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Rt:SYA VE TAYM!S!N BİR YAZISI 

Londra, 26 (Radyo) ~ (Taymis) gazetesi, 
Mussolininin son nutkundan bahisle yazd1ğı lnr 
makalede. Hitleri:l:min yer yüzünden kalmadık
ça, /ngiltere ile Fransanıın, hiç bir suretle ~ulha 
Yanaşmıyacalı:larım ve Rusyanın, Avrupa için 
tehlike teşkil etmediğini kaydeylemektedir. 

~ 

!~GtLlZLERİN BEYANNA!.\IELER! \ 
Lt ııdıa, '26 (Radyo) - /,ıgili:: ta1111areleri

rıi11 Alman şehillfl irıe cıtt,/rlaı ı be'!laiırıameler-
de dellililJOı ki 

Yıld+nm hat bı hakkındaki Alırıcın iiıııidlcri 
kaybolmuştur, Alman arazisi, Alman makam. 
Zarının bildirdikleri taıihte1ı dört giııı evvel 
Fransızlarca işgale başlanuıış ve ticaret filosu 
da birinci derecede lüzumlu maddelerle beraber 
hiçbir şey getü emiyecek derecede durdurulmuş 
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ürliiye ... Rusya Müzaliereleri Devaınd3 

... 
~~------~~~-----------------------------------------------=====~:;:~;::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11 

Ven Rllb>entırop bugün Moskovaya gü<dlöyorr .. . . 

Çemberlayn Avam Kamara- Zelzeleler Deva dal 
sında beyanatta bulundu Bergamada 400 ev yıkılmak üzeredir. Çandarlıda 

.. - Zelzele tahribata başlamıştır .. 
Yıldırınl h~rhi hakkındaki AlÖıan ümitleri kaybolduğu 

gibi Alman deniz ticareti de felce uğramıştır Ber~ama v~ Çandarlıda halk kor
~ Londra, 26 (A.A.) - '.Avam J.ama- rın c:Polonya cumhıu·iy~tinin yarısın Dominyonlarımızın hazırlıkları iler 
basının bugünkü toplantısında, Çem. dan fazlasıdır.> Sovyet kıtaatı tara- lemektedir. Gemilerinden bir kısmı 
~rlayn haftanın umumi vaziyetini fından henüz tamamiyle işgal edil- gemilerimizle teşriki mesaiye başla -

~özden geçirerek yir~i. iki eylıllde top memiş olduğunu gösteriyor. mış, orduları talim ve ter~iyeye k~yu1-
ll'l naı:ı . Fransız - ~gılız yüksek harp Sovyetlerin harekatı neticesinde ön muş v.e tayyare kuvvetlerı de denız a
heeclısm~~ ?~ l:iır .m~tabakat müşa- den ve arkadan vurulan Po1onya or- şırı hızmetler görmek üzere hazırlan· 

ku içinde bulunuyor 
Dikilide de ettıgmı soylemıştır. duları bittabi topraklarını muhafaza makta ?ulunmuşlardır. 

l' Sovye~lerın Polonyadaki askeri ha- edememişlerdir. Bununla beraber Po- D~mıny?nla~ın ~ .. , ı_şterek ~av~y~ JB zelzele daha 
d ek~tle.rıne temas eden Çemberlayn Jonya milleti mücadeleden vazgeçmiş tahsıs ettıklerı mL .ımmat, ıptıdaı 
eıtııştır kf: değildir. Varşova ve EI1a yarımadası maddeler ve erzak her an daha ziyade 

Moskovada neşredilen tebliğde gös- müdafilerini muhasara eden Alman artmaktadır. oldu Ve bazl dz .. 
~eıildi§'i üzre Alman ve Sovyet or - kuvvetlerine karşı ve devamlı ve meı· Çemberlayn harp nezaretine temas 
uları arasında çizilen hudud Sovyet hametsiz bombardımanlara rağmen ederek şunları söylemiştir: / '- ld 

kıtaatı Varşovanın mülhakatına ka- hA.Hi yerlerini tutmak suretiyle göster- Bu nezaretin başlıca vazifesi Al- Var ar Yl Rl l 
dar götürülmekte ve Galiçyadaki pet dikleri parlak kahramanlık önünde manyanın iktısadi bünyesini harbe de- Dikiliden gelen hah ·l r ·· . . 1-
l'ol ku!ularını~ bilyilk bir kısmı Sov- bütün dünya m~tehassistir. vam etmek imkanını bırakmıyae~k su zele iddetli sarsıntılareı e~l~nJ~ıdeevz:m 
Yetlerın idarıasııt.de burakılmaktadır. Garp cephesınde Fransızlar bazı rette bozmaktır. Eğer lngilter eAlman etmeitedj .. Candarlı ~ahive·"n<le de 
~aamafih kızılordunun son tebliğle- yerlerde terakkiler elde ettiler. Ve ka- yanın harp endüstr isinin işlemesine çok şiddetli zelzeleler ol~rn· t 81 

tı yukarıda zikredilen. ~nlaşma ile zançlarını muhafazaya muvaffak ol- zaruri olan iptidai .madd;lerin girme- Dün gelen malfimat şudu~ ~ır. 
Sovyetlere bırakılan bütGn toprakla dular. - Devamı 3 ncü Sahifede - Dikili hlerkezinde dün g€ce ve bu _ 

CEPHELERDE VAZİYET 
Kontans gölündeki bombardıman 

çok muvaffakıyetli oldu 
Deniz harbi hakkında haber alınmadığı bildiriliyor 

Par~:~:.:o~::~:v: kırk p::~~~:::)~::::ı Berli~~~:.~:: ::: .. res-
sekiz saattenberi bir kahramanlık buatı, Almanyaya karşı tatbık olunan mi tebliğ:ne nazaran şark cephesin
merkezi olmuştur. Şehir ve civarı, ablukanın, gittikçe daha ziyade Yüsat de hudud hattına doğru ilerleme nor 
şimdi bir enkaz yığınını andırmakta - peyda e<le1ceğini, serhadlerde cerc~an mal vaziyette devam etmektedir. 
dır. Caddeler sokaklar ve meyclanlık - eden harp.erden yakında esaslı netıce- Yalnız aşağı mıntakada Sanı nbulun
Iar, kadın, çdcuk ve asker cese<llcriyle ler Q.eklemek lazımgeldiğini ve Alma duğu noktada dağınık şekildeki Leh 
doludur. Alman topçusu ile tayyarele- yanın, iktısadi akluka sayesinde kal'i müfrezeleri ile mü~ademeler vuku 
rinin attıklan bombalardan ölenlerin mağlubiyete uğrıyacağını söylemiştir. bulmaktadır. Lehlilerden 2000 es~r 
sayısı binlere varmaktadır. Almı:ınlar Brüksel, 26 (Radyo) - Belçika a- alınmış, şehre karşı harekat başla -
Varşovanın kolayca teslim olmıvaca: jansı, Belçika toprakları üstünde mıştır. Almanlar Motokovski şehrini 
ğını anladıklarından bütün kuvvetle- Fransız tayyarelerinin geçtiği hakkın işgal etmişlerdir. 
riyle hücum etmekte~Erler. daki Alman haberini tekzip dmiştil'. Berlin, 26 (Radyo) - Garp cep-

- Devamı 3 ncü Sahifede - -Devanıı 3 üncü aahif e de -

gün yeniden sarsıntılar olmuştur. 
Saat 18,25 de vukubulan zelzele on 

saniye sürmüş, halk, korkuya düşmi.i!.l" 
tür. Gündüz saat 11 den gece saat 22 
ye kadar vukubulan zelzele sayısı 13 
tür. Bu zelzeleler üçer ve beşer saniye 
devam etmiştir. Yeni hasar yoktur. 

-Devamı 2 nci Sahifede -

Türk-Rus 
Müzakereleri 

Hariciye vekilimiz 
Molotof la konuş· 
malarına basladı 

~ 

Bcrgamadan bir örünüş 

Çandarlıda oturulac1k ev kal~aClı 

Bu da başka facia 

Son yağmurda Öde
mişte 6 kişi boğuldu 
Yıldırım hir muallimi yaraladı 

24 Eylül gecesi fırtına ve ~iddetli yağmurun yaptığ1 zararlar hakkın. 
da şehrimizdeki alakadarlara malfi.mat gelmeğe başlamıştır. 
Ödemiştrn gP.len mr.!Umtna göre Adagide nahiyesinin Adagüroe. köyü

- Baştarafı 3 üncü sahifede - : 
' ~ ... ,,, ... 

, ;., :!9~ - ••• 

ltalyanlara göre 
Nazi şefleri 
arasında 

As1lsız haber! 
Rus kuvvetleri Besarab-

B.ŞükrüSaracoiıuB.Po ... >nkU.le Mussolininin n tku, de
Moskova, 2~ir(;~~~)a -Türkiy~ h~- mokrası•lerı•n harp kara 

riciye vekili Şükrü Saracoğlu bu sn - • 
bah Kremlin sarayında Molotof ve Ka-

M ühi m bazı ihti- -Devamı 3 üncü ıahifede - rı ve üç sual? 
liflar çıktı yaya girmedi· Japonya, 

Londra, 26 <Radyo) -Deyı: Ek~- V . ld M I t f R Demokrasiler Zigfrid hattını yarmak bitaraf bir mem' 
presin Kopenhag muhabiri bildiri- azıyet norma İr. 0 0 0 Oman. t 

şo~azi şefleri arasında ihtilaflar zu ya elçisine t_eminat verdi Münasebetleri git- Ieketten geçmek .. ve i.k. tis_ad.i ablokada 
bur etmiştir. Bunlardan birisi, mare- -- d İ k k 
şal Göringle donanma kumandanı Paris, 26 (Radyo) - Havas ajan- miseri, Romanya elçisine lıu hustı3- tı•kçe· ı·yı•leşı·yor evam e ffie ffiUfi1 UO lffilŞ, am ma •.. 
Reder arasındadır. Amirallık, kayıt- sının Bükreşten bildirdiğine göre , ta kat'i temin:ı.t vermiştir. 
sız , şartsız deniz harbi taraftarıdır. 10 Sovyet fırkasının Basarabyaya İki devlet, tam bit.araflıklarını mu- Roma, 26 (A.A) - Stet'ımi ajan- dırlar. 
Bu harp, son günlerde üç bitaraf girdiği hakkında, Amerikan ve tngi- hafaza edeceklerdir. sı bildiri~ 0r: Giornale d'İtalia. müdi.irinin imza 
harp kemisinin batırılmasına sebe. Jiz neşriyat kaynaklarının verdikleri Roma, 26 (Radyo) - Romanya !talya, A lmanya, Rusya. Ja- l\Iussol inin nutkuna cevaben hnr- siyle ne~rettiği bir makalede Alman 
biyet vermiş, bitaraf şimal memleke~ haber asılsızdır. Hududlarda hiç bir hükfımeti bu haberleri, resmen ve be devam etmek kararını teyid eden milletini IIitler alı ,·hinde ayaklan -
lerinden Almanyaya ihracatı tehE- tarafta, hiç bir Sovyet hareketi vu- enerjik surette tekzip etmiştir. Hu - ponya anlaşması mevzuu yarı re~mi İngiliz ve Fransız notab- clı ·nrn,·ı btihd.ıf eden muhayyel si -
ıeeye düşürmüştür. !sveçte, 1sveç va- ku bulmamıştır. Eski Polonya . Ro - dudda vaziyet, demiryolu faaliyeti bahis olamaz rı, !talyan gazeteleri tarafından nes- yasi p;·opagar•la ordusunu bir tarafa 
puronun batırılması büyük bir hiddet manya ve şimdiki Romanya • Ru,ı- normaldir. Romen - Sovyet kıtaları redilmektedir. • bırakmak ı;;artiyle İngiltere ile Fran-
uyandırmıştır. Bu yüzden İsveç hü- ya hudud hattında kat'ı bir kontrol hududda çok Ramimi şekilde karşı - Faris, 26 (A.A) - S:ya~i maht'el- Bu gazeteler, İngiliz ve Fransız zi sanın harbe de,·am etmek için elle-
kumeti Almanyaya bütün demjr ih- vardır. Bu hudud, orta Avrupada laşmışlardır. :\-Hinasebetleri tam bi- !erde Fransa ile japonya arasındaki mamdarlaı·ına bu httrbin imkanlaı·ı r~.ıde iiç çare bulunduğunu yazmak -
racatına nihayet verileceğini bildi- askeri harekatın devam1 müddetince taraflık esa.s.ı dahilinde devam ede- miina!>ebetlerin arıt.ikomitern paktın ve mü::-takbel vaziyeti hakkında :ve - tadır. 
ren @iddetli bir nota vermiştir. kapalı kalacaktır. Rusya hariciye lrn cektir. - Baştarafı 3 ncü Sahifede - niden bazı mühim sualler 1:1ormakta- - Devamı 3 ncü Sahifede -... 



