantik de- !ardan telefat çok buytlktur. Almmı -
k ı tehlikeli dıvarları y1kmı-lardır. Di _ · sında zelzelede Dikilide ölen otele· lapurun mürettebatından beş kişi kur nizinde bulunan Amerikan donon - lor, ıeh~c yaklaşamamaktadırbır. Çün-

b~ !'llıyan Hitlerin bütün kuvvetlerini ulabılmiştir. masından müfrez bir filo Amiral ku ev1eıde bıle mudafna ve muka\·emet 

hızım cephemize sevkedebilmek kin kili f- Be~ga1ma aras1ındaki telgr
1
af ve B. Fahrinin zevcesi ile çocuğu var Courtuayın kumandasında yakınrla vardır. 

er şeye muvafakat etrniR olmasıdır. tele on uat arı ace e tamir ed: miş -ı dır. Derhal Dikiliye dönmüşlerdİl'. B İr Alın h t• Lizbona hareket edecektir. Budapeşte. 23 (A.A.) _ Dün bü _ 
Ordre gazetesinde Pertinaks yazı_ t"r. Telgrnf memurları kurulan liir D:kili tapu memuru B. Niyazı Öz an eye J Filoda bilhassa Trenton ve Bag _ tün gün mülteci akını de\·am etmi5'tir. 

Yor: · çadırda çalışmaktadırlar. D'kili ih- kan, Kemalpaşalı Abdurrahman ağ M k 1 d A · Halen hududu gecen mfiltecı'lerin "ele-
k t 

l" l"k d · d k ı 1 ü k 1 Ü o s OV"" Va •tt • der gemileri bu unmakta ır. mE'rı- .. 
Almanya, kuvvetli bir Ruc:ıvanın a- racat on ro or u aıresi e y1 ·ı - Ilı Ia il Acar, s üp ü beydull:ü· u. gı l kan harb gemileri Lizbon l:manıncla di 25 bin ve nakil vasıtalarının adedi 

Yaklar1 altında ezilme!\ tehlikesinP !an binalar a>·asındadır. Zelzele es- oğlu Abdurrahman Yanardağ, Anta' Moskova, 23 (Radyo) - Bir Al- bir kaç gün kalacaklardır. Bu mild- beş bin olarak tahmin edilmektedir. 
ı:naruzdur. Fak:ıt hiç bir zaman hic bir nasında elektrik motörü bozulmuş, yalı l\lehmed oğlu iuzaffer Altay TI~n. ticaret heyeti, bugün buraya gel- det zarfında Amerikan donanması- Bütün Karpatlar altı bölgesi şimcli
ınıparatorh1'k 8tl!Hn imparatorluQ-11- bu ~;u~etle klasalba ceryan~ız kaıılmdış-1 ve Zehra kkızı Ayşe de ~ikiliden lz 'llıştır. Heyet, yarın l\Iolotof tarafın- nın bir kaç cüzütamı gemilere i1ti - Jik en büyük mülteci bölgesidir ve 
nun muvaffak ol<lnğu Sf'kilrle hir silalı tır. Eger ze ze e esnasın a te .er r mir mcmle et haRtane ıne get rilcr dan kabul olunacaktır hak edecektir. kızılhaç cemiyeti ile diğer teşekküller 
Patlamadan genişlemeğe muvaffak ol- elektrik ceryanı bulunsaydı facia ağır yaralılardandırlar . Tedavi altı - 1 · 1 rniiltecilere yardım için ellerinden ge-
mamıştır. pek büyük olacaktı. Çünkü kopan c- na alınmışlardır. C. H. p ırtis~nin Be.yannamesı· ıen i vapmaktadırlar. 

Oeuvre g-azetesinde Genevieve Ta- lektrik telleri, biribir-ne karışmış va- Dikilide hafif yaralıların miktar- Mülteciler, Ukranyadan feci çıkış-
bouis yazıyor: ziyette enkaz arasına karışmış vazi- 76 dır. Bergamadan gelen malOma· - Ba~taraf, 1 n ci Sahifede - !arı eı:ına~ında yüzlerce kimsenin 6ldU-

Almanya ve Rusya bir tampon dev- yettedir. ta göre zelzeleden Bergama jantlar· kalışı~a a~l.ı.yanların gözyaşlarını dindirmek vazifesi .karşısındayız. {Tünü bildiriyorlar. Ailelerinin yok ol-
let tesisinden vazgecmekle hata ic:ıl1>- Dikilinln Çomer ve Çaltan köyleri ma merkez karakolunun dıvarları lıQ F~lake~ı onle~ek, ıstırabı dindirmek, elemi saadete çevirmek için ca- dıığ-unu öğrenen bazı mülteciler ele in-
mişlerdir. Almanvanrn hiq!'1eı:ıi 

