
r Memnu mıntakada yakalanan "'\ 
A lman 

lstanbul, .. 5 (Telefonla) - B tgU1 Boğaz
d ı Rumeli Kaı·a!/ll da, 111 n t n ntakada do
laşan Adolf isminde b ·r Almmı yakalanmıştır. 
l ap-ılan tahkikat 1ıcticcsindc bu Alma ıın bir 
1 af ta eı•vel N lr nb 1 gtcn g ld 'ği anlaşıl ıı ~
tır. Tahkikata eh 1 11 iyctl d ı:am ol nmak
tadu'. 

--.!!rmi dokuzuncu yıl 26 Eylul 19939 Salı No. 7952 Her gün sabahları lamirde çıkar siyaai sazetedir. Telefon No. 2776 (Nüshası her yerde S kuruıtur) 
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~imanlar Belçikaya mı Taarruz Edecekler? 
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Fransız ağır topçusu, dün Zigfrid ileri hattını 
müessir surette bombardıman etti 

Varşova Harab Oldu 
Lehliler, Alman topçusunun öldürü

cü ateşi karşısında dayanıyor 
Dünkü hava muharebelerinde mühim miktarda Alman 

tayyaresi düşürüldü. Bir lrıgiliz torpitosu batırıldı 

Ah en EdlöDecek 

Dikili' de dün sekiz zel
zele daha oldu 
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ANADOLU . 

Felaketzede kar
d~şlerimiz için bir 
nüsha çıkaracak 

Kızılay Cemiyeti İzmir merke
zinden: 

Anadolu ırazetesi, masrafı ta
mamen kendisine ve hasılata da 
rene tamamen Cemiyetimize ait 
olmak ve tevziatı bizzat Cemiye-
timiz tarafından yapılmak üze· 
re yarınki Çar,amba sünü akta· 
mı, Dikilide felakete uğrıyan za
vallı kardet lf'rimiz menfaatinf' 
bir nüıha çıkarmağa karar ver
miştir. Bu nüshada günün en son 
haberlerı buluı ııcaktır. Hamiyet· 
li vatandatların inıani ve asil bir 
hareketf' matuf olan bu teşeb
bü. le alakadar olmalarını rica e
deriz. 
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Ambargo kalkıyor 

Yeni kanun projesi 
hazırlandı 

Halk ta ambargonun ka!
dırılmasma taraftar 

Açıkta kalan bir yavru sıcak yemek ve ekmek alıyor 

Dünkü ~eu~ellede 
Tamiri kabil evlerden onu ve inşası 

tamamianan fırın cöktü 
• 

Kız layın l e? y üz çadır ı dün geldi ve 
gecz kurulmasına başlandt 

Dün şehrim.zde de zelzele ı0ldu 

. 
Varıova varoıların da siperde yer almıt olan Alman ask eri h ücuma kalkark en 

CEPHELER E V Zi ET 

V qington~ 25 (Radyo ) Amerika ' 
efl rı umumiye enstitüıünün Refa · 
randum neticesine göre Amerika 
halkının yüzde 57 si, Fransa ve ln
giltereye ambargonun kaldırlmaıına 
taraftardır. Yüzde doksanı ıatıtm 
petin yapılmasını, yüzde 94 Ü de ln
ıiltere ve Franaanın mühimmatı 
kendi ıemileriyle nakletmelerini iı· 

Berlin'den 
Bcrlin, 25 (Ra dyo) - Hitler. bu

günlerde garQ. cephesine gid~cektir. 
Berlin, 25 (Radyo) - Alman u

mumi kaı-arg!hının neşrettiği son 
- Devamı 3 üncü ıahıfede -

Paris-Londradan 
Almanların Belçika hududundaki 

tahtidatı: 
Londra. 25 (Radyo) - l\Jançes

ter Gardiyan grızetesinc Brükselden 
- Devamı 3 ncü Sahifede -

Varsova'dan • 

Paris, 25 (Radyo) - Varşovada 
şiddetli muhnrebeler cereyan etmek
tedir. Alman tayyarelerinin attıkl a
rı bombalardan .,.ehrin muhtelif yer-

-Devamı 3 üncü sahifede -

temektedir. 
Vaıington, 25 (A.A.) - Pittman 

dün akıam ambargonun kaldırılma
sına taraftar olan sekiz ayan azası· 
nı hususi surette içtimaa davet ede
rek konırenin geçen içtima devresin· 
de mebuaan mecliainin kabul ettiği 
kanunun yerini tutmak Üzf!re bugün 
hariciye encümenine tevdi edeceği 
umumi bitaraflık kanun layihasını 

tanzim etmittir. 
Yeni layiha dört noktayı ihtiva et

mektedir. 
1 - Silahlardan ambargonun kallngôDteıre ... Fıralfilsa rCumhurreisimiz"' 

Rusların harekatı hak
kında izahat istediler 

Yugoslav e 'çisini ka· 
bul e ttiler 

dırılması. 
2 - Sash And Carry planı. 
3 - Kanuna muhalif hareketler 

için derpif edilen cezaların arttırıl
A nka m, 25 (Tı le/onla) - Reisi maıı. 

c ımlzur ismet it linıl, bugiin sarıt 4 - Muhariplere açılacak ticari 
16,90 da r ıgo ·le ı•11a orta elçisi iken krediler hakkında bazı eaaslar. 
b ıyz k elçiliy le fi etti? ilen Snı"n Şimdiki kanunun bu sonuncu nok-

L d kov'çi kabul etmiı:t . B. Smenko t h kk d k' h"k" J • • d • · 

D.n.n A'azırlar, Rusyanın on ra ve " a ın a l u um erının esıt· U l y j 'l'iç, biiyıık elçi sıfatiyle itimadna- tirilmeaine bir çok kimseler itiraz et-

k b l l 
mes 'ni takd 'm tmiş. bu kabul de mektedirler. Şimdiki kanun normal 

Par is sefirlerini a u etti eı· B Rt' kil 't'l? l/a 'c'ye l'ekı1i ı·ekili ticaret kredileri açılmaaına müaaade 
----------------------------------!.!==B=. =R~c~f=ik~·=S~a.l~da:::=:::::::da:::::l=ıu~lı=ın=m:::::::=:11ş~t~u~r.~e~tme~~k~t!ed~i~r~ ...... -----------------~ 

Londra, 25 (Radyo) - Matbuat, \ 
Hariciye Nazırı Lor d Halifaksln Rus
yanın bura sefiri Mayiski arnsında vu
knbulan ,mülakata büyük bir ehemmi
yet atfetmektedirler. Halifaks Rus se
firiyle dun bir saat konuşmuş ve Rus
yanın istikbalde ne gibi bir vaziyet a-

Büyük Millet Meclisinde 
lacağı hakkında sefirden maıamnt is- M ·11.A M" d raa 
temiştir. Rus sefiri, bu hususta hükü- l l U a T j 

m etinden izahat istiyeceğini ve ala-
cağı cevabı derhal İngiltere Haric·ye yon 

Fev.'1.alade Tahsisatına 
Lira daha İlave Edildi 

20 Mil-

Nezaretine bildireceğini söylemiştir. . _ 
Deyli Meyil, şunları yazmaktadır : .Ankara, ~~ (Te.1.efonla) - Büyük.-------------------------------------------

48ovyet elçisi derhal hükümetiyle l\~ ılle~ Mec}ısı lıugun l\lazha l' 0:rm~- Belçı· kaya taarruz ettemasa geçerek, Sovyetlerin müstak- nın rıyasetıncle toplan:nışt~ı:.· M .. llı M~-
bel hattı hareketi hakkında mümkün dafaaya 58,917,000 !ıra ılave ıne aıt 
olduğu kadhr çabuk cevap verilmesi- kanuna ek .. Iib ihanı.n tercihan ve mil -
ni istiyeceğini bildirmiştir.> tacelen muz. ,ke!csı yap~lmıştır. Bu w G •• • 

Siyasi mahfillerde söylendiğine gö- kanunla, fevkalade me:ıabıclen ha~ıl o- mege orıng rıza 
re, Fransa ve İngilterede ayni zn • la~n_!c ı~~ralarln .. kar~ıln~mnl·. uzeı:c 

illlanda Sovyet sefirlerinin kabulü gü- mıllı mud~!an bu~ce ıne ~O mılyon lı-
8'inen mühim meselesini teşkil eyle- ra daha ılave cchlmektedır. go·· ster mı· yor 
meJctedir Bu kanunun kab!.llünden sonra, bu _ 

Paris: 25 (Radyo) - Har iciye ne- y~l inhisarlar ictaresiı~~ h~riçten ~e~i-
zar eti müste~arı San Petiyederip bu- ~·ıle~e.k an~sonların g~mruk re~:nının . I;ondra, 25 (Radyo) - Deyli Ekspres gazetesine göre, Almanya 
giln R us sefiri Suriçi kabul etmiş ve ınd! rılmesı hnkkındakı kanun muzake- IIarıcıye Nazırı Von Ribbentrop, icap ederse Belçikaya taarruz edilmek 
uzun müddet konuşmuştur. resme b.aşlnnmıştır:. . . suretiyle Alman ordularının biran evvel F ran ız topraklarına girmesi 

Mü tesar, Rusynnın müstakbel si- ~amı I?r~man ı;oz alar.~k, ınhı nr- U'ııım geldiğini Bitlere söylemiş ve bu fikri kabul ettirmek istemişse de, 
yaseti hakkında Rus sefirinden izahat lar ıdarc ının anas~_n ler. ıyatını ynl- 1\'lnre al Gör ingin muhalefetiyle kar~ı laşmıştır. Mareşal Gör ing, Belçika-
*-1ep eylemiıtirı - Devamı 3 ncu Sahifede - ya tuanuz edilmesi keJ fiyetini Almanya için tehlikeli görmektedir. 

Kızılayın aı evinden yemek dağıtılı yor. Felaketzede kardeılerimiz ye
mek alı yor lar 

.. Dün. a.l~kadnrlnra gelen malumata! olan evlerden onu daha, bu zelzeleler
gor.e, Dı.~ılıdc zelzeleler de\'am etmek- den çökmü Uir. Dün inşaatı tamamla
ted ır. Dun gece ynrısından onra saat nan ve bugUn ekmek çıkarılmasına 
3.15, 3.17, a,_2:;, ?·25 .• 4,30, 4,50. {)~30 baslnnacak olan fırın da yıkılmış bu 
da beı::er anı~ e 'e ·~O d :ıltı ~anıye • ebeple ekmek ihtiyacı gene civar ka
devam ed n .olcl.uk~n ıdde~l~ .ek!z zel- zalardan ve lzmirclen temin edilmiş
zele kaydedılmıştır. Tnmırme ımkan tir. 

Zelzelenin dost 
meml ~ketlerde 

uyandırdığı tessür 
Sof ya, 25 (Radyo) - Kral Bori , 

İzmir zelzelesi muna ebetiyle Saray 
genel :-ekreterini TtirkiYe efaretha
ne ine göndererek felnket kurbanla
rına karşı empatilerini bildirmi~fr. 
Ba:;;vekil Ko İvanof da Bulgar hu
kumeti ııamınn tazi) ede bulunmu 
tur. 

Dün geC'e yağan yağmur, Dikilide 
niı::beten hafif geçmiştir. Maamaf ih 
açıkta bulunan halk, pek tabii olar ak 
ı lanmı tır. 

Hnlk ve nafıa amele i, bugün de 
enkazı kalclırmağa devam etmiş, bu 
arada hnrnp evlerden eşyaların kur
tarıJma~ına da devam olunmuştur. 