Bazı 

ovyet kuvvetlerı 
şehirleri eline 

hududuna 
geçirdi. Polonya - Macar 

Saadabad Faktına 
sadıktır 
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Z lıeleler Devamda 
- Baıtarafl f nci Sahifede - Emlik bankası müdilrü eliyle 
Candarlı nahiye inde de gece kıs - bir hayır sahibi. 50 

men iddetli olmak üzere zelzele vuku- İzmir mebusu Saadettin Epik· 
bulmu a u zarar 1\oktur. Geçenki men 20 
zelzelenin :Cecaatı henüz unutulmıulığı Felemenk Türk tütün irketi 00 
için heyecanla evlerden dışarı fırlıyan G. De Groot 10 
halk, geceyi dışarıda geçirmişlerdir. Olivre v Ş. lzmir ube i 100 
Halk, ıelzelenin devnm edeceğinden Bernardo G. Erich€ 10 
korkmakt~dır. Nahi~ere 200 ~adır is- Ziya DinJ r ıo 

. Bağdat, 26 (~.A) - B_aşvek!I Nu- tenmektedir. Abdi Fuat Akev 100 
rı Paşa radyo ıle ne~redılen bır nu- Kızıla'" ktırumun n .. 1 a·-· a- Bir hayır sahibi 5 

'" l ült ·ı d · · · d · t k ·· ı· · k A · 1 1 • ·• u gonc er ıgı ç • 
bugün varılacaktır 

•u. c r r, m . ecı ere yaı· ım ıçın ~e ıııc evam ed rek Suvalki, Gonı ~ _u soy l) ~re. uupa an aşmaz 1 - dırlarrlan ilk partide 139 u Dikilivc gel Dr. Lütfi Sabri Serinken & 
. . • . . eli ~ ıııden gelenı ~. pmnktndırlar. rıkof, Pem~agniçki, Pogaiçikai, Rbeik, gının o!l mkı aflarını .anlat~ış ve m!ş ve kurulmu tur. Felaketzedeler. Borsacıoğlu 5 

muhabırı bıldır or:. U ok - Polon) n .Macarıs an hudu- ondz, Ç>P lın. Du nka, Komarof, Lav ~r~kın bır tı.~~aftan İngıltere ıle olan çadırlara Yerleştiri1mi !erdir. Dikili Burhı. bira herler 50 
Karpatlara ç k m t ıda k. r y ğ- du- 26 (A.A.) - Ru k~tal. r~nın ya- Re~·~nı~ ~ e. Kozilov şch:rlerini i!igal ıttıfakına dıger tarafta~. Saa~ab~d kaymakamı ile hükumet tabibi, Çan- İtalya general konsolosluğu 10 

mıştir. Dün hudud k d r il r m le- rın • bah burn) a geleceı bıldırıhnck- ettıf,rı bıldırılmcktecUr. ~aktına sadakatm1 tebaruz ettirmış- darhdaki z lz ı vaziyetini ·erinde Fransız > > 10 
ri beklenen Ru kun:etleri gelememiş- tcdır. Mo kova, 26 (A.A.) - Rus kltnatı, tır. t tkik için ecel Çandarlwa gitmişler- Rabcno Politi 50 

1 
d' Al k t 

1 
b Rus kıtaları bu suretle bütün Po- Slo,·ak hucludlarına 25 kilometre me- Nuri paşa ayrıca Almanya ile dip rlir • Hüsnü Özedemişli halefleri 16 

er ~r. m~n 1• rı 1 mınt ka~ 1 lon · • focar hududunu ' Slovak afc)c gelmişlerdir. Ru kıtantının di- lomatik rnünasebetJer'n kesilmesinin Diğer lwwlarda. Perakende manifatura ve hazır 
tahlıy~ ~t~ı .~'7"dır. Emin bir m nha- hududunun dn 25 kilometre 'ni tut'"' ğer bir kı.:1mı da Macar hu1udlarınn memlekette hasıl ettiii iyi akisleri Kemalpaşa kaza~ında hafif bir zel- elbiseciler memurları ıs 50 
dan bıld~r ldıgıne gore, Hu lar, hudu- mu olac klardır. vasıl olmuşlardır. knydeyliyerek arap na yonali tlerini zele olm ıştur Jkbil mağazası memarJarı !2 
da 23 kılometre kadar )akla mıslar- 1\10 ko\a, 26 (A.A.) - Kızılordu Irak siyasetinin muvaffakiyetine ça· ~şm~ ka · d d b' 1 1 h" _ lkbfil mağasazı sahibi Hilsevin 
dır. Bu sabah hududa \asıl olac ki r- kurma)ının t bliğind ordunun 25 --=·*·=- lıfmıva davet etmiştir d'l · t· zT.a.~ın ka a ırkze ~ede fıs ikbal • 50 
dır ylOldc d h d d h tt' d ğ 'l 1 - - b · · ı mış ır. ıre aza mer ezın e a- • 

. u u n ına o ru ı ere- Yunan OfVekili harbi· -**= ılalı san:ıntılar vukubulmaktadır. Mustafa Camcı 5 **= FeUiketıed~lere yemek: Bohor Kohen 30 

V k•ıı h • ye müstesarı ile Yunan kralı Dikili felAketzedelcrjne kııılay u- !sak N. Kohen lmitet 25 

e e t • t .. . . . . rafından ~nbahlan peynir ekmek, öğ- Rifat ve Etem Kantarcıoğlu 50 
ı er ye ı ve par ı konuştu . Atına, 26 (Radyo) - Kral ıkı.n<'ı 1e ~e nkqamları dn sıcak yemek tevtif- NuiUili Avram Abuaf ve mah-

JOl'j, bu sabah saat 8,45 de SelAnık- ne devam olunmaktadır. dıımları 10 

b 1 d 
Atinn, 26 (Radyo) - Başvekil ten d6nmfişttlr. Kral refakatinde bu- Bergama (Husust) _ Zelzele hali N. ve j. Taranto 100 

guru U top an 1 gene~aı M~tnksas, bugiln br.rbiye ne- !unan veliaht pr ~s Pol ile refikası, 'l.ra ıra dev~m etmektedir. Bu ruıc\en !a~si~ plyate fabrikası 
~aretıne gıtrn ~ \ e mü t-e ar general ı ta yon da başvekıl Metak ns, nazır- lıalk korku içindedir. Geceleri mevc.lan ışçılerı 10 50 
Papadimo ile uzun müddet konuş -ı lar ve birçok halk tarafından kar- ınr yntnklarla, çadırlarla dolmakta- Danon ve :\foreno l\larga-

' Ankara, 26 (Telefonla) - Vekil-ı B. l\I. feci' i muheterem reisi Ab
ler heyeti bugün saat 18 de Ba ve- dillhnlik Renda zabıt me elelerine 
kAlette, Başvekil Dr. Refik Snyda - müteallik rjyaset makamının noktai 

muştur. şılanmıştır. iır. Fakat pazartecı.i gecesi yağan ftni nato. . 50 ,------=oo- ve şiddetli vağmur herke i ıcı.latmış ve Abdı Vehbı Dural 10 

M l 
nerişan b!r.hele getirmi tir. Muzaffer Uras 2 

US S O • • n • t k h k Simdive kadar be vüze ~·akın bln:ı- Alm~n. ~ene~aJ konsolo~l~f:u 10 nıın riyasetinde bir toplantı yapmış. nazarını iz h buyurdular. , } 1)} 1 n n U , U a - ıın yarıldığı tesnit olunmu!I ve ne- Dıkılı fe1cıketzedelerı ıçın aynen t,. tır. 

Ankart, 26 (A.A) - C. H. Pnr
tisi grubu umumi heyeti bugun 
(26-9-939) saat 16 de reis vekili Hn
aan Sakanın riyasetinde toplandı. 

Ruznamede yalnız Manisa mebu
su Refik İncenin B. M eclisinin e. -
ki zabıtlarının yeniden tabı ve tev -
ziine dair olan takriri vardı. 

İlk defa takrir sahibi kürsllye ge
lerek takririni vermekteki maksadı
nı izah etti. 

Bir kaç hnt'p ayni mevzu Uzcrinde b rfd b l l 
fikir ve mut len beyan ettikten son- ~en ' tiln binnlnrdn ça lnklıklar ha- er. .e u mıan ar: . . 0 
ra t krir sahibi Reffk tncen·n bu me- kın da bı•r fı•kı•r ıl ol ltı'u görlllmü uır. Bu ~·ilzden B.eşıkçı r.ııde Mustafa ve bırnderı l~ er ma ın zararı çok büyük or. • .ı~ pirinç, Nuri Oo!akOA'lu 106 k_1lo 
elenin r(3 a et divanınca etrafiylc H rı Rekfm r.ırnıi~fnin on c maat pırın~. Mehmed Ah Bayraktaroglu 

tetkik edildikten sonra bir tekl f V:!.- " • • -n •halli "atı ı çökmil iki dı\•arı varıl- 8 kilo nirinç, Ahmed Rifat Elma lı· 
pıl~a ını .m.Qbeyyin olarak. \'~rd:ği lt1usso!ini söylemiyor. Sö1.1,eseı.Jdı· '"TllŞ re minarenin şe~efeden üstü teh- o,ğlu ve Öm~r 47 kilo pirine, Akosma~ 
teklıf takrm reye kondu ve ıttıfakla T ' ' ikcli çatlamıştı... ıade HU eyın İzzet ve M. • Turi 117 ki· 
k b 1 l d • k d h Kuhık~ız cam inin iki dıvarı da mU· to piri t, Aptullah Ömer Mldlllfli 8 u o un u. G Ün Ü OSfUnU lrpalıyacakfr.,, ~im surette yarılmıştır. k~lo pi.ri!'ç, Mehmed HUse,·in Eğeli 95 

Ruznamede başka mesele mevcut Ulu cami minare Inin alemi kopmuş kılo Pı~ırç, ~dem otlu Saleyma~ ve 
olmadığından saat lG da cel eve ni - Roma, 26 (Radyo) - l\luss•Jlini, tinde bulunan bu hilkOmete -'imdi yUk- ur. Roznjhn Kaplanktıv camfinn eh_ bira<l r: f77 kilo pirin~ Avni Naıl 91 
hayet verildi. bugün adliJ~ nazırı Dino Grandiy! lenmek i terniyor, fakat icr. at 11dnmJ arları çatlamı.,tır. Bor'Rcıktaki Yı,dı- k!lo fa ulya, N. Kibar ve Ev!Atları o.3 

-----ece***»> kabul etmiştir. Dino Grnndı, faşist ni- olduğundan boş yere öylemck de i te- ·ım cami ı de batıya doğı-u yatmı hı". ·ılo sabun, Sırrı B~;>·r~ktaroA"lu 16 !n· 
zamnarne inde yapılacnk tadilat hak- miyor. Söylemek Juıum ve fnyda mı Yenikoyd kı camiiıı dıv rı da vıkıl- lo abun, AH \'e Adıl Fıdan ve ortakla· 

~ .... .,; 

Von Friç 
Maruf Alman gene· 

rali gömüldü 
' Berlm, 28 (Radyo) Von Friçin ce
nazeıl, bugün (Onterderlinder) de 
teıhir 4dilmiı ve ordu başkumanda
nı Von Broçlç, ordu namına bir nu -
tuk il'ad ederek cenazeyi selamla -
mıştır. 

1ılarepl Göring, Hitler namına 
cenazeye bir çelenk koymuştur. 

Ruayanın yeni sefiri 
Moıkova, 26 (A.A) - Sovyetlerin 

yeni Tokio bUyOk elçi i Smetamink, 
takviye edilmiş bir kadro ile pek ya
kında T,9kioya hareket edecektir. 
.. 

