
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. 

., 
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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 

Ml•_:tı 111 ... 1 11111 11111 111 lllllttnaH l lllllfflt•tUlllllll iti ıııattt tlttl l llltln tllllll lllllMllll lll, lf • t llft 

~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 ·:-

---~--1:!'~---



Ro anya kabinesi muvakat l 
Bükreı, 24 (AA) - Havas ajansı bildi

riyor: 
General Arceseanu kabinesi birçok siyasi 

•ahıılar ve gazeteciler tarafından Kalines
konun cenaze merasimi ve lüzumlu olan ten
kil hareketi müddetince asayiş ve nizamı 
temine memur muvakkat bir hükumet ola-

....._ rak telakki edilmektedir. 

A lmanlar, Isviçre hudu dun' 
dan mı geçecekler? 

Londra, 24 (Radyo} - Bir Alman tay . 
) aresi dün ikinci defa olarak lsviçre hudud
Jarını geçmit ve bir müddet uçmuttur. Ala
kadar mehafilde söylendiğine göre; Alman
lar, lsviçre hududundan Franaaya taarruz 
için bir plin kurmaktadırlar. 

'tirıni dokuzuncu yıl 25 Eylül 1939 Pazartesi No. 7951 Her gün sabahlan lzmirde çıkar siyasi gazetedir. Telefon No. 2776 (Nüshası her yerde 5 kuruıtur) 

dı
edir. 

Almany , Po onyanın artık mevçut ol 
ğını ileri sürerek sulh istemek fikrin 

~.:::.: . .:.:..: . ..:.-. ..: . ..:.=z:: . ..=~ • ..: • .:. : • ..: • .: •• --. -· -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· • ·-·-· • ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-····-·-·-·- ·-·-·- - ... • • • •• • • • ::a:aa. 
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-Zelzeleden yıkılan bir depo, kızıla yın kurdui u çadırlı aı evi bir mat a zada enkaz kaldırılıyor 

Harici eVekilimizdün Z EL Z E L E FELAKETi 
os o aya vardı 

Türk · Rus dostlı:ğu kuvvetlidir 

ilk mülakat bugün Kremlin 
sarayında olacak 

Balkanlarla Şarki Akdeniz statü
kosu istihdaf olun uy ot 

ndesa, 24 (Radyo) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Türkiye Hariciye Vekili B. Şükrll 
Saracoğlu, refakatinde Hariciye Ve
kaleti yüksek erkim ve Sovyetler bir
litinin Ankara elçisi B. Terentiyef ol
duğu halde dün akşam Kadeş vapuriy
le buraya gelmiştir. Misafirleri rıh
tımda Odesa Sovyet reisi Savçenskl, 
Hariciye komiserliği reisi N oviko n 
Odesa makamları mümessilleri selam
lamışlardır. Türkiye Hariciye Vekili 
Tas Ajansının Odesa muhabirine aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

- Sovyetler birliği milletlerine 
Türk milletinin dostluk hissayını geti
riyorum. Memleketiniz arazisinde ilk 
dakikalarım esnasında bunu sizin va
sıtanızla bildirmekle çok bahtiyarım. 
Sovyet vatandaşlarının şen, mütebes
sim çehrelerini gördüğümden çok rnem 
nunum. Bu, Sovyetler birliği ve Türk 
milletleri arasındaki samimi dostluğu 
tebarilz ettirmektedir. Bu dostluk, iki 
büyük milletin kurtuluş mücadeleleri
ni yaptıkları sırada başlamıştır. Şim
di ayni yüksek harareti gö teren dost
luklarla dolu ellerini samimiyetle bir
birine uzatmaktadırlar. 

- DeYanu 3 Uncu aahifede - Moskovadan bir görünüt 

Almanların V arşova önün
deki hücumları • 

~rıyor 

CEPHELERDE V A ZİYET 
Berlin'den Paris-Londradan Varşova'dan 

- 'I• 

Zelzele kurbanlarından kunduracı 

Bir daha! 
Alman tahtelbahirleri 
bir Finlandiya vap '.1· 
runu daha batırdılar 

B. Kemalin üç küçük çocuğu ve çadır lara yerleştirilen feli.ketzeler ... 

Açıkta bul na halka 
veriliyor sıcak yemek 

Londr~ •. 24 <R~dyo>-::- ~ir Aı~~m Enk az arasından dün birkac ha"• 
tahU?ll>ahırı, StaJerak onünde Fın - • -' 
liindiya bandıralı ikinci bir vapuru l · k /' J Ç h ll • 
batırmıştır. Van eşı cı arı uı. arsı ma a esın• 

F'nlandiyanın Berlin sefiri, Al - • ' 
!fl~n~:a hariciye nezaretine gitmiş ve den şehre ag., ıT bir boku ya 'Uı/ıy'.)r 
ıkıncı defa prote toda bulunarak T 
dün ve bugün batırılan Finlandiya ~ '"'\ 

vapurla~ın~a ı:ne.mnu eşya bulunma- Dikili harar.\ bir halded r Burada yeni bir şehir ku· 
dıgını bıldırmıştır. r · . 

o*;, rulması lazımdır. Hukumetiın.zin bu sahada yardım· 

ltalya kabin esi larmm geniş olması DikiJileri.1 t(!m nnilerid r 

Cumartesi günü 
tnplanac :ık 

Roma, 24 (Radyo) - İtalyan ka
bineRi , gelecek cumarte,,j günü Ve
n dik arayında taplanacak ve mu
him kararlar alacaktır. 

- =+=-=-

Voroşilof 
Berli ıe gidiyor 

Moskova, 24 (Radyo) - Mareşal 
Voroşilof, bu ayın 29 unda Bcrline 
giderek, Almnn ordu~u baskumnn
danı Von Broçiçle konuşacaktır. 

** 
Mühim bir mülak1t 
Londra, 24 (Radyo) - Harici.re 

nazırı Lord Halifaks, bagün Rus se
firi Mayskiyi kabul etmiş ve uzun 
müddet konuşmuştur. 

Vali dün dikiliye gitti 

Açıkla bttlUftan felaketzedeler ..• 

. 
J 

Harbin bidayetindenberi hariciye 
nazırı ile konuşmamış olan Mayski 
ile Halifaks ara ında vukubulan bu 
mülakatın, büyük ehemmiyeti haiz 
olduğu söyleniyor. 

Dikili, 24 (Hu. usi muhabirimiz - tın b mı ır. hir parkında bit 

11 

den) - Kızılayın yola çıkarıldığı bil- a e\ i kurulmu tur. Yeni ~apılan bir 
dirilen çadırları henüz gelmemi tir. fırından b ka, e kilerinin de taıni. 
Halk açıktadır. Felaketzedeler, gece rine ba lanmı:;ı, ekmek ihtiyacı karşı. 
gündüz mewlanlarcln, kırlardadır. lanmıştır. Dinister nehrinde Bilhas a sehir parkından i tifade edil- z lzele h fif ol rak sık sık teker-

Berlin,24 (Radyo) - Alman teb- Paris, 24 (Radyo) - Fran ız res- Varşovn, 24 (Radyo) - Varşova mektedir. F.\'lerclen kurtarılabilen ki- riır etmekt dir. mdı en büyük kor-
liği: mi tebliği: belediye rei i, telsizle verdiği bir nu- T, · ı ı b / d lin lerlc çadırlar yapılmıstır. 3!> çadır- ku 'ağmurdur. Havanın bulutlu ~-

'.Alman kıtalarının tesbit edilen hu- Sar mıntakasında ve Vodimburg'un tukta, halkı muka\'emete ve yardıma orpı er U Un U da da bir kı ım halk bnrınmaktadır. me i, açıkt kalan halk arasında endı-
dud muıtakasına doğru hareketi nor- şimalinde Alman ileri hücumları püs davet etmiştir. Bu nutkunda, Alman Moskova, 24 (Radyo) - Dinis - Kaymakamlık ile ?<ıbıtn, ~ hir par- e t \lit etm· t'r. 
mal bir surette devam etmektedir. kürtülmüştür. tnnnrelerinin kötii bir Polonya leh - terdeki Rus gambotları, nehrin muh- kına kurulan cadırl. rd, f, nlh·ete gec- • fıa nm ıe~i. halkı~ da yardım!yle 
Deniz kuvvetleri de Hela yarımada- Paris, 24 (Rndyo) - Garp cep - çcsiyle yazılı olarak ehre altığı b0 yan- telif sahillerinde bazı torpiller bul- mi"tir. J)'f•er de\·air. z ruri olnrak fa- enk z nrn ındn t. hnrr Yat ve hafrıya-
sındalki Polonya mevzilerini tekrar hesinde bu gece tema:s halinde ke - namelerden bah eden belediye reı~ı, muslnrdır. Lehliler, kendi gnmbotla- alh·et ~ö terememek enir. ta devnm etmekt d'r. Rugun bazı hay-

-De. ama 3 DCil Salaifede - - Baıtarafı 3 ncü Sahifede - - Devamı 3 üncü ıahifede - rını'" daha evvel batırmışlardır. ·Kızılay, bugün sıcak yemek tevzia- - Devamı 3 ncü Sahifede -
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-----------------------------------------------------................... ------------------------~---------------------------------------------------------------..;.---------------:-:::; 
Avusturalya l~ehirde~ 

lngiltereye ordu ve ~ ~ 
tayy.1re gönclerect!k Al l ~ d •• • Tekirdağ SPOR 

Londra, 24 (Radyo) -İngiliz is- man arın •a er en umı Altay-Üçok m1.:11,.1 
tihbarat nezareti bildiriyor: . Jlf.6 •Şarap fabrikaaı ıarop wy 