0 
kıııfar de zelzeleden zarar görmüştür. Di - hapishane ve müddeiumumiı;k bina : t!gına ;~~ndıgın ve. millet işlerinde hayırlı çalışmalarına daima milza- tihar etmişlerdir. 

gayri müsait de~ildir. Zira ken<lisinr kilinin 250 metre iler'sinde toprak- }arının dıvarları ehemmiyetlice çat · h,u et ettıgın Cumhurıyet Halk Partisinin, izmir teşkilatı adına rica edi-
bUyük Leh endüqtriieri isabet edivnr ta husule gelen yarıklard~n kükürt- lamıştır. Bergamada 6 evin dıvarlar rorum: 
Bununla beraber Rus va da hiç bi; ... : l Ü sıcak su 1 ar fışk>rm a ktad ır. Dik!li- rıkılmış, Kozak köyün de bir çok PV • insanlık ve Türk! ii k dnygularrnın içinde ya ratbğı asil y->rdımm·erliğe p a ri s -Lo n d r a , dan 
man bu derece :Avrupanın göbeğine nin Delikli taş köyü de zelzeleden ler·n bacaları yıkılmış, Zeytindağ ~~~~de~ geleni. ~:ap. Yicdanları.mızda huzur duymak ve ya;alı gönüllere -Ba§tarafı 1 inci aahifede

mamiyle püskürtülmüştür. Ren nehri
nin her iki tarafında vaziyet hiç değis-

kadar ilerilememiı::ıtir. hasaı·a uğramıştır. Burada bir çocuk, nahiyesinde 10 evin dıvarları çatla - suı ur Hrmek ıçın yardımını esırgeme. Bütün işlerinde asil ruhuna ve temiz 
Ruzveltit1 nutku ıfa bn eıabahki mat- bir de kadın ölmüştür. Köy öğretme- mıştır. kan1ına dayanan teşkildt adına sana daima hürmet ve minnet aziz yurt-

buata mevzu teşkil etmektedir ni B. Ali Riza, D'kilide ölmüştür. De Dikili, 23 (Hususi muhabirimiz - taş·· 
Le journal gazetesinde Saint _ Bri- liklitaş köyünde eskiden beri bir de- den) - Zelzele faciasının kat'ı ol -

ce, cParasını ver, al> maddesine avdet likli taş varmış. Evvelce burada da- mamakla beraber bilançosu şudur: 
mese1Hi hakkında şu ı!ıatırları yazı- ima bir ışık yanarmış . Bu ışığın yer Dikilide bugün de çıkarılan 3f 
yor: altından fışkıran bir gazdan ileri cesedle ölenlerin adedi 83, Kaba -

Cumhuriyet Halk Partisi Vilayet idare heyeti reisi 

~eisicum?u~ Ruzvelt cMantığa dö- geldiği zannı vardır. kumda 15. Bademlide üç. Bergama-

.. ATIF İNAN 
. Turk h~n~iy:t.lidir,. ş~~kat ve him!1yesini, icap edince en yüksek şekilde 

ı-?s~ermes~nı bdır. Dıkılı zelzele felaketzedeleri için Kızılay tzmir merke
?:ının açtıgı ):ardım listesine teberrü devam etmektedir. Dün teberrüde 
bulunan hamıyetli ve yurtseverleri yazıyoruz: 

Lira nelım> d~~ıştır. Mantık -her şeyi me- Dikili kaza merkezindeki çeşmeler da üç, Ulacık köyünde üç, Kazık -
nedemedıgı dakikadan itibaren -herşe de harap olduklarından bir kısmının bağlar köyünde iki, Deliklitaş kö -
ye mfiu.ade edilmesini emretmektedir. suyundan şimdilik istifade edileme- yünde iki, Ceman 111 . Buna, bir; 
Bu suretle Amerikalılar tamamen mü- mektedir. Halk arasında gecelikle - !zmirde diğeri yolda ölen iki yarah İzmir mebusu Mehmed Aldemir 25 

savi muameleye tabi tutulacak olan riyle yatak ve evlerinden fırhyan da ilave edilirse yekun 113 tür. Bakkal Mustafa Caşın 5 
muharipler hakkında bitaraf hattı ha- yarı çıplak çocuk ve kadınlar çok - Maamafih bu rakamlar yukarıdı.ı Bir sahibi hayır tarafından 2 
reket takip edeceklerdir. Buna muka- tur. Bunlara Bergamadan toplanan da işaret ettiğim gibi kat'i değildir. Pul bayii Ali Kemal 10 
bil Amen1cah1ar muharebe bölgesine bir miktar çamaşır ve saire dağıtıl - Çünkü yüzlerce amele ve asker ı:?n- C. H. P. Müfettişi Galip Bahtiyar Göker 15 
sür üklenmek ihtimallerinin haricinoe mıştır. Hafif yaralılara tzmirden gi- kaz yığınlarını kaldıı·makta ve maa- Kunduracı Rasim Duygulu ıo 
kalabilecekl-erdir. den sıhhat heyeti tarafından l.azım !esef cesedlcrle karşılaşmaktadır. İzmir mebusu Kamil Dursun 15 