Kızılayın Ankaradan gönderdii'i 
500 çadır, dün aksam Ankara t reniy
le oma) a gelmiş ve bu tun gece hu

u i knmvonlarla Dikiliye ve Kab._ 
kum koyune nakledilmi , derhal ku
rulma ına ba lanmışhr. Açıkta ka
lan halkın bir kı mı dun geceyi çadır
htrda geçirmişlerdir. 

Kızılayın feliiketzedclere :-.•ardımı 
Yunanistanda devam etmektedir. Facin mıntakasın-

Atina, 25 (Radyo) - Gazeteler, cln her tilrlu tedbirler alınmı~tır. Sı
zelzele felaketi muna ebetiyle Tiırk cak yemek te\ziine dündenbnri mun
milletinin kederine bulün Elen mil- tazaman de\ am edilmektedir . 

- Devamı 3 ncii Sahif.-. - - Devamı 3 üncü sahifede -
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bitaraf gemileri de torpilleyorlar r "' Lise ve orta mek• 
lanh- müftU1Uiünden: tepler dün açıl J 

Almanlar, 
iki Finlandiya, Bir lsvec Gemisi • 

Batırıldı. iki 1 

Beratgecesi d 
Mübarek Berat gecesinin önü- Ortaokullarla liseler dün aClbltl. 

milzdeki Perşembe gllnll akşamı -.._;, . C mekteplerde toplanan talebeye ~ 
yanı uma gecesi olacağını sayın ve şubeleri, numaraları, ders .laatll-

vapur da Hamburg'ta Tevkif Edildi ulusa bildiririm. ri bildirilmiştir. Bugünden itibard 
25-9-939 d _, b 1 

ı ea1.1ere aş anacaktır. 
zmir müftüsü hkokullarda kayıd muamel~ 

Almanya Hariciye Na~ırı Finlandiyalıların proteatoıuna, bitaraf gemileri R. Celebioila devam olunmaktadır. Bu o1aal,.... 
·ıı • k J ·ı • b • •h d b d • A•J k 2 birineitefrin Pazartui gflnl _,. torpı ememız, en l erıne ır l tar ır, ceoa ını ver 1 1 e ODSer. Iere başlanacaktır. İlk tedrisat lll• 

Stokholm, 25 (A.A.) -Bir Alman rafından torpillcnmesini Von Riben- IIUftır. raf vapurlar hiç bir kaçak eşyayı •ı• v • k f~tti~14:ri, ~nelik tedrisat iş~rini-; 
tahtelbah'ri tarafından batırılan trop nezdinde prote to etmiştir. Geminin milrettebatı tamamiyle hamil değ:Idir. VCCJ )0'1 lllSU zım. ıçın ~ün mıntakalarına .h:arekei• 
G rt d ı. · d k' 1 · · · V R'b t b Se ı k rt ı t hlisf dab ·ı p · 25 (R d. ) H b ı· 8• etmı~rdır. İlk okullann bırınci, e ru e ıemın e ı veç gemısının on ı en roo ceva en üloz u u muş v~ a ye san ı e arıs, a ~o -. . a!'l _urg. ı- 2 inci teşr:nden itibaren bir haf- kinci, üçüncü ve 4 üncü sınıflarınd• 
kaptanı hOkQmet makamlanna ve nakleden vapurlann torpillenmesi Non~ sahilme Yual olmuftw'= . manında od~n yüklü ıkı Fmlandı~a ta devam etmek üzere Bornova zira- ki talebeden ilı:male kalanlann 1111tı-
matbuata beyanatta bulunarak tah· harp zamanında tabii olduğunu ve . St?kholm, 24 (A.A.) .- lkı F:n - v.apu~u !ev~ıf ve ~~sade~ edilmış- at mektebinde bir aile konservfflli- hanlan dttn yal!_ılmıştır 
tel bahir kumandanının geminin bunun ·ngiltereye eşya tqıyan bita- Jandıya. vapurunun ~ka3arak ~?ga- tır .. Fınla~dıya sefırı, harıcıye neza- ği kursu açılacaktır. Kursun gayesi, İzmir emekli subayl~r cemiyeti, 
mürettebatına uzaklaşmak için ya- raf gemiler için bir ihtar tetkil etme- zında bır Alman denı~altı ge~ısıA ta- retı nezdınde protestoda bulunmuş- meyve ve sebzelerin ucuz olduğu sı- ilkokullardaki fakir talebeye kitaP 
rım ıaat müsaade verdiğini söylemiş- si lizımgeldiğini söylemiştir. rafından batırı_l~ası _) alnız Fınlan - tur. . ralarda fazla tedarik edilerek muh- dağıtacaimdan bu talebenin isball' 
tir. Oslo, 25 (A.A.) - Goti!borg Ii- df~ada de~l bütü~ şımal memlek:t- Brükael, 21 (Radyo) - Anvers li· telif ıeldllerde uzun müddet saklan- rf, kfllttır direktörlUttıncMıı --

Kaumans, 25 (A.A.) - Emin bir manınc.•.1 yazılı Gertud Beratt ismin- I~rınde derın endışeler hasıl etmış- manında 81 v~pur bulunma~tadır. malannı ve istifade etmeği ötre~ rnu-+ur. 
menbadan öfrenildiiine göre Finlan deki 1500 tonilatoluk İsveç ticaret tır. . . Bunlann hepsı bufdayla cl.c.~dur. mektir. Kurs, her sınıftan halkı, bil- , .. 
diyanm Berlln sefir', Finlandiya ti- gem'si timal denizinde bir Alman Svensk~ _Da•eblat gazetesının <le Bu.rünl~rde 2' vapur daha beklen- haua her aile kadın ve kızını ve bah- Tütün niyasa.sı 
Jeplerinln .Alman tahtelbahirleri ta- denizaltı &'emiıi tarafından batını- yazdıtı &'tbı torplllenen bu ilk blta- mektedır. çe sahiplerini, muallimleri ehemmi- r· . 

Y b ı 1 1 1 d d K 1 d 
yetle alakadar etmektedir TGUJn mahsula havalar sebebıyl• 

a ancı meme· ta yan ar en ı·şe e iZi or unun Dersler amelt ve nazari olacak bu yıl erken toplanmııve milhim bit 
meyva ve' sebzelerin uzun mUddet kıımı den~lenmlftir. Geçen MM ti-

kette okuyan hareka" tı bozulmadan saklanması usulleri öf- tün piyasası 15 ikinci tepinde açıl· 
retilecektir. Dersler her gün öileden mı§tı. Bu yıl daha erken açılması 

talebe ' } • d• ki • l d •• t } Moskov~ 24 (A.A.) - Tas ajan- sonra saat birde başlayacak bette muvafık olacatı hakkında ticaret 
-~us ar, gır 1 erı yer er e sur at e sından: sona erecektir. , vekaleti nezdinde teşebbftste bul~-

Kızılordu genel kurmayının tebli- S f nulmuş, vekllet de bunu münasıP 

S t l • • • • k ,.. 1 ti: 00 JrtJDa görmüştür. Yakında, mıntaka tica .. 
Maarif Vekaleti yeni ovye eıımtnı UL uyar ar 24 EylQl Pazar günü tahdid edilen ret mildü~JOğünden ıehrim'zde TOrk 

.L l IJ Roma, 25 (A.A.) - Polonyanın tikleri zaman görUlen manzaradır. Al- hatta doğru ilerleyen kızılordu kıta- tayyare, Çanakkale' den vekelcnebb~ ttoüt01n ttacdcarl~nnın ıyap:: 
Karar ar Q 1 süratle Sovyetlettirllmesi İtalyan mU- manlar terk ettikleri mıntakadan he- ları Seiny, Avguıtov ve Grubesev d .. d ca an ır P .an 1 a pıyasaaımn 

---=f şahitlerini enditeye sevk ebnektedir. nüz tamamlyle ayrılmadan evvel Sov- şehirlerini almışlar, Brestlitovskun on Ü çıhş tarihJ tespıt olunacaktır. 
V ~ 2& (Te~~~ta~ - :lfaa~ Italya gazetelerinin bat makaleleri ve yetler bu araz:ye girerek o mıntaknın 40 kilometre şimali garbis nde Av- Evvelki geceki f1rtına, dolu ve Gelenler gidenler 

e bmls hlfkk er e ı..o u~ husuıt muhabirleri tarafından verilen adlt ve ılyast idaresini etine alacak gustovn, Kuychine, Griansk, Rassno yağmurlann vilayetin her tarafın- • 
~'; • ında ıu karar n • haberler bunu teyit etmektedir. olan mahallt Sovyet meclisini kur - l,ıattını tutmuşlar, Brestlitovskun 20 da hükmünü gösterditi anlaşılmak- . ~ah~esir mebuslan .B. Fahreddin 

tur,,;,. . Stampa &'&ıete i S vyetlerin prog- maktadırlar. Sovyet meclisleri mOfrit kilometre cenubu garbisinde Picht- tadır. Kaza ve köyler arasında tel- Tındoglu B. Hayreddı~ Karan An· 
h At 

1
1f1a k v~~~:~~ reımtt ~et a ramlannı ve arazi taleplerini terk et- Sov~ etler tarafından kurulmaktadır. hatei, Lu:bornili, Grubeıovu, cencu- rraf ve telefon hatlanndan bir kısmı karadan, Çankın beledıye reiai ~~ 

• usd: ;ö a:Uti st ~ u lWn a ~ t mediklerini bildirmektedir. So\•vetler Bunlar mal Om olan Sovyet ihtillfı me- vu ve Lvovun 20 kilometre şimali bozulmuf, bu yüzden dfln alqama Mebmed f:!olun~y Çankmdan pıur 
~~ i 'ite r.d •vı:~~ld ~aİ e - her gittikleri yerde bUyllk bir süratJe todlar ile işe girişmektedirler. Stam- garbiainde Yanouvu ele g~irmiıler- kadar izmirle cörüımek mflmkfln ol- mize arelmışlerdır. . 
çı ve ııaı re e ı e u unan Sovyet tetkilitı vOcude getirmekte - panın öğrendiğine göre Galiçyada sov- dir. Lvonun cenui ga bis!nde Komar- mamıştır. Ay~m mebuıu B. Nun GGktepe. 
~ı!m ı~ele~ne kdevam ~~end tale~ dirler. Hiç beklemedikleri b!r anda ta- yetlerin ilk işi derhal ziraat kanunu no, Dracobytch ve Boryılav almmlf- Yalnız Bayındır havalislnde Uzflm Mardın mebusu B. Ali Rıza Leveat 

'k erın ı~a mıyaca ar ır. 
1 

- şıdıkları fikirlere, dini adetlerine rağ- tatbik etmek olmuştur. Bu gazete şim- tır. Garbi Bi lorrusya ve gar! Uk- ve kestanelerin doludan epey zarar Aydına, İzmir mebustan BB. Mela-
~~·ı a~a hang~ şube~f oltrs.a 0 srn men Stalin rejimi altına giren Polon- di hemhudut bulunan sov..·etlerle ?tlaca ranyada Pnlonya ordusunun bekaya- gördOtn öğrenilmiştir. Havalann med .Aldemir ve Saadettin EpikmeD 
.~ ev~ 0.~;ca te~r .. k svıçre, f n- yalı binlerce ailenin akıbeti kola) ca ri tan arasında bir ihtilaf çıkacağını ını temizlemekte olan kızılordu kuv gayri müsait olmuından tayyare Ankaraya .ıtm şlerdir. 