A VU.ituralya, Büyük Britanyaya 
yardımlar yapmak için hazırlıklarını d k kl l ima/ine baıfac/ı Lfke hazırlık olmak üzere dfln ya• 
ikmale ~alışıyor. Yakında Bil) ilk Brl- • t • • •• • . ~ pılan Altay - Üçok maçını pek aı a8" 
tanya adalarına bir heyeti seferiye ı es ı erı so" en ı "OT Tekırdag, 24 (Hususi) -Tekirds.~ yJrci takip etti. İkinci takımlarıns-1 
ve ordu gönderilecektir. Yakında 4 T T şarap fabrikası, Amerikan çubuğun- berabere neticelenen 35 şer dakikalık 
bombardıman ve 5 avcı filosu gön - dan vücude getirdiği kendi bağları- oyunundan sonra birinci takımlar lılf-
dermek ilzeredir. nın üzümiyle şarap imaline başlamış- şıla~tı. Her iki. t8;kı!D oyun8: e!1 k~~: 

F O d G h d B K d Z . .. ,·etlı kadroları ıle ıştırak etmı3tı. Nvrı 
o*o--- ranSJZ ( USU, arp Cep CSİO e ugüne a ar ayiat tır. Halkın bağlarından şaraplık Uzum cede penaltılarla dolu blr oyundll1 

B J • t !eri de kilosu 4,5 kuruştan satın al- sonra takımlar 6-5 beraber kaldılaı'• 
u garıs an Vermeden Mu··h,·m Mevzı·ıer işgal Ettı• maktadır. Halk fiyatlardan mem- Ga.f'bi Anadolu gürsılerl: 

fiı d R nundur. Türkiye birinciliklerine iştirak e-
un an sonra usya• Londra, 24 (Radyo) - Skoteytir, 50 emindirler. Uzun muharebe de - him muvaffaki}·etler elde etmiıler o decek garbi Anadolu güreş ta)Qmı~ın 

ya mal gönderecek Taymis gazetesinde (Muharebeyi na Yam ettiği takdirde zaferi kazana - ve şimdi .Alman arazisinde muhare- A 1 şeçmelerf yıı.pıl<jı. Neticede Denfzb .. 
sıl kazanmalı) başlığı altındaki ma- cağız. İşte müttefiklerin tabiyesi bu be etmekte bplunmuşlardır. manya den 4, 1ımirden 2, Manisadan ı, ki c~ 

Sof.ra. 24 rnadyo) - Yakınlarda kalesinde Garb cephesinde Fransa olma! d G "h . Sebeb yukarıda gösterilmiştir. l man yedi güreşçi namatlılp ol•rak ın 
Bulgaristanla Sovyet RRusya arasın- ve lngiltere için alelacele bir zafer ı !~· eçen _cı an harbmde Fo- Çekoslovakyadaki isyan hareketin Balkan/ar a hava mü· sabaBkualasruırekta1:agnadrıbl~r.Anadolu serbest. 
da bir ticaret muahedesi akdedilecek- kazanmak maksadiyJe taarruz harbi şun deg l, Peten n muharebe tarzı den bahseden muharrjr, bunu hay - " ' 
tir. Bu muahede ile l3ulgaristan, Al- yapmıya lüzum olmadığını, bununla muvaffak olmuştur. Şimdi de Pete - retle karşılamamak lazım geldiğini, naha/atına baılaaı g(lreı taıınifinde DenizU birinci, bmır 
manyaya yaptığı mahsul ihracatının beraber passif müdafaaya da çekil- nin tarzını tatbik lazımdır. Peten, as asıl mühim meselenin manevi boz- B r 24 CR d ) Al ikinci, Manisa üçüncü geld!Jer. 
üçte ikisini Sovyet Rusyaya satacak- menin icap etmediğini kaydetmekte kerlerini kırdırmamakla isabet et - gunluk olduğunu, nazi ıeflerinin de er ın, • yo ..._ . manya SO eylülde Ankarada yapılacak ,_,.. 
tır. Almanların müdafaada kalarak İn- miş ve ordusu da kıymetinden birşey bundan korktuklarını, Alman ordu - ile Balkanlar araıunda buıiinden iti- bt Anadolu güreı birinciliklerine ı~ 

0000 giliz ve Fransız kuvvetlerini hücu - kaybetmemiştir. Bu tabiye en iyi düş su hezimete uğrayınca Alman mille- haren karıılıkh olarak han poata tirak edecek olan ırarbt Anadolu taJn• 

Y 
ma teıvik etmek ve muharebeyi ka- manın zay t taraflarını keıfetmek i- tinin de itimadının 11arsılacağını, tayyareleri işlemete baflamııtır. mı ıudur: ugosla vya zanmak sevdasında olduğunu yaz- çin zaruridir. Fransızlar, garp ceyhe f'mdi bu h§zimeti yaratmak için ça. Yalmz Berlin , Belsrrad, Tahran ve 66 kilodA Stfik Kandemir bw~ 
maktadır. Muharrir diyor ki: sinde bu güne kadar zayiatsız mü - ı21Idıtın1 yaımal<tadır. K4bfl hattı münkatidir. 61 kiloda Hasan GQraoy Denfılf, 

Kuvvetine wiJvenı·vor . cS~ri bir za.fer kazanmak miltte - A h 1 k kiloda Feridun AkUnal İzmir, '12 kilO-
• fıklerın noktaı nazarıdır, fakat bu, 1 1 t da Hamza Akhan Denirdi, 79 kflodl 

Belgrad, 24 (Radyo) - Münaka- doi.ru birşey değildir. Müdafaada manya u s eme Enver Akçah PenJıU, 87 kiloda Malı-
lat nazın, tetkik seyahati esnasında MaJino hattı, cihan harb·nde de gö~ , mud Kqrt PenlllJ, ılırdı Halll Sır~ 
beyanatta bulunarak: rUlc!üiü üzere İngiliz ve Fransızların Maıılıa •• 

- Sırp ve Hırvatlar memleketi ko- tutacakları her hangi bir hattan çok --.. ıa.D1111ı1e1a••----
rumak ve kurtarmak için and içmiş - daha elverişlidir. Bahalıya mal o - f •k • d b ) D.JI. k 
lerdir. Bitaraflıtımız bir zaaf sayıla- lan taarruzlar'1 kapılmamak lazım- 1 rın e u unuvor un Q fQm 
maz. Kuvvetimize güveniyoruz. Yur- dır. Zaferi ayni zamanda denizlere 
dumuzun hiç bir parçasını düşmana mutlak hak"miyette aramalıdır. ,41- Şehrimizde bir 
vermiyecek derecede kuvvetliyiz. Ba- man denizaltı gemilerini temizliye - / / ld 
şımızda kralımız, kral naibimiz var. cek kuvvetli lngiliz donanmasına ta- J k ze ze e o U 
Onlara inanıyoruz. Geniş halk tabaka mamiyle itimad ed!lebilfr. Fakat U- Harbin clör ilneil haftasına girer en siyaıt Dün akıam saat 20.60 de tehrfmlz· 
Janna inmek, iktısadiyatımızı takvive nutmamak lazımdır ki bu denizaltı de şimalden cenuba doA"ru bfr zelzele 
etmek mecburiyetindeyiz. • gemileri, umumi harpteki miktardan raaliyet venı· Jen başlıyor olmuştur. 

Demiştir. fazladır. En mühim nokta, düşmana T j T :.lı __ * __ 
~ o°*oo zaferi kaza~mıyacağına inandırmak- Paril'I, 24 (Radyo) - Siyast mc- 1 ederek yeni bir tez ileri sürecek ve İn- tacaktır. -· ·-

H 1 • k h tır. Muhamr, son muharebelerden hafi!, harbin dördüncü haftasına gi- giltere ile Fransa tarafındap bu devle- Maamafih, fngfliz baıveJdli Cember Bir Kayıp it erın a ve si bahsettikten sonr~ şunları ilave eı:li- rerken, askerj hare~ttan ziyade si- te verilen garantinin mevzuu bahis p-1 !ayn ile Fransız başvekili Daladiy~nin Çapkın Sabri ö'dii 
yor: . . . yasi faaliyetin başladığını bildiriyor- lamıyacağını ve binaenaleyh sulhun nutuklarıııda bildirdikleri gibi harp ~ 

Mti.•adere edildi / ~imanlar, şımdıkı halde mu~arc hır. Ayni mehafile göre, Almanya, Po- iıuL:ac:i lazım geleceği fikrini ortaya a- nihai zafere kadıır devam edecektir. Uzun müddet vilayet encümenfnd• 
beyı kazanamıyacaklanna yuzde lunyanın ortadan koldırıldığını iddia ece***»> azalık yapmış olan ve İzmirde temiı 

Londra, 24 (Radyo) - İngiliz ccc*tt»> k ruhlu, tok aöılU bir vatandaş olarak 
kaçakçılık komisyonu, Adenden Ham A K ı • t;ınınmıı olan Çapkın Sabri, evvell<l 
burra ıitmekte olan bir vapurda B. H. ti k d 1 r m a n a 1 ne s o gün ölmilş ve cenazesi, akraba ve dost-
Hitlerin şahsi adresle yazılı (20) 1 er ve ar a aş arı !arı tarafından dün kaldırılarak, as-
torba kahvenin müsaderesini emret- ~ ri kabristana gömülmüştür. 
miştir. C )!erhum, meşrutiyet ilanından son 

rres As_sosiyeıin, bu münasebetı.e • . Dün mil i merasimle gö mülrlü. e- ra (Çapkın) asında bir gazete çıkar-
is:ıhzalı bır yazı yazarak nazi şefı- Paralarını harıç memleketler ban mıı ve bu ismi, soyadı olarak kabul ey-
nın , e~seri Almanlann devlet men- • d b• t K J d h J d !emişti. 
faati için vazgeçmek mecburiyetin- k l k J ğ .