Filistinde Alnı:'ln kındaki Jayihayı 1u liniye \' rmiş- hi settiği zaman ö:>Jiyecek ve lı:zzal nı~tır .• iektep bin 81 da çatlamıştır. rı 10 adet şayak palto. 
tir. 'cra ta geçecektir. Çünkü icr. at : da- lcl'gamn Lnğ lirımn kab:ı· kı mı Kur- Çatıd .,,fufa son vaziyet: 

mektep/eri Paris, 26 (A.A.) - cLn V:ctoire> mı, memleketinin şeref ve meııfaat ulmuş fnknt 'ennet R\'agı kl::1mınclaki Çnndnrlıctan 'Vilayete gece !!!aat 2~ 
gazetesinde Mu~ olininin nutku hnk - m<!vzuubahi olduğu ve kendisini ha· ,ulelc'r tamamen ) ıkılrnıstır. e g 1 n bir telgrafa göre, relzel~den 

Berlin, 26 (Radyo) - Fili tindn- kında tef irattn bulunan Gustave her- rekcte geçmeğe mecbur ettiği zaman iBag tulumbalarından siyah sular 60 ev yıkılmıştır. MalQm oldu~u Uze~ 
ki Alman mektebleri tamamen ka- ve, bu nutuktaki tsilkütu Frnn:!ız • in· ebedi bir urette bitarafhğa bağlı lca ışkırmış \"e Demirci boğazındrıki bil- Çahdarhda geçen kAnunu anide de bır 
}>atılmıştır. giliz dava ı için memnuniyeti mucip lacak bir bitaraf değildir. Keııd:si i uk bir kaynak kurumuştur. zelzele olmuı1 ve 93 ev yıkılmıştı. H11l• 

v . R bir hudi e olarak kayded!yor \'e diyoı in henüz «tarihi kararlar anı> ırel- l)ik.li _ Beı·gnmn yo!undaki çiftlik lem açıkta kalmasının sebebi budur. 
ı enı O men l10pUTU ki: memiş acörünüyor. ( !) innları <la yıkılmıştır. Yıkılan Hacı fa)k. fazla korktuğu ic;ln geceleri eY• 

Bük 26 (R dy ) ltıvan Mussolininin bugünkü vaıivette bir Roma, 26 (Radyo) - Veli hcl On- {ızanın çiftlik b:nası oğlu Mehmed erınde. •atmamaktadır. Nutuıca hi~ 
,. re~. • a 0 

...... • eY söylememe i tabii<lh·. Söyl ey-cii lerto. bugiln l\tu olinf ile konuşmu~ le Ovacık ko~ ti eğitmeni Ahmed in ve- h!r zayıat yoktut. 
tezgahl~rındn J. apılmış olan Su~i.~a diln do t olduğu bir hükllmet nakkın· , e kumnndnsında bulunan birine' gru atma ebeb!yet vermiştir. Gene 1' cc. verilen bir habere göre. 
adında~ı Romen vapuru, bugOn .0 - da şiddetli b~r hükUtn verme"İ icnp e ıun vnzireti hnkkmda uzun bir rauor Yol amelesinden b'ri de bir bekleme- lıugün Dlkf!.ıVl! uç yüz çadır gelmiş ,.e 
tence hmnnına muva alat etmiştır. decekti. l\İussol ni, b'ir delihk hareke ıermiştir. 1!n yıkılmasiyle ölmüşttır. Ya!'nl&nan- ~urulmu~. ojleden sonra ak am aaat 

Eskiden batan tahtelbah'r F kabı·nesı· ar da \'ardır. BUtlln kB,•lern içinde ge .1 e kadnt zelzele olmamı$hr. 
ransl 1!11' lere köyü çok ziyan gÖrmu .. tcır Ar- Anknra, 26 (A.A.) - Dikili beledi .. 

Londra, 26 (A.A) - Thetis de - 41 ııağanlnr köyUnde de kırk b;Ş e\:, fç!n- ·e .ref~i api'ıdıki te.la'rafı göndennl•· 
nizaltısının ; UzdUrUlm ine devam le barmılarnıvacak şekil<le zedelen- lr · 
edilbor. 27 ölü çıkarılmıştır. ~ihai Ko ·· · t t• .. la" "' d · ı· I<l"r '""' nistir • 19-20 gecesi vukuagelen ve Dlkllfvi 
ameliye yann baştı.yacaktır. munıs par ısı gve ı ıyor. " a il· k . . ltarapeclenver arsıntısıfeıaketikar-

rgama aza ı IÇJ!l kmllm·dan <\I bd • d. k 

b 1 • ı d · ı · 50 dır i tenilmiştir. Dikilinin· ilk . ı. ~ ,'• a~ ı~ımıza . oşan kızıhtY ce-

Rusya-Estonya münase
batı gerginleşti 

O r Ç arı tecı e l l yor 'elaket nnıııda Bergamadan yapılan TI'.)etı ıle ızmır vruisıne, belcciiye tei-
lk yaı-dımlardaki ıd Ufi ' . l ııne, mebuslarımıza, flmir \•iltıv t ve 

Par!s, 26 (Radyo) ........ Fransız kabi~ .a keri ceza kanunlarının, lngiJ:ı ve arın sevki 'bl r: a, !l ç \e) ara 1·1 bt•lediye te kUatlarına, izm!r ·parti 
ne i, bugQn Eliz.a araymda ''e reicıf. Leh askerleri için de nynen tatbik • ıe Bergamn~~ki felA~a t ~d'eıkapa;rıak • idıtre hevetine. Bergama kaymnknm 
cumhur Lebrunun rıiya etinde toplan- dilme i hakkında bir Ja~iha takdim ıhm <?dilmek üzere Be z er: l ~r - ve belediye reisi ile a keri kumandnn
mışhr. Başvekil Dal aij·e, nyni n- -eylemiştir. la bir defter a mı ,. ergama ııı.ayı IRra, diğer m11.dcll v~ mnne\•t rnlltnh • 
manda haricise \c harbiye nazırı sı- Dahiliye nazırı A1ber Saro, komü· \•ale i temi t'r ç 1 ' merklltden h:.ı· re leriyle acılarımızı pa Jaşmı obn 
fatiyle siyasi 'e n eri vaz·y0 ti izah nist partisinin luğ\•ı ve adli ·e na:ım Ha~•aları~ ı ~A'uk v • im 1 idi bütün vatanda larn sonsuz minnet \'e 
tmiş, havnda, karada ve elen zde fc- jorj Bone de, kiralardnn mll has ıl ıi l"Jkta kalnnlarm ~ar ~r ~, g • Okranlarınnzı bildirirken bu gibi fe-

Rusya Estonyadan mahreç istedi-. 
dakarlık gö terenlerin taltifi ~ç·n bir alacakların tecili için lıirer lilvihn ver- kil bir hale rretirm'şt~ad~ 11~tııo~m lllketlerd n vatan ve vntandaşınrm De. lıarp sal.ibi !1i. anı ihda. e.dilhıe l h.ak-I mlşlcrdir. ,arm hfi :ıtrıı m. n ~~· k;;~u~m:k~n~ miı~u~ı ~.nlmasım yürekten temenni 

niz ticaretinde nafiz olacağını da bildirdi 
kında hır layıha vermıştır. Daıadıye, dır. a =ktf'" ım. 

M f ·T· Pazart . b, h lrnr ı y .. ğan yoğ· r=--v·y--P--S .......... e--· ... r-!_l_ •• 
• Lo'1dra, 26 (Radyo) - Moskova- Mo ko·rn, 26 (Radyo) - Bir kaç 

aru ısso mur bir ar ı h Ue gelmi :1o· o rdak· 
tan b ~ mrc ınn vai,rmış, ~el r'' kor· TELEFON: 3646 

dan haber veriliyor: gündenberi burada bulunmakta olan 
Estonya ile Rusya ara ındaki ınU- E lonl a hnrİc ~e nazırı elter, bu sa

naseüat, ansızın gerginleşmiştir. Ru:o bah hariciye komi eri Molotof tara
hariciye komiseri, E tonya 'hnrlclye fından tekraı· kabul edilmiş ve bir 
nazırı Seltere iki teklifte bulunmuş müddet konu.,tuktan nra. ta) yare 
\'e Rusyamn, Eston'yadnn b'r mahreç ile Revale hak'eket eylehıiştir. 
istediğini, E!tonya denie ticaretinde 'Mo kovn. 26 (A.A) - E to::ıyu 
Rus nfifuzunun hakim omlası k- hariciye nazırı Seıter, Molotof tnra
tiza ettiğini beyan eylemiştir. Ültü - fındnn çağrıldıktan kremlin sarayına 
matom şeklinde vuku bulan bu tek- davet edildikten sonra derhal tnyya-

kusu .içitı<i lt' ha kı ııraıkltıni bıraKını 28 Eylül yarınki Perşembe gU-
Askeri harekat ıı ünasebetile kendi ıt. ıın aat 4 matine inde 939 - 940 

Dikili f ukctzcde iane liste i: mevsimine başlıyor .. 

siyasetinin isabetinden Je mvuruyor 
Bratı Java, 26 (A.A) - t>. N. B. 

ajan ından: 
Baş\:ekil 'J''s o dün akşam batan 

bir hukOmetin emri He alınmış karar- i~lln .mensucat fab1•ikası fş
lar değ.ld r. Slovak hUkümeti bu ka- çıler! 
rarlarını Polonyanın Slovakyanın ~i- O~\·ıt 1'!.: j. Stdl 
mal hududlarına askeri tahşidat yap. Rüber Judisi . 
mak suretlyle Slovakyaya hilcum et- ':Unmensucat Türk anonım 

Lira Kr. İlk açılıı:ı wogramındl 
DiLBER ARTiST DANIELLE 

20 35 
10 
10 

DARRIET'UN 
Çok beğenilen filmi 
ŞAFAKA DONOŞ 

Ayrıca 

llfler, tayyar~ ~le Revole giderek re 'le hareket etrni tir. 
Est~nya. harıcıye nazırı le Estonya Havas aJ'an ı l\Iolot-Ofun Sel ere 

lovak rad.) oları ile neşredilen bir 
nutuk söyliyerek son Qç haftanın hl 
diselerini anlatmış ve ezcümle demiş
tir iki: 

mek niyetinde olduğunu anlaması şırketi. .. 
ilzerine almıştır. Yapılan askeri ha- Bir hayır s~hıbı . 

500 
2 

METRO JURNAL • ve 
RENKLi MIKI 

FlATLER: 45-35---30 

kabınesı erkanı arasında uzun müd- ' 
det tetkik edilmiştir. Sel ter son da . Eston;> anın bitaraflığı hakkındaki 
kfkada tayyare ile tekrar ~loskovn- Sovy isteklerini tebliğ eylemiş ol-

Vazi~ etin ink'şafları Slovak hU • 
kümetinin noktai nazannın dogrulu
ğunu isbat eylemiştir. Slovak hUkQ -
metinin kararları yabancı her hanJri 

rekat genç Slovak devletinin yalnız Hasan Kad~r Özçe.lıkay 
siya i ve ekonomik değil fakat ayni Ahmed Zekı Özçelıka}· 
zamanda askeri kıymetini de dünya Şerafettin Selcs 

12 150 
12 50 
25 

~--------------------..... Yaralamak 
Karantinada Halil okağinda Sıt

kı Ü tek, kıt mesele::1inden Zekiyi 
yaralamıştır. ya hareket etmiştir. duğunu zannetmektedir. ya is bat eylemfşt r. Kere!teci Fef ail Konyo 3 

Bu hal Sirl)•ı mOtMSsir ediyor il ile iştigal ediliyor •. 
btlhasa ıevcinin belki de hatınndaı Söyleniyordu. 
bir eey geçeceğini ve evli.d arzusu Hazret İbrahim hakikaten otlunu 
duyacağını düşünüp milteellim olu ;ok seviyordu. Bir glln ihtiyar zev-
' ordu. cesi Saraya: 

~ISLAM T ARIHJ.-liiiııiillılllllfliiilıili...., 

Hz. Muhammed Nihayet. Fir'avm tarafından ken· - Ya Sara! Neden böyle yapıyor-
'/IA' A disine verilen cariye Cenabı Hticerl un Hicerle izdivacımı bizzat sen 

YAZAN: ır~. yhan .... ---· Hazret tbrahimin izd vaçlarına mu istemedin mi? 
"afakat etmişti. Bu fzdıvncın mah~u Diyecek oldu. Fakat içinden şöyle 

-4-
Bu hadise. sarayda cariyeler ara

ıında şüyu bulmu§ ve cariyeler me
yanında bulunan Hacer tarnfındnn 
da hayretle kaı-,,.ılanmıştı. 