gı b 
1 

ve çı 8 • nı veya en göz önUne getirilebil'r. Fakat İtalyan zannetmekte ve evvelce hemhudud ol- vetleri Breıtlitovıkun cenubi f&l'ki- noataaı dlln Çanakkaleden dönmek FllU'da lsaüre selenler 
~~ e e~re d' devam etmıyenler derhal gazetecilerinin ancak nazarı dikkatle- madıkları zaman bile bu iki memle- sindeki Polonya kıtalan grubunun mecburiyetinde kalmıttır Belediyece tesp t edildiğine •öre 

n;e er ır. ı 'ite d . rini celp eden cihet Almanların bir ketin anlaşamadıklarını hatırlatmak- tasfiyesi esnaıında onbinden fazla er 'r tJ L • • l fuar mOnuebetfyle yalnız kara yo-

l k tl
randsahve n11rıt h~l en" gaylrı m~ml - Polonya arazisini Sovyetlere terk et- tadır. \ e S. 6 ve Grubeaovun cenubi prki- • e ri•at m'IJreff ıf ; f İ liyle izmire •elenlerin sayısı 9&18' 

e e er e usus a sı goren er, aı e- sindeki srubun tuflyeıinde de bir . . dır. Hava ve deniz yollanndan ••,, 
lerinin arzularıyle tahsillerine devam 00 . d 1 bir tx lU 1. Et.tm~n kursu mflfettışi B. Sıtıa, lenler bu uyı dlflndadır 
edebileceklerdir. K 1 ff • tl pıya e a ayı ve mo ur ıva71 e- merkez ilk tedriaat mflf ettffllii kad- _ _ · 

Tahsillerini devlet veya devtete asır.(Ya l er sir alllllflardır. rosuna tayin ed lmiftir. -tt----
bailı müesseseler hesabına Almanya ,.;,. • • Moakova, 25 (Radyo> - Ruı ~r: Zabıtada 
ve Fransada yapanların ve tahsilla- Görıng v~ Von Rıben· duları. Breltlltovıkta on bin Lehlıyı Hava kurunıuna yar· 
rini ileri götürmüş olanlann vaıiyet- Ayvalıkta binlerce . sil&htan tecrid etm ılerdir. d _, 1 Yaal.llcillk 
l~rini üniversitede bir komisyon tel- ~ k ld tropla bır konferans Danım:ırRa Kralı ım eaen er Gaziler mahallfflnde aabıkalı !Jo• 
bıt edeetlrtir. Bunlar İsviçre, fngllte- zeytın af 1CI ırı 1 k _, f. !..! Hamiyetli lzmlr balkının Tflrk ha-- Bekir Seyfinin parasını yankealc lik-
re ve Belçikaya gönderileceklerdir. Ayvalık, 25 (Hususi) _Dün geee O aet 1 n ... t -:ı va kurumuna yardımlan devam etmek le p.İmıttır. 

Janon ıefirferi ara- yanıından sonra patlıyan kasırga bin Londra, 25 (Radyo) - (Pari Sua- Kopanhaa', 25 (Radyo) - Halen tedir. Yedi numaralı listede ilimleri Bir kua 
r' !erce zeytin ağacını devirmiş, kırmış- ar) gazetesinin yazdıtına göre, Hit- 59 yqında bulunan Danimarka kralı bulunanı..n yuıyorus: Bucada aysır depOIU elYarmda O. antla t/efİfiklik tır. Satnakla kantık dolu da kemale l~r ile Göring ve Von Ribentrop, dün Kriıtfyan hutalanmııtır. Doktorlar, BB . .Ahmed Cakırotlu, lliton Ko- mır Canlı, elindeki ttlfeli kurealu. 

T ı... ,,.~ (R d ) A 
1 

al A aeleıı mahlulO yerlere sermiştir. bır konferans akdetmftler ve fark krala uzun bir fıtirahat tavaiye et - hen, Hayl~ tekerci, Fadıl. lsak c;u- ken yere dClfUrmGf, ateı alan alllh-
o...,o, - a yo - m r - H b cephesinden garbe naklolunacak mitlerdir. valcı. Davı Mercan tekerci, llehmed tan çıkan uçmalar Yunf otlu Veli· 

~:.~~!iclye ;ıezaretinl kabul ede- ayvan ma ayaa kuvvetlerin m ktan hakkında fikir D l c1· G I ı;uvalcı, HUHJin yorgancı, Yako çu- yi parmatından yaralamıştır. 
na .,.._ı.ua vuheye bqlamııtır. Ali- J•tJ• teati -eylemişlerdir 'Q a ıye· ame en valcı, Salamon çuv&leı, Mustafa ur- Teca,,._ .......... 
k.adarlar, 11flr1Uderde e1Ulı detl!ik- e 1 1 Maretal Göring,· ,ark cephesinde .. , .. kat• ganc.ı, lsak Taranto, Hasa~ Olmuş ~ Ödemtıtn Bir~ nahiyesinde Camfl 
lıldft yapılaeatını id~a etmektedır. Çartamba, 25 (Huıuat) - Carşam sakatlanmış olan Alman tayyare le- mu a . . kercı,. Yu~f Ya!es elbl.eecı, M. Kimil kebir mahallesinde bakkal Ahmed 
. Paris, 24 (~.A.) B. ~av~ranın hada açılan ehli hayvan aeraiıinden rinin tamirini teklff ~tmiş ve bundan Parla, 26 (Radyo) - Başvekıl Da- tuhafıyecı, Ratıt Paker, Ömer Can- Yıldız, gece evine ~itmekte iken s ... 
J'Tnranı: Pa~;ı 1 büyük elçıli~ıne. ta- hükümet yfrm bin liralık hayvan mU- evvel garp cephesinde esaslı harekA. ladiye, bugün baş kumandan general dan, Halit tuhafiyeci, Emin Pekarar, Uh otlu Şahin ve kardeşinin sopa ve 
F:k ~Y~ ve P omaai mabfıllennde bayee etmiıtir. ta glrfıflmemesinl tavsiye eylemlftir. Gamelen ile uzun müddet konuşmut- Leon ~arraf, .Arditi sarraf, Mehmed taıla tecaVOzlerine maruz kalmıı. 
P Y e memnuniyetle kartıla!1 - " • tur. elbfıecı, Tahsm elbiseci, Alber elbi8e- başından atır surette yaralanmıştır. 
IDJfhr. :.~nkUl beynelmilel vaııyet S•lanık F u 3 rında Japon ordu !arı laar· ci, Mustafa çorapçı, Hakkı Kavaf, Ba- Bir bmyaa d.mlcll 
i'l~ ı&&11t.e a ınınca japonyanın u- .., .J C h . . . haeddtn kavaf, ZOlfikar tuhafiyeci, Evvelki •ece fzmlrden Kemalpa-
za samandanbe.ri. mUn~al bulunan TiJ k . ·• TUZ -,a um urreısımız Levi Kohenka urraf, Nesim ~rap;ı, ıamn Parsa köyüne gitmekte olan 
P=- elçilitfne bırıni tayın hususunda r paOtyOnUnU Zl Tokyo 25 (Radyo)_ japon ordu- Bekir Gflrsel kavaf, Şaban ve Moreno ıoför Salih özmay idaresindeki 28 
:, ... ~~a::hab°!':i~ b~~naaı yaret eJenlor ~~l tur ]arı, Çini~ her tarafında taarruu Fuarın kap:ını'ı müna- berber, Etem tuhafiyeci, İbrahim Çe- numaralı boıkamyon, Parsa eivann-
....... r me ır. .. T geçm·,ur. japon tayyareleri, dünden- • • • • lehi h?Ya~ı, Abbu Aur e&Pkaeı. Ra- da devrilmiıtir. Kamyonda bulunan 

• .1:7~e~ıeb:ı~naa~l~Oş~r~ken SelAnik, 25 (Radyo) - Selinfk beri Çinin bOUJn eahillerini bombar- jebetıle /?omıteyı fael şışecı, Recep kavaf, Fadıl Dok°: toförle muavinleri Mudanyalı Ha-
dan b6yle ıOratle tet~i im~!: d ~: fuannda Türk, Bul&'ar, İtalyan ve Al- dıman etmektedir. tebr • k tt "/er ~ft!t ba1~ra::, t:ı~hrn;d ~akka~ Alı ıan, Mustafa ve Mehm•de bir 181 ol-
liM slrmiftir B Savaranın ta af i man paviyonı..nnı ziyaret edenler ı e l Y , m ne , uıa ınn- mamııtır. 
t• ftktfnde •01~ ve Fransa h.iıc: 8'(1nden 8'(1ne ootalmaktadır. HOkUme- mektedir. Bu paviyonda, baevekil Jıfe- Fuanmızın kapanıtı mUnuebetiy- cı.. TEHDiT 
Dlltfne l1kı bir t!:ı.. lmk&nını ve; tin 4 atuıtot inkıl&bını tebarüz etti-j taksa11ın dokuı metre bayüklflkt.eld fo- le Cumhurrelsimlze glSnder.1-en ta- E ir yr.Jek ıanavi Tepecikte fmncı Necati, Hl•Jin 
ndftlr. .. ren paviyonu da, binlerce seyirci çek- toğrafı nazarı dikkati çekmektedir. zim t.elgrafına aşağıdaki cevap lOtuf • -' ve kamı Fatma71 tehcUd eclenk on -----=oo- buyurulmuttur: steğ enı aranıyor lir• istemiftlr. 
Fr.tlerik Halen bom- Doktor Behçet Uz .. Bu ela öyle 

Bl·r Amerı·kan r.,·ıo·u Lı.zbon' J Belediye reisi lzmir aakerlik ıubeain.lenı İnönü caddesinde Rıza otlu Refet, 
6art/ıman mı eJi/Ji' Ti o UQ İzmir Yedf'k harp sanayii utetmeni Ali 10 yapnda Behiyeyi ıözle tehdf4 et-

• Lizbon, 25 (Radyo) - Akdenizdeki Amerikan harp gemUerinden Fuann kapanışı münasebetiyle oğlu Mehmedln (39984) oubeye mü- mittfr. 
a.., • (1tad7o) - V...U.. ha- küçOk bir filo bugün limana gelmiştir. Filo kumandanı amiral Kurdney hakkımda izhar olunan aail duygu~ racaatı lüzuma ilin olunur. Bıçakla yaralalDJf 

._. ... , Almanyadaki Frederik AnH"r!kan donanmasının faaJiyet ,.e hareketi hakkında mal6mat vermek lardan dolayı teıekkflr v~ gayri mü- Al l l İkiçeımellkte Y.eldeiirmeni soka-
Haf• ltaloa fallrikua h&- Jıaya hfl- i"•ememlı ve yalnız iki gün evvel bir gemi tarafından verilen imdad işa- sait hal ve prtlara rainten fuann ırdllr • fa ya tında Ali Yusuf Batır, ev meaelNln-
cııı ıu maru b•••tbr. Fabrikada reti ar.erine Cebe ü tank civannda araştırmalar yapan bir Amerikan kazandıiı muvaffakıyetten dolayı Kahire 25 (Radyo) - Veliahd den 80 yaıında Fatmayı bıçakla sol 
ı..-... lnfillldar obmatt Ufi top- d troyerinin ansızın bir Alman tahtelbahirine raaladıtuıı ve tahtelbahi- fuar komitesini tebrik ederim. Mehmed Ali paşa bugün İtalya sefa- elinden, ftftottl Aras bulvarmda lb-
lana tW4edl •tatlan itltilmit, sö- rin, .Amerikan aemisini görür görmez derhal denize dalarak kayboldu- İlmet İnönü rethane11ne sttıniİ ve sefirle bir aaat rahim Çakır, bıçakla koltukçu flk-
rtllmlfttlr. ğunu söylemiştir. kadar konuşmuttur. rtlyU kabasından 1aralamqlarcbr. 

il 

--ISLAM T ARIHI~ı.--

Hz. Muhammed 
YAZAN: M. Ayhan...,--

hammet) timdi keçi yavrulariyle oy. nabıhakkın himayealnden emin ola- kur, Alicenap, faziletklr bir kadın• mıyan puta.111dıla, ll ••hrfıılJı su
nıyan bu &'tızel çocutun nealfnden rak çocutunu, kendisini Te 1apa- dı. larına, ,,.Une .. , hayvana, ataca, ta. 
gelecekti?. catı lflerl düoünmeie fırut balmat- Nihayet Filistin ve Arabistan ci- fa, tapan, dlnllz, stırUlerle lıılan kit. 