11 
d • Qaze e lZZa ra a U un U Çap}<ın Sabri, yurd hizmetlerindf 

de .kaldıtı bu maddenin Hitler için Q QTlnQ QÇlrmı, ae l er lT -- daima ön safta bulunmaktan zevk a• 
bu kadar kıymetli tutulmasının mi- BUkreş, 24 (Radyo) - Başvekil Kral, tabu.t~ Romanya~ın bttyUk ]J!.n riyaaız, ala7işten nefret eden vt 
nası anlışılamıyan bir şey olduğunu Berlin, 24 (Radyo) - Propagan- edildiği hakkındaki şayiaları tekzip Arman Kalineskonun cenazesi, bu- ~işanı ola!1 ~ırıncl Karo! nışanını ta- dfişündilğijnü serbest~e söyle~kten ~e 
kaydediyoruz. da nazın doktor Göbels, bugün ec - ~tmif, Hftlerle bet arkadaıtının, za. gün milli merasimle kaldırılmıştır. !ık eyl_emıştır. . . kinmiyen merd bir insan olarak tanın----:=**- nebi matbuat mümessillerini kabul ferden emin olduklarından dolayı Kral Karo!, veliahd Gran Yoyvod Parıs, 24 (Radyo) - Bır su kas- mıştı. Çapkın Sabri, bir müddet gaze-

y 1 etmiş ve beyanatta bulunarak, Lük - paralannı hıtriç memleketler ban _ Mihail, nazırlar ve generaller, cena- ta kur~an giden Romanya başve~ili teciJiğ: bırakmış, ticaretle ve sonra da 
UgOS 8 vya • ~embdurgl dtlok~lığdınınb'toldufğl ~ gibiAdli- kal arına gönderd klerı'ne daı·r, A - zeyi kiliseye kadar takip etm!şler - B ... Kalınes.konun c~naze . rnerası!Jl! ve'kiletl~ rneuul ol!11uştu. Son zam~n-

ger eve enn e ı ara ıgına - dir munasebetıyle bugun Parıste dını la.r~a ~ücudc~ haylı zayıflamı~ v.e sın-

M • t manyaca dokulnulmıyacağını söyle- mer'ka bankerlerinden Fnikeburgun · . 
4 

• • ayin yapılmıştır. Ayinda Cumhurrei. nının ılerlemış bulunması yüzılnden acartS 8D m"ştir. verdiği haberlerin esassız olduğunu, Cen~ze dını ayınden sonra şımal ·i B Leb b k"l B D l d' . hayatı mariz bir halde silriiklemişti. 
Göbels, bundan sonra Bohemya i- bunu is bat edene bu paraların yüı:de istasyonµna gütilrillmüş ve nususi :s • run ve aıve 1 •. a J 1> e Merhumun öJpmiyle ncı duyan a!leal 

flldh kesbediyor le Moravyada beş bin kişinin tevkif onu verileceğini söylemioıtir. t b" d" ·ı k T.? rt A A de .bulunmuşlardı?. B.aşvekıl B .. Da- afradına aamlmt ıaılyetlerimlzl ıuu 
~ rene ın ırı ere • -.o a ve .r~o Jsd ye, Romanya yanı başvek1line 

Belgrad, 24 (Radyo) - Budapeş
tedın a-elen haberlere göre Macar 
gazeteleri, Macaristan - Yugoslavya 
münasebatının salah yolunda devam 
eLtiğini yazıyorlar. Macar başveki-

oo müteveccihen yola çıkarılmıştır. Ve- gönderdiği bir telgrafta Kalinesko· rız. 
-~*=-K k E Uahd Gran Voyvod l-iihail, cenAzeyi nun kurban olduğu menfur suikasd 

a Ça Şya mezara kadar takip eylemiştir. Me- münasebetiyle duyduğu te,sıürü bil .. 
zar başında, nutuklar irad ed imiş dirmiş, Romanyanın bu büyük şah
ve Arman Kalineskonun büyük hiz- ı' siyet:nin ailesine taziyetlerinin bil-

tarafından bilô:kaydü,art 
müsar.'ere e:li .. ecektir 

linin, Yugoslavya bitaraflığı hakkııı- • 
d~ st>ylediii !akdirkar nutuk, ·ela- /ngıltere 
hıyetlar mahfıller, Yugoslavya - l\Ia
catjat4n s:yasi ve iktisadi münaseba
tınıll takviyesi lüzumunu ileri sürmek 
tedirler. 

---=·*·=-
Macaristan 

Mültecileri11J hayvan 
pe arııbq •atın 

al matı yasak etti 

Londra, 24 (Radyo) - İstihbarat !arını derhal nazarı dikkate almağa 
nezareti bildiriyor: daima hazırdır. 

Bitaraf memleketler, Almanya Simla (Hindistanda) , 24 (radyo) 

metleri tebarüz ettirilmiıtir. d rilmesini rica etmiştir 

-----ece***•••----

ltalya hükıimeti 
Türkiyeye karşı beslediği hüsnüni .. 
yeti göstermek için on iki adadaki 

kuvvetlerini çekiyormuş 

Şüpheli ölüm 
Hastatla sıtma varmıı 

Dün Karfıyaka nahiyesinin Haeı
hüseyinler köyünde Mehmed oflu Sa
lih şdında 35 yaıında bir adam, ansı· 
~ın ölnıüf ve ölQmil 9üpheli görülmüş· 
tür. Müddeiumumilik vakadım haber
dal' edilince nöbetçi müddeiumumi mu 
avini B. Rüştü- Uskant, tahkikata bat
laJnıftlr. 

Yapılan muayen~sind~ Salibin ött
denberi aıtma h••1;alıjmdan nıua .. 
rip l>ulundutu ve dün bir kinin aldık· 
tan az 10ıırı& öld~i\l anlqılmııtır. 

•oaaa 

At yarıfları 

ile ticaret yapmak hakkına tamamen -Başlıca gıda maddelerinin bitaraf 
sahiptirler. Fakat İng'liz hükllmeti memleketler kanallariyle düşman 
de, beynelmilel kanunlar mucibince memleketlerine geçmemesi için İn • 
kaçak ilAn edilen eşyayı, bu eşya bi- g"ltere hükumeti, ruhsatname usulü 
taraf memleketlerden geçse bile ka- ihdas etmiıtir. Amerika, Mısır, ja -
bil olunca zaptetmek hakkına malik- ponya, Çin ve hemen bütiln Asya 
tir. İngiltere, bu hususta daha fazla memleketleri için ruhsatname veril-

Budape§te, 24 (Radyo) - Macar ileri gitmemektedir. İng"ltere, bita- mesi hususunda azami kolaylık gös- Roma, 24 (Radyo) - Delpopolo ile askerlerini on iki adadan oelmıeğe Yarış ve ıslah encümeıılnjn sonb~-
hükümeti, hududu geçen mültecilerin ı-afların iktisadi münasebetlerini tan t7rilecektir. Bitaraf memleketler i. gazetesi, İtalyanın Türkiyeye kartı bqladığını yazmaktadır. Ayni ıaıe- har at yarı§lan dün Kızılçullu koşu 
sillh, mühimmat, at, katır, boynuzlu zim iddiasında değildir ve onların çın yapılacak sevkiyat münasebetiy- beslediği sulh fikir ve arzularım gös- te, İtalyanın Balkanlardaki asker tek- meydanında yapılmı,tır. Son hafta ya
hayvan, araba ve otomobil satın alma- ticaretini tahdid sevdasında da de - le ·stenecek ruhsatnamelerdeki mal termek ve ispat etmek maksadiyle on me hareketinden sonra 12 adadald kuv n§ları, ill~ haftaya nazaran biraz da
larını yasak etmiştir. Bunlan alanlar ğ,.ldir. HattA bitaraflar bu tedbiı !er mikdarlarının normal zamanlardaki iki adadaki ltalyan askeri kuvvetleri- vetlerini de geri çekmesinin ehemıni- ha l.(alabaJıktı. KO§ııl-rda derece alan 
ceaa sörecek ve aldıkları qya musa- yüzünden mütkül vaziyette kalacak mikdarı tecavüz etmemesine dikkat ni hazerdeki miktardan bile aşağıya yetini ve İtalyanın ıulha hizmet ede- hayvanlann sahiplerfl)e mükafatlar 
dere edilecektir. olurlarsa İnailtere, onların ihtiyaç- olunacaktır. tndirmeie karar vermiı ve bu maksad ceğini il&ve ediyor. dJlğ'Jtılııııştır. 

~ısLAM TARIHI~--
hiy varsa bu bize kafidir. Onlan sana emanet ettim .. Uıak- vAdinin bir kuytuıunda reçlrdl, Ve GlUp gitmek 9ok feci olac4ktı, Gerf-

Hazret İbrahim, ilerliyor, Hacer larda yaııyan inıanlann kalbine il- 111' u)t aözlerlni Yıldızlı aemaya di - ye döndQ. Çardata geldi. Yavnıı~; 
de hiç şikayet etmeden gözlerini si • ham ver ki burayı bir ziyaretgah it- kerek Allahtan kendisine metanet baygın, bitkin bir hale ıelmi'; 
!erek ihtiyar zevcinin ar~tsıııdıp ba- tihaz etsinler. Her zaman buraya vermesini yalvardı. Gece; tehlikesiz, - Su, su 1 
kıyordu. gelmeie mecbur kalsınlar.. fakat dakikalar, endite ve korku sa- Dfye fnlfyordu. Yavrusunun du -

Hazret İbrahim artık HAcerin na- Yarabbi, yarabbi 1 çarak geçti. dakları kurumuştu. Kendisinin de ta Hz. Muhammed 
zarlanndım uzaklaşmı~tı. Bu mevkJe gelecek ve gelmiş hal- İkinci, üçüncü günler de ayni me- kati tllkeniyordu. Hançeresi, 4jfer -

Yılanların fısıldaştığl çahlıkla - ka erza1' ftı.san et. Bu vahşi diyan lll içinde güzeran etti. leri buruıııuıJ, lQlılıttıt 1il\i1di, 
rın aralarından sıyrıla, sıynla dağın bir meyveıar, bir l'illıar eyle de 4ul- Tehlike artıyordu .. Matariyede su Merve '' laf~ dıtlaıııuı yedi de-

YAZAN: M. Ayhan~--
1)0NK0 IUIMIN HOLUAll 

Ht.nttea 2711 .... ince •.• limdi 
... ......_ ı.aıunt111tu ,..,.. yalım •• 
karta JlartıJa duran Keela •• Hacun 
llaflannm ortaaında hlr metelikle 
ihtiyar peygamber lbrahimle kanıı 
NAcer •• kUçük otlu mUatakhel P87 
famMr lamall otunayorlar. 