Ffr'avın neaamet etmiş, bu f ela
kfti• başarmak cllretinde bulunduğu 
teıebbüsiln bir cezası olduğunu ve 
Hazret lbrahimin bedduası ile bu 
hale ;eldiğini anlamıştı. 

- Eyvah .... Silrayı çağırtayım da 
, af dileyeyim. O da zevcine söylesin .. 

Belki kurtulurum. 
DQmiı ve hakikaten Sarayı çağır

tarak özilr dilemişti. 
Sira, bunun üzerine Fir'avına hi

tapla: 
- Hakikaten vicdanında azap ve 

hlca,p duydun mu? • ·edametin knlbt 
miydi? 

.Db'ı ıoımu,tu, 

- Eveti IU de liazret l mail idi. bir ses duydu: 
Cevabını alınca zevci Hnzret 1b- Daha onrn Cenabı Siridan tla bir - Ya İbrahim! Metin ol, ilıUlme, 

rahime giderek söylemiş, o da ikinc' çocuk dünyaya gelmişti ki Ha%ret SUrn ihtiyardır, tahammül et. 
bir dun ile kendi ini bu felaketten t haktır. İhtiyar Peygamber bunun ilzerine 
kurtarmıştı. Fir'avının ellerinin kol- Hacer Keda dağının bid'nde bun• sükut edi:p hadi~ta muntazır oldu. 
larının iyileştiğini görünce hayret ları hatırlarken; zevci tarafından Hazret ishak bun darı sonra dilnya
ve memnuniyet içinde kalmıştt. Sa- buraya getirilip bırakılmasındaki ı.:e ya gelmişt'. Ana ayrı, baba bir olan 
raya bir cemile gfüıtermek istemiş , bebln Slranın kalbine gelen kıskan~ bu iki kardeş bir gUn kendi araların
hemen car'yeler arasından Huceı·i lık olduğunu iyice anlıyordu. 'Bu kıs da oynuyorlardı. Hazret İbrahim ~o
seçerek, Sfirfiya: kançlık bida~·ette yoktu. Sonradan a- cuklarını büyOk bir şefkatle seyret-

- Bu cariyeyi size hediye edb•o- rız olmuştu. tikten sonra her ikisini de oktam1ş, 
rum. Hazret İshak dosduğu vakit Sa- fakat 1smaHe karşı dahtı aUikalı dav 

Demişti. Bunun üzerine Hftcer, ra 90, Hazret lbrahim 96 yaşında j. ranmıştı. Bunun de sebebi yeni bir 
Hazret !brahimin ilk ~evce i SArfl - dilet. Kendi ~rn.vrusu hmail i e iz .. vahyiiUl.hi · di. Cenabı hak kendisi -
nın cariycliğine geçmlşt . Bilahare divaçlarının ilk senesinde dünya\•n ne t bakın b 'r çok Peygan'lbetler ıre
kıtlık zail olunca knb:le beraber Ku- gehni§ti. Manmafih SAra 1-Iauet t - leceğin: bildirmekle beraber Hnzr(lt 
dUs taraf arına dönmüşler, F1st kö • hakı doğurmadan evvel de ara, .sıra f ... mailin ne linden en büyük ve en 
yUne yerleşmişlerdi. kı kançlık alfimetleri gösteriyor ve son Peygamberin (~luhammed Mu·-

Fakat Cenabıhak; SfirAyn evHld ikide, bir de: tafnnın) geleceğini tepşir bu\·urnrn -
vermıyordu. EvlenelidenberJ çocuk- - Ben bunn tahammül edetnetn.' tu. Hazı·et İbrahim bu e'beble Haz
ları ol.tnamııtı. 1 Qece, iilndUz HAcerin çocuiu lima- ıet İsll.l_aile daha derin b ·r meyil ~ôs-

termifU. Hazret İamailln l\hkke havalislnt 
Hazret İshak bu hiidlae ıebebiylc (2) gGtQrUlmeıi b ldiriliyordu. 

pederine küstü, annesi cenabı Sir~ İşte bu em'r yerine getirilmiş ve 
ya koşarak ağladı ve babasının kar- kendisi oğlu ile beraber zevci tara
deştnf daha fazla sevdiğini anlattı. fından buraya retirilfp bırakılmı9tı. 
Sara bu hadiseden fena halde sini~ Cenabı Hlcer bu suretle ma1i ini 
lenmiı ve kıskanmııtı. Hiddetle ye- hatırladı. Fakat artık bunları dU -
min etti: tünmenin sıras1 t'!e~fldf. Issız bir va-

- B cariyenin etinin bir parçası- dide oilu ile beraber işte yapaya! • 
nı kesmeğe yemin ediyorum. nız bulunuyordu. 

Dedi. Filhakika bu yemin yerini T ARIHTEN YAPRAKLAR 
bulrnuş, Hacerln mestur uzvundaki --B-
et parça.:ıı Siira tarafından ke~ilerek Zaman geçiyordu. Hticer yavrusu 
sünnet edilmiş ve kulaklarını dele- 1.smail ve keçileriyle iştigal etmek
rek küpe takmak ıuretiyJe de (1) ten farig olmuyordu. Başlannı sok
kan akıtılmıştı. tuklan çarda~ daha mahfuz bir ~ek 

Maamafih mesele bununla geçmiş le ifrağ edebilmişti, Amalika (~) 
olmadı. lki çocutun gecimaizliği ar- kabtluinden bir çobanın vermiş ol
tınca Sara isrnr ile dayattı: dutu keçi oilaklan büyüyordu. Du 

- Artık ben Hlcerle bir trada o- kabile Arabistanın şimal ,., dathlt 
turamnm. Onu al. çocufiyle berabet• kısmında oturu •ordu. 
benden utak ~·erelere t5tur. ......oevam edecek -

Dedi. 
Saranın kıskançlığı ile H atre ibra.. .. s = · 

himin mu'la!akRU, rabbani ışeki de (2) - Eskiden Araı>lar Mekke~ 
mukadderatı hıu:ırlnmı~tı. Nitekirn (Beke) derlerdi. 
biraz sonra bir emrillahi de HAcerle Romalılar lisanında (.'lakrebt) dir 

maarnafih Ara çada Mekkei Mü • 
(1) - Kadınların küpe takınak I kerTemenin muhtelif iaimleri vahiır. 

idetleri bu'°ad•n ka.ltttıttır. (3) - Attıalecitea •• 



~ Eylül 199399 Çarşamba (ANADOLU) 

Almanların beceriksizliği Çemberlaynavam ltalyanlara aöre--
kamarasında be- 6 -Baştarafı 1 inci aahifede - Üçüncü ~are, iktisadi ablokadır. 

Bitaraf devletlerin dört • • • gem ısını batırdılar 
' 

lsveç hükumeti şiddetli bir not~ 
verdi, tedbirler de alıyor 

tt bulundu Bunların birincisi, pek kuvvetli o- Fal\at bu silah ta görünü~e göre ken yana a lan Sieırfried hattına karşı doğru • d1sinden beklenen semereleri vermi· 
sine mani olabilirse, Almanyauın mu- d~~ do~ruya taarruza geçmek~ir. Y.~~ektir. 9ü.nkü ~lma:nya tatbik et
hasamatı uzatmak kabiliyeti filen fel- BoJle bır. taarruzda bulunmak ım- tıgı otarşı sıstemı, ihtıyat stokları , 
ce uğramış olacaktır. Bununla beraber k§.nı belkı mevcu~tur .. Fakat_ bu t~ : Polonya toııraklarının zeng;~Jikleri 
çok fazla nikbinliğe karşı nazarı dik- ~rruzun pek tehlıkelı olacagı gıbı ve şark. ~OJl!ŞU'.arının kendısıne ve
kati celbetmek isterim. Filhakika Al- ınsan ve malzemece korkul'ç feda - receklerı ıptıdaı maddeler sayesinde 
manya ithailue mecbur olduğu iptidai karlıklara k~~lanılı:ııasını da isti! - 1914 de bulunduğu vaz iyette değil
maddelerden muhtelif miktarlarda zam ed~r. Dıger cıhetten nüfusları dır. Her halde abloka ve harlı bir 
stoklara malik bulunuyor. Binaenaleyh P~k z~yıf olan Fransa ile İı;~ ' lter~n.in kaç sen~ sürece_k ve İngiltere ile F
iktisadi harp nezaretinden seri netice- Sıegfr.ıed hattını yarmak ışme gırış- ran~a bılha.-a ımparatorlak toprak 
Jer elde etmesi beklenemez. !llek.uzere ~u k~dar za~iat vermeleri l~rında bunun zararlarını görecek-

Alman 
Alman propagandası diyor ki: ışlerıne ırelır mı. acab~. .. tır. T' 

t hd"d" s } k •• d".., • İngilterenin kaçak eşya kontrolü Fr.ansa ve ~ngılterenın muracaat e- Nıhayet, Almanyanın da, düşman e ı ı, ovyet ere arşı goster ıgı muta• AJmanyanın üzerinde katiyyen müeS- rdebılec~l~ırı.2,ciçarehemh~dudb.iı lat'mıı: U?'UŞmak iôtem.~~iğine kana
sir olmıyacak ve fakat bitaraf mem- men:leketı ıstıla etmek suretıyle Sı - at getırdıkten sonra butun harp va-

V~ a t}a bir tczad teşkil etmektedir leketlerin ticaretini bozacaktır. Bu id- egfrıed hattıııın arka.sına düşmektir. sıtalarını kullanarak vaziyeti tacil 
l> dialardan hangisinin hakikatten daha ~a.kat bu memel~ketlerin bita~aflı_- etmesi de beklene.bilir. 

ler ar's! 1:~-·(RadY,O) -,Uslodan !ıa-ı protesto notası vermiştir. Almanya,ısemburg büyük dükalığı üzerinden uzak olduğunu bilemiyorum. gını ta:rııyan .. ve. ku~~~ devletlerın hı- Bu gazeteye lfOre harp o zaman 
dak·~rı ıgıııe gore, Tılezya adın. verdiii cevapta, bunun İngiltereyi uçmuştur. Çemberlayn bir çok hükililmetlerle mayesı_ve hurrıyetı ıçın çarp~~tıkla~ı- korkunç v~ ~ahrıpkll.r bir şekil alır 
~lbı İ~veç .vapuru, bua-ti Alman talı besli.yen bitaraflara bir ihtar teılı:il Stokholm, 26 (A.A.) _Hükumet dostane müzakereler cereyan ettiğini n~. soylı,ı:en Fransa ve İngılterenın rn zafer gıttıkçe uzaklaşır ve harap 
•at ahırlerı tarafından torpllleneı-ek ettiğini bildirm'ştir. pek yakında büyük bir ihtimalle hat ve bazı ahvalde bu hükilmetlerle kont- boyle hır harekette bulunacakları olan dünyanın külleri altında gömü-
lir ıı;ım~ştır. Alman taht.el.b~hi:l~ri, Marcel Pays, Ekselsior gazetesin- tll. bugün son torpillenme hadiseleri rol işini basitleştirecek bir anlaşma- tasavvur •eqilemez. lüp kalır. 
jiy~ı döı:t .s~at zarfında ıkısı Fııılan de: mılnasebetiyle harp kaçakçılığı me - ğa varılacağını in~i1tere hükumetinin ** ------
l~e ve ıkısı !sveç bandıralı olm~k cBu tehdidler Slovakya, Polonya, selesi ile alAkadar bir tebliğ neşre - ümid ettiii;ini söyledikten sonra harp Ber)ı"D '..len p • L d 'd 
, re dört vapur batırmışlardır. Bu Macaristan, Romanya ve Baltık mem decekt!r. karşısındaki ingiliz vaziyetini izah ede 0 arıS • 0Il fa an 
~ldise, bitaraf devletler nezdinde de ] ek etlerini Moskovanın emrine bıra- Stokholm, 26 (A.A) - Emin bir rek dem~~tir ki: B - Baıtarafı 1 ıİncı· sahifede -
~n k' 1 - Milletımiz bugünkü kadar hiçbir za- - aıtaraf• linci aahifede-

11 ıs l!r yapmı•'!r. kan Almanyanın Sovyetler birliğine menbadan bildirildiğine göre, İsveç man müttehid ve azimk§.r bulunma- Paris, 26 (Radyo) - Bu sabahki 
l>aris, 26 (A.A) - Havas: k nrşı gösterdiği mutavaat!a gaı:ip bir hükümetı harp eşyası hakkıııda bir mıştır. hesinden alınan tebliğ: Fransız resmi tebliğine göre düşman 
Iıu sabahki gazeteler, 24 sant zaı- zad teşkil eylemektedir.> diyor. tebliğ neşredecektır. Bu tebliğde !s- Milletı"mı·z •bu cı'het ne kadar tek- Mahdud topcu faaliyeti olmuş, i- Alman topçusunun Depa mevkiinin 

' • - · ı t · d s · t B · t' ·ı d · !eri müfrezelerin bazı hareketleri d • d k f ı ·ında İngili! liınanlarına aid k t ....., ıurna gaze esııı e aııı - rı" veç ıcaret gemı erinin Alman enı- rar edilse yerindedir.> Polonyanın an- ogusun a i aa iyeti devam etmiştir. 
YUkJü ü~ 1 F" 

1 
d' :res e ce, Almanlara, bu suretle demokrat zaltıları tarafıııdan torpillenmesi ü- cak sonuncu misallerini teşkil eyledi- kaydedilmiştir. 25 eylül günü avcı tayyarelerimiz AJ. 