Hacer, bfras Jilı'UdU, yaTnUanu tu. hetleriııd• 'mflihit bir kıt1ıtm baı luiııln karpauıda, 7ent bir dfılhı te-
kucakladı. Bajrına buta.. Cardatını tahkim edıcıktl. Ame- gösterclitl bir seneydi. Btltüa Ara- mellnJ atmafa çalıfıyordu. 

(Maamafih Kur'andaki bu kayıt lika kabilesinin verdltf keçi otlak- blatan aekenesi, btlyUk bir atlatın teh Flr'avm; haaret tbrahtmln tabile-
doğrud~n dofruya zemzem hakkın- larmı otlatııı. büyütecekti. didine maruzdu. al ile beraber Kwrda 71rta~11fne 
da dei.ldir .. Yalnız Hicerin, Safa, Hele zevci gelirse 1. Zevcesinin 0 sene topraklara yatmur düş _ razı olmaıtu. Bflhaua ha.ı lbrahJ
Merve daflan araaında bir Hrap pe- nail olduğu bu nimetlerden mutlaka mımlf mahml olmamıttı. Kabileler min zevceleri SAr&yı da •Drtınce, bu 

-8 - başladı. fi!'~e ve s~ ~ramak için yedi defa sevlntp ştıkre~ecekti. neleri ~ar neleri yoksa, son damlası: Aai, tehvetpereat, salim hUkGmdann 
IUcer bu harikulade hadise kar- HAleıı bu suya cZemzem> tesmi- gıdıp geldığı me~kOrdur. Nitekim Günler php Q'eçlyordu. na kadar yemitler, fakat kıtlık dev- kalbinde fena bir arzu, harla btr e-

ıııında; hayret dolu gözlerini sema- ye olur ki, Kur'ana dahi geçmiştir. hacılar; sevaba naıl olmak üzere, bu Bu ne macera ldit. H&cer llay• resini bir türlü atlatamamıılardı. mel canlanJDlfb. Bir alln hazret lb-
J& kaldırdı: Ne bilsin ki; bir i'Ün burada b'r hareketi (hac) sırasında tekrar eder- tını ve batından geçen vakalan dO- rahimle •~rClttakten aonra Slr&11 

- Yarabbi! .• BüyUkailn, kadirsin, Beytullah yükselecek ve Ceziretul- ler. şünerek hayret ediyordu. Şimdi Ke- BGyük bir muhaceret bqlallllfb. huauat olarak nezdlne davıt ıttt. 
aau laamdil filkran ederim. araptan batka, Hintten, Çinden, As- Hidiste ise, mübarek suyun haiz da dağının vldisinde eski ~nlerlni Arabiatan 11kene1i; 7iyecık bulmak Hazret lbra1lim bir tecrDbe için bu-

DML İlllıalli kueakladı.. Avucu yanın ortasından, Atrikanm uzak olduğu ıifaklt ev•f ile ze111aeınbı flyle hatırlıyordu: emeliyle koea kıtanm bir tarafmdan na muvafakat etmlttL 
ile flab• su lel'pti .. Ve sonra dora sahalanndan buraya kadar insanlar ayakta içneeeti beyan edflmfftfr. Kendisi Mısırlı idi. Orada dofap 6bUr tarafına akıp duruyordu. Bu Fakat biraz aonra Slrl relip: 
defa JclrdL. Artık çocutunu kurtar- koşacaktı? Hazret Peygamberin bu suretle sıh- büyümQftU. Nil nehri feyizli Mısıı· bOytk kıtlık, he.r ta~afta oldutu si· - Ya İbrahim -demiştl- Fil'aVJJı 
~ •• kendine •elmifti. lrlınbaa Çocufu laman: h&ll keçileriyle bi bazı fevait ile l&dınef hUnneti ta- topraklan ve Mısır hayatı tamamiyle bi MlllJ'da da itıtllmittf. denilen hain, bana tuallut etmek 11-
•tilcll. kana kana içti. meıruldil. Onlan öpüyor, okıuyor, min ettiii anlatılmaktadır.) ~zlaUn 8nünde idi. Nihayet Mııırcla, Hazret İbrahi- tedi. 

Fakat, ıu &ittikçe fazlalaşıyordu. hazan kuru bir tutam ot alarak ön- Hicer; büyük b'r sevin' ve ınk - Artık büyüyllp aerpilmitti.. Genç min kabileıi efradı ile beraber kıtlık- Bunun üzerine hazret İbrahim der 
H&cer, bu ktlçUk kaynatın etrafını terine 1trpiyordu. ran içinde idi.. Artık tamamen kana- kızlık çatının en parlak, en revanklı tan hicret edenler me7anmda Mwra hal ellerini kaldırarak Fir'avma becı. 
b r kum halkuiyle çevirdi. Hacer; analık sevgisinin bfl,Uk at etmişti ki, Cenabıhak, ona ziy... sırasında onu tutmuşlar; Mısırdaki iltica ettitf duyulmuftu. dua ve linet etmifti. 

- Zem, Zem t Y& mübarek (1) tezahOrleri içinde oilunu ıUzflyor- net ediyordu. Nitekim, en korkun( F r'avının aarayına vermişlerdi. Putperest Mısırda bu haber epey- Bu dua; Cenabıhakkın aezdindı 
Dedi. Bwaun üzerine su, o halka du. en tehlikeli bir dakikada rabbant Yakın, uzak memleketlerden ge- ce dedikodu yaptı. ÇUnk6 bu relen kabul ed'lmiı ve Fir'avmın elini, 

fçinde ve bulunduiu yerde durmai'a Ve bilmiyordu ki: kudret ve azametini ıröstermf§tf. 1en sOrülerle renç, dilber kız ve ka- zat llalettayin bir kabile rei~i detfl- kollan. göiıil tutulmuı, Adeta k1.11>-
B11 çocuk; bu küçük yavru bir d·- Yavrusu hazret lımail de kendine dınlann arasında o da bir cariye ol- bir 'peygamberdin yeni bir din net- kuru bir hale gelmitt . Sanki bir J ıl-

(1) Bu kelime Arapçaya eaki Y~ nin mObeHiri olaeaktır .. Ve bundan geliyor, annesinin okşamalannı ma- muştu. redi,yordu .. O zam~nki vicant tel&k- dırım vücudUnün bir kıamını J&k-
nancadan lttmiftir. (Dur, dur) ma- baıka .. Bilmiyordu ki: kabele ediyordu. HAcer, sarayda kend:ılni çok sev- k'leri kamilen dejiştiriyordu. mıetı. 
nalla& ,.11r. BUyUk, P•r•ambv (Hauet Mu- Hicer, bu uaız muhit içinde Ce- dlrml•ti. Evveli l'flzeldf, sonra va- AIJah bllmtven, ı>lr''lfamb11r tanı· -De•am edecek -
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ltusyada rehine ola· deniz harbı leketlerde uyandığı ocı~LüK StYASt GAZETE 

k l k U 
Stokhoım, 25 (Radyo) - Bugün teessür 

ra a ıkonulaca c ' 122 f k d A h t İsveç sahiJlerinde mnlam olmıynn em af.& lr a Ir. ffillffil arp e bir deniz muharebesi cereyan etmiş- - Baıtarafı 1 nci Sahifede 
ia ~osko\•a, 25 (A.A.) - Havas A- 240 f k d tir. Şiddetli top atı~ları duyulmuş, !etinin iştirak ettiğini yazmaktadır-

Sahip ve Baımubarriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

Umumi ne§rİyat ve yazı iıleri 

nSUıdan: ı· se ır a ı· ı· \atta sahildeki biıınlar sarsılmıştır. laı·. 
Sanıldıgı· na gör'° 'ıo~kovadakı" Po-" ı' Bir kaç. hnrp gemi i de görülmüştür. 

müdürü 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 

ı:.sa bilyQk elçisi şimdiye kadar ken- Londra, 25 (Radyo) - Bitaraf ibaret bulunmaktadır. Bu miktar, Almanyada 4 üncü infilak Estiya diyor ki: 
erinden haber alınamamış bulunan memleketler matbuatının verdiği ha- umumi harpteki Alman kuvvetleri- l{aunas, 25 (A.A.) _ Berlinden cZ~Izeleden müteessir olan mıntn- f DAREHAlfESl 

:"Y•tlerin Varşova büyük elçiliğine berlere gö.re. Almanyanın bugünkü ne nisbetle çok azdır. Almanyanın gelen haberlere göre Tempelhofda kalar bize çok yakındır. İki do:;t dev
!'ı~nsup bnzı memurların akıbetleri kuvvetleri, motörize edilmiş kıtaat umumi harpteki mecmu kuvveti, iki bir çikolata fabrikasında bir infilak let arasındaki bağların sıkılığı, zel-
llfllıncaya kadar rehine olarak Sov- müstesna olmak üzere 122 fırkadan yüz kırk fırkadan ibaretti. vukubulmUŞı ve arkasındWı yangın zelelerde bile kendini göstermiş-

İzmir İkinci B yler Sokak 
C. Halk Partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776. P. kutusu 405
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~tler birliğinde alıkonulacaktır. ece***>» çıkmıştır. Bu hadbe bir kaç gün için- tir.> 

Ç k •ı• . B l k h [[ • d J ·ı· k 1 • de vukubulan kazaların dördüncü- Gazeteler, zeI~ele mmtakasını çok e ateşemt ttert e Çİ a Sa İ erın e ngt JZ aS er erJ südilr. Hükumet makamları bu sui- iyi bilen Elen milletinin, Türk ulusu-

s ·ıı d kastlerin bir teşkilat tarafından ter-

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1400. Altı ylığı 800 

K:s ta.r o tarafından eyyar torpı er o aşıyor .. Londra! 24 (A .. A.J .-. Fransadan tip edildiğini zannetmektedirler. nun acılarını kalpleriyle paylaştık-
B ük 

1 2
• (R d ) B lç·ka Royter aJansına bıldırılıyor: Yabancı tayyareler larını i~aret etmektedirler. 

O 
.. ldu-,""u ... 'du.. h"llr . s~, : "I a yo -t ~l ı.. İngiliz sefer kıtalannın iskan ve Paris 25 (Radyo) Lüksenburg 

kuruştur. 

