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r Lindbergin hareketi 
Vaşington, 27 (Radyo) - Miralay Lin

berg, bitaraflık kanununun tadili aleyhinde 
bulunanlarla te,riki mesai etmiş ve bu.,.ün 
yapılan bir içtimada ha:ı:ır bulunmuştur. Lin
berg, ,imdiye kadar siyasi cereyanlara ka· 
rışmamı, bil' adam olduğundan, bu hareket
le Amerika efkarını kendi aleyhine çevir· 
m.İştir. 

Baltık denizinde bir Rus ""\ 
vapuru batırıldı J 

Moskova, 27 1Radyo) - Taa ajansıntn 
verdiği aon bir habere göre; dört bin tonluk 
Metali adındaki Rus vapuru, bugün Baltık 
denizinde meçhul bir ta_htelbabir tarafından 
batırılrnı,tır. 24 kişiden mürekkep olan va
purun mürettebatından 19 ki,i kurtanlmış
tır. 
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a m U•• Z ""1'_ k Milli ~i!ango 
• Şehrımızde de INGILTERE 

r·ne du·· n başlandı çekilecek '.Ankara, 27 (Hususi) - ~\1illi pi-
yango idaresi önümiizdeki ay içindl! 
faaliyete geçecektir. Piyango meclii!i 
idare reisi varidat umum müdür mua

0 0 
•• 

Uç sene devam edecek bir harp 

Molotof, dün öğle yemeğini Saracoğlu ile beraber yedi 
vini B. Nihad Ali Üçüncü, üç ,ıylık 
bir devreye taalluk eden intikal dev
resine ait ilk keşidenin 11 ikinci teş
rinde yapılacağını ve keşidenin her 
def asında muhtelif şehirlerden birin
de yapılması krararlaştırıldığını, ba
yiler hakkında da mühim kararlar 

için şimdiden hazırlanmıştır 
L?ndra, 27 (Radyo) - Avam kamara ~ının bugünkü toplantısında, 

Malıye nazm Coıı Seymonun getirdiği harp bütcesi ruznameye kon
muştur. Harp biidces'ne, iki milyar ingiliz lirası tahsis edilmiştir Con 
Seymon i İngilterımin, daha şimdiden üç sene devam edecek bir harp 
için biitün hazıı·: ıklarını yapmış olduğunu bi ldirm~ştir. 

Von Ribentrop ta refakatinde otuz 
Moskova'ya halde dün akşam 

kişi olduğa 

vardı 
~eril diğin i söylemiştir. 

00000 
Maliye nazırı, İngJt€ !'E"nin dahili istikraz yapmağa niyeti olmadığı

nı ve esasen bunn ihtiyaç görülmediğini kayftetmiş, bUyük Britanya 
nm, muhakkak galip t~elmesi için bütün tedbirleri aldığını beyan ede-

Ribentrop ta konuşıiıalara başladı 
Donanmamız 
Tekirdağında lrek şunları söylemiştir: :::.:1 

- Hi.;rriyet, çok bahalı da olsa her feda.karlığı ihtiyar edip onu el-
den kaçırmamamız lazımdır. » 

Rusya -Eslonya 
i 

Münasebatı gittikçe gerginleşmekte-
dir. Rus tayyarelerinin Estonya üze· 

rinde uçtuğu söyleniyor 
Revaı, 27 (Radyo) - Estonya ha~ ticaretini kontrol etmek istemesi hu

ı·iciye nazırı Selter, bu akşam tayya- susundaki müracaatı, Estonya mah
re. il~ tekrar 1\:Ioskovaya hareket et- f ellerinde büyük bir tesir yapmıştır. 
rnıştır. Sovyet Rusya, Eğtonya hududunda 