~e ... b sveç ve ııı an ıya .tıcaret !ara hizmet ettiklerinden dolayı te- zerine lsveçin ittihaz edeceği tarzı ii;i dahili Alman taarruzu neticesiııde leh la y•varelerı" manavcı tayyııreleri ile bir kaç nıuha-
ınısını atıran Alman bahrıye ne - ~ekkür ediyor ve diyor ki: hareket izah edilecektir. kati:vyen kurtulmağa azmetmiştir. _, rebeye girmişlerdir. 

:aretinin beceriksiz hareketini bilhas Bitaraflar denizlere hll.kim olan Social Demokraten gazetesi bu Biz ve Fransa gerek kendimizi ge- /• k d / Paris, 26 (Radyo) - DUnkü hava 
a kaydediyorlar. a .. mokratların IJe kadar :tidatle hare hususta diyor ki: rek biltün dünyayı bu tehlikeden kur- S oçyaya Var l ar muharebelerinde Almanların 8 Fran-

t llitaraflan, çok şiddetli mukabele ket e ttikıerini takdir edecek derece Hükumetin fsveçin haklarını ve tarmak için harbe girdik. Ve iki ıııille- Londra, 26 (Radyo) - Leh tayya sız tayyaresi düşürdükleri iddiaları 
edbirleri tehdidi altıııda, Almanya de realisttirler. Alnıanyanın keyfj menfaatlarını şiddetle müdafaa ede- timiz bu noktada eritmek yolundaki relerinin bir kısmı, İskoçyaya &el· katiyyen doğru değildir. Ancak 2 
nın düşmanlar'yle ticaret yapm11ktan biı· surette tatbik ettiği şiddet hare - ceğine emin olmak lazımdır. azminden her zamandan ziyade nıüt- meğe muvaffak olmuşlardır. Leh Frans~z. t~Y_Y11r~si düşürülmüş, bunlar-
?rıene davet eden bu şiddet ve korkut keti bariz b:r surette tezahür etmiş- Stokholm, 26 (Radyo) - İsY eç tehitt'r. tayarecileri, İngiliz ve Fransız mes - dan bırısının pılotu paraşütle Fransız 
ll'ıa hareketi gayri muharibler ve bil tir. hüküm et', sahilde daha geniş mile - Çemberlayn Romanya başvekili Ka- lekdaşlariyle birlikte hürriyet har - hatlarına inmeğe muvaffak olmuşlar. 
hasa Finl!ndiya nezdinde lnf:al u- Brüksel, 26 (A.A) - Dün öğleye yasta tertibat almağa ve torpil hat - lineşkonun katli hadisesine temas ede- bine iştira_k etmeğe geldiklerini söy- dır. Fraı:sı.z ha_tlarına düşen, 2 Alman 
~andırm.ıo ve Finlandiya Berline bir doğru bir k2.ç ecnebi tayyaresi Lük- lannı genişletmeğe karar vermi~tir. rek Rnmanyanın uğradığı elim ziyaı: !emişlerdir. t~yyaresının pılotları da esir edilmiş-

Polonya cu ur reisinin 
istif ası yalandır 

Ancak gerek Mosiski g~rekse 
Mareşalı tecrid edilmiş1erdir 

L~h 

Londra, 26 (Rııdyo) - Bükreşten 
haber verildiğine ıröre, Polonya mim 
hurreisi Mo~iekı V!karda ve maresal 
Sınigli Ridz Krayodada tecrid edil -
ltıiş bulunuyorlar. Romanya, bita~af 
!~ğında sabit kalmak istediği için bu 
'<aran almak mecbut-iyetini hisset • 
llıişt!r. 

Bükreş, 26 (A.A) - Rador ajan
ıı bildiriyor: 
Nazırlar meclisi Romanyadaki Leh 

llJilltecilerlne tam bitaraflık çerçevesi 
dahilinde yardım için merkezi bir 
~ervis ihdasına karar vermi!ltir. 

Londra, 26 (A.A) - Royter: 

Polonya ajansı, reisicumhur M08-
cickin:n istifa edeceği ve yerine Pa
derevvskinin geçeceği hakkındaki 
haberleri yalanlamaktadır. 

Budapeşte, 26 (A.A) - Macaris
tandaki Polonya mültecileı·i bir kaç 
şehirde kamplara sevkedilmişlerdir. 
Aralarında bir çok memurlar bulu -
nan bir kaç b'n mülteci Nagy Kan!ts
zada mevkuf bulundurulmaktadır. 

Polonyalıların memleketlerine dön 
melerine mü•aade edilmiş ise de bun 
!arın büyük b:r kısmı bu müsaade -
den istifade etmek iııtemem'.ş ir. 

Çinliler taarruzda 
Japonlar tazyik ediliyor. Jıponya

da hayat çok zorlaşmıştır 
Londra, 26 (Radyo) - Çin ajansı- Çin kuvvetleri Şanghay - Nankin 

nııı T~~yod~n naklen verdiği bir ha- şimendifer hattında bir japon trenilıi 
bere gore, J~p~nya . halkının hayatı tahrip etmişler içindekileri öldürmüş 
pek güçletmıştır. Çünkü neticesiz bir . ' 
şekilde uzun bir zamandanberi devam lerdıl'. 
eden harp, para bıı:akmamı~tır. İçti- Şans eyaletinin cenubi garbisinde 
mat tesirler de vahim bir şekil almış, Yangeçede Çin kıtaları 10 bin japonu 
temmuzda 87, ağuetoıta 28 grev ol- muhasara etmişlerdir. Çinliler dört 
muştur. Tunga şehri Çinliler tarafın- muhtelif istikametten taarruz etmek
dan muhasara edilmiş, japon mukave- tedirler. Şanghayın dış mar· llelerınde 
metine rağmen şiddetli bir bombardı- japon mevzilerine de taanuzlar yapıl 
"'llndan sonra zaptoulnmuştur. mıştır. 

Bir suikasd ve Lüksemburg 
Dukalığının bitaraflığı 

Parls, 26 (A.A) - Lüksemburg ı mecburiyeti hasıl olmuştur. 
dükalığ!• bitaraflığı ile alakadar o- İnsanca zayiat yoktur. Yalnız köp
l~rak b1;1' _bayaı:ıı:ame netret!1'1iş, ken- rüııün Ustünde duran nllbetçi hafif -
dı arazısı dahı!ınde muharıpler le - çe yaralanmıştır. Bu köprünün Lük
hinde ve aleyJ:.ı.ınde motörlü hareke- semburg civarında bul_!!nduğu ma -
ti, propaırandayı, neşriyatı yasak et- lumdur. Hükumet tahkikat yapmak
mittir. tadır. Suikaıt failleri henüz bulun • 

Brüksel, 26 (A.A) -- Arlon !;: mamıştır. 
tasyonu lle Stockem istasyonu arası:ı. ----------~---. 
daki timetıdifer köprüsü bir infilAk 
neticesinde harab o_lmuştur. Civarda 
bulunan bir ev tamamiyle yıkıl~ 
'hr. İnfilak neticesinde havaya uçan 
köprünün parçalan Arlon ve Neuf ~ 
Chateau •ırtlariyle YJilların üzerine 
düşmüş ve münakalatı durdurmak 

Son Dakika: 

Aile konserveciliği 
Burnavada Ziraat mektebinde a -

çılacağını yazdığımız aile konserve
c!lik kursu ikinci teşrinde değil, 2 
birinci teşrin pazartesi günü açıla -
caktır. 

Başvekilimizi.n 
telgrafı 

İzmir enternasyonal fuarının ka -
panışı münasebetiyle belediye ve fu
ar komitesi reisi Dr. Behçet Uz tara
fıııdan Sayın Başvekilimiz Dr. Refik 
Sayd~ma çekilen telgrafa aşağıdaki 
cevab gelmiştir: 

1939 lzmir enternasyonal fuarmm 
kapanmaıı veaileıiyle izhar ettiiini:z 
duygulara ve kıymetli meoainize te
§ekkür ederim. 

Baıvekil 
Dr. Refik Saydam 

Hit!~rizm 
Hrr . stıyanlık 
dü~manı mı? 

Paris, 26 (Radyo) - Çekoslovak
ya sabık başvekili olup halen 68 ya
şında bulunan Monsinyor Seranık , 
bugün Londradan buraya gelm ' ştir. 
Sabık başvekil, Prağdan kaçmağn 
muvaffak olduktan sonra, Çekoslo
vakya sabık cumhurrelsi Benesle ko
nutmak üzere Londraya gitmişti. 

Monsinyor, gazetecilere verdiği 
beyanatta, Gestaponun Çekoslovak
yada herke i tevkif edecek ve te -
rör yaratacak kadar ileri gittiğini 
söylem ·ş, Hitlerizmin, hıristiyanlık 
düşmanı olduğunu ve bu itibarla Çe
koslovakların, hem kendi istiklalle
rini ve hem de medeniyet ve hıristi
yanhğı k_urtarmak için Fransız ve 
İngiliz ordulariyle beraber harp et
meleri lazım ge)diğini ilave eylemiş.. 
tir. 

Fransız basv2kili P.:ı· , 

panın mümessili ile 
konuştu 

Polon;•a kıtaıttının Romany:ıya ge- Leh tayyarecleri, sivil tayyareci - tır. 
esini Romanra hükfimetinin önüne çı- lik istasy_onlarında misafir edilmiş - Lon~ra, 26 (Radyo) - İngiliz ga-
kardığı meselelere :!O eylülde temas et- !erdir. zetelerı, garp cephesinde harekatın 

· t' H J g~nişlemesini ve Fransız tayyareleri • 
"lrn ır. •ı K t k R~manya hilk!\m~tinin bu meselele- l er nın . ons ans öyünde Alman jeplin 
ri halletmek için sarfettiii;i gayretler' fabrıkalarına yaptığı muvaffakıyetli 
Büv. ük Britan"a hükumeti muhasse•- Ansızın Berline gitti baskını muazzam başlıklarla teh:ırüı: , - ettirmektedirler. 
'e takip ederken Kalineskonun uğradı- Berlin, 26 (Radyo) - Hitler, bu Lo d 26 (R 
<rı al•akca katli hadisesini öfrrenmir n ra, adyo) - İngiliz tav-~ - akşam saat 17 de Stetinden buraya yareleri harbın ba ı d · 
ve 21 evlülde Biikre•teki DU.vük Bri - ' ş angıcın an bugii-gelmiş ve mareşal Göring tarafındaıı ne kadar Alman topraklarına 18 mil_ 
tanya el~i'i ingiliz hilkO.met ve mill~ti karşılanmıştır. Başvekalet dairesin- yon beyanname atmışlardır. 
rıin duynni'u nefreti ve hu suiknstte~ de ve Hitlerin riyasetinde vukubulan 
dolayı derin tazh-etlerini Romanya hü . bir içtima uzun sürmüştür. Tu·· rk Rus m .. 
1<ilmetine ve milletine bildirmek emri • uza. 
nı vermi~tir. Romanya kralının bir k l . 