Yabancı memleketler için ~ene
lik abone ücreti 27 liradır. 

h Bale, 25 ~A.A.) - Buraya gelen 
aberlere göre Çel<oslovakynnın sa

~ık ?ari~ ntnşcmiJiteri albay Dragaç 

b~ ı erme el 1 r~ en sen:a~ h:.~ı .. erı~ iaşesi için F'ransada yapılan geniş ha- Dukalıiı ile İsviçre üzerinde bir ta-
ırl:n evvel opt adnbz:nal sı ıçlın u turne - zırlıkJar sUratlc ilerlemektedir. Ingi- kım vabancı tavvarelerin uçmag~ a 

İzmir ikinci hukuk hakimliğin- Günü germi .. nüshalar 25 
den: T ,.. 

İzmir ikiçeşmelik Şerif Ali çıkma- , _______ Jcu_ru_ı_tu_r_. ___ _. 

tagda Ge tapo tarafından öldürül
c Uştilr. Albay Dragaç casuslukla mü
~ ad ele servis"nin efi idi. Ve bu su
etıe bir çok Alman njnnlarmı me:;-

çe ıızım ge en e ır er a ınmış ır. ı· ·k . k a· k d d . J ~ ız as c:me en ı. erza ın an maa a başladığı ve İsviçre dafi toplarının 
Bir Fransız silebi b~lundugu .yerdckı Fransız m.~hsulle- ateş açmak mecburiyetinde kaldık-

~ r~nclen verılmekte ve her er gunde 50 ları haber veriliyor. 
batırı ~ dı sıgar~ almak~clır. . . Tedhişçiler Londrada 

zı 32 sayılı evde Aydınlı Ahmed kızı 1 ANADOLU MATBAASINDA 
Safiye Bozungun tarafından İzmir Basılmıştır. 
ikincikordon 167 savılı -evde oturnn ·c:::===:sa==-~-=--••--=-~==:ı:ı• 

~na çıkarmıştır. l 938 eyllll buhra
d ı esnaSJnda da i tihbarat nezaretin-
e sen•is şefliği ~·apmıştı. 

Paris -Londra 'dan 
- Baştarafı 1 cncj aahifede -

.ildirildiğine göre, Almanlann Bel
kn hududlarındaki tahşidatı art

llıaktadır . .Abcn mmtakasında mer
kez ve köylerde geniş askeri !nalivet 
\·ardır. Köy ve kasabn ~·ollanndnn 
a keri kamyonların fazlalığınd. n 
~eçmek kabil değild"r. Halka, ilk e
llıirle Ahen mmtakasını tahliyeyt 
hazır~ulunması bildirilmiştir. Bura
larda yiyecek tedarikinde güçlükle 

• . Bır ~sker şoyle demış!ır.: . Londra, 25 (A.A.) - Deyli Eks-
~ondra, 2u .~Radyo) - ~ır Alman c:İı~g~ltereye. ve evl~rm~ıze hakıka- pres gazetesinin bildirdiğine göre 

d~.nı7altısı bugun Manştn bır Fransız ten şık~yet e.?ılcc~k. hıç bır tarafımız İrlanda makamları lngiltereden çı-
komilr vapurunu batırmıştır. olmadıgını soyleyınız.> karılmış olan dört tehlikeli tedhişçi-

Varşova 'dan 
- Ba9tarafı 1 inci aahifede -

lerinde yüz yangın çıkmışhr. Lehli
ler, gerek Varşovada ve gerekse Lüb 
linde kahramanca müdafaa etmek
tedirler. 

Varşova, 25 (Radyo) - Radyo ile 
neşrolunan tebliğ: 

Macaris tana iltica nin gene 1ngiltercye döndiı~!erini 

d L hl 
.
1 

L?ndra hükQmetine haber vermişler-
e en e r er dır. 

Budapeşte, 25 (Radyo) _ Lehli- Polonya tahtelbahiri faveç.te 
!erden otuz bin kişi Macar toprakları- Stokholm, 25 (A.A.) - Uçüncü 
na iltica etmiştir . .Mülteciler arasında bir Polonya tahtelbahiri Stokholm 
bulunan askerler derhal silahtan tec- limanına iltica etmiştir. Tahtelbahir 
rit edilmişlerdir. müsadere edilm!ş ve mürettebatı di-

Atina olimpiyatlarına ~idiyoruz ğer iki tahtelbahirin mürettebatı gi-
Ankara, 25 (A.A.) - Haber aldı- bi tevkif -edılmiştir. 

Ali oğlu makinist Ômcr Bozungun 
aleyhine açtığı boşanma davasından 
dolayı müddeialeyhe çıkarılan da
vetiyenin gösterilen adreste bulun
madığı mübaşir meşruhatiyle bili 
tebliğ iade edilmiş ve zabıtaca :ya
pılan tahkikatla da ikametgahının 
meşhul bulunduğu anlaşılmış oldu -
ğundan bu baptaki tahkikat 28-10-
939 tarihine bırakılmıştır. Yazılı 
günde saat l O raddelerinde hakim 
huzurunda müddeialeyh Ömerin ha
zır bulunması veya bir vekil gönder
mesi IOzumu bevan aksi takdirde 

Zayi 
Beyrut Sultanisile Be'Yrut hukuk 

mektebine ait tahsil vesikamı zayi 
ettim. Yenisini istihsal edeceğimden 
eskisinin hükmü olmıyaca~ı ilan olu
nur. 

T. C. Ziraat bankası Ödemiş şu
besi memurlarından 

İbrahim Etem Tanyeri 

gıynbında muamele yapılacağı teb· 
liğ maknmına kaim olmak ilzere ilfin 
olunur. 8538 

Bu tebliğ öğleden sonra güçlükle 
neşredilebilmektedir. Almanların 
\' arşova ve Vodvlle karşı taarru.hları 
~iddetle deYam etmektedir. Ağır 
topçunun öldürücü ateşi devam et -
mektedir. Hasara uğramayan, kur
ban vermeyen tek bina kalmamıştır. 
!=\ivil halktan ölenler çoktur. Maama
•. h maneviyat yüksektir. Müdafaa, 
.;onuna kadar devam edecektir. 

ğlmıza göre Türkiyenin Atinada ya- Büvük Millet 
pılacnk Balkan olimp·yatlarına işti-

raki hükumetçe muvafık görülmüş- Mec !isinde 

~ekilmektedir. 
Paris, 25 (Radyo) - Bugün ne 

?'olunan Fransız tebliğinde, Alman· 
~tın şiddetli faaliyetinden sonr' 
~ransız kıtalarının a:-keri harekahı 
llıUsait cephelerde düzeltme ilerle 
J·işi yapbklnrı bildirilmektedir. 

Alman tayyareleri, bugün hasts.-
1rnne1erin hepsini bombardıman et
lişlerdir. Almanların büyük taarru

zu için Rus ordularını bekledikleri 
';ahmin olunmnktaaır. 

tur. 
Barbaros ihtifali 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Çar
şamba günll saat on t>eşte burada 
Barbaros ihtifali yapılacaktır. Be
şiktaşta muazzam merasim vardır . 

Gümrük varidata noksan 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Yirmi 

beş günlük gilmrOk varidatımız bir 
milyon sekiz yüz bin l'.radır. Geçen 
sene ayni zamanda altı milyon idi. 

Baştaraf1 1 nci Sahifede -
mz Çeşmeye inhisar ettirmesinin bu 
şekilde fena neticeler tevlit eyıed!,ğin
den bahsetmiş ve zer'iyatın serbest bı
rakılrna~ını istemiştir. 

Askeri mahfiller, bugünkü hare
kat hakkında şu suretle mütalea be 
Yan eylernektedirler. Bugünkü ileı 
leyiş geniş olmamakla beraber Ente· 
resandır. Bazı muharebe mevziler Berliu 'd~n 

İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz 
cevap vererek, anason ekiminin ser
best oldui:'Unu, memleketin bir çok yer 
lerimle ekildiğini fakat ihtiyacı kar
şılayamadığını sö)•lemiş, 938 de ve
rilen Vekiller Heyeti kararının kesbi 

Dikilide dün sekiz kanuniyet etme i için layihanın Mec-
lise geldiğini, şimdi~·e kadar encilmcll

z e / z e /e daha oldu !erde kaldığını bildirmiştir. İhtiyacın 
ele geçirilm"ştir. Almanlar her tür -Baıtarafı linci aahifede-
IU faaliyetten tevakki eylemektedir· B f 1 . . h"~ d 20 - 25 ton olduğunu sözlerine il!ve 

- a4tara ı ıncı sa ı .. e fi - l · t" .. . . ey ernış ır. ler. Cenubt garbide topçu ateşi aç . ·esmi tebl Kde, Alman topçusunun 
llıakla iktifa etmişlerdir. Ren boyu· ;arp cephesinde faaliyet gösterdiği 
na, mahdud miktarda gülleler düş- ve Alman dafi toplannın, sekiz Fran 
?l'l.Uştilr. Maamafih akşama doğru ıız tayyaresi düşilrdilğU bildirilmek
topçu ateşi ş"ddetlenmiştir. ~edir. Bir denizaltı gemisi de bir 1n-

~un ınşası ~~mal ~luz:ıan fırın p- Çanakkale mebusu Ziya Gevher de 
kıldıgınclan bugun yenı bır fırının ın- söz alarak, inhisarlar idaresinin ana-
şasına başlanmıştır. son stoku bulundurmadığını, halbuki 

Bugün, cephelerde Fransızlarır: gil'z torpito muhribini batırmıştır. 

Halkımızın yardım' arı: ihtiyat sto~ ~yırması lazım geldiğini 
H lk n·k·ı· f l~k d l . beyan etmıştır. 

tnu\'affakıyetle neticelenen hava mu Berlin, 25 (Radyo) - Alman ka-
, a ımızın, ı ı ı e a etz.e e erı- B. Raif Knradeniz bu suale şu ce-

ne .~ ar~~mları de\•am etrnek~ır. Muh vabı vermiştir: 
harebeleri de olmuştur. Muharebe- rargahının şark cephesi tebliği: 
Ier yalnız avcıların değil, bombardı- JSuvvetlerimiz, şarkta kararlaştı
ınan tayyarelerinin de sağlamlığını rılan hudud hatlarında ileri hareket
kalite ve sürat itibariyle dilşman terine deYam etmişlerdir. Tayyare
tayyarelerinin fevkinde olduğunu terimiz Yarşovayı bombardıman et-

telıf, muesscseler ve halk, dun de ~ı- _ tnhisarlnr idaresinde iptidai 
zı.laJ_a te?errüleroe bulunmuştur. Dun- maddelerin iki üç senelik daimt stoku 
kil lısteyı yazıroruz: vardır. Ancak bunlardan anason. altı 

Lira K. aydan fazla tutulamaz. 1stih"lal!tta 

göstermiştir. Almanların zayiati, en mişt"r. Fahri DokuzeylCıl 
aşağı Fransızların zayiatı kadardır. Alman generalinin cenazeai: C. H. P. Turan Ocağı 
Halbuki Fransız resmi tebliğinde, Berlin, 25 (Radyo) - Varşova İngiliz general kon.solosu 

10 
3 25 

10 
yalnız Fransız hatlarma düşen Al - cephesinde yaralanarak ölen gene- Şarl Aleksi 
man tayyarelerinin adetleri bildiril - ral (Yon Friç) in cenazesi, bugün Esad Akduman 40 
miş, Alman toprağına dilşen ve sukut buraya getirilmiş ve umumi karar - İbrahim Kardiçah 150 
neticesinde yandıkları görülen tar - gaha gölürUlerek teşhir edilmiştir. Avukat Alber Feridun 10 
yareler bu rakamlara idhal edilme- Von Friç, yarın biiyiik merasimle Sabri Süleymanoviç ticaret- 6 50 
miştir. gömülecektir. hanesi kutu ustaları 