Budapeşte, 23 (A.A. ) _ Sovyet kı- Henüz Çarşı mahallesinin enkazı bi- Hoca zade Ahmed Ragıp Üzümcü 500 
talannın kısmı küllisi henüz Rutenva bürosunun şu cümlelerle başlıyan teb- le kaldırılmamıştır ki, burada amelr.- İkbal şirketi Hasan sertel 5 
hududuna gelmemiş ise de Sovyet ileri liği hakkında burada tefsirlerde bulu- lik etmeğe gelen ve kahvelerde aa - Feyzi Arpacıoğlu 100 
kıta1arı ile Macar kuvvetleri arasında nulmaktadır: bahhyan köylülerin ne oldukları bel- Bir sahibi hayır tarafından 25 
t~masa. başlamıştır. Bu a rada bazı ha- cİyi haber alan bir Alman menba - li değildir. Bu sebeble facia kurban- Cenap Tutumlu 2 
d~selerın cereyan ettiği söylenmekte- ından öğrenildiğine göre Alman_ Sov- Jarı miktarı fazlalaşacaktır . Dikilide Yeniasır gazetesi 50 
dır. yet hudud hattı icap ettiği zaman is- 28 kayıp da vardıı-. Cevdet Onbaşıoğlu 100 
~em, 23 (A.A.) - f sviçrede bugün tifade edilmek üzere Polonyaya kar- Bugün sabahleyin saat sekiz ile İbrahim Çakıroğlu 2ö 

yemden bazı emniyet tedbirleri almış- şı harp açılmadan ve askeri harekata on arasında ik'si ş!ddetli olmak üzere Behçet Gürsan 3 
tır. başlanmadan evvel te:ıpit edilmiştir.~ beş zelzele kaydedilmiştir. Ahmed Mümtaz istanbul 5 

Filhakika burada ta1ım ln edilcliğ-ine RL1 tebliğin sarih bir itirııf teı:ıkil el- Dikili ile Kabakum arasındaki a- Hüseyin İzzet Akosman ve l\Iehmed Feyzi Seyrek 50 
göre arslan payının Sovyetler birliği- tiği Daladiyenin 23 ağustos itilafı hak razde yarıklar husule gelmştir. Bu- Diamcrikan Tabako kumpanyası memurları 60 50 
ne terkedilmesi ve Ukran~·a petrolle_ kında nutkunda :;;öyledifü sözleri te- radan sıcak sular fışkırmaktadır. Ka- Elektrik malzeme~i ticarethanesi sahbi Zifer 5 
rinden Alm:myanın vaz~ecmde mec- yid ettiği ehemmiyetle tebarüz ettiril- le altı mevkiinde de büyük bir yarık Diamerikan Tabako kumpanyası işçileri 9 60 
bur olma!'lı dolayı~iylc Alman milletin- mcktedir. Tebliğ, Almun\'anın evvelce açılmıştır. Yeni kavaflar çarşısı esnafı 50 
ele ha~11 nlan fena intibaı izale E'tmek kararlaştırılmış bir planla hareket et- Dikilide, ekmek ihtiyacını karşı_ Yunan general konsolosu jean D. Stephanoıı 25 
Uzere Hitlerirı <>"nrhfla bir rn"v:-ıffakı- tiğini ispat etmektedir. lnmak üzere bir fırın yapılmaktadır. Maliye memurları 66 
yet ~mımıı•1 Hıtimali mevcnttm'. gelen müdaYat yapılmıştır. Dikilide En fazla cadıra ihtiyaç varılır. Ağır Emniyet müdürü Selaheddin Arslankorkut 5 
Di~r cihetten ~man istihbarat bulunan Memleket ha~aneti opera- yaralılar lzm~e ve Balıke~re nak-W•~C•. •H•.•P~. iŞjeh~lti~ir•o~cia~ğjı~~~~~~~~~~~~~~-·~5~~-ı 

memiştir. ~ 
Bale, 23 (A.A.) - Emin bir kay

naktan verilen malumata göre Siogf
ried ha~~ındnki Alman askerinin dört
te biri hava tesisatının kusurundan do 
layı Anjın ve Romatizmadan ve bilhmı 
sa. pek fena bir gıdanın tev1it eylediği 
mıde rahatsızlıklarından mustarip bu
lunmaktadırlar. 