PeysamMr lbrahba onlara bir 
matariye au, bira• hunaa, itiraz yi -
yecek, hir kaç keçi bırakıp aldiyor. 
Hlcer atlıyor. Dallar ıaaızdır. Ta • 
Mat Mil ••htidir. 

Ka•m, peyıamMr kocaaınm ar .. 
kuaulan atlıyarak batmyarı 

- Yl İbrahim, bizi kime laaraJu -,..,....., 
O, parmafiyle 16kleri rla~or ı 
- Ben _., Allaha emanet ettim 

tepesine kadar çıktı. lann sana şükretsinler.. kalmamıştı. Gerçi biraz un, biraz fa in_ip çıktı. Son defa Merve da -
-1 _ Gözlerini arkaya çevirdi: Hazret İbrahim duasını bitirdik- daha hurmaları vardı. İşte oğlu da ğından iniyordu, 

İhtiyar Peyıamber durdu. Çeh _ Vadide, aşağıdaki beyaz bir nok- ten sonra bir daha arkasına bakma- sıcaktan bunalmıştı. Sık sık anneli - Kulağına, hafif, ince bir ses gel -
resinde il&hl bir ıükQnet vardı. 1s - ta vardı: dan dağın zirvesinden diğer vadt;e nin kucağına atbyar~k ıu fstfyoıdu. clf • 
tırabı datıım11tı. Cenabıhakkın; ya- Bu nokta, ayaklanna kadar uza - doğru inmeğe baıladı. Fa.1'at heyhat 1 .. Toprak aanld inadı- 8-nki bir su JU'lltıtı ... 
ban yerde bıraktıtı zevce ve çocuğu nan beyaz gömleğiyle hilA dalgın, ~a kurumuş gibiydi.. Çocuğunu, ya - Cenabı Hacer, ellerini semaya kal-
nu koruyacağından emindi. Hacer dalgın dağı seyreden HAcerdi. . . . ıaç dallanndan kurdugu çardiunn dJrdı: 
yaklaşıyor. Ve a&'lıyarak bağırıyor- Biraz ötede, bir keçi kUmesi var~ Artık Hacer yalnız kalmıştı gölgesinde bırakarak, Safa dağının - Ey arüzel ve ruhu okşıyan ses! .. 
du: dı. Çocuğu göremiyordu. Hazret lb- Çocufu. Bet on keçi ... Dat, taı ... tepes·ne kadar çıktı .. Bir su ıırıltısı Rana yardıın edeceben acele et, 

_ Korkuyorum ya İbrahim? Bi .. rahimin beyninin igfnde büyük bir acı Kilçük bir meıe ormanı ... Ve güneş .. arıyordu. zira artı1' öJOyoruz .. 
zi kime bırakıyoraun? doğdu. Başka birşey yok .. Gece, kimb'lir Gayreti boşa gitti. Yorıun, yor - Bu ıırada yavrusu geriniyor, ök-

Artık karşı karııya relmiılerdi . Çünkü, gördüğü manzara çok deh ne kadar korkunç geçece1'ti? Göz - gun vadiye indi. Fakat bulunduğu çeleri Jle, toprağı döverek tepln'yor-
İhtiyar Peygamber şahadet parmn- şetllydi. Zevceeini ve qocuğunu bı - !eri zevcinin işaret ettiği kızıl renkli yerden çardağı göremiyorqu, Anne- ciu. Ciğerlerınin harareti son radrlc-
ğını kaldırarak semayı gösterdi: raktığı bu yer; hakikaten korkunç - kum kabarcıtmdan aynlamıyordu: lik şefkatiyle geriye döndü. Bu sefer; ye gel mitti. 

_ Ya HAcer ı Ben sizi Allaha e - tu, ha~ikaten ürperflecek ve aldı Ne bilsin ki, bir ıün burad;ı bil - - Allahım, biraz su, blr damla Hacer, duasını bitirmişti ki, göz1e-
manet ettim. durduracak kadar tenha ve ıssızdı yük b"r din dotacaktı? su 1 .. Büyüklii~iine sığındım! ri hayretle, .:evjnçle açıldı. 

Bu cevap; cenabı HAcer için kllfi Ruhµnda babalık ve zevflilı ıefkati Artık akşam oluyordu. Güneş ; Diyerek Merve dağının yamaç!a- Çocuğun teplnd'ği yerde evve1fi 
geldi. Allahın şefkat ve himayesin- kabardı. Gözleri doldu .. Ellerini se- kızıl bir yuvarlak halinde ufukta al- rına sarıldı. l<o§tu, çırpındı, etrafı biraz rutubet, sonra su görünmüş•O. 
de, burada ebediyen yapayalnız kal- maya açarak! qahyordu .. Gündüzün boğucu sıcak- dinledi: Bu Qu temiz berrak bir şek.ilde hafif 
sa gene korkmıyacaktı. - Yarabb', dedi, zürriyetimi nez 1 ıtı biraz daha dağı rnıştı.. - Yok, yok, yok!.. hafif kaynıyordu. 

_ Ehr -dedi- buyle Uaht bir va- dinde bir vAdide bıraktım. 1 Hacer, o geceyi, otlu .le beraber Su.suzluktan cayır cayır yana1ak -Devam edecek -



.......___ 25 Eylül 1939 Pazartesi (ANADOLU) 

Rus Ordusu Zelzele 
Felaketi Rusya -.Estonya Amerika sefiri 

Lvov hattını temin icin ileri ha-
• - Baştarafı 1 nci Sahifede -

Almanların Polon~a
da raat gele bomba 
attığını söylüyor 

rekata devanı ediyor V<!ll ce~cdleri çıkarılmı;ılır. Çar~ı ma- Moskova hükumeti, Aland adasının 
hallesinden ağır bir koku etrafa yayıl-

t.1 makt.cı<lır. Buradan daha bazı cesedle- tahkı•mJ• mes 1 •ıe me gul OlU d'rı 0 akova, 24 (Ra~IYo) - Kızılor. tına doğru ileri harekette devam et- dn çıkarılacağı muhakkaktır. :i.\faddi e esı Ş yor Paris, 24 (Radyo) - :Amerikanın 
Varşova Refiri, bugün buraya gelmiş
tir. Sefil', Alman tayyarelerinin ı·ast 
gele bomba attıklarını ve sivH halkı 
öldürdüklerini, Amerika sefarcthane
sini on bir <lefa bombaladıklarını Ye 
kendisinin yazlık villasını tahrip ettik 
!erini söylemiştir. 

k\ln 
1
sabah tebliği şudur: ınişler Gorodok ve Vestriyi almışlar- zarar .~çin ~ir ~ilyon li_radan ~azla ola- Paris, 24 (Radyo) - Estonya ha ridi meselesinin de görüşülec~ini 

t ızt ordu kıtaları, Sovyet Rusya dır. BjyaHstok, Brestlitovsk, Livov ra~ g.?sterı.lebılecek mıktar bıl~ a.zdı~ . .riclye nazırı, yann :Moskovaya ha- yazıyorlar. Çünkü bu adalar, Baltık 
~Almanya arasındaki müzakere - hattıqın tamamen temini için ordu, Çü~ku şehır mahvolmuştur. Yenı })ır ı·eket edecektir. Bu seyahat, Sovyet körfezini tamamen .kapamnktadır. 

tesbit edUmit olan hudud hat- ileri hareketine devam ediyor. şehı~. k_~rul~ca~~ır. . Rusya ile Estonya anlaşmasının tec- Moskova hükumetinin Aland ada::.ı-
00 Hukumetımızın bu .sahadakı yardım didi rnaksadiyle yapılmaktadır. Fa- n111 tahkimi meselesi ile de mişgul 

Al b k d 
!arını biraz ge~iş tut:r!lası ve böyle bir kat ecnebi mahfiller, bu ziyarette olduğu haber verilmektedir. manya a u a a kara~,~=:::d:abeth olaeaiktır. Estonya adalarının askerlikten ** 

Panamerikan Şehrimizde dün de iki hafif zelzele B • t f ı k K 
b 1 k •• b d hissedf!Jniştir. Buradan Dikili için bir l ara l an Un U '-'a tı mustesna, ütün enizler Al- kaç nafıa amelesi daha istenmiştir. 2 

fen memuru da gönderilmiştir. 
Konferansı dün 

toplandı manyaya k Pat im b 1 Vali B. Etem Aykut, dün de ak- R • • 
c: 1 iŞ Ua unu yor şanı üzeri D~k~liye kadar gid.erek. aç!_k- uzveltın tadıl hakkındaki noktai na 

t Paris, 24 (Rad.ro) _ Eko dö Pari rek Polonya arazisinde Almanların tıt kalanlar ıçın alınan tedbırlerı goz- Panama, 24 (Radyo) - Paname-

d
azetesi, Almanyanın ablokası hakkın- eline ge"en madenl(\rden hali hazırda den geçfBrm!şr, get~ yakit,· dönmüştür. galebe çalacak rikan konferansı, lıugün toplanmıştır. a " "'eca ı t f zari Konferansa riyaset eden Panama hü-