Londra, 25 (Radyo) - Eden Berlin, 24 (A.A.) - Volkischer Mühendis Nihad Örge 
Ştayn adındaki ingiliz vapupru, bu- Beobnhter gazetesi, Alman - Sovyet Penetti ve Parienti 
gün bir Almnn tahtelbahiri tarafın- 'Paktının musaddak nüshalarının tea- Şerbetçi Niyazi 

20 
50 

5 
2 dan batırılmıştır. Yirmi iki kişiden thd ile son formalitesinin de ikmal Bir hayır sahibi 

ibaret olan vapurun mürettebatın- edilmesi mOna ebetiyle bir başma- Vali muavini Emin Refik 5 
tan 12 kişi kaybolmuştur. kalede diyor k!': Kırış 

Londra, 25 (Radyo) - Bugiln Neşredilen resmi tebliğ bu paktın S. K. F. acentesi 25 
garbi Almanya Ozerinde uçan ingi- bir av evvel hemen imza~ı ile meri- Hü.snil Abidinoğlu 10 
Uz tayyareleri halka beyannameler yet ~evkiine geçmiş bulunduğu bir Türk sinamacıları L. T. 100 
atmışlardır. kerre daha tebarüz ettirilmektedir. şirketi Elhamra veYeni 

Paris, 25 (Radyo) - Alman tah- Esasen son haftaların hadiseleri bu sinama 
telbahirleri, şiddetle takip edilmek- muaheden;n büvük ehemmiyetini an- A. M. Barmayum 7 
te Ye bunların erzak alabilecekleri tatmak için kafidir. Bu muahede en Pamuk mensucat şirketi 500 
yerlerde e~aslı tertibat alınmaktadır. büyük iki Avrupa milletinin münase- C. H. P. sekreteri Tüzün- 5 

Amerika hükOmeti anbargoyu betlerini daimi: bir surette !'ağlam ve türk 
kaldırırsa, bu takip bir kat daha e- sarsılmaz bir esa"a istinad ettirmiş- Amerika konsolosu S. G. 10 
hemmiyet kesbedecektir. t·r. Almanya ve Sovyetler birliği ge- Elbing 

Alakadar mehafil, ingiliz donan- rek tabiat ve gerek tarih bakımın - Herman Spirer tütün ,iir- 200 
keti 

ması tarafından batırılan Alman dan kendilerine ait bulunan hayat 
t ahtelbahirlerinin miktarı hakkında sahasında Versav hercümerci .,·erine Parsa belediye reisi Hü- 10 ı seyin Özen 
ma1Qmnt vermek istememektedir. yeni bir ni~am koymak ve daimi Po- Avukat İbrahim Etem 50 
Buna rağmen, bir silril Alman tahtel- lonya tehdidine bir nihayet vermek Postacıoğlu 
bahkitrindi.n batırıldığı kuvvetle söylen- ibç.in1 .~.erhal ve

1
enderjik Bbir surü~ttte i~k- Basmahane emtia kalemi 5 • 

me e ır. ır ıgı yapmış ar ır. u m ~ ere şefi Süreyya Canman 
Londra, 25 (A.A.) - Yeni Zelan- faaliyet her sahada sıkı işbirliğini Kızılırmak vapuru zabitan 21 25 

da hükOmetinin A\Tupada harp et- tazammun eden 23 Ağustos 939 ade- ve mürettebatı 
mek üzere tam mevcudlu bir fırka mi tecavilz paktına dayanmaktadır. Hususi muhasebe müdür 5 
göndereceğini ingiltere hükumetine tki büyük memleket ekonomik saha- muavini Hilmi Kuman 

yetmezse, hariçten ithaline zaruret 
vardır. 

İzahat kafi görillmiiş ve kanun ka
bul edilmistir. Meclis pazartesi günü 
toplanacaktır. 

iz.mir· Buca 
Kültür Lisesi 

Resmi liselere muadildir. Ortaokul 
sınıfları ile lise sınıfları vardır. Leyli
nehari kız ve erkek talebe alınır. 

Telefon : 2080 15 

İzmir sulh hukuk mahkemesin
den: 

Müddei Cavit tarafından müddia
leyha 1storula aleyhine açılan izalei 
şuyu davasından dolayı namına gön
derilen davetiye ve gıyap kararının 
ikametgahının meçhul kaldığından 
bahisle bila tebliğ iade edilme.si ü
zerine gazete ile ilanen tebliği sure
tiyle yapılan muhakemesi sonunda 
müddeabih ve müşterek dükkanın 
satılmak , urefyle şuyunun izalesine 
ve bedelinin his edarlar aralarında 
taksimine kabili temyiz olmak üzere 
29-7~939 tarihinde karar verildiğin
den müddcinlcyhanın müddeti kanu
niye i içinde mahkemeye müracaatla 
temyiz yoluna gitmediği takdirde bu 
baptaki hükmün kati.ret kesbedece
ği tebliğ makamına kaim olmak ve 
bir sureti divanhaneye talik kılınmak 
suretiyle ilanen tebliğ olunur. 

bildirdiği haber verilmektedir. da da geniş mikyasta işb'rliği yap - Şevrola acentası sahibi 100 
Paris, 25 (A.A.) - Resmi gazete- maktadır. Bu sahada da en ırUkem- Osman Kutay İzmir il~inci hukuk hakimliğin-

de metni neşredilen bir kararnameye mel şerait elde edilmiştir. Polonya- Şevroln acentesi memur ve 16 den: 
göre Cezayirlilerle bütün şimall Af- da hudud hattının çabuk bir surettt• müstahdemini İzmir Aptullah ef. mahallesinde 
rika yerlileri harbin sonuna kadar çizilmesi iki memleket arasındaki ~ş Muiz Antabi 5 Der~ sokağında 58 sayılı evde ölü 
hizmet etmek üzere gönüllü yazıla- birliğin"n itimadlı mahiyetini isbat Şerif Riza halefleri 150 Mustafa kızı Münevver Özbuladan 
bileceklerdir. Bu kararname eCza- eylemiştir. Blltün meseleler bu zih - Barki A11lado 5 tarafından izmirde Aptullah ef. ma-
yirde, Tunusta, Fasta ve Fransız bi- nivet ile Sovyetler birliği arasında Bensiyon Algiranti 10 hallesinde dere sokağında 58 sayılı 
mayesinde bulunan şark memleket- bi~ anlaşmazlık çıkarmağa uğraşan Alyoti biraderler eshamlı 100 evde oturan Nihad Özbuladan aley-
ler"nde tatb'k edilecektir. bütün garp tesirleri tamamiyle her- komandit şirketi hine açılan boşanma davasına müte-

Paris, 25 (Radyo) - Havas ajan- taraf edilmişt'r. İki memleket bey- Aynen tcben-üde bulunanlar dair dava arzuhal suretiyle davetiye 
sının ,·erdiği haberlere göre, garp nindeki münnsebetler müşabih men- Rahmi Filibeli ve kardeşleri 50 çu- \"araka ı miiddeialeyhin tahakkuk 
cephesinde bugün şiddetli mücadele faatlerin heyeti umumiyesine dayan- val un, Fırıncılar e~nafı 730 kilo ek- eden ikametgahının meçhuliyetine 
olmuştur. Fransız ağır topçusu, Zigf- maktadır. mek, Şark sanayi ~irketi bez kumaş mebni izmirde çıkan 3-EylUl-939 gOn 
rid lıattmın 6n kısmını bombardıman 29 top.. "' ve 10225 sayılı nü has:yle ilanen 
etmiı ve isabetli neticeler elde eyle- kilerinin de ele geçirllmesi ile netice- Bunlardan ba~ka belediyenin mu- tebliğ \'e 22-9-939 tarihinde mahke-
miştir. lenmiştir. Son iki gün zarfında vu'kua vafakntiyle mezbahada da iane top- meye davet edildiği halde Jrelmedi-

Paris, 25 (A.A.) - Havas Ajan- gelen Alman harekatına Franoıız kı- lanmış, 29 koyun, iiç parca gığır eti, ğinden hakkında muamelei gıyabi-
sından: tatarının cevabı hacımı ~aşırtmış gi- peynir tüccarları tarafından verilen ve icrasına \"e muhakemenin 17-10-

Almanların şiddetli faaliyetinden bidir. Almanlar her tilrlü faaliyetten on iki teneke pe~·nir. mezbahadan top 939 gününe talikine karar verilmiş 
sonra dün yapılan askeri: harekat şark tevakki eylemekte ve «iki köprü> nlin Ianan para ile alınan 330 kilo ekmek, olduğundan müddeialeyh Nihad öz. 
mevzilerinde bazı düzeltme ilerleyiı;i- cenubi şnrkisinde topçu ateşi açmakla gene aralarında toplanan 20 lira üc- buladanın tayin olunan günde saat 
ni mümkün kılmıştır. A keri mahfil- iktifa etmektedir. Şimdiye kadar Ren retle temin edilen bir otomobille Di- on raddelerin mahkemede ba-
lerin tebarüz ettirdiğine göre bunlar nehrinin iki sahili ara ında pek mah- kilh·e gönderilmiştir.. zır bulunması veya bir vekil 
geniş ilerlemeler olmamakla beraber dud miktarda topçu srülle i teati edil- Şehrimizdeki zelzelP: göndermesi aksi takdirde bir daha 
bilhassa enteressandır. Çiinkü mah- mişti. Bugün Ren nehri boyunca birj DUn ak5arrı. saat 19.30 da şehr!- muhakemeye kabul edilmiyeceği 
dud olmakla beraber Beh1e<1 ve Hardt çok noktnda uzun ''e şiddetli topçu a- mizde bir !lnh·e devam eden hare- tebliğ makamına kaim olmak üzere 
mıntakalarında bazı müşahede rnt'!v-1 teşi acılmıştır. ketinrz olmuştur. ilan olunur. , 

lzmir Vakıflar Müd{i.rlüğün,Jen 
VKiraya verilmek üzere müzayedeye çıkarılan değirmendnğ Battal 

so~agıncla 5 numaralı evin seneliği 60 liradan pey altına alınmıştır. 1ha
Jesı 29/9/939 cuma günil saat ondadır. İsteklilerin Vakıflnr idaresine 
müracaatları. 3544 

C. Kız Enstitüsü Direktörlüğün .. 
den: 

Ankarnda açılan Kız 'Meslek Öğretmen okuluna sınavla alınacak ta· 
}ebelerin sınavları 29/IX/1939 cuma gilnil saat 9 da Cumhuriyet K12; 
Enstitüsünde yapılacaktır. :Namzetlerin okula müracaatları. 

Izmir Kütür direktörlüğünden 
İzmir ilk okulları için dairede mevcud numunelerine göre 731 lira 9 

kuruşluk evrakı matbuanın yapılması 15 giln müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 9 te~rini evvel 1939 tarihine tesadüf eden pazartesi 
günü saat on birde hükümette daimi encümende yapılacaktır. Numunele
ri her gün K!iltür direktörlüğünde görillebilir. Teminatı 65 liradır. Bu işi 
yapmağa isteklilerin belli gün ve saatta daimi encümene baş vurmaları 

19 26 1 ö 3467 
• 

tzmır Telefon müdürlüğün . 
den: 

1 - idare ihtiyacı için alınacak 18 kalem muhtelif cins telefon 
kordonu açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli ( 1 7 5 5) bin yedi yüz elli beş lira, muvak
kat temina~ı ( 131,63) lira olup eksiltmesi 27 eylul 1939 çar
§amba günii saat on beşte lzmir telefon müdürlüğü binasın• 
da müteşekkil satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler, muvakkat terr:inat makbuz veya banka mektubu ile 
kanuni vesaikle mezk(ı:- gün ve saatta komisyona müracaat 
edeceklerdir. 