Londra, 23 (A.A.) - İstihbarat ne
zaretinin bildirdiğine göre !{anada -
nın kıymetli yardımı saresinde lazım 
olan başlıca maddeleri tedarik etmek 
imkanı hasıl olmuştur. Kanada en
rlüstri!'ıi ingilterenin emrine amade 
bulund~ırulmaktadır. Kanada yapur -
ları ile haricten mübayaatta bulun 1 -

bilecektir. Kanada donanması, ı:imdi -
den ingiliı rlonanması ile berabeı· ça
lışarak sahillerden uzak yerlerde se
fer eden gemileri himaye etmekte Ye 
mayn aramaktadır. Rir çok yardımc1 
Kanada gemileri faaliyette bulunmak
tadır. 

PariR. 23 (Radyo) - Bu sabahki 
harp tehliği: 

Sahaha karşı dilşma11 C:rınn ~ark 
mıntaka!'ıındn kuYvetli hi·· ı· ·ıız van
mış, pi\ski.lrlülmü~t"· •. AY'li rephcde 
gece mukabil topçu faoliyetlerf lmuş
tur. 

Londra, 23 (A.A.) - !stihb'1ı·:ü 
nazın ingiliz filosıınım ~imdh"• kr<lPl' 
vedi A lmAn denizaltısı batırdıf.ını bil
dirmekt , 'r, 
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ANA OLU 
GÜ}.ı"LÜK SİYASİ GAZETE 

Sahip ve Başmuharriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

Umumi neşriyat ve yazı İ§leri 
müdürü 

HAMDİ l~czııET ÇANÇAR 
IDAREHAI .E.Sl 

İzmir İk'nci Beyler Sokak 
r. Ha k Partisi binası içinde 
Tel af: İzmir - ANADOLU 
T IPfon: 2776. P. kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ 
Yı 1ı-ı 1400. Altı ylığı 800 

kuruştur. 

• 'ancı memleketler için sene
i ' abone ücreti 27 liradır. 
Günü geçmiş nüshalar 25 

kuru•tur. 

A •• ADOLl: MATBAASI ... ~nA 
Ba .. ılmıştır. 

====-•:.:::::==========::::::::==:::====·· 

V ktor 
Bakteryolog 

A. Kemal TonaJ 
Bulr~cı. salgın 

ate 
ti8Stahk1u 

(Verem ve saire ) 
~lıane polia ~ ~ 

mnda 74T 

Telefon: 4115 

(ANADOLU) 

V. F. Henri Van Derze ~!!"'-------
Dr. Nuri Şemsi OperatiJ"r 

Güneren Dr.Asil Mukbil American Eksport Lines lns. 
N evyork icin: 
d•!baminen vapuru 19 eyliile 

doğru bekleniyor. 
Ehmouth~ yapuru 19 eylüle 

doğru bekleniyor. 
Ek.,cello~ vapuru 25 eylüle doğ

ru lıekleniyor. 
f:l, crınonb Yapuru 3 ilkteşrine 

t' • u bekleniyor. 
Ek moor» Yapuru 6 ilkteşrine 

Emrazi intaniye h"aatanesi li
buratuvar ıefi 

Hastalarını Tilkilik Menzil So
kak 15 No. da kabul eder. 

TEL: 4057 

At akam 
Memleket haıtalianeıi operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı Ja
k inyon apartmanında kabul eder. 

Telefon: 8537 

do-rıı bekleniyor. J • l h • l 
Ek><ecutive> vapuru 10 ilkteşri- zmır n ısar ar Basm üdürlii- ,,.. 

ne doğru bekleniyor. • t, 

Den Norake Middelhavslinje: g., ünden: r' 
f'orveç limanlan için: ' 
c:Bayarcb motöril 20 ey!Ule doğru Çamaltı tuzla_~mdaki id[lre malı kahvehane ile sütçü ve berber dükkiın-

heklenivor. !arının 939 malı yılı mayıs 940 sonuna kadar kiraları açık arttırmay ko-
D. T. R. T. Kumpanyası • Bu ' .:ı "'ıltırnştur. l\Iuhmmen kira bedelleriyle muvakkat teminat paraları aşa-

pest: gıda yazılıdır. 
Tuna limanlari için: Faı·~n~m~leri levazım şubemizde görülebilir. 
c:Budapesb motörü 22 eylftle 1 ~ldı!er~n. 7-10-939 günü saat 10 da başmüdilrlüğünıiizdeki komis,•o-

doğru beklenivor na gelm. :;r! ılan olunur. · 
Tisza> motÖrü · 25 eylı1le doğru Senelik 

bekleniyor muhammen 
cDı:na~ "motörü ilkteşrin bidayeti- N~m Ki,.~ bedeli 

ne dogru bekleniyor. J ,ir:• K. 

:\Iuvakkat 
Teminatı 
Lira K. 

Service Maritime Roumain :' --
. . 