Yazdığı bir yazıda Baltık denizi istifade imkanını bulamadıkları bun- F . d. .1 lf?lnde grka ıb d . kümeti reisi l\Ioreno bir nutuk irad 
llıOst 1 k . . 1 S h . . acıa a aı e e ra mı ·ay e en vı- V . 24 (R d ) ikl • 1 1 6 • esna oma üzere Almanyanın dı- arın, ar avzasındakı madenlerın ]ayet meclisi umum! nzası B. Necati _ aııngton, a yo - Yapı- t erı an aıı mı§br. 1 aza da bu etmiş ve Avrupa harbinin mevzii kal-
~l' memleketlerle münasebatının ta- yansına bile vara.mıyacağını, Cihan den dün şu telgrafı aldık: lan ankette bitaraflık kanununun ta· noktai nazara müzahir olmakla be- mnsı temenniyatıııda bulunduktan 
oaınen kesilmiş olduğunu, ticaret fi- harbinde İngiliz ve Fransızların gör- «Dlkili zelzelesinde kaybe~tiğim 5 dili hakkındaki Ruzvelt noktai na- raber henüz karar almamışlardır. sonra, Lima konferansında kararlaş
yı~unun !ltıl ka}dığm~, . i_hracatının dükleri büyi.ik zarar, şimdi tamamen kişilik aile efradım münasebeti) :e, tel- z~rına Birleşik devletlerin yalnız 35 Ruzvelt taraftarlarının, sonunda tırıldığı üzere Birleşik Amerika hü-
11zde ellı azaldıgını bıld ıy Al d d d kt d' fl kt ı t Ü · • t' k azaeınq:ı muarız olduğu 75 azanın muvaffak olacakları kanaati kuvvet- J;:ümetlerinhı her hususta müttefik ol• 111 • ~ ır or. manya a ır, eme e ır . gra a, me up a ees~ riJıne JŞ ıra e- Ruzeltm" naktaı· nazarını, kabul et - l . . d k 

4) aden ıstlhsalatından da bahsede- den dostlarıma ayrı ayrı teşekkür et- enmııtır. u ·]arını söylemiştir. 
-----«««***»>> meme teessürüm mani olduğundan ga- =** 

K d " • zetenizin sevgfli arkadaşlanma şük- V 'd B • 'd G k• " ara ag prensı Mussolirtinin ran ve minnettarlığımın iblağına ta- arşova an erııo en ece ı yagmur 
• vassutunu yalvarırım. _ Baştarafı 1 inci aahifede - · • · S k h . • J •d • 

Vıy -nada ö/d i Nutku Tüccar ve İzmir umum? meclisi azası . , . . ,; t -Ba,tarafı lıncı sahifede- :ığana alınae l l 
· Necati Ergün Alma.ı:l~rın kendılenne bırçok zaı .a a ateş altına almıştır. .. . . 

VJyana, 24 (Radyo) _ Karadağ Beş ev daha çöktü: ve muhım mal~eme zıJTaın~ mal olan Berlin, 24 (Radro) _Alman ordn- , D~n gec~ saat 22,80 da şehrımize 
t••nai ve İtalyan kraliçesi Elenanın, Dikiliden bildirildiği ne göre 23 ey- muka:rem~te b:r _an evvel nıhaye~ ver- ]arı, bugün de Var ovayı bomlıardı _ : e cıvara ! ıldm_m2arla ka~:§ık.' s~ -
, .. cleşi Danilo, bugün ölmüştür. Bu J • r () Al - lfıl cumartesi gün(\ Dikilide vuku bu- mek ıstedıklerını, beyannamelerı -at - man etmişlerdir. Alman topçusu, düş- g,anak hahnde ~ ag~ur ~ duşmilşt~r. 

lllUnasebetle yarından itibaren bütün ngı lZ V~ man g 'l lnn beş zelzeleden saat 7,30 da olanı ~a~tan. ~aksudlarının bu oldugunu manı sarsnwı ve kuvvci muneviues!ni Uzun_ z~~andanberı yagmur yag-
lt•l d .. Ü ı k l . . ..1 • l ,. bıld t '$ J d k h 11 1 d ,, ya a uç g n matem tutu aca zete erıntn yoz-' ı ·z arl 15 sanive devam etmiş ve ilk zelzele ırmış ır. kırmıştır. Lehliler, Vistül köprüsünü ma ıgı ıçın yu ·arı !Ila n. e er en 
e bayraklar, her tarafta yarıya ka derecesi'nde şiddetli olmustur. Bazı bi- _ Varşova, 24 .~Radyo) -. Alman .a: ııçurmuşlarsa da, Alman kıtaatı der- ~olozların.c~dde~:re ınmesıne sebe-

d,, çekilecektir. Berlin, 24 (Radyo) - Gazeteler, naların harap duvnrlan, bu .,,~ızeleden g~r topçusu bugun de şehrın_m~rkez~nı hal sabih bir köprü kurmağa muvaf- bıyet vermıştır. Lagım bacalarını ka--=*=-·- Mussolinin nutkundan bahisle uzun hiraz daha yıkllmıştır. MünhPdim ev- şıddetle b.ombaı~?ı~~n ~tmıştır., Bın- fak olmuştur. payaı:ı m~~ozlar yüzünd.e~ tramvny-

F 
m~kal.eler yazmakta ve bu nutku mü- lerden beş danesi daha çökmüştür. ~en fazla ınsan olmuş, bu· çok bı~alar Harbin bidayetinden beri şimdiye lar hır muddet sef erlerını yapama -

ındık ihracatı saıt~ır~urettekarşılamaktadırlar. Enkaz arasından amca Mnstafa- )ıkılmış!ır:. Alma!1l~r, -yarşoy~ ~a~ı- kadar Polonyalılardan 450 bin esir, mıştır. . ~ . 
'olkı~er ~eobahter, .hu nu~kun, İ~ mn cesedi çıkarılmış ve defnedllmiş- nın~a yıstul nehrının sag sahılıne şıd- 1200 top ile killliyetli mühimmat alın- Gec~ ge~ vakı.t y~ptıgımız tahkı-

Trabıon, 24 (Hususi) - 23 eylüle talyan mılletıne karşı bır ernrı yevmı tir. Amca Mustafanın annesinin ce- d~tlı hucumlarda .bulu~muşl~rs~. d~. bu mış \'e 800 tayyare tahrip edflmiştir. kata gore şıddetlı yagmurdan, yalnız 
kadar Trabzon limanından dış mem- ma~iyetinde olduğunu kaydeylemek- setli, araştırılmalara rağmen henüz h~~uı::ıların h~psı gerıye puskurtul - Bedin. 24 (A.A.) _ Tebliğ: ba~ı parklarda tarhlar .?ozulmu~ , 
1eketıere 13346 çuval iç fındık ve 532 tedır. bulunamamıstır. Felaketzedelere sı _ TI?-uştu~. Mudim mıntaka~ında da çok Şark cephesinde, Alman kıtantının yng:11urdan evvel baş go~teren şıd-
Suvaı kabuklu fındık ihraç edilmiştir. Londra, 24 (Radyo) - :\fatbuat. cak yemek, ekmek, peynir tevzi edil- şı_ddetlı muharebeler. de\am etmekte- Polonyada tesbit edilen hudud hattı- d:tlı fırtınadan da bazı fı~anlar ve ** Mussolinin nutkunu kısaca tahlil et- miştil'. d~r. Leh muk~vemetı devam etmekte- na doğru hareketi normal bir ı:ınrette agaç dalları kırılmıştır. Yagmur, fa-

Af 
mek~_:. ve İtalyan başvekilinin sulhpe.1·- Dikili kaymakamlığına 300 ç<ıdırın dır ve .edecektır. devam etmektedir. Çevrilen Praga ve sılalarla bir saat devam etmiş, sonra 

YQn verlı~ı malfi.m olma~la. ber~ber İngıl- ı•önderildiği kızılay umumi merkezin- . P~rıs, 24 (Radyo) - Ukranyada l\fodlin şehirlerinden gelen Leh mül- hava açmıştır. 
tere ıle Fransanın, çızdıklerı program- !en bildirilmiştir. ılerlıyen So,·yet kıtaları ~arnida ba- tecilerinin adedi son günlerde artmış- --------------
da~ ayrılmıyacaklarını kaydeylemek- Felakeb..edelerin enkaz altındaki eş- taklık mı;ıtakası!la. gelmış, Polonya tır. da~ındaki Leh mevzilerini tekrar ate~ 
tedırler. rnları peyderpey çıkarılmakta, bu eş- kuvvetlerıyle muhım mu?areb7lere Deniz kuvvetlerimiz Hela yarım a- altına almıştır. R..:sim ı·e el işi karsa 

sona erdi vanın devriye ve nöbetçilerle muhafa- ıutbuşlmuştturl. J.~da~şovVad~ şıdde~~ı m~ lllllllllflllllllllllllllllllllf IHlfllllllilfllllflllllllflllfllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllV 
?.ası temin olunmaktadır a e e e me ,..u ır. nışovn. onarın 

' da Alman kuvvetleri kumandanı L •• ı N ti Rergamada yıkılan Fon .Friçin ölümü de gösteriyo~ ki~ uzum u o ar Afyon, 24 (Hususi) -Afyon viln- Avusturyalı profesör 
~·eti ilk mektep muallimleri için açıl- •• .. 
llıış olan resim ve elişi kursu sona er- of du l 

Lehlıler, Alman ordusunun gerılerı -
,v er: ni bile müessir top ateşi altına al -llıiştir. 

-=·*·=-
Anverste 

Ayinler ve ihtifaller 
Anvers, 24 (Radyo) - Alman 

tahtelba.hirleri tarafından batırılan 
vapurların milrettebatından olup bo
ğulanların istirahatı ruhu için bugün 
ayinler ve ihtifaller yapılmıştır. 

B~lçika vapurları 
Gec~ seyah::ıt etmi· 

yece~ler 
Bürülçsel, 24 (Radyo) - Belçika 

hükumeti, torpillere çarpmamak ii-
7f re Belçika vapurlarının, mümkün 
olduğu kadar gece seyahat etmeme
lerini emretmiştir. 