..i\~o.skova, 27 (Radyo) - Estony::ı. tahşidat yapmaktadır. Reisicumhur 
har ~ıye nazırı Selter, refakatinde Peytsin hariciye ve harbiye nazırla-
narlamento a 1 · · · l · ' · ~ ve yan mec ısı reıs erı rını kabul ederek vaziyet hakkında 
,Jdugu halde buraya gelmiştir. Sel- .. ü ·· t" ı 
~~r ile Molotof arasında mühim mü- gor şmuş ur. . 1 
zakereler cereyan edecektir. l\foskova, 2~ (_~_.A.) - Tas a~an-

Roma, 27 (Radyo) _ Stefani a- sı, Sov~etler bırlıgı - E_;tony~ mu~~: 
jansı Rigadan bildir•yor: kerelerı. h~kkında aşagıdakı tebJıgı 

Sovyetler birliğinin, Baltık deni- neşretmıştır: 
zinde Eiıtonya sahillerinde bir deniz Tallin limanında mevkuf tutulan 
üssü tes s etmeğe ve Estonya harici - Devamı 3 üncü aahifede -

Ali Saip Adanada 
öldü 

Naziliğin d ·· şmanları 
Mağ!iip oldular, fakat henüz 

)arını teslim etmediler 
silah-

Çadır tevziatı faaliyeti. 
ne geçilmiştir • 

. 
Dün gece ve sabah lzmirde de 

iki z ~lzele kaydedilmiştir 

Bir yıldı 
veyahut 

ım zaf 
hezi 

• 
rı 

t 
CEPHELERDE VAZİY T 

Paris-Londradanl Berlin 'den Varsova'dan • 
GARP CEPHESlNDE: Bertin, 27 (Radyo) - Alman or- Var~ova, 27 (Radyo) - 25 eylul 

B. Ah ~aipp Paris, 27 (Radyo) - Frar.sız n- duları baş kumandanlığı tebliğ edi - tarihli tebliğ şudur: 
Adana, 27 (Hususi) - Urfa me- mum! karargahının saat 9 tebliği: yor: Geçen gece Ye bugün Varsovanın 

busu B. Ali Saip Ursavaş, dün gece Gece, sükunetlı:> geçmiştir. Düş - Garp cephesinde faaliyet cüz'i ol- en büyilk \'e mühim muharebeleri oı-
Adanada yefat etmiş , cenazesi bugün man topçusu, hatlarımızın gerisini muş, düşman bütün cephede taiıi6m mustnr . .Almanlar. top ve tayayreler -
törenle kaldmlmıştır. - Devamı 3 üncü sahifede - - Devamı 3 üncü sahifede - - Devamı 3 üncü sahifede -



Hi er, şimdiki vaziyete istinaden 
su h teklif edecek 

Da/adiye, yarın Hariciye encümeninde beyanatta bu~unacak ve har.
hın nihai zafere k adar devanı 't!deceğini sövliyecektir 

Brük el. 27 (A.A.) - Mti takbel 
d 'plomatik teşebbii er hakkJTlda Al
man gazeteleri tar. fından ~ pılan 
neşriyat buı ada tef:sir edılmekteı:lır. 
Siya.:sı Belçika mahfellerinde Hollnn
d a gazetelerinin H'tleriıı şimdik; va
ziyete mü!Steniden sulh tekl'f edece
ği kaydedildiği söylenmektedır. 

AJ ni mahfellerde haı;;ıl olan kana- Alakadar nıehafilde sö~·Ienöiğinc 1 maz bir ittihad mevcud olduğunu Ye 
ate orc bövlc bir teklifin kabul edil- göre; Daladiye, hürriyet harbı için nihai zafere kadar harbe devam e-
me i ıht:mali voktur. ingiltere ile Fransa arasında sar:oıl- dileceğini söyliyecektir. 

Paris. 27 (Ratlyo) - Bıışvek'l. 
Daladiye, önümlizdcki Cumu günü 
hariciye €ncümeninde c:.iyasi yaz·:ret 
hakkında uzun beyanatta buluna -
caktır. 