Köstence Glaa ve Tuna limanları KahYehane 120 00 9 00 
ıçın: Sütçü dükkanı 30 00 2 25 

cDurosfor.> vapuru 30 eylftle doğ- Berber dükkanı 30 2 25 
ru beklenhror. 24 28 3518 

Societe ·commerciale Bul~are de "T" k •k k / •• d •• [ " ., " 
Navigationa vapeur: ~ e .nl 0 U U mU Ur UgUnden: 

Rados lskenderiye ve Port Sait 1\I"h d' k k' · · . • • . • . u en ıs ısmı ma ıne ve ınşat şubelerıne alınacak talebelerin duhul 
ıçm • . . A _ ımtıhanları Teşrin i evvelin ikinci pazartesi günü saat 9 da Yıldızdaki ~ 

cCh~pka> vapuı u 22 eylule dogru kul binasında yapılacaktır. 
beklenıyor. 24 26 28 30 ı İskenderiye ve Port Sait için: 7549-3526 

cTzar Ferdinand> vapuru ilkteş- Kır kag., ac b l dı· . t . d • 
rin bidayetine doğru bekleniyor. • e e ye r(yase ın en. 

Vapurların is:m ve tarihleri hak
kında hiç bir taahhüd alınamaz. 

K~sabaya isale edilecek 2508 lira keşifli kocasu tesisatına ait eksilt
!11enın son ~ünü olan 18-9-939 tarihinde hiç bir talip zuhur etmemiş oldu-

:---- Doktor 
Cahit Tuner 

Sinir hastalıkları 
ınuteha~ 

--------------· gundan eksıltme on gün daha temdid edilmiştir. 

1 
S 

. . İhale 28-9-939 perşembe günü saat 15 tedir. Taliplerin Kırkağaç bele-
per co vapur acentesı ~·esine müracaatları ilan o~ur. • 3530 

ADRlATlCAS AN v·ıA t d • A ·· • d 
Caldea motörü 22~ey1Ql.g39 tari- ) aye 8JIDJ e DCUmeDJD en 

hinde beklenmekte olup Napoli ve :Menemen Şehit Kemal okulunun onarılması nafıa müdürlüğündeki 

Her gün snat 3 den sonra Şamlı 

Cenova limanl~rı için yük alarak ha- keşifnamesi veçhile 913 lira 6~~ kuruş bedelle ve 15 gün müddetle açık ek
rekD~t edecektır. lCı 

1 
siltme.re konulduğundan istekiilcrin 24.90 sayılı yasa hükümlerine göre 

mna vapuru ey ıl son arında h .1 · . · · . · 
beklenmekte olup Venedik ve Triyes azıı ıya~aklar: :emınat:~n ı~c bırlıkte 2 ılk teşrın 939 pazartesi giinü 

1 
sokak No. 19 da hasta kabulüne 
başlamıştır. 

te limanları için yük alarak hareket saat on bırde vılayet e'1cumcnıne baş vurmaları. 15 24 3416 

Tel: 3559 edecektir. Istanbul belediyesi ... den: 
lTALlA S. A. N. &• 

c~rincipessa .. l\Iaria» motörü Tııksim belediye gazinosunun mefruşatı işi kapalı zarf eksiltmesine 

Z 
28 ey!ul 939. tarı.hıııde Cenovadan konulmuştur. İhale 4/10/939 çarşamba günü saat on beşte İstanbul be-

ay i cenubı Amerıka lımanlarına hu re ket lediyc~i daimi encümeninC:e yapılacaktır. Muhammen bedel 26473 lira 92 
1-7-9!39 tarihinde Olti ilk mektebin- edecektir. kuruş ve ilk teminatı 1985 lira 55 kuruştur. Şartname 133 kuruş muka-

deıı 366 nLımar"lı almış ld ~ 
1
. flfmdakj hareket tarihleri ile nav. bilinde İstanbul imar müdürlüğünden alınabilir. Taliplerin ihaleden sekiz 

" o ugum < ııı- .. 1 · üd" I" - .. d 1 ki f • hl" t 39 1 't ı , .· u· , . . . _ lunlardaki deği<ıikliklerden acente- ı.un evve ımar ı_n ur uyun en a ~ca arı eıını e ıye ve yı ına nı 
oma) ı ~~) ~ e ım ~ enısını alacagım- . . , ., tıcaret odası vesıkaları ve ilk temınat makbuz veya mektupları ile 'Z490 

dan eskısınm hükmü yoktur. mız n~esu.ıı:et. ~abul .et~ez. Da~a INo. lu kanuna göre hazırhyr.cakları kapalı zarflarını ihale günü saat on 
Adres fazla ı.afsılat ıçın lkırıcı kordonaıı dörde kadar İstanbul belediyesi daimi encümenine vermeleri. 
Alireis ikinci Dede .sokağı N'o. 4 de FRATELLI SPERCO vapur acente- 19 24 29 2 3455/7375 

l\Iustafa oğlu Raci Öntitrk cıine nıürac~a~Le:~1~~s~ r~c;o~l~~~~s Türk Maarif ce miyeti kız ve 

lzmir • Buca 

Kütü Lisesi 
' Resmi 1iselere muadildir. Ortaokul 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 244:~ 

ınıfları ile lise sınıflnrı vardır. Leyli. 
nehari kız ve eı·kek talebe alınır. 