Londra, 24 (Radyo) - A vustur
yanın en büyük prof esörlerindeP 

Sigmden Ferdo, 83 yaşında olduğl' 
lrnlde bugün burada ölmüştür. 

ispanyanın 
vazifesi 

Bergamadan bildirildiğine göre maktadır. . w KASABA HATl'ı: 
Zeytindağ nahiyesine bağlı Tekked~re Varşoya, 24 .. (A.A.) -. Alman a~ıı: lzmir • İstanbul - Ankara yolcu treni her gün aaat 6,30 da hareket 
k .. ·· d 3 A k 1 t topçusunu bugun de şehrın merkezını d 

oyun e •t ev yı ı mış ır. şiddetli surette bombardıman etmi.:ı _ e er. (Bu tren.de P. az. •.r •. Cuma • Ç.arşamba) günleri Ankara için bir 
İnsan ve hayvanca zayiat yoktur. "" ki E tir. Binden fazln insan ölmüş ve bir yata 1 ve skışehır ıçın bır yemeklı vagon vardır. 

Son haber: çok binalar yıkılmıştır. İzmir - Alaşehir yolcu treni her eün saat 16,40 da Basmahaneden 
y A •• Varşova mıntakasında Almanlar hareket eder. (Bu trenin Manisada aktarma edilmek suretiyle otoray. 

Gece aldıgımız malumata gore, ak- Vistülün sag- sahilinde hücumlarda ı s d d 
.. · D'l ·ı· 'd ı· B Et a omaya evam• var ır) şam uzerı ı n ıye gı en va ı . •, em bulunmuşlarsa da bu hücumların hep· 1 . · . ' • 

Aykut geç vakit ~ehrimize dönmü~tür. si geri püı;;kürtülmüştür. zmır • Bandırma aiırat ken; Pazartesi • Çarşamba Cuma gUnlerı ••• 
l\Iadrid, 24 (A.A.) _ Yarı resmi ~ali ~elz_~le :1_l1Intakasm~a al~nan ted- Modlin rnıntakasında da şiddetli at 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle latanbula gidecek yolcular için 

İnformaciones gazetesi, (Bitaraflarm bırlerı gormuş, bn 7 ı dırektıfler ver- muharebelere d<1vam olunmaktadır. Bandırmadan vapur vardır.) 
vazifesi) başlığı altında neşrettiği bir ~~~~~: V~liye, e~niyet ~ü~ürü B. Se- Vnrşovanın ve Modlinin müdafaasına lzmir • Bandırma yolcu treni Salı • Per§embe • Cumartesi - Pazar 
makalede diyor ki: 1 ı~ e ref~ at etr~ıştır. devam edilecektir. aiinleri saat 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle lıtanbu1a gidecek 

İspanyanın vazifesi hiç bir fark Verılen malumata gore 400 ev ta- Cernanti, 24 (A.A.) - Varşova 1 1 . . .• • 
gözetmeden yaraları sarmaktır. İşte mamen, 150 ev kısmen yıkılmış, öO si beledive reisi B. Stnrzynski telsizle yo cu ar ıçın yalnız Pertcmbe ve Pazar gunlerı Bandırmadan vapur 
bu tarzda çizilen hattı hareketi takı - tamirden sonra oturulabilir bir vazi- yeni bir nutuk söyliyerek Vurşova vardır.>. 
bendir ki, İspanyol htikümeti Cezaiı yettedir. Ayrıca 35 muhacir evi sağ- halkım mukavemete azimle devam ey
ve Filistindeki Alman menfaatlerinin lamdır. Bunlardan bir kısmının du - lemeğe davet etmiştir. 
ve Slovakyada da Fransız menfaatle- varları çatınmış, bir kaçı da boşnltıl- Starzynski Alman tayyareleri tara
rinin himayesini deruhte eylemi<:ıtfr. mıştır. 129 mağaza ve dükkan, bir kaç fından atılan kötü bir Leh lehçesiyl<> 
Bu karar lıoıpanyanm ba'1kalarına yar- depo ?a tamamen yıkıln:ı~tır. yazılmış beyannamelerden bahsede -
dım azminin her zamankinden zivade İkı sıhhat memuru, bır doktor sıh- rek demiştir ki: 

AYDIN HAIT! 
iz mir - Kara kuyu - Af yon yolcu treni Pazartesi - Çarşam'ba - Cuma 

-Cumartesi günleri saat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuroda 
Burdur - fsparhı ve Eğirdire giden trene mülaki olur.) 

lzmir - Nazilli yolcu treni her gün saat 15 de hareket eder. 
fzmir - Nazilli otoray her gün saat 18 de hareket eder. 

olduğunu gfüıtermektedir. Yardım. hah hi yardım için çalışmaktadır. Yaralı- - Bu beyannameler Almanların 
sinde İspanya hiç bir fark gözetme . lann hepsinin pansımanları ve teda- kendilerine bir çok zayiata ve mühim 

B I • mektedir. vileri yapılmıştır. Sıhhi vaziyetleri miktarda malzemeve mal olan bu mu
U gar genera ı Burgos, 24 (Radyo) - İspanya çok iyi~ir. kavemete bir an e\:..·el nihayet vermek 

M k 
. . hükümeti 1937 de toplananları terhiı:ı Bugun enkaz altından cesed çıkarıl- ihtiyacından olduklarım göstermek-

lzmir - De!\İzli yolcu treni her gün saat 10 da hareket eder. 
lzmir - Ödemiş yolcu treni her gün saat 18,10 da hareket eder. 
lzmir - Tire - Ödemiı muhtelit yolcu treni her gün aaat 5,45 de ha· 

OS ovaya gıtft etmiştir. Elli bin kişiden ibaret olan mamıştır. tedir. 
bu erattan başka, 1938 ve 1939 da top- Bir furun faaliyete geçebilecek ha- reket eder. 

Sofya, 24 (Radyo) - Miralay Boy- }ananlar sila.h altında kalmaktadır. le getirilmiştir. Buradan günrle b~n 
gev, bugün Moskovaya hareket etmiş- Bunların da yakında terhis edilmesi ekmek çıkacaktır. Bu akşam Berga - Parı·s Londra '_]an 

Jzmir • Tire otoray her gün aae.t 16,30 da hareket eder# 
1..ELEFON NUMARALAR: ~ 

tir. Miralayın, Moskova - Odesa ve mukarrerdir. madan maya getirtilmiştir. • Q 'f'angın ihban 2222 - 2532, Karşıyaka: 5055 imdadı aıhht ı 2048 
Müddeiumumilik : 2455, Polis : 2463, tehir telefonu müracaat No. 
2200, şehirler ara:n telefon müracaat Ne. 2150, Elektrik şirketi : 20~1 
Hava gazi : 2326, hava gazi fabrikası : 2294, Kar§ıyaka au idareıi : 
5105, Bsmahane iataeyonu : 3638, Alı.ancak iataıyonu : ~134, Paıa• 
port vapur iskelesi : 2854, Deniz'bank acenteıi ı 2674. lzmir au tirketl 
3015, Taksi istemek için : 4040 

Sofya arasında ihdası mukarrer tay- -=·*·=- Halk, evlerinin bahçelerindeki tü- - Baştarafı 1 encj ahifede -
şifler ve topcu ateşi ile geçmiştir. 
Fransız kuvvetleri, mayin tarlalarını 
şiddetli top ateşi ile temizlemekte 
devam etmektedirler. Zigfrid sakin-

y~re sefreleri içi~ R~s h~kümeti er- • • • • • tünlerini çıkarmnğa, bulunduğu yere 
kanı ile konuşacagı soylenıyor. Harıcıye Ve1<ılımız getirmeğe bşlamı~tır. Bazı ~~arı yıkıl-

- ........ ....000000 mış evlerden de yıyecek ve gıyecek eş-

d •• v J yaların çıkarılmasına devam edilmek-T ren un arşova ya tedir. 
Kızılay bu akşam bol etli kuru fa- l~ri cephenin ~uhtelif yerlerinde ke-

iki saat teahhürle 
geldi 

Diln akşam Bandırmadan şehri -
mize gelen ekspres, Çiğli civarında 
yeni tamjr olunan raylarda topra -
ğa saplanm19 ve bu yüzden iki saat 
teahhürle gelmiştir. 

Var dı sulye vermiı:ıtir. Sıcak yemek, felAket- şıf hareketlerınd.e. bulunmuşlardır. 
zede kardeşlerimizi sevindirmiştir. Bu hareket, .. zemını de?e~ek v.e . F-

B t f l 
• 

5 
h'f d Ankaradan çadırlar i"in aece treni ransızları hucuma teşvık ıle galıbıyet 

aş ara ı ncı a ı e e - . " <:? ld t k k d' ,1 • l kt . . . . . . . beklenmektedır. Gelir gelmez derhal e e e me ma sa il' e ~ apı ma ıı-
T~rkıy~ Hancıye V~kılı ıle mai- Dikiliye sevk olunacakt . dır. 

yetlerındekı zeva~ ~am1l olan tren, K [ 11
' Londra, 24 (Radyo) - İngiliz is-

KÖRFEZ VAPURLARI : 
lzmirden Kar§ıyakaya llk vapur aaat 5,:!0 da Paıaport\an ge"-e son 

ıvapur 11,30 l'{a Konaktan kalkar. Kartıyakadan lzmire ilk vapur ıaal 
6 da, &On vap9r da 24 tedir. Gündüzleri. her )'arım saatli\ bi.r kartıhkh 
Yapurlar hareket eder. 