Almanycıya atılan beyannameler: k d• / ere erı 
Londra, 26 (A.A.) - İstihabarat O ırşınos lğt Ba§tar-af1 1 nci Sahifede nezareti geçen gece ingiliz tayyareleri Bükreş, 26 (A.A.) - Dün kral ta-

tarafından Almanya üzerine atılar rafından neşredilen bir kararname linin ile l!,~rüşmüşt~'.· . . 
beyannamelerin metnini neşratmekte· ile başvekil Calinescouunun zevcesine z Yek.il 0 l!'le. yemegı?ı _Kremhııde bu 
dir. yaşadığı müddetçe devam etmek iize- evat ıle bırhkte yemıştır. 

Bu beyannameler kısa cümlel~rk re 50.000 ley maaş ve Calınescouyu Akşam Sar.acoğlu Operada Rusla -
'u üç nnktayı tebarüz ettiriyor: kurtarmak istiyen polis memurunun rın ve Ludmıllanın temsilinde hazır 

1 - Yıldırım harbi h"kkıııdaki Al- zevces'.ne 7.000 ley maaş bağlamıştır. bulunacakt~~·· . . . 
-n3n ümidltri kavbolmuştur. Bükreş, 26 (A.A.) - !şçi liderleri- Yarın, Turkıye. sefı~·ı Sovyet hükil-

2 - Alman .arazisi resmi makam- le ticaret ve sanayi işçi ve memurları met erk~nı şerefıne hır öğle yemeği 
1 arı tarafından kabul edilmesinden ' 'eşrettikleri bir beyannamede Kali - verecektır. 
gün evvel Fransız kıtalarının işgal: ıeskoya karşı yapılan menfur 5uikasti J D k 
altına girmiştir. takbih ve hükumetin sosyal sahadaki ::ıponya, emo -

8 - Alman ticaret filosu birinci de verimli icraatını kaydeyled!kten soıı· • 
recede lüzumlu maddelerle beraber ra yurda ve krala karşı olan sadakat- rasıler 
faaliyetten tamamiyle durdurulmuş - !arını teyid ve bütün işçileri birliğe 'Ve[ 
tur. t~m bir milli tesanüde davet etmekte- - Baştuafı 1 inci aahifede _ 

Beyanname şu cümlelerle nihayet dırler. Alman ile ihlalini müteakip- his,ö'h;: 
bulmaktadır: L) 1 k • b J d Almanlar bunları not ediniz. •.Ja 1 esır ffie US ar· nur. erecede iyileştiği ve o vakitten-

~ b~rı devamlı surette daha iyi bir şe-
Ri bentro p Moskovay(I Şehrimizde bulunan Balıkesir me- kil almakta olduğu beyan edilmekte-

busları B. Fahreddin Tirldoğlu \'C dir. 
gidiyor Hayreddin Karan dün Balıkesire git . Amiral Nomuranın japonya !ıari

mişlerdir. cıye nezaret:ne tayini Fransız mah-Moskova, 26 (Radyo) - Almany8 
hariciye nazırı Von Ribentrop, Rus 
hariciye komiseri Molotofla konuşınal 
üzere yarın tayyare ile buraya gele
cektir. 

-=*=-
Fabrikalarda kurs 

Fabrikalarda ameleleri bilgili ye
tiştirmek için kurslar açılacaktır. 
«Teknik v eokuma bilmiyenler kurs• 
adını alan bu kurslar için prog -
ramlar hazırlanmaktadır. 2 Te rin 
pazartesi gününden itibaren derslere 
başlanacak ve her kurs 150 saat de
vam edecektir. 

B l·r rotog~raf ha"dı·sesı· fillerinde büyük bir memnuniyetle 
T< karşılanmıştır. Amiral demokrasile-

Dün Basmahane istasyonu civarın 
da dolaşan hammal Süleyman oğlu 
Veyselin, Zayis markalı b'r fotograf 
makinesini ucuzca satmak isterken 
şüphe üzerine yakalanmıştır. Vey•el, 
fotograf makinesini kendisine Bı.n -
dırma treni yolcularından birinin 
verdiğini söylemiştir. Tahkikata de
vam olunuyor. 

- =*=-·-
Hıraızltk 

lkiçeşmelik caddesinde 
Hakkı, bakkal Hüseyinin 
sinden 8 lira çalmıştır. 

sabıkalı 
çekmece-

Paris, ~6 (Radyo) - Başvekil, 
hariciye ve harbiye nazırı Daladiye, 
bugün Papanın bura mümessili Va
leryo Daleriyi kabul etmiş ve uzun 
müddet konutmuştur. Hariciye neza
reti trı.üsteşan da, Polonyanın Paris 
sefirini kabul eylemiştir. Bu da başka facia 
fstanbuf • fskendertın - Battarafı 1 inci aahifed .. -

rin kat'i bir düşmanı değildir. Al • 
manya , İtalya - japonya ittifakını fe 
na görmesi de İtalya • japonya - Ruı 
ya ve Almanya arasında bir anlaş. 
ma husulü ihtimali kuvvetli olduğu. 
na dair Almanlar tarafından ortaya 
atılan haberin doğru olmadığını is
bata k§.fidir. Diğer taraftan Pari3e 
bir japon elçisinin tayini çok mani. 
dardır. Eski elçi Sugimuranın Paris
ten müfarekatinden beri yerine kim
se tayin edilmemişti. Bundan başirn 
Fransız hükumeti de japonvanın Pa
rise göndermek n 'yetiııd~ olduğu 
diplomat için Tokyo tarafından talep 
edilen agremanı reddetmek ır. cbu
riyetinde kalmıştı. Çünkü tayinı L
tenilen diplomat Fransanın vazi··eti 
hakkında dostluktan liri beyaıı~ttıı 
bulunmuştu. Bundan soııra japonya 
yeni bi~ ~efir tay ninden çekinmiş , 
fakat nıhayet 1\1. Savadayı tayin sL
retiyle uzlaşma e.seri göstermiştir. B'.1 
da Pariste büyük bir memnuniyeti 
mucip olmuştur. 

Vapur sef ~rleri 6 ilk teş· nün altı kilometre şimalinde Mezarhktepe mevkiinde Süleyman ve l\leh
med adlarında iki karde~e alt yürük çadırlarında bu iki kardeşin ailesi 

r;nde tekrar başlıyor efradı oturmaktadır. Müdhiş yağmurdan husule gelen sel suları, çadır-
! b 

1 26 (Tel f nla) ! !arı sürükliyerek götürmüş, Mehmedin karısı Ayşe, oğulları ıı ya~ların-
stan u • ef 0 

1 
. - stan- da Salih ve bir yaşında Recep, Süleymanın 12 yaşındaki oğlu !smP.il, 10 

bbul
1
- lskekndüerun h.s{u:e~~ın~ tletkrdar yoşındaki oğlu Recep ve 3 yaşındaki kızı Ayşe, seller tarafından sürük· 

~ş anma zer~ u . . ~e ev e e- lenmiş, boğulmu~tur. 
fızX~~arı.n~ em!\ vf~11 1'?ış~r. Bu suredt- Süleyman, on gün evvel askere gitmişti. Melımed de gündüz bir işi için 
e enız e ıs e e erım~z arasın a Adagide köyüne gittiğinden o gece çadırda bulunmamakta idi. Yağmurun 
~~kr~\ yol~~ ı:e erya ~:khyatı normal şiddetinden gece çadırına da dönememiş, ertesi gün gittiği vakit çadırı 
ır a e gıımış 0 aca ı!. . . yerinde bulamamış ve civarda araştırma yapınca beş cesedi görmüş, akil 

b 
Vapurfları1mız,b6 1teşrınktıevvelden ıtı- muvazenesini ksybe".lerek Adagilme köyüne kadar gidebilmiş, faciayı ha· 

aren .se er ere aş ıyaca r. ber vermiştir. 

Fransız hükumc'i de bu uzlaşma 
eserine mukabele ederek Sangha~·
da Fransız imtiyaz mıntııka•ına a d 
olmıyan parçayı japon makamatına 
teslim etmişt:r. Bu gilne kadar bıı a
razi jnponların muvafak •iyle mülte 
ci Çinlilerin iskiinm~ tah>is edilm!<
ti. . lz.;n~r ~o~tal~ıt h~r h~~7'1 cumarte- Köy muhtarı ve jandarmalar, hlldise yerinde yaptıkları araştırmada 

G h 
• d aı gun erı are e e ece ır. beş cesedi bulmuşlardır. Cesedlerden biri, henüz bulunamamıştır. 

arp C Sın e V h• ( ) Kazalardaki hasar: ep e e 1 P paşa Bazı kazalardan gelen malümata göre fırtına ve şiddetli yağmur esna• 

D'ğer taraftan İngiliz er de geııe 
mülteci Çinlileri kabul için İngiliz 
imtiyaz mıntakası yanında tahk"m t 
tikleri birçClk arazôyi j aponlara tes -
Lm etmişlerdir. Diplomat;k mahfil
lerde bu hareketlerin japonlarla 
garp demokra•ileri arasında bir mu
karenet husu!Unü ifade etmediği , 
fakat japon hükilmeVnin yalnız •ızak 
şark işleriyle alakadar olduğuna ve 
Almanyanın dlişmnn'a ·'le nnziklinP. 
m(ina•ebetleriıı nıuha~nzn ı arzu •un 
da bulunduğuna delil u,kil etmekte
.ı r 

M ı k t• · 1 k . . eında bir çok ağaçlar devrilmiş, zeytin mahsulü, incir ve üzümler çok za. 

8 -· •• k b• f ı· t G } • em e e ımıze ge me ıçın rar görmiislerdir. lncfr ağaçlarından yıkılanlar da çoktur. 
UYU lr aa ıye Var. ame eOIO UffiU• .. tt b J d Yalnız Bornova cirnrında bir çok zeytin ağaçlarının dalları kırılmış, " b• h l d v •• 1 . muracaa a U un U bağlardaki asmaların yaprakları dökülmUş, üzümler, bilhassa bağçeler· 
mı ır taarruz azır a IQ'l soy enıyor İstanbul, 26 (Telefonla) - Habe- deki sebzeler zarar görmüştür. Ağaçlardaki zeytinler dökülmüştür. 

o şistan harbına iştirak etmiş olan Ve- Bornova 2.iraııt mektebinin 52 camı, bina cephesindeki elektrik tezyinat 
Paris, 26 (Radyo) - Salahiyettar gerisinde mevzilerine girmektedirler. hip (paşn), memleketimize gelmek is- ampullerinden 73 ü kırılmıştır. 

makamlardan alınan son haberlere gö- Fransız orduları ba~,kumandanı ge- temiş ve bu husus icin hükümetimize :. 
re, garp cephesinde hummalı bir fan- neral Gamelenin, umumi bir taarruz , müracaat etml~tir. Vehip (paşa), göz- Bergamanın Yukarıbey köyünde muallim B. Eminin evine fırtına ge-
liyet başlamıştır. İhtiyat kuvvetler, hazırlamakta olduğu söyleniyor. ilerinin görmez b'.r halde bulundugJnu cesi yıldırım dilşmü , muallim hafif surette yaralanmıştır F.v<le yan!fın 
mlltemadiyaıı toplanmakta ve cephe bildirmiştir. çıkmış, fakat derhal söndilrülmüştlir 
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Sperco vapur a entesi V. F . Henri Van Derze fi;;:;;ı;··z;~;,;·~;;";t .. ;;i;iit'''j''s~·t~·~· .. A·l;;;·····r. ....... lmıir levazım amirliği aatın alma koariayonundan: 

l - Çanakkale mUstahkem me\'kj bölgesinde in•a ettitilecek·.Pf 
ADRIATICA s. A.. N. v APURLARI~ HAREKET L!STES1 -== vomı·syonu ll"°-l-ı ;_· y A"AırER1KAN EXPORT L!NTI:'o lNC A 1 