Loııdra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlan-

15 mız sefer yapacaklardır. Telefon: 2080 

lzmir Gümrük muhafaza ta
buru sat:nalma komi~yonun
dan: 

C i n si 
Miktarı 

Kilo 
Umum tutarı 

Lira Kr. 
~Iuvakkat teminatı 

Lira Kr. 
Eksiltme saati 
Saat Dakika 

Arpa 19750 987 50 75 00 15 00 
Saman 0440 283 20 22 00 15 30 
Kuru Ot 1241 622 00 47 00 16 00 

1 - İımir <.fonırlık nıtılwfa,.,,, rnbnnı kıtaatı i'myacı için yulc1rırla 
cins ve mikb:m yazılı mncldt:!cr defaten teslim edilmek üzere açık eksilt
me suretiyle ·atın nlınacııkbr. Eksiltme 25 9 939 Pazartesi günü hizala
rında gösterilen saatlerde yapılacaktır. Şartname<ıi komisyonda görü-,f 
Jelıilir. · 

2 - lfmum tahm~ıı tutarları ile muvakkat teminat miktarı karsıların-
da gdsterilmiştil'. • 1 

3 - 1steklilerin 24.90 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde 
v~ şartnamelcr:nde ) azılı \·es:kalarln muvakkat teminat makbuz veya 
B.ınk-ı :nektup1ariyıe l ir!'kic eksiltme saatinde İzmir Beyler sokağı ar
kası C ~· ı tutı.l ı kııı.11>: ı) nsı y~nında 13 sayıda Tabur satın alma komis-
yon-.ına 'Tlliracaatları. 10 15 20 24 (3354) 

erkek talebe yurtları 
1 - Türk mnnrif cemiyeti talebe yurtlarına kayıt muamelesi devart 

etmektedir. 
2 - Kız ta.ebe yurdu. Kız lise.;i ile kız enstitüsüne yakın ve merke 

zi vaziyette olup lzmirin en havadar bir mevkii olan Köprü· 
dedir. 

3 - Erkek talebe yurdu birinci ve ikinci Hselerle Tecim lisesine ve 
Gazi orta okuluna yakın lıiı'inci kordonda 320 No. lu binadadır. 

4 - Yurtlarda talebenin mütalea terbiye ve inzibat işleri lise mual
limlerinin nezaret ve uhdelerine verilmiştir. Kayıt olmak isti -
yenler hemen müracaat ederek kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

& - Yurd ücreti 150 lira olup memur ve mütekait çocuklardan yilz
de on ve iki kardeşten yüzde 15 tenzilat yapılır. 

22 23 24 25 26 3497 

Taksim 
jandarma 
nundan: 

Ayazpaşa İstanbul 
satınalma komisyo· 

• 

1 - Seksen dört bin metre astarlık ve çamaşırlık beyaz ve on bin 
beş yüz met ı·e astarlık kurşuni yerli bez kapalı zarf eksiltmesi 
ile sat ı ıı alınacak ve eksiltmesi 5 birinci teşrin 939 tarihine ras
lıyan pı•rşeml..ıe günü :mat on beşte Taksim - Ayazpaşada on se
kiziııci jandarma mıntaka komutanlıitı binasındaki komisyo
numuzıla yapılacaktır. 

2 - Her iki c:nsin bir istekliye ihalesi mukarrer olan bu bezlerin 
muhammen bedeli virmi üc bin dokuz yüz kırk ve ilk teminatı 
bin yedi yüz clok:-:ın; beş liı:a elli kuruştur. 

3 - Şart kftğıdı her gün komisyonda görülebilir. Veya parasız alı-
nabilir. 

4 - İsteklilerin İstanbul levazım amirliği muhasebeciliği veznesine 
yatıracakları ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektubu 
ve şart kağıdında yazılı ~air belgeleri ele ihtiva ed~cek olan tek
lif mektuplarını eksiltme !-ıaatından bir saat evvelıne kadar ko
misyonumuzda bulundurmalan lazımdır. 

20 24 28 2 7308/ 3445 

24 Eylül 1939 Pazar 

Tornacı alınacaktır •.. 
Askeri fabrikalar umum mO~ 

dürlüğünden: 
• · Fabrika~arımıza torn~cı alınacaktır. İsteklilerden !stanbulda butaıı.
Jarın Zeytınburnu fahrıkasına lzmirde bulunanların Halkapınar~faliri· 
kasına ve Ankaradakilerin umum müdürlüğe müracaatları. 

inhisarlar 
den: 

20 22 24 26 28 8427 

umum müdürliiğiJtt'_ 

J - Keşifna~e. şartname ve planı mucibince 7 /9/939 tarihin<le k&• 
palı zarfla yap~.la~ ~ün~kasa~a talip zuhur etmediiinden Df• 
y~rbakır baş mudurluk bınası ınşaatı işi yeniden pazatlıkla ek· 
sıltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 34235.79 lira muvakkat teminatı 2567.88 ' 11· 
radır. 