Odesadan s~a~ yırmılde Moskovaya ızt ayın yardımı tihbarat nezaretinin tebliğine göre 
hareket etmıştır. İngiliz kara orduları karargahı, F - t > ı ı t ASI 

~1?skova, ~~ (Rad.yo) - Tür~iye . ~ızılay umumi Am~rkezi'. ilk ~~n?er- ransaya nakledilmiştir. ŞF.H R D ~ L NAK L V TALARI 
1 

Harıc!ye Vekılı B. Şükri.1 Saracoglu, dığı 3?0 çadırın l:afı gelmıyecegıııı na Paris, 2,1 (A.A.) _ Genel kurmay Tramvaylar ' ;abahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan 5 te, ikinci tram 
hususı trenle bu akşam buraya gelmiş zarı dıkkate alarak Etimesud deposun- tebliği: ••Y 6 da harek•ı eder. Konaktan 5,20-6.20 dedir. Gece ıon tramvay 
ve istas:vonda dostluk tezahüratiyle d,arı ayrıc~ 200 ~~dır ?aha göndcr.rn iş- Almanların geceleyin Sar mıntaka- Güzelyalıdan 24.05 te, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüz he~ bet 
karşıla~~ı~~ır. _ . tır. Bu ~.uı et.ı~ gond~rı!en çadır ı:nıkt~- srnda ve Vissenburgun şimalinde ileri dakikada bir tra ... ny vardır. 

B. Şukrt~ Saracoglu, yarın Kremlın rı beş yuze ~ ükselmıştır. Muhtehf mu- hatlarımıza vaptığı bir çok mevzii hü· Otobüıle : Buc•, Bornova, Basmahane, Tepecik ve Alaanc:ak hat. 
sarayına gıderek, Hariciye komiseri eı:ıı:ıese ve halkın Kızılay kurumuna yap cumlar püsküı·tülrnfüıtür. tına her gün muntazam otobüsler iılemektedi.r, 

Şarkiluı.rahisar, 24 (A.A) _ Ha B. M~lo.tof~ ziyaret edecek ~ bu su- tıkI.ı:rı yardım teberrüti 10,263 liraya ~ 
vaların güzel gitmesinden istifade retle ıkı dıplomat arasında ılk müla- balıg olmuştur. HAVALI KATARLARI ' 

Şarki Karahisarda 
Harmanlar kaldırıldı 

eden kazamız rençberleri harman~ kat vu~u bulacaktır. . Ankara, 24 (A.A.) - Haber aldı- L hJ•J • 
larını tamamen bitirmişlerdir. _Paı:ıs. ~4 (Ra~y?) - Jurnal gaze- ğım1za göre Kı?.ılay umumi merkezi e ı erin lzmir-Buca : 5,25-7-8,05-9,38·12,04-14,45-16,20-17,44-19,10 

00
*

00 
te<ö11, Türkıye Harıcıye Vekili B. Şük- Dikili fe!a~etzedelerine yaptığı ilk pn- K h J lzmir • Bornova ı 5,30-6,46-8,07-10,15-12,40-13,12-14,40-16,15·11, 
rü Saracoğlunun Moskova seyahatin- ra yardımları ile birikte göndermi~ ol- a ra man ıg" l 15-18,50-20,10. Emir Abdullah den bahisle yazdığı maklllede, Balkan- duğu ÜÇ yüz çadıra ilaveten 200 çadır lzmir - Kar4ıyaka - Hacıhüseyinler a 6,43·7,38-8,30-10,20-12,10. 

Sonuna kadar lngilte· 
re ile beraberdir 

hırla şarki Akdeniz statükosunun is- daha göndermiştir. Roma, 24 (Radyo) _ Papalık 13,C3·14,50-16,50..17,47·19,30-21,25. 
tihdaf edildiğini ~ydeylemiştir. Fclflketzedelerln iskan ve iaseleri makamının naşiri efkarı olan (Op - lzrr.lr - Menemen : 5,48 (Yalnız Cuıqarteal rünleri :13,03) 

-;;;;:: =-- Ye acil fütiyaçları ile yakından aİakn- ı:;en dato Romano} gazetesi, Varşo- DENIZYOLLA'I ı 
Mechu/ f "lhfef b ?.hir dar bulunmakta olan Kızılay umumi vanın gösterdiği mukavemetten ba- Çarşamba günlel' aaat 12 de latanbula aür,at poataıı. Pertembe 20 

~ merkezi yer sarsıntısından zarar gör- hisle yazdığı makalede, Lehlilerin, de al'apoataıı. Çarıamba 10 da Mersin aUr'at poıtaıı. Pazar günü 12 
}~ahire, 21 (Radyo) - Erdün E- Mek~iko, 24 (Rndyo) - Pontadel müş bulunan vatandaşlarımızın diğer vatanlarını müdafaa hususunda kah . ~ • 

miri Abdullah, bütün kuvvetiyle so- g:uo açıklarında han~i deYlete aid her türlü ihtiynclarının temini için ramanca çarpıştıkları ve tarihte kah- de N•raın P.~ıtas~ (Radosa da ugrar.) Karaburun postası Pazarlesı va 
nuna kadar İngiltere ve Fransaya zu-1 olduğu bilinmiren bir denizaltı ge- de icap edm müteakıp yardımlarda bu ramanlığın timsali olarak kalacak~ Pert'"'41be gunlerı saat 9 da. 
hir olacağını beyan eylemiştir. misi ıtörülmüstür. lunacaktır. 1 larını kaydeylemektedir, llllllJlllllllllllJllllllflllllllllllllllllltlllllllllllfllllJlllUlllJlllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllll 
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Nevyork için: 

7 

~ mN ~ 
«EkRaminer vapuru 19 eyHilc ' · ~ E · , ~ 

Sahip ve Bnşmuharriri doğru bek) niyor. 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM Ek mou h> "apuru 19 eylfile Makine Tamir hanesi 

Umumi neşriyat ve yazı işleri dogru bekleniyor. 
E rello> vapuru 25 eylfıle doğ işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
müdürü 

HAMDİ Nt ZHET ÇANÇAR 
IDAREHAI ESi 

İzm · · lk nci Beyler Sokak 
C'. H lk P rtis' b'na ı içinde 

T f: 1 mir - ANADOLU 
're! f n: 2776. P. kutu u 405 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1400. Altı ylığı 800 

urustur. 
Ya ncı m mleketler için sene 
lik abone ücreti 27 liradır. 
Günü geçmiş nüshalar 25 

kuru tur. 

A. 

po!' 
saire) 
iatalCo 

d 74T 

fon: 4115 

---- Doktor ---==t 
Ca it · ner 

Sinir hast lıkları 
muteha: 

Her giin saat 3 den sonra Şnmlı 

1 
sokak No. 19 da hasta kabulüne 
başlamıst1r. 

Tel: 3559 

İzınir • Buca 

Kü tiı Lısesi 
Resmi liselere muadildir. Ortaokul 

• ınıfları ile lise sınıfları vardır. Leyli
neha i k z ve erkek talebe alınır. 

Telefon: 2080 15 

~-------...,~---------------Doktor 

M. Şe k. Uğur 
Bir·nci sınıf dah'li has· 

tahklar mütehassısı 
İzmir Beylersoknk No. 82 

Telefon No. 3286 

Hastalarını sabahtan itibaren 

ve gece Y:akti kabul ve muayene 

eder. 

Mevsim:rı en yenilik· 
!erini bayan kumaş
larınm erkek kumar 
larının 

. . . 
en eyısını 

Ibrahi ara kaş 
tan alınız. 

ekleniyor. 
erınonb vapuru 3 i1kte~rine 

u ekleniyor. ' '"'h. moor~ ,,nnm·u 6 ilkteşrine Kestane pazarı demirciler 67 - 69 Telefon~: 3993 
u bekleniyor. 

Ek~ecutive> vapuru 10 ilkteşri- Istan u! belediyesı·nden·. 1 

n · doğrıı bekleniyor. 
D n Norske Middelhavslinje: Keşif bedeli 29.893 lira ~O kuruş olan vali konağı caddesi ve Şişhane 
Norveç limanlan için: mevkilerindeki çocuk bahçeleri inşaat ve tesisatı kapalı zarf eksiltmesine 
«Bayard motörü 20 eylOle doğru 1 beklen ·yor. konulmuştur. lk teminat 2242 lira 5 kuruştur. İhale 2/10/939 pazartesi 
D. T. R. T. Kumn~nyası _ Bu, a rrün'i saat on beşte İ::ıtanbul belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 

peat: :7;artname 150 kuruş mukabilinde İstanbul belediyesi fen işleri müdürlü· 
Tuna limanları için: ğin den alınabilir. Taliplerin :19 vılına ait ticaret odası ve ihaleden sekiz 
«Budapesb motörü 22 ey Hile gün m ve! fen işleri müdfü·lüğünden alacakları fenni ehl:\'et vesikaları ve 

doğru bekleniyor. 'Ik t · 
T

. dogrw u ı emın ma1 lıuz veya mektupları ile 2490 numaralı · •Nı P"ör,,_ }~ ... zır-
ı<;za> motörü 21'> evlllle "' 

bekleniyor • lıyacakları kapalı :.. · l:ır~ııı 'h:,le günü saat on dörde k.ni:u· İstanbul be· 
«Duna> 'motörii ;ıkteşrin bidayeti- lediyesi daimi encümeıı!ıı · ,-eı·mcleri. lu 20 25 29 7161/3357 

ne doğru bekleniyor. 
Service Maritime Roumain: 
Köstence Glas ve Tuna limanları 

için: 
«Dnro~or» vapuru 30 eylfrle doğ

nı bekleniyor. 
Societe ·Commerciale Bulgare de 

Navigationa vapeur: 
Rados İı:ıkcnderiyc ve Port Sait 

için: 
«Chipka> vapm u 22 cylfıle doğru 

b<'klen 'y r. 
lskenderiye ve Port Sait için: 
cTzar Feıcliııand> vapuru ilkteş

rin bidayetine doğru bekleniyor. 
Vapurların isim ve tarihleri hak

kında biç bir taahhiıd alınamaz. 

Sperco vapur acentesi 
ADRIA TICA S. A. N. 