4 - Şartnameler her g\ın İzmir telefon müdürlüğü ile İstanbul 
telefon müdürlüğü levazım amirliğinden ı'f.rasız verilecek-
tir. 1 o 25 8 26 2858 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
Mfihendis kısmı makine ve insat şubelerine alınacak talebelerin duhul 

imtihanları Teşrin:evvelin ikinci pazartesi günü saat 9 da Yıldızdaki o
kul binasında yapılacaktır. 

24 2G 28 30 1 7549-3526 

Tornacı alınacaktır. 
Askeri fabrikalar umum mü

dürliiğünderı: 
Fnbrikalarımıza tornacı alınacakbr. İsteklilerden 1stanbulda bulunan

ların Zeytinburnu fabrikasına İzmirde bulunanların Halkapınar fabri
k~sına ve Ankaradakilerin umum müdürlfiğe müracaatları. 

20 22 24 26 2 3427 

Izmir Ziraat Müdürlüğünden: 
Ziraat Vekileti İçin satın alınmasına lüzum gösterilen 10 ton 

söztaıı ziraatte kullanılacak evsafı haiz 2490 sayılı artırma eksiltme 
kanunu mucib:nce 15 gün müddetle münakasaya konulmuıtur. 

Beher kilosunun muhammen fiatı 12,5 kurut ve muvakkat teminatı 
93 lira 75 kuruıtur. Mal fzmirde teslim edilecek ve bedeli maliye vez
nesinden ödenecektir. 

ihale eylülün 28 ne rastlayan Per,embe günU saat 15 de Z"raat 
MildUrlüğündc toplanacak komisyon müvaceheainde yapılacaktır. istek
lilerin pey akçesini Maliye veznesine yatırarak makbuzlariyle birlikte 
ihaleye rıtirakleri rica olunur. 13 17 21 26 (3366) 

Türk Maarif cemiyeti kız ve 
erkek talebe yurtları 

1 - Türk maarif cemiyeti talebe yurtlarına kayıt muamelesi de\ am 
etmektedir. 

2 - l{ız talebe yurdu. Kız li esi ile kız enstitüsüne yakın ve merke
zi \"RZiyette olup İzmirlıı en hnvndnr bir mevkii olan Köprü
dedir. 

3 - Erkek talebe yurdu birinci ve ikinci liselerle Tecim lise ine \'e 
Gazi orta okuluna yakın birinci kordonda 320 To. lu binadadır. 

4 - Yurtlarda talebenin mütalea terbiye ve inz·bat isleri lis0 munl
limler!nin neznret ve uhdelerine verilmi tir. Knvıt olmak ic::ti -
ven1er hemen müracant ederek kayıtlarını vaphrm lıdırl r. 

5 - Yurd ücreti 160 lira olup memur ve rn·· k it r cukJ rdnn yü7-
de on ve ilti 1-ıırdeşteıı ~iizde 15 tenzil ) pıtır. 

22 23 24 25 26 3497 
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Elzmir Levazım Amirliği Satın Alma § ~ a{fı~1 ~ta~~va~~n:a:0~~isyonuruıcın.: 
i Komisyonu. ilan! arı ~- Cinsi: Kilo Kr. s. Lira Kr. İhale~i Saat Eksiltme şekli. 
1 Yulaf 125000 5 75 539 6 4/10/939 1 O Kapalı zarf. 
zmir Bornova askeri satın alma J.omisyomnulan: _......,..._ K. Fasulye 18000 10 / 135 ; 9 14 Açık eksiltme 

1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı için ayn ayrı 10. şartnamede ve 8. Bulgur 22000 10 ; 165 ; !~~g~9~~ 15 Açık eksiltme 
şartname 15 ~er ve 2. ~.artnan:ede 1~ nar. ton ol.mak üze;e ceman Patates 22000 5 ; 82 50 4/10/939 16 Açık eksiltme 
140 ton ask~rı vasfı haız Ye kımye\ ı t:ıhlıle tabı ekmeklık un pa- Kor merkez birlikleri ihtiacı için yukarıda cins ve miktan yazılı üç 
zarlık suretıylc satı!1 ah~acaktır. kalem el'zak açık ve bir kalem yulafın kapalı zarfla eksiltme gün ve saat-

2 - Pazarlıkları 26-Eylul-9ı3:.,ı salı günli sant 14 den 17 ye :Kadar ya- Jarı rıık:ırıda yazılmıştır. 
ptlacaktı~. . • . . . . Yulafa talip olanlar ihaleden bir saat evvel teklif mektuplarıni ve 

3 - l\f~rk~z _bırlıklerıne (Borno\•a . Gnıem ı l'). t~sl.ım eclı lecek ~nlar~!1 diğer üç kalem erzaka talip olanlar da yukarıda yazılı saatta teminatları 
beheı kılos.una ( 11 kr. 90 Ra,..tım? _vP hnı:ır ır.ı~ı (Aydır:, Tır~, ~o- ile birlikte Afyon kor satın alma komisyonuna müracaatları ilan olu -
k.c.) Ödemış, Kuş.'.ldası) (12 kr. 2<> santım) fıat tahmın edılmış- nur. 22 26 30 4 3511 
tır. 

4 - Pazarlıklarına iştirak edeceklerin muvakkat teminat vermeleri 
~arttır. 

5 - lsteklil · 
da ak 

knrıda bildirillcn vaktinde terninatlaryle Bornova
ın alma komi:-yonuna .'!'elmeleri. 24 2526 3528 

İzmir Levazım 
Miktarı 

Amirli~ Satın Alına Komisyonundan: 

Kilo Cinsi 
-wooıııım 

3800 Koyun €ti 
2850 Kuzu eti 
4750 Sığır eti 

1 - İzmir deniz komutanlığı birliklerinin yukarıda cins ve miktarı 
yazılı üç kalem et ihtiyacı açık eksiltme suretiyle münakasaya 

j konmustur. 
1 2 - İhalesi 28 cylUl 93!) perşembe günü saat 15 te kışlada 1zmir 

levazım umirliği satınalnrn komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tut.im 4142 liradır. 
4 - Teminah muvakkata akçası 310 lira 65 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
.muvakkatalariyle birlikte ihale saatind.en evvel komisyona mü-
racaatları. 12-17-21-26 

l::miı· levazım rtmfrliifi Bcıfrn alma komfswmundan: 
r 1 - Bir aded hangar ile su, elektirik tesisatı. 
t Bedeli keşfi Muvakkat teminat 

Lira Kuruş Lira Kuruş 

76627 88 5031 39 
2 - '.Afyon <lemiryolu tamirat deposu için yuknrıda keşif ve mll\·ak

kat teminatı rnzılı bir hangar ile buana ait su. elektirik, tcsi<ıa
-::ı kapalı zarfla ihaleleri 6 10 939 cu ma günü saat onda yapı
lacaktır. 

1::.mir lcrrı?ıın cııtıiı lifji satım alma komi~yonıından: 
1 - 44300 çift yün çorap alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesine ta

lip çıkmadığından pazarlığı 28 eyltıl 939 perşembe günü saat 
on dörtte Tophanede İstanbul levazım amirliği satın alma ko
misyonunda yupılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 19935 liradır. 
3 - İlk t€minatı 1495 lira 12 kuruştur. 
4 - Şartnamesi ve numunesi her gün komisyonda görülür. 
5 - İ<ıteklilerin kanu vesaikleriyle beraber belli ımatta komisyon~ 

____ miiı~ntlan. 3536 

Bot ıwvcı lı 1·ro1 i snt111 alma komisyonundan: 
1 - Ödemişte! i birliğin senelik ihtiyacı olup bir ay zııl'fında pazar

lık suretiyle s~.Llı1 ~lıııma~·\Jl'ıı lrnrar ,·erilen 18 bin kilo kesilmiş 
sığır etinin muayyen o!"ıı :·U ıiirıd" isteklisi çıkmadığından son 
pazarlığı 4 birinci teşrin 93C ç .r~amba günü saat on birde ya- • 
pılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 4500 lira olup ilk teminatı 838 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İstekliler yukarıda bildirilen vaktinde teminatları ile birlikte 

Bornova askeri satın alma komisyonuna gelmeleri 3548 
lzmir leı·a.zım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Çanakkale müstahkem mevki Ezine garnizonu ihtiyacı için pa
zarlığa bırakılan 69000 kilo patates 19// 9/ 939 salı günü talip 
çıkmadığından 2490 sayılı kanunun kırkıncı maddesine göre 
pazarlığı 4/ / 10/ 939 çarşamba günü saat onda Çanakkale Mst. 
l\Iv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Patatesin beher kilosunu 8 kuruştan (5520) lira kıymet biçil· 
miştir. Muvakkat teminatı 414 liradır . 

3 - Taliplerin mezkur tarihte muvakkat teminatlariyle birlilCte ko
misyona müracaatları. 

lzmfr lcı•azıtn cı mirliği satm alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı ıçın pazarlıkla 

satın alınacak olan üç aded yangın söndürme motopomp alet
lerine 20/ 9/ 939 tarihinde talip çıkmadığından 2490 sayılı ka
nunun 43 üncü maddesine göre uzatılarak tekrar pazarlığa bı
rakılmıştır. -. 

2 - Pazarlığı 5/ 10/ 939 perşembe günü saat onbirde Çanakkale 
müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin mezkur tarihte m3vakkat teminatları olan 326 lira 
25 kuruş ile birlikte komisyona müracaatları. 3 - Yapılacak hangar ve tesi~atın proje ve ke~fini görmek ist.iyen-

ler her gün \'e talip olanların ihaleden bir saat evvel t~Tl'.ınatlı --':'--------------------------
mektuplarını 2490 sayılı kanunun 32, 33 ün~ü mnddesının ta- hmir leı-azım amirliği satın alma komisyonundan: 
riftıtı dahilinde Afror. Kor ı:atın alma komısyonuna verme - 1 - Altı bin ton buğday kırdırılacaktır. 
Jeri. • 22 26 :10 4 3513 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 12/10/939 perşembe günü saat on beş-

te 1st:ınbulda Tophanede İstanbul Lv. amirliği satın alma ko-
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: misyonunda yapılacaktır. 
ı ..._ Unnisa ti.imen birl'klerinin ihtiyacı olan 144600 kilo kuru fasul· 3 - Tahmin bedeli 506·10 liradır. 

ye şerait ve evsar dahilinde satın alınacaktır.. 4 - İlk teminatı 3782 liradır. 
2 _ ]{~palı zarfla ihalesi G birinci teşrin 939 pazartesi günü saat on 5 - Sartnamesi komisyonda görülür. 