::: - Pazarlık 27 / 9/ 939 çarşamba günü saat on altıda Kabataıta le
vazım ve mübayeat şubesindeki alım komissyonunda yapıla• 
caktır. 

4 - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir An· 
kara Diyarbakır baş müdürlüklerinden 171 kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

6 - Münakasaya girecekler pazarlık için tayin olunan gi.in ve c:aa.tta 
yüzde yedi buçuk güvenme paralariyle birlikte mezkOr komi~· 
yona gelmeleri.. 22 23 24 25 _ 8492/7468 
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~l:mir Levazım Amirli f i Satın Alma ! 
~ Komisyonu ilanları ~ 
lzınir levazım amirliği satın alma komisyonundan: • 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 4500 kilo zeytinyatı a-

çık eksiltmeye konmuştur. . 
2 - Şartnamesi Konyada levazım amirliği satın alma komisyonunda-

dır. İstekliler şartnameyi bu komisyonda görebilirler. ·, 
3 - İşbu 4500 kilo zeytinyağının muhammen tuutarı 2587 lira 50 ku· 

ruştur. 
4 - İlk teminatı (şartnamesindeki yüzde yirmi beş nisbetindeki mik-

tarı da dahil olduğu halde) 242 lira 59 kuruştur. J. 

5 - Eksiltme 13-10-939 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 10 da 
Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. .-

6 - İsteklilerin teminat mektubu veya vezne makbuzlariyle zamamn· 
da bulunmaları. 24 30 5 8 429iS 

lzmir Bornova Askeri Sabn Alına Komisyonundan : 
1 - Kuşadasında ciheti a"keriye tarafından gfü~terilecek · mahalde 

yapılmak üzere bedeli keşfi (88319 lira 59 kuruşluk) iki adet 
pavyon ile (15217 lira 59 kuruşluk) bir ahır ve (5824 lira· 66 ku· 
ruşluk bir mutbak ki ceman (109361 lira 65 kuruşluk) inşaat ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - lbalesi 16-1. Teş-939 pazartesi günü saat 11 de izmir - Bornov~
da - askert satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - · Muvakkat teminab (6718) liradır. 
4 - Bu inşaata ait resim, plan. fenni ve husu<ıi şartname her ıran 

Burnavada askeri Aatın alma komisyonunda görülür tetkik edi
lebilir. 

& - Bu işe istek! olanlar nafia vekaletinden alınmış yapı mUteaahit-
Jiği vesikası göstermesi veya bizzat yüksek mühendis veya mimar 
olması vcyahud bu şartlan haiz olmadığı takdirde bu i~in f ennt 
mesuliyetini üzerine alacak bir mühendis veya mimart inşaatın 
devamı müddetince j:-;tihdnm edeceğine dair wnoterlikten tasdikli 
senet verme~i şarttır. 

8 - Eksiltmesine girece1der 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncm m~
leriyle 5 inci maddede yazılı vesikaları ve kanunun 32 ,.e 3~ Un· 
cü maddelerinde yazılı tarifatı daire~inde teklif ve teminat mek
tuplarını ihale saatinden bir saat cveline kadar adı geçen komis
yona vermeleri. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yukarıda bildirilen 
vaktine kadar komisyona gelmesi lazımdır. Postada vaki olacak 
teahhür kabul edilemiyecektir. 24 29 5 11 3529 • 

lunfr Bonıova 08keri .'!atın alma koınüıyonııııdan: . 
1 ~ Tümen birliklerinin ihtiyacı için ayrı ayrı 10. şartnamede ve 8. 

şartname 15 şer ve 2. şartnamede 10 nar ton olmak üzere c~man · 
140 ton askeri vasfı haiz ve kimyevi tahlile tabi ekmeklik un pa .. 
zarlık suretiyle sabn alınacaktır. • ı · 

2 - Pazarlıkları 26-Eylul-939 salı günü saat 14 den 17 re kadar ~·a-
pılacaktır. "'" 

3 - Merkez birliklerine (Bornova, Gaziemir) teslim edilecek unların 
beher kilosuna (11 kr. 90 santim) ve hariç için (Aydın, Tire, Sö· 
ke,) Ödemiş, Kuşadası) (12 kr. 25 santim) fiat tahmin edilinij-
tir. , 

4 - Pazarlıklarına iştirak edeceklerin muvakkat teminat vermeleri 
şarttır. 