Caldea motörü 22-eylfıl-939 tari-

1 
hinde beklenmekte olup Napoli ve 
Cenova limanları için yük alarak ha-

l reket edecektir. 
Diana vapuru eyh11 !';onlarında 

beklenmekte olup Venedik ve Tl'iyecı 

1 
te l'manlan için yük alarak hareket 
edecektir. 

lTALIA S. A. N. 
cPrinr.ipessa l\laria> mntörii 

28 eylül D:rn tarihinde Cenovadan 
cenubi Amerika limanlarına hareke~ 
edecektir . 

tlanclakj hı:treht tarihleri il<> nav
lunlardaki deg-isikliklerden acente-
miz mesu "\et kalııı l etmez. Daha 
fazla l• fRilfıt için Tkinci kordona'" 1 

FRATELLI SPERCO vapur acentc-
ııine müracaat ed'lmesi rica olunur. 

TELEFON - 2004 - 2005 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
Atatürk cnddes· Rees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyaı:anın ihtiyacına göre vapurlan
mız sefer yapacaklardır. 

Taze, temiz, ucuz 
A 

aç 
Her türlü tuvalet 

cesitleri , .. 
Hamdi Nüzhet 

Çan çar 

Sıhhat eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçioğlu ha

nı karşı!';ında 

Operatôr 

Dr.Asi1 Mukbil 
Atakam 

Memleket hastahanesi operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Birincikordoncla 312 numaralı Ja
k'nyon apartmanında kabul eder. 

Telefon : 3537 

·-----------------------........ Dr. Nuri Şemsi 
Güneren 

Emrazı intaniye hastanesi la
buratuvar ~efi 

Hastalarını Tilkilik Menzil So· 

Gümrük mu haf aza genel ko· 
• 

mutan/ığı Istanbul levazım a· 
mirliği satın alma komisyonun· 
dan: 

1 - Satm alınacak J 00 ton birinci benzinin 12 9/939 salı günü saat 
on be~teld kaııalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmadığından -
9 1 O 939 pazart€si günü saat on beşte yenirlen kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 26500 lira ve ilk teminatı 1988 liradır. 
3 - Fenni e\'qafı ve şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - !stel 'ilerin belli gün ve saattan bir saat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun tarifi veçhile hazı rlıyacakları teklif mektupla· 
nı Galata rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki ko· 
misyona vermeleri. 20 25 30 4 7302/8446 

inhisarlar 
ğünden: 

umum müdürlü· 

I -- Şartname ve numune~i mucibince on milyon aded bira şişesi 
kapsülü kaııaiı ZRl'f l.- ulu ile eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen !>edeli, beher bin adedi 260 kuruş hesabiyle 26000 
lira muvakkat teminatı 1950 liradır. 

lll - Eksiltme 2 X f1;19 p: zartesi günü saat on beşte Kabataşta le
vazım ve mübayeat ştıbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve Ankara, 
İzmir h::ş miidürlük!erinden 130 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - ~Iiinakasaya işt!rak E-decekler mühürlü teklif mektuplarını ka
nuni vesaiklc yüzclc 7.fi güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü ek
siltme s:ı.ntınckın lıir saat en·el mezkür komisyon başkanlığına 
makbuz muk:ıbilinde ·vermeleri lazımdır. 

16 20 25 1 339617208 ..................... ··················· .......................................................................... ., 
~ 1zmir levazım Amirli~i Satın Alma ~ 
§ Komisyon•t ilanları ~ 
J:mir Rornrırrı rr.cı 1·eri satın rrTma krımi.~ııonund(ln: • 
1 - Tlinıen birliklerinin ihtiyacı için ayrı ayrı 10. şartnamede ve 8. 

şartname 15 Rer ve 2. ~artnamC'de 10 nar ton olmak üzere cemnn 
110 ton aqkeri ,·a~fı hniz ve kimyevi tahlile tabi ekmeklik un pa. 
zarlık ~rnretlyle ~atın alınacaktır. 

2 - Pazal'lıkları 26-Eylül-939 salı günü saat 14 den 17 ye kadar ya. 
pılacaktır. 

3 - Merkez birliklerine (Bornova, Gaziemir) teslim edilecek unların 
beher k'ilnıı.ıına (11 kr. 90 santim) ve hariç için (Aydın, Tire, Sö
ke,) Ö<lemi!';, Kuşadası) (12 kr. 25 santim) fiat tahmin edilmiş, 
tir. 

4 - Pazarlıklarına iştirak edeceklerin muvakkat teminat vermelerJ 
ı:arttır. 

5 - J.,,teklilerin yukanrla bildirillen vaktinde teminatlaryle Bornova 
da a!'keri Ratın alma komisyonuna gelmeleri. 24 2526 3528 

İımiı lcnızım amil'liği ~atın alma komi:-;~·onundan : 
1 - -14300 çift j1iıı çorap alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesine 

talip çıkmadıyından pazarlığı 28 eylül 939 perşembe günü saa1 
on clörtte Tophanede İstanlrnl levazım amirliği satın alına ko~ 
miı:zyonuncla yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 1993!1 liradır. 
B - ~arı namc~i Ye numunesi komisyonda görülür. 
5 - İsteklilerin kanuni ve~akalariyle beraber belli saatta komisro. 

na müracaatları. 

Türk Maarif cemiyeti kız ve 
erkek talebe yurtları 

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

2 - Kız talebe vurdu. Kız lisesi ile kız enstitüsüne yakın ve rnerke~ 
zi \ aziyette olup İzmir in en havadar bir mevkii olan Köprü. 
dedir. 

3 - Erkek talebe yurdu birinci ve ikinci liselerle Tecim lisesine ve 
Gazi orta okuluna yakın birinci 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 kayıtlarım yaptırmalıdırlar. 

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

22 23 24 25 26 3497 

inhisarlar umum müdürlüğün· 
den: 

Odun pazarı No. 12 kak 15 No. da kabul eder. 
'---·------- TEL: 4057 

1 - Keşifnamc, şartname ve plunı mucibince 7 /9/939 tarihinde ka
palı zarfla yapılan münakasada talip zuhur etmediğinden Di
yarbakır baş müdürlük binası inşaatı işi yeniden pazarlıkla. ek
siltmeye konmuştur. 

2 - :Muhammen bedeli 34235.79 lira muvakkat teminatı 2567.63 li
radır. 

Operatör--
Cevdet l~ustaf a 

GÖNENDEN 

Memleket ha tanesi baştat.ibi 
2 inci Beyler okak furun kar~ısı 

No 25 ________ ..,....,... .... .-......... .._, ..... 

ı•-------------...... -·------
Eksir Şaha-p 

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

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

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

5 - Münakasaya girccC'kler pnzal'lık i~in taYin ıılunnn gü11 ve .~aatta 
yiizcle yedi buçuk güwnn' • p· rnı, rivlc h'l·ı:kte mrzl.,fır k 1rn1i:-;-
yoııa gelmeleri.. 22 23 21 23 3192 7 l::i8 

25 J::ylül 1939 Pazartesi ,,,_ 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim -İzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 
Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve san' at icaplarina ~ 

göre yapılır. 

Bankalara mahsus ~iritli ve vidalı defter ve dosyalan 
anccak mücellit ALİ RfZA müessesesinde yapılmaktadır 

Siparif üzerine lüks albümler yapılır. 
Müessesenin siarı Eağlamlık, güzellik ve sürattır. 

lzmir Yün Mensucah 
T. A. Sirk~tinin halkapınar kumaş f abrilıo•~ 

ı 

~ 

Tarafından mevsim dolayisiyle yeni çıkardığı kumaılar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiıeler için bu mamulatı tercih edin 

•~S A T 1 Ş Y E R L E R ı:• 
Birinci kordonda 186 numarada 

, ŞARK HALI T. A. Ş 

iZMİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: fzmirde Halkapınardaır. 

Yerli Paınuğundan At, Tayyare, Köpekba,, Değirmen, Geyik 
ve Leylak markalarını havi her nevi Kahot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir. 

Telefon Noa 2211 ve 3079 
Telgraf adresi: Bavral< -T. C. Ziraat bankası 

KURULUŞ TA RIH1 1888 

Sermtzyesi: 100,000,000 Türk liraaı Şqb. 
ve ajpn,adedi 2.62 , , 

Zir"i ve Ticari Her Nevi Banlca Muameleleri 

Para biriktirenlere 28800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Lankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında ea 

az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
4 c 500 < 2,000 c 
4 c 250 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 • 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 8,200 c 
DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 f azlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylül, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 ha

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Taksim 
jandarma 
nundan: 

Ayazpaşa İstanbul 
satınalma komisyo· 

1 - Seksen dört bin metre astarlık ve çamaşırlık beyaz ve on bin 
beş yüz metre astarlık kurşuni yerli bez kapalı zarf eksiltmesi 
ile satın alınnrak ve eksiltmesi 5 birinci te.şrin 939 tarihine ras
lıyan perşembe günü --aat on lıeşte Taksim • Ayazpaşada on ı;e
kizirıci jandarma mıntaka komutanlı[tı bina:-;ındaki komisyo
mımuzda yapılacaktır. 

2 - Her iki cinsin lıir istekliye ihalesi mukarrer olan bu bezlerin 
muhammen bedeli yirmi üç lıin dokuz yüz kırk ve ilk teminatı 
bin yecli yüz doksan beş lira elli kuruştur. 

3 - Sart kftğıdı her gün komisyonda göl'iilelıilir. Veya parasız alı
nabilir. 

4 - İsteklilerin İstanbul levazım amirliği muha<;ebeciliği veznesine 
yatıracakları ilk lüminat maklrnzu -çeya bıınka kefıılet mektubıı 
ve ;;art kağıdında yazılı >ıair belgeleri de ;hti\'a eclPcek olan tek
lif mekt ıplarını ek,.,iltme . aatınılan bil' ~aat en·eliııe kndar ko
misyonumuzda buıunclurmalaı ı lfızımdır. 

20 24 28 2 7808 ~14~ 

I 

r· 