Pa ma konferansı 
uzveltin tavsiyesi 

Am rikanın müdafaası ıçin lazım 
olacak m~ddeler sat1Jm3malıdır Dün akd lunan giz:i içtima 

neticele ndi 
kararsız 

Vaşington, 27 (A.A.) - Ruzvelt. etmek üzere bazı madenleri satın al
gazetecil€re yaptığı bir mülakut esna- <lığını hatırlatmış ve .:cümle ham las-

• , . . .. . . . . sında Amerikalılara memleketin ken- tik, rnangenez madeni, bakır ve krom 
Panama, 27 (A.A.) - 26 eylulde te' dı _;dılen uç proJ~ kabul edılm•-?tır. di mfidafaası için lazım olacak eşyayı gibi madenlerin milli müdafaa için la

s~at ,10.45 de ak~ed·ıes gizli ;çtiıı:a, Ögle~en ~onrakı toplantısı esna .- ecnebilere satmamalarını tavsiye et- zım olduğunu tebarüz ettiı·miştir. Bu 
h:ç bı~ karar~ verılmeden sona er 'ış- su~da. bıtaraflık komısyonları teşkıl miştir. madenlerin ihracını meneden bir ka
tır. }~ıtaraflıgın nı?hafazası hakl,ın- e~ı.lmı~, .~~!hun m11h~f~.za~ı .. \'e .:k~~sa- l\Iumailey:h. «stratejik kıymetlnr[ _ nun mevcLtd olmam"sına rağmen, Ruz
d~ Kuba ; e Kolom.bıya .t r~fı. da~ .-e- dı ış bırlıgı me~~l~!erı goı~üşulmu~tm:- olan bazı madenleri satmamak lazıın velt, matbuat vaQıtasiyle yaptığı bu 
r:Jen pro.Jeler tetkık edılı;t ştır. ~ıma- . Per embe g mu h_yetı umumıy.:ı ıç- ıveldiği noktac;ınn ihracatçıların nazarı davetin nazarı dikkate alınarak bun
lı Amerıka. memleketlerı tarafınd:n ımaı yapılac .. ktır. d!kkatini celp etnı"ştir. Ruzvelt A mt:'- dan -.onra iptidai madde'erin ihraç e

Ameri ~ca 
Donanması 

Rus sefiri 
Varşovad:ın çıkmağa 

rika hükumetinin harp halinde milli dilmiyeceğine muhakkak nazariyle bak 
müdafaa için ihtiyat bir stok teşka tığını söylemiştir. 

Almanlar Pasif korunma 
muv:ıffak o ·du Polonyalı esir :eri i şleri Giz li manevralara 

başlıyor Dcrlin, 27 (A.A.) - Yarşovadan cafısftrlVOffar 
ıkmağa muvaffak olan Sovye fa- ' 1 ta,,bul. 27 (Hususi) - Pasif ko-

Yasington. 27 (Rnd~ o) - Am0 ri- p ~· 9~ ( ı\ ' ) ·'I · 'h k 1 101 . etbanesi azası şimdi Könisberg yo- " r ın, -' r .a. -. . ~"\ ~~n ı t~ - nınma i~leri için belediye yüz bin li-
an (onanmasına m n up gemı 'e lunthdır lıarat ra.dvosu rnn. lııldı~·clıgı.rıe göre ralık talı:-sisat nyırmıştır. Bu para biid-

4?01. tayyare d
1 

brt. ~ünS clevatm ~de~ek :\I ı~k~vıı. 27 (A.A.) - ~fo:-.k.waya ,\iman. zıraat ve tıcaret ı J,•rınıl.e . .r'.1- ce fasılları arasında yapılan nıiinalrn-
gız ı manevra ar. ıqm . anpe ı·o u ... ::; n- gelen haberlere göre. Sovvet sefaret rıın mılvon Polnnyalı harp esırının lerle tem:n olunacaktır 
den harek etmıştır. Bu kunete on . • • k ıı ı t' · ı Al · · hl 

7 
t . . 10 k hevetı ' arşovadan hareket etmegc m J u anı ma~ı ne ıceı:ı:nc e man ı~ pı- p [ . 