5 - İsteklilerin yukarıda bildirillen vaktinde teminatlaryle Bomova-
da askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 24 2526 3528 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma komiıyonundalı: . 
l - İzmir Tayyare alayı birliklerinin 24000 kilo kesilmiş sıiır eti 

ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 2 birinci teşrin 939 pazartesi günü saat on altıda kışla

da lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yaR~a -
caktır. : · ~ • 

S - Tahmin edilen tutarı G480 liradır. 
4 - Teminatı ınuvakkate ~kçası 486 liradır. 
5 . - Şartnamesi · her gün komisyonda görülebilir. . . 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı oldukla,rına .dair_ ves~~a g'Ö~· 

termek mecburiyetindedirler. 
'1 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üÇ{fu.cü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teıninat ve 
teklif mektuplarım ıhale saatından evvel komisyona· verıİıiş bu~ 
lunacaklardır. 16 20 24 29 ... 

inhisarlar Umum Müdürlü- ı---1111111!'~----------~---------· ---------------------------------------- -------------------- - - ~ Eksir Şahap 
ğünden: 

!şin nevi 

Düzce Bakımevi 
inşaatı 

muhammen B. 

Lira Kr. 

258.147.58 

% 7,5 muvakkat 
teminatı 

Lira Kr. 

N157.3't 

eksiltme 
şekli saati 

Pazarlık 14 
Kalıata~ Başmüdürliik 
binası tamiratı 20.027.15 1502.02 Pazarlık 15 

I - Keşif, artname Ye planları mucibince 5, 11/IX 939 tarihlerin
de ihale olunamıyaıı yukarıda yazılı her iki inşaatı yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

II - Keı:ıif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatları hiza
larında ~ nzılıclır. 

JJI - 27 ıX 9!rn çarşamba günü Knbntnşta levazım miibayeat şube 
siml ki alım komisJ onunda yııp1lacaklır. 

IV - Duzc bakımevi şartnamesi 1291 ve ba::; mücliirlüğü binası ta
miratına a·t rtname 100 kuruş mukabilinde her gün levazım 
~ubesi \eznesi den ve İzmir Ankara baş müdürlüklerinden ve 
Düzce m murl ğundan alınabilir. 

V - ::vlün. kn<ın~ a · t:rak edecekler şartnamenin F fıkrasındaki ve-
1:1aik \e) uzcle 7,5 güvenme paraı:ıı ile birlikte eksiltme icin tayin 
olum n glin ve ::natlarda mezkur kombyona gelmeleri iJan olu-
nu~ 20 22 24 26 3452/7387 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma komisyonundan: 
Teminat M. 

Tahmin edilen Akçası 
Miktarı Cinsi Lira Kr. Lira Kr. Eksiltme şekli ihale tarihi Saatı 
•1200 K. fasulye 546 00 40 95 Açık eksiltme 26/9/939 Salı 15 , 
2700 Zeytin 540 00 40 50 c c 26/ 9/ 939 Salı l ~ !3p 
:ıeoo Nohut 432 oo 32 40 c c 26/ 9/ 939 Salı ! r · ' !===o==========:!l2:340 Sadeyağı 2223 oo 166 73 « c 27/ 9/ 939 çarşamba ıs 

Oktor l200 K. üzüm 180 00 13 50 « c 1 27 / 9/ 939 Çarşamba 15/30 
rıooo Pirinç 1440 00 108 00 c c 27 / 9/ 939 Çarşamba 16 

Ç h 
j 1620 Zeytinyağı 777 60 58 32 < < 28/ 9/ 939 Perşembe t5' · 

Basur memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek
liği, iştihayı arttırır 

Süleyman ÜT U :~700 Şeker 729 00 54 68 « c 2? /~/!!:)~) Perşembe l5:130, 
3000 Sabun 930 00 69 75 · « « 28. 9 939 Perşembe 16 da 

Çocuk Hastalıkları Mütehassısı 
Londranm The Hospital Fo 

Sick Children ve Viyananın St. An
na ve Un. Kinder Sp. Nam hasta-
nelerinde etüd yapmıştır. 

Her gün Birinci Beyler sokak 42 
numarada 12 den 2,30 ve 5,30 dan 
8 ze kadar hastalarım kabul eder. 

TELEFON: 2310 
., _____________________________ ., 

ı - İzmir deniz komutanlığı birliklerinhı yukarıda cins ve miktarı yazılı dokuz kalem erzak ayrı ayrı şart
namelerle ve açık eksiltme suretiyle hizalarında yazılı tnrih gün ve saatlarda Kışlarla ltmir 1eveı1Jın 
amiı"liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Teminatı muvakkate akçaları hizalarında gösterilmiştir. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - htekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve şartnıunesincı .. . 'a~ıh 

ve::;ikaları ve teminatı muvakkataları ile birlikte ihale saatrndan evvel komisyonuna ınül'ae&atları . 
. ·ıı 15 19 24 ·:-
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