'"' -. adet pavyon kapalı :.:arfla eksiltmeye konmu~ur. 
Din.na vapuru eylu sonlnnnda .ı ~~, J • .. l rE'WYORK zmir levazım o.mirliği satm alma komisyonUtıdan: ı2 - halesi 29-9-939 cuma gUnil :!&at 11 de Çanakkalede Mat. )ı(y, 

beklenmek e olup Ven elik ,.e Tr"yE' rTEW-YORK İÇİN 1 - İzmir m üstahkem mevki merkez birliklerinin 47250 kilo bulgur .satınalma komi yonunda .vapılacaktır. 
te limanları için "'Uk alnrnk hareket "h t ' 22 E Itll 939 t "h" d ı ı 1 k ·1 • 

J cEXCELLO> Vnp. 29 eylüle doğ- l ıyacı - y - arı ın e pazar ık a yapı an e sı tmesın- • 3 H k if kk t . 1 ~ 11:~• .. 
edecektir. ru beklenı·~·or. de talip çıkmadığından pazarlık 30-ilkteşrin-939 Cumartesi ıü- - er pavyonun eş ve muva at emınat arı aıa ..... a,,.azlu1119!1 

Cil"kia vn uru l O t rini evvel ta- J •• t 11 30 d k 1 d · · 1 k Her pavyona ayrı ayrı te klif yapılab ilir. .. cEXERMO. ~T> Vap. 1 ilkteşrin nu saa , a ış a a ızmır levazım amirliği satın ama o· 
r'hinde beki nmekte o up, Napoli dogı~ ·u Lekleniuor. misyonunda yapılacakt1r. 4 - İsteklilerin muayyen tarihte 2490 sayılı kanunun iki ve üçQne4 
Ceno\ a ve Mnr il.va i n yük alacak J 

9 T h · d'I t ta 5433 ı· 75 k t dd l · d 1 'ki 939 t" d k b' ... EX ı100R> Vap. 3 teşrin e doğru - - a mm e ı en u n ıra ·uruş ur. rna e erın e yazı ı vesaı e ıcaret o ası vesi alan ile ,.-
tır. beklen yor. 3 - Teminatı m uvnkkate akçası 407 lira 54 kuruştur. likte ihale saatından bir saat evvel kapalı zarfları makbuz m• 

!T \LIA S. A. N. E. JX'UTİVE> V ap. 9 ilkteşrine 4 - Şartnamesi her gün komi yonda görülebilir. kabilinde komisyona vermeleri. 
a 1\lnri > motorl d ,~ . 1 b kleniyor. 5- İstekliler t icaret odasında. kayıtlı olduklarına dair vesika göster- p l 
r"hind Cen ,-adan mek mecbur iyetindedirler. 6 - avyonlara aid keşif plan hususi ve fenni şartnameleri htanbll 

AR fE)iENT D-E~~;=-ANVERS 6 - Pazarlığa iı:ıtrnk edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü Ankara Lv. amirliği satın almaları iJe Çanakkale milstahk .. 
A. TVERS İÇİN' madde! rinde \C ~. rtnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı mu- mevki satınalma komisyonunda ~örillür. 
cGİitONDE> Vap. İlkteşrin baş- vnkkatnlnriyle birlikte iha le saatinden evvel komisyona milra- Cinsi Miktarı keşi! bedeli Teminatı muvakkat.. 

caatları. 
Iangıcına doğru bek len iyor. akçesi 

l zmir lrtıozmı amfrlir'ii satrn alma komisyommdan: Lira kuru,J Lira Kururı 

28 

t h t -00000-

fazı. \ ç n lk'nci kordon · 
FRA. -L I SPERCO vapur nccntc 
sine ı .Ur:ı a t edılme i rica olunur. 

D. T. R. T. BUDAPERT 
TlJı. A LİMANLA . ı lÇL T 

cTİSZA) Vap. Ukteşrin bnşlang~
cDUNA ) cına doğru beklen iyor. 

1 - Mmıi-:-t ttm ıı Lıiı·!ik.erinin senelik ihtiyacı olan 42000 kilo makar-
na şerait ve evsafı dah ilinde satın alınacaktır. 

~ - Kapalı zarfla ihale i 20-İlkteşrin-939 g ünü saat 10 dadır. 
!1 -- He inin tut:ım 10500 liradır. 
4 - 1 teminatı 787 liradır. 

Pavyon bir 23999 45 1799 96 
Bu bir pavyona ait tutar ve teminat olup diğer dördünQnkU de aynldff. 

1• 19 22 27 (88'0) Tl='LEFON - 2004 - 2005 

0 1 ı vıer 'e sürekası 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 

Basur n emelerini gi· 
derir. K uvveti, erkek· 
/iği, iştihayı arttırır 

Operatör---• 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memlek" .. hastane i baştatibl 

2 inci B yler sokak furun karcıısı 

No. 25 

-00000- . 
SERVİÇE MAR1T1ME ROUMAİı:T -

BUCA REST 
PİRE KÖSTENCE GALAS VE T U 

NA LlMA.rLARI İÇİN 
c:DROETOR> Vap. 28 eylülde. 
KÖSTENCE GALAS VE T UNA 

L1l\ ANLARI İÇİN 
cBUCURE Tİ> Vap. 30 eylule 

doğru bekletti~ or. 
-ooooo-

80C1ETE COl\DIERClALE BULGA
RE DE NAVtGATİON A VAPEUR 

YAfü"A 
HAİF A 1 J{fü ·nERlYE VE PORT 

SAIT lÇ!N 
cBOURCA~h Yap. 13 ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 
Vapurların i ·m ,.e tarihleri hak· 

kında hiç bir tnahhüd alınamaz. 

İz mir • Buca 
Kültür Lisesi 

Re mi li eler muadildir. Ortaokul 
ınıfları ile li e ımflnrı val'dır. LeyJi. 
nehaı ı kız ,.e erkek talebe alınır. 

T fo : 2080 15 

Gü _, ___ f aza enel ko-
mu 
am 
nu 

n ğı 

ı·ğ· sa ın 
ul evazım 
a komisyo-

dan: 

3i>4 l 

lz ar ığındarı: 
18-9-939 tarihind ic r "eri m i muk·ırrcr olnıı emvalin komisvonun 

toplanmam ın an 2-10-9 9 t. rihinde pazartesi glinü aat 
1

14 te 
0

ihale
Jeri ) apılac ktır. 

Aliikndarlıırın ) et mi mczkurdn milli emlfık müclürlüğiine müracaatları 
ilan ol ınur. 3546 

efterda lığ odan: 
Salihin Kar ıyak M ·) t h il b •ine mlak ııtı bedelinden 1590 

lira 55 kuruı:ı borcun l n dol ı tuh li emval lrnnuııunun hlikirnılerine go
r e hnczeclilmi olnn K r n k d Al \ b \' Cu ta) dın okagında kain e.ki 
11 ) eni 5 ayılı evi tarih. "landan itibaren 21 gtin mtidd tle müzayedeye 
çıkarılmış oldugund n pey uı m k i t') enlerin defterdarlık tahsilat kale-
mine mürac atları. 3478 

efterdarlığından: 
Satış 

TO. 

297 (2 inci rar. ntı. l l'l"ulı Mehmcd - 3 undi ka
ım okok 17 ·o. lu hıırap ev.) 

298 (2 ·, ci Kar,ıı ·na !'\ zmiye okak 22-24 kapu 
76; ı d nın 1 ı ~ ı liı dcı mufrez 309,62 metre 
murnbb. ı nr a .. 

299 Güzely lı Poligo?ı me\ kiinde 15 taj • ·o. hı ev. 
300 Gozt p Mı ırh caddesi 479 e ki 311 tnj ~o. Iu 

ev. 
301 (Koprü mahnl i l inci Sami oknk 5 kapu 20 

taj .ı:ro. lu 173'/ nda (5) par el sayılı ev 
302 (Salhaue mah. Besi!> eylı11 sokak 679 adn 13 par

elindcH ınufrez 20 par .. el sayılı 370 metre mu-
rabı ar a . 

303 (Goztepe Şahin okak 21-1 tnj .:o. lu 936 a da 
& parsel 160 metre murabbaı arsa. ) 

l\luhnmmen B. 
Lrn K. 

50 00 

50 77 
50 00 

50 00 

35 00 

185 00 

64 00 
Adn P a rsel } !. :\f. 

305 Gbztcpe Halitzh a akak 843 2fl 195 
ar::;n 195 00 

306 Göztcıı H lıtz yı:ı. okıık 848 24 190 

nr a 190 00 
-307 Gozt~pe Halitzi.} n sokak 843 23 217 

arsa 217 00 
308 Gôztepe H 1 tzi) a oknk 843 22 170 

5 - 1 ., rin ılk teminat makbuz veya mektupır~· .. ı ... 2490 •u .. ,·ı1 ı 
kanunu 1 

• ' ucüncü maddelerinde yazılı " . ·. C' l.ıeraber 
ihale güniı 1 "nd n bir <:ant evveline kadar klif mektup
larını Mani~a tüm .l m rolm.1 'c ni yonuna vermeleri. 

27 t4 10 17 
~--~----------------------~--1 z m fr z~ııcı;:.wı amirliği satım aluıa kuıııisyorıımdan: 

1 - İzmir müstahkem me\•ki komutanlığınca gös terilecek yerde be
lleri 27204 lira 95 kuruş 'e ikisinin tahmin bedeli tutarı 54409 
lira 90 kuruş bedeli keşifli iki adet garaj inşa:>ı 23-Eylül-939 cu
marte i günli pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığın
dan ı.ıazarlık 30-9-~39 cumartesi gün U saat 11 de kışlada izmir 
levazım amirliği :;atın alma kombyonunda yapılacaktır. 

2 - Teminatı muvakkate akçesi 3970 li ra 60 kuruştur. 
3 - Şartname, keşifname ve projeler her gü n . a bah saat ~ekizden 12 

ye kadar \'e 13 den 17 ye kadar izmir l\lst. ~Iv. inşaat komisyo -
nunda ve Ankarncla l\1. M. Vekaleti Emakin inşaat şubesinde g ö
rülebilir. 

4 - 1 teklilcr tic~et oda~mda kayıtlı olduklarına ve bu işi yapabi!P.
ceklerine dair ihaleden e\·vel izmir nafia fen heyetinden alacak
hırı vesikaları göstermek mecbur iyetinded ir ler. 

5 - Pazarlığa i ·tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
ınac'tl<>lerinc!e ve şnrtn~me inde yazılı ve :izmir Mst. Mv. komu
tanlığına dilekçe ile müracaat ederek emniyetçe yaptırılmış tez
kiye vesikaları \'e teminatı muvakkatalariyle birlikte ihale saa
tinden evvel komi yona müracaatları. 

Borno ·a asl:erf satu alma kom·, vommdcm: 
1 - Anudoltı gazete inhı 24-Eyl.-!l39 tar ih ve 7950 sayılı nü~hasında 

Ku,.ada ındu ciheti a ker iye tal'[ıfıntlan gösterilecek mahalde 
) npılmak üzere k palı zarfln ek ·iJtemere konan \'e 16-1. teş.-939 
p zartesi günü aut 11 de ihale i yapılacak olan inşaatten (te
miz ve kirli su te i atı yapılma. ındnn sarfınazar edilmiş olma
smd n dolnyı 2 ndet pa,·yonun bedeli keşfi (88319 lira 59 kuruş) 
.) rinde 78 9J lirn fif> kuruş J ve 1 ahıl'ın ( 15217 lira 59 kuruş) 
olun bedeli keşfi (1 1539 lira 8 kuruşa ) ve bedeli keşfi (5824 li ra 
66 kuruş) olan bir mutlıak bedeli keşfi (5013 lira 74 ku ruşa ( te
nezziil edip CPman .)ekfiıı bu nş"atın bedelinin (109361 lira 65) 
kuru,. olmayıp (9 447 lira 37) kuruş olduğu. 