6 - hteklilerin kanuni vesikalariylc beraber U!klif mektuplarını 
birdedir. ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 

3 - Hapsinin tutarı 2024<1 liradır. 26 30 5 ıo 
4 - llk teminatı (lul9) liracl'r. hteklilerin ilk teminat makbuz veya 

mektupları ile Z4~0 sr.yılı kanunun 2 ve !-l üncü maddelerinde 
yazılı Yesikaları ile heraber ihale günU ihale saatından bir saat 
c\'veline kadnr teı~iif mektuplarım Manisn tümen satın alma ko· 
:misyonuna. vermt~leri. 13 Hl 26 3 3384 

lznıir levazım amirlii:i satın alma komisyonundan: 
1 - Çatalcada bir top hanga;ı ile bir tavla yaı~.tı~·.ılacağınclan ~apalı 

zarfla ihalesi 11 ilk teşrın 939 çarşamba gunu saat onda yapıla 
caktır. 

2 - ?lluhammen keşif bedeli 20285 lira 9 kuruştur. 
3 - İlk teminatı 1521 lira 38 kuruştur. . . . . 
4 - Şartnamesi ve keşif cedveli inşaat şubesınce bedelı mukabılın· 

ele \'erilebilir. . 
ı:; - İsteklilerinin ilk teminat makbuzu \'e me~!ııplar1yle, k~n~~nı 

yesaikiyle ihale gününden sekiz gün evvel vılayet nafıa mudur
lüklerinden alacakl:ırı ve.::ikalarıyle beraber belli gün ve saat
tan bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Fındıklıda ko
mutanlık satın alma komi.syonuna vermeleri. 

20 26 1 8 3481 

... 
Askeri fabrikalar lzmir silah 
fabrikası satınalma komis

yonundan: 
1 - İzmir silah fabrikası sınırı içinde mevcud proje ve §artnamesine 

göre 6000 lira ke§ifli demirhane ve dökümhane binalarının fo. 
§aaı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak İnşaat işine ait şartname, plan ve keşifler tatil gün-
lerı~ haricinde her gün saat 8 den 16 ya kadar Halkapmarda 1.z
mir ı/lah fabrikası müdürlüğünden alınır. 

3 - Açık eksiltme 29/8/939 Cuma günü saat 15 de Halkapmarda 
l:ı.mir silah fabrikasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin 450 liralık muvakkat güvenmeleıı:ni İzmir Mal aan· 
dığına yatırarak alacakları makbuzlarını ve 2490 sayılı kanu-

İzmir levazım amirliği sabn alma komisyonundan: nun 2 ve 3 cü maddeleri mucibince icap eden ve §İmdiye kadar 
ı _ Selimiye k1şla'<ının şerait ve keşif cedveli mucibince tamiri yap yaptıkları inıaat itlerine aı:t vesikalariyle birlikte belli edilen 

. r
.. ı 'ı 

26 Eylul 1939 Sah 
' o 

Kiralık bağ ve tarla 
Devlet Demiryolları 8 inci iılet-
me komisyonundan: 
Torbalı istasyonu civarında idaremize ait 2 hekfaır bağ ve 4 hektar 

tarla açık artırma usulu ile üç sene müddetle kiraya verilecektir. lbalesi 
6/10/939 tarihinde saat on beşte Alsancakta işletme binasında konı~ 
numuzca yapılacaktır. 

Üç senelik muhammen kirası 500 lira olup isteklilerin 37.50 liralık 
muvakkat teminat makbuzları ile muayyen vakitte komisyona geiıneJerf 
lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde ve Torbalı istasyon şefliğindt 
görülebilir. 19 22 26 30 8451 

Izmir Telefon Müdürlüğün· 
den: 
[ - idare ihtiyacı için ahnacack çift kurşun kılıflı telefon bbl..

ları kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmııhr. 
2 - Muhammen bedeli (7560) yedi bin beş yüz lira, muvakkat 

teminatı 562,50 lira olup eksiltmesi 27 eylul 1939 çar,.mb9 
günü saat on birde İzmir telefon müdürlüğü binasında mü• 
teşekkil satın alma komisyonunda yapılacaktır. ~ • 

3 - Talipler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektu1>u iİit 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat ona w ,.J. 
dar mezkur komisyon reisliğine vereceklerdir. 

4 - Şartnameler her gün İzmir telefon müdürlüğü ile latanbul 
telefon müdürlüğ'.i levazım amirliğinden pazasız verilecektir. 

10 25 8 26 2838 ' 

İstanbul belediyesinden: 
Eminönü meydanında imar planı mucibince yaptırılacak asfalt, 11'&• 

nit, parke, bitum, beton vesair yollar inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. İhale 5/ 10/ 939 çarşamba günü saat on beşte İstanbul belediyesi 
daimi encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedel 97939 lira 20 kurut 
ve ilk temina\. 6146 lira 96 kuruştur. Şartname 490 kuruş mukabilinde 
t • .m işleri müdürltiğlinden alınabilir. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel şart
name veçhile alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbul 
veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı 
zarflarını ihale günü saat on dörde kadar İstanbul belediyesi daimi enca-
menine vermeleri. 20 26 29 2 845817403 · ' 

inhisarlar tütün fabrikası mü. 
dürlüğünden: 
Fabrikamız için muhtelif ebatta 300 metre küp beyaz köknar aan

dıklık kereste kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
istekliler §artnamesini görmek İçin tatil günlerinden mada her eilıı 

ıaat dokuzdan on yediye kadar fabrikamız levazım ıübesine mUra • 
caat edebilirler. 

Muvakkat teminat 968 liradır. 
İhale 6-10-939 cuma günü saat 14 te yapılacaktır. 

I 

Ekailtmeğe i§tİrak edeceklerin ihale saatinden evvel teminat akç~ · 
sini fabrika veznesine yatırdıktan sonra mezkur saatte komisyonda ha 
%-r bulunmaları ilan olunur. 21-26--1 3496 

inhisarlar Umum Müdürlü. 
.ğünden: 

. ,.. . 

İşi~nevl • muhammen B. % 7 ,5 muvakkat eksi1tme 
teminatı şekli saati 

Lira Kr. Lira Kr. 

Düzce Bakımevi 
inşaatı 258.147.58 14157.37 
Kabataş Başmüdürlük 
binası tamiratı 20.027.15 1502.02 

I - Keşif, şal'tname ve planları mucibince 5, 11/ IX/ 939 tarihlerin
de ihale olunamıyan yukarıda yazılı her iki inşaatı yeniden, 
pazarhkla ek:,,iltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatları hiza .. 
larınıia yaz11ıdır. ' . t.ı 

III - 27 / IX/ 939 çarşamba günü Kaba taşta levazım mübayeat şube 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ı. 

IV - Düzce bakımevi şartnamesi 1291 ve baıı mildilrll\ğü binası ta· 
miratına ait şartname 100 kuru~ mukabilinrle her giln levazım 
şubesi veznesinden ve İzmir Ankara baş müdürlüklerinden ve 
Düzce memurluğundan alınabilir. .... 

V - Münakasaya iştirak edecekler şartnamenin F fıkrasınd.aki v~ 
saik ve yüzde 7,5 güvenme parası ile birlikte eksiltme i~in tJıyin 
olunan gün ve saatlarda mezkur komi~yona gelmeleri ilan otu· 

tırılacaktır. gün ve saatte komisyona müracaatları. 13 17 21 26 (3379) 
2 - İhalesi kapalı zarfla 11 ilk teşrin !)3!) çar~amba günü saat on -----=------------~---------------------------------------:--------;::--:;-.__ 

beşte yapılacaktır. 1 lzmı·r Gu··mru"k Başmu .. du"r/u··g.,u .. nden• 
nur. 20 22 24 26 3452/7387 • 

:J _ :Muhammen keşif bedeli 40 bin liradır. Operatör • 
4 - İlk teminatı 3000 liradır. Kapların Kıymet Siklet 
5 - Şartnamesi ve keşif cetveli inşaat şubesince bedeli mukabilinde Dr.As"ı} Mukbı•l T. N A. Nevi Marka No. A. S. N Lira K. Kilo gram 

verilebilir. • 
' 

Eşyanın cinsi 

6 - h>teklilerin ilk teminat makbuzu \'eyn. mektnplariyle kamını 
vc:-;aikiyle ihale gününden sekiz gün evvel vilayet. na_~ıa mü - Atakam 
c1Urlüklerinden alacakları vesikalarıyle beraber bellı gun ve sa
attan bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

20 26 1 8 3480 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - ~Innisa ti.ımen birliklerinin ~enelik ihtiyacı olan 46800 kilo no-

hut şerait ve evsafı dahilinde s~tın alınacaktır. .. .. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 11 ilk teşrın 939 çarşamba gunu saat on 

Memleket hastahanesi operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Birincikordondn. 312 numaralı Ja. 
k'nyon apartmanında kabul eder. 

Telefon: 353_7 _______ , 

69 
68 
97 

1 
80 

1 

s 
s 
s 

HAA 
FjA 
GCO 

203/ 3 

79016 

396 
406/ 86 
403 

150 00 
215 55 
150 00 

71 500 
4450 000 

85 500 

YekOn 515 55 4607 000 

jilet bi~ağı 
pencere camı 
(şerit halinde 
balatası) 

firen 

Yukarıda müfredatı yazılı eşyalar 9/ 10/ 939 pazartesi günü saat on beşt€ açık artırma suretiyle dahile a
tılacaktır. Bu müzayedeye iştirak etmek istiyenler 939 yılına ait maliye unvan tezkere~ini hamil olma~ v~{yilz
dc yedi buçuk hesabiyle nakdi pey akçası vermek lazımdır. Bu müzayedeye baş müdürlüğe bağlı ithalat glhıtril
ğü yanındaki levazım ve satış servisinde yapılacaktır. 

Bu dairede müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 3520 
birdedir. 

3 - Hepsinin tutan 5616 liradır. 
4 - !Ik teminat 422 liradır. 

Izmir Lise 
lığından: 

ve ·ortaokullar satınalma komisyonu Başkan~ 
5 - İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı 

kanunun iki ve UçüncU maddelerinde yazılı vesikalarıy!e bera
ber ihale günli ve ihale sııatından bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını i\Ianisn tümen satın almn komisyonuna verme · 
leri. 20 26 1 8 3485 

İzmir levazım amirliği ı.atın alma komisyonundan: , 
1 - İzmir müstahkem mevki askeri hastanesinin ( 48000) kılo ke· 

2 

silmiş koyun eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko 
nulmuştur. 
İhalesi 6 ilkteşrin 939 cuma günü saat 16 da İzmirde kışlada 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 1548 liradır. 
4 - Tahmin edilen tutarı (20640) liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve sartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
ve teklif mektuplarmın ihale saatinden en az bir saat evvel 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 21-26-30-4 

lzmiı' leNtzıın rımiıliı/i Rafın (llmo kmnisyomnıdan: 
1 - 30000 acled erzak çm,ah ile 100000 adecl un çuvalı alınacaktır. 

2 

Pazarlıkla ek,.,iltmesi 28 9 939 perşembe günü Raat on dörtte 
Tophanede 1 tanbul Lv. ıımirliği satın nlma komisyonunda ya
pılacaktır. Nümuııeleri komisyonda görülebilir. 
lstekiilcrin kati teminatları ile belli saatta ·komi~yona gelme
leri. 

Cinsi Azı 

Kilo 
Muhammen tutarı 

Lira Kr. 
İlk teminat 
Lira Kr. 

160 74 
186 00 
87 75 
48 94 

198 79 
80 40 

208 44 
478 80 
456 05 
89 31 
84 75 

. ' 
.Ait olduğu okul ~· . 
Bütün yatılı okullar 

c c c 
c c c ~ 

c c )(~ 

c c • « 
c « c 
« « « 
c « c] Kapalı zaır 

« c c] c c 
« « c 
c « « 
c « c 