2 - Buna nazaran 3 l ncii maddede vazıh muvakkat teminatında 
(6718) liradan (6 172 ı:ra 45) ku ruşa düştüğü t agh ihan ilan olu-
nur. 3560 

İzmir 1evszım amirliği an tın alma komiayonundan: 
1\f uvakka t ton!nat 

Lira Kur \Ş Lira }~ uı uş Cin::;i 

-----
16293 38 7064 67 1k: pcı\ ·yoıı ke~fl 

G923 '"j~ 519 29 Mutbak ke~fi 
67')1 84 502 G Tavla ke .. fi 

31~~2!..l lı2 23111 72 Aluy karargah keşfi 
2Ju'.J 70 ] 4 0'3 Elektir ik tesi -:atı k -.fi 

17571 53 lö l 7 86 Sn tesisatı keşfi 

- - -
1273 SG 1 Hl~S 21 Genel tutar 
ı - Afyoıııla yaptırı l:ı~~ık ynpı, elektir ik, su tesisatlarının keşif be· 

ddleriyle ınuvnkkrıt teminatları yukarıda yazılmıştır. 
2 - Gerek yapıların ·:e gerek e te'isatın heyeti umumye~inin bir ta

libe ih~ leıeri f's. tır. Bu inşaat ve te i atın her bir kı . mına ayrı 
: yı ı tnlip çıktıgı takdirde hede! iha lenin heyet i umumiyeqiyle 
muhtelif tnl'p1('1·ın H·ı dikleri fiatlar mukayese edil erek hazine 
menfaati rıl:rn cihet leı·cih edilecektir. 

3 - 1n nt ,.e tc·. atm cks"ltmeleri kapalı zarfla 6 birinci teşrin 

9•;!) c·uma ı.,-rünU saat on beşte Kor atın a lma komisyonunda ya

pılacaktır. 

4 - Taliplerin vcrC'{'Ckl<'ı·i teklif mı>ktuplarında ve yapı tesh~atının 

h<'yet: ı muın ~·ı•<ıiı1e VE'ya her hangi bir kı~mına a it olduğu tas· 
rilı edilccel ve emin tlarını o kısma göre ver eceklerdir. İnşaa
tın bir 1;ı mı .ı t lıp ı.:·kar ve bir kı:smııın talip çıkmazsa verilen 
teklifi r hiçe ~a~ ılarıı~ tır. 

5 - '\ , pı \ c tes:satın kı: if ve projeler i her gün Afyonda Kor satın 
alnın komi..ıyoııun1ln gorülcbilir. 

6 - 1 teklilerin k ıltme güııiı ihaleden b ir saat evvel 2490 sayılı 

kanunun 32, 83. :naddeler inin tarifatı dahilinde teklif mektup
hırı nı irnmis~·o:ıa ' erm iş olacaklarclır. 

• 6 21 27 ·1 

.,,. 

İzmir ikinci hukuk mahkemeain • 
den: lzmir Gümrük 

İzmir Buca aşağı maha llede Nabi • d 
okağında 19 X o. lu evde Mustafa ffl lSyOnUn an: 
kızı Fatma tarafından ayni evd e mu- Miktarı 
kim Buldanlı Ha lil oğl u Hasa n al ey- Cin i kilo 
h ine açtığı boşanma davasından do- __ _ 
layı müddeialeyha çıkarılan davet i- Pirinç 
yen in Halilin ikametgahı te rk ile baş Bulgur 
ka yere gitm e!;inden bila tebliğ iade Kuru fasulre 
edilmiş ve znbıtnca yapılan tahki - Nohut 
katla d n ikametgahının meçhul bu - ~ıercimek 
lunduğ~ nnl ~şılmış olduğunda~ .bu Sadeyağı 
baptakı tahkık at 23-1~:939 tarıhın e Zeytinyağı 
bırakılm~ştır. Yaz} lı. gunde ,;aat 10 Zeyt in daneRi 
raddelerınde hakım huzurunda Teneke peyniri 
müddeiale.}:hin ha~ır ~ulunmas! Çekirdek iz Uzüm 
veya bır vekıl gonderme.ı :\Iaka rna 

6800 
6600 
6130 
5800 
3100 
2850 
1350 
3550 
1080 

lüzum u aksi halde gıyaben Sebz.e konserves i 
ar n 170 00 muamele yapılacağı teb liğ makamı- Sabun 

309 (Sal , rt) mah lles· Şehitkemal sokağında 23 na ka im olmak üzer e ilfin olunu r. Gaz 

750 
4900 
3900 
23GO 
7950 

• "'o. ıu 672 ada 3 par el sayılı 262 metre mu- - Koyun, sığır veya burulmuş 
16000 

lzmir ltı!vazım amirliii aatm alma komisyonundan: ı 
1 - Muifa, Marmaris, Milas, Küllük, Bodrum ~arnizonlan lhti7W 

olan 3GO bin kilo yu1ııfa talip çıkmadığından tekrar kapalı ıarf 
la eksiltmeye konmuştur. ~ 

2 - İhalesi 2 teşrinıevvel !:>39 pnzartesi gUnil saat on altıda yapıla- -
caktır. ,.. 

3 - ~luhammen tutarı 21000 lira olup muvakkat temi~atı 1576 li-
radır. , • 

4 - Şartnameler komisyondadır. 1 

5 - Kanuni vesaiki haiz olan isteklilerin komutanlık satın alma ko- " 
misyoı.nna mC!racaatları ila n olunur. 16 23 27 . 80 - - --. 

Bornova askeri satın alma komisyonundan: 
Bir adec.l hangar ile elektirik tesisatı 

Bedel keşf>l Muvakkat T. 
Lira Kuruf Lira Kuruş 

76627 88 6031 89 
Afyon dem:ryol tamirat deposu için yukarıda keşif ve muvakkat 

teminatı yazılı bır hangRr ile buna ait su, elektirik tesisahkapalı ıa?IJa 
ihaleleri 6/ 10/ 930 cuma günil saat onda yapılacaktır. Yapılacak hanlar 
ve tesisatın proj~ \'e keşfini görmek istiyenler her gün ve talip olanla. 
rın ihaleden bir .'.lat evvel tt-minatlı mektuplarını 2490 sayılı kanunu 
32 - 83 ancU rnadde~fnin tarifatı dahilinde Afyon kor satın alma komı .. 
vonunn vermeleri iUinolun ur. 22 27 S 6 3510 

İzmir levazım mirliji satın alma komiayonundan: 
1 - Manisa tümen birliklerfinin senelik ihtiyacı olan 612000 ~ Jdlo 

mercimek şerait ve evsafı dahilinde satın alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla ihalsi 16 ilk teşrin 939 pazartesi ~nü saat on bi11-

dedir . 
3 - Hepsinin tutarı 8565 liradır . 
4 - İlk teminatı 643 liradır. 
5 - İsteklilerin ilk tıpninatı makbuz veya mektupları ile 2490 aayılı 

kanunun iki ve üçUncil maddelerinde yazılı vesikaları ile bera
ber ihale gilnU ihale aatından bir saat evveline kadar teklif 
m~ktuplarını Manisa tümen satın alma komisyonuna ve~ 
leri 20 27 4 11 S48S 

lzmir leva"'1m amirliği qatt11 alma komisyomında.rı.: 
ı - Çanakkale mil~tahkem mevki teşkilleri ihtiyacı ~çin kapalı ıarl· 

la eksiltmeye konulan 15 bin kilo sadeyağı satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 7 / 10 939 cumartes i günü saat 11 de Çanakkalede lıbt. 

)iv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Sadeyağının beher kilosu 100 kuruştan 16000 lira kıymet bl· 

çilmiştir. ' ' • • ~ ' ıı.n ı ''"" ''~ 
4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki veHfk 

muvakkat teminatları ile birlikte ihale cıaatından bir saat e\"Nl 
komisyona müracaatları. 23 27 1 5 8524 

ilan 
inhisarlar tütün 

Müdürlüğünden: 
Fabrikamızda mevcud tahminen 3900 kilo yanık makine yağı, 80 kilo 

muhtelif cin:ste eski kayış, 20 metre eski hortum, 53 adet eski zımpara ta
şı, 150-200 kilo e ki çinko, bir miktar eski şerit, 1200 kilo eski çenber, 
çullar açık artırma ile satılacaktır. 

İstekliler; şartnameRini görmek için tatil iilnlerinden başka her run 
Raat dokuzdan 17 ye kadar fabrikamız levazım şubesine müracaat edebi· 
lirler. ' 

)luvakkat teminatı (On lira) dır. 
İhale 12-10-939 perşembe günü sat on dörttedir. .• 
İsteklilerin ihale saatinden öncı:ı depozitolarını vezneye yatır.malan 

şarttır. · 
Adı geçen giln ve saatte komisyonumuza müracaat edilmesi ilin olu· 

nur. 24 1 6 · 8659 

Izmir tecim Lisesi direktörlü·- · 
ğünden: 
~Iemur ve müstahdimler için akşnmhı rı sant 6 elan 8 ze kadar devam e

den kurslara kayıt ve kabul de\·am etmektedir. Aşağıdaki kurslardan-fste
diğine veya bir kaçına devam edilebilir. 

Muhasebe, matematik, muhabarat, daktiloğrafi stenoğtafi Fransızca 
ingilizce. 

Fazla izahat için okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 27 29 3547 - ---
Muhafaza taburu satın alma ko· 

Umum tutan 
Lr. Kr. 

1892 
792 
796 
580 
418 

2850 
648 
674 
378 
112 
931 

1365 
728 

1391 

4000 

00 
00 
90 
00 
50 

00 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
pO 
25 

00 

İlk teminatı 
Lr. Kr. 

105 
60 
60 

' 44 
32 

214 
49 
51 
29 

9 
70 

103 
55 

105 

300 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

Eksiltme 
Tarihi 

12/ 10/ 939 
12/ 10/ 939 
12/ 10/ 989 
12/ 10/ 939 
12/ 10/ 939 
12/10/ 939 
12/ 10/ 939 
13/ 10 939 
13/ 10 939 
13/ 10 939 
13 10 939 
13 10 939 
13/10 939 
13 10 939 

14/:J.O 989 

E}(siltme 
Saat ·n. --

ıe ·· oo lo so~ · 
11 . Oö ~· 

14 00 
14 80 
15 00 
15 30 
10 00 
10 30 
11 00 
u 00 
14 3.0 
15 00 
15 30 

00 rabb.ınra.) 104 so Dr. Nuri Şemsi keçi eti 
' Koyun, sığı r veya burumuş 

310 Guzel)"h Ta'a h rıkmazı 22 tnj. 871 a da k · t' k 79ı::o 3625 OO .,79 oo 1 • 10 n39 11 30 :ı: G • • ·eçı e ı avurması . v ... _ "* ;ı , 

20par·el116,60M.l\I.nrsa.) 81 55 Unerefl I·~kmek 11i~irme.i 75000 937 50 71 00 14/ 1093!> 12 OQ 
Yuk rıdıt , azılı m\inl"n mli.kiyetleri 16-9-939 tar ih inden itibaren • • • A 1 - l zmir giimrilk m uhafaza t aburu senelik ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı m ,e" -mhddeterP~ık 

17 g 
11 

mudd tle açık , rttırma usuliyle müzayedeye konulmuştur. Emrazı ıntanıye haıtanesı li• ekqiltme su retiyle mirnnka. ayn konul muştu r. Ek iltmeleri hizalarında gösterilen gtiıı ve nntlenle yapılacnktır 
lhalelcri 2_10_939 tat "hinde Pnzartesi günü saat 14 de mill i emli'ik buratuvar ıefi 1 Şartname! r i her g ün komisyonda görfilebilir, 1 ... .. : ~ - • · .: 

Hastalarını Tilkilik Menzil So- 2 - Umum tahmin tutarları fl e mu V.'.lkkat teminat miktarı k.'.lr<ıılarında gö terilmi tir~ · 
müdürli.ığund ynpılncı ktır. Talipler in muhammen bed ell eri Uzer ·n- k k 15 N d k b 1 d .. r :~ - ı ~teklilerin 24!l0 qa,·ıh kamı mın ikinci ve üçHnc{I maddesinde ve şartnamelerincl e \•azılı ve ikalnrla Mil· 

· k · t k · kr. d ·11· lr.k a 0 a a u e .. · L ' • • • • • • r· ·:;:,v_ • d n) li d ],';) el p zıto a · 0ı ya ırnrn ye.,; mı mez ur a mı ı em u • TEL· 
4057 

, vakkat teminat makhuz ve\'a b!•1kn mektuninri\' le birlikte e){~iltm e \ nntlHincie iz.mir bey h•r okıığ'ı 'tu~a~·ı >'.l•l!n 
mudurht une murac ntlnrı ilan olunur. 17 27 8428 ı . _ _________ · tütün kumpanyası yanında tahııı- '\tm nlmn k!)Mf~yomına mifraraatl:m. · ?.7 · l 5... l _ . ---