zır .. ı, 
11 

n~')~:~ kg~!·. a·ır 1/'~P- \affık olmustur. Ifrv t dun ı:.:ant on Jasasının vaziyeti düzelmiştir. O o ıya t tayyarecı 
vazor, ~ r. '' zoı \ e ~nu rı . vt>dide Alman hatlarını geçmiştir. So\ 
11 tahtelbahır ve b 1 ~ .ç mu~\ın g-emı \et sefaret heyeti 33 kadın, 16 erkek Muhtek ı"rler Bükreş tayyare meyda-
'm.enktmaadyıırn. tarak gemı::;ı clahıl bulun - ~·e 2 çocuktan müre.kkeptir. k 

Cez · l ~ndırı "ıyor modan açtı . 
Havalar soğudu lngilterenzn . . . Bükreş. 27 (A.A.) - Polonyalı h r 

P d .. İstanbul. 2~ (Hususı) -.. İhtıkarla tavvareci içinde iki Polonyalı ')lılunan 
tstanlıul, 27 (Husu i) - Son iki ro,:agan QClSt mucadele komısyonu, bugun valinin hi~· h:ıfif bnmbardıman tayvaresine 

gün içindı:ı 1 tanbulda ham on dç de- Bizzat H f e rd · r! riya::etiııcle topl.anmış ve ti~ret n?a- binerek kendisini tevkif etmeğe teseb-
rece duşmüştlir. Havalar, soğumakta- sı azasından milrekkep takıp komıte- lıü ecie!ı bir Romen askerinin muha-
dır. Londra, 2~ ~Radyo) - Lor?I~r 'nin verdiği rapor üzeri.~1e ihtikar Jefetine rağmen Bükreş hnvn meyaa-

K itap/ar Kamar.asında ıstı~barat neza'l'etıı_ıı.n yaptıkları anlaşılan beş tuccarı ceza- mndan kaçmnğa muvaffak olmu::ı~ur. 
mesaisı hakkında ızahat vere ı İngı~ız Jandırmıstır. Ta:vvnrenin hangi istikamette uç. 

t~tanbul, 27 (Huı:;usi) _ Dolmabah ı. tih?arat nazırı B. nklahen demı~- ~H!cadele komisyonu, inş~ ~ararn~- tuğu malum değildir. 
çe sarayıııda bulunan Osmanlı hane- tır kı: . . , . • mesının do~uztıncu m·ı~d ·ı_nı tatb:k V [ ' 
danma ait kütüphanc>nin tasnifine ya- - lst~~barat n~zare1ı ne >.>ıı· malu- "tmek suretıyle muhtekırlerı cezalan- ı a anrr:ı '!• 
kında baslanacaktır. Kütüphanedeki mat. tor~ıl_ı, ne d. ~::ıberler ne~ı·etme dırmaktadır. 
nl yazması eserlerin tar·hler'ne göre ;x'~akıne ıd r. \~azı esi: h~b~r~erı -~~~l
il rılabilmesi icin bir komisyon ::ıeçi- ıgm ve n kerın 1"I r;etı ıçın. gozun
lecek tarihi kn meti olnnlar müzeler len nzaklaştırmaksızın koordıne et -

Hükumet 
iclar~ ine devrolunacaktır. mekt'r.:. . 1ta'yaya 100 V P Romanya 

• . • Nazır yabancı memleketlerclı>kı İn- ' -
Vakıf ar akaratmın tam·rı gil:z nropagandasmdan da bahicıle: ya o~uz ton susam ihra-

... • .. - Bizim propagandacımız Hiller-
Ankar~, _2• .. S!:lusu ı) - \ akıflar dir. Iliç bir şev ondan fazla müe~sir cına müsaade etti 

umum mudurlUJ-1'.U, vakıf akarlarının lam z ~ • 
t , miri için 150 bin liralık tahsisat al- 'D~m.iştir. İstanbul. 2i (Telefonla) - Hükü-
nııştır. d k . [ b . met. ihracı memnu maddeler üzerin-

Vakıf akarları, büdcede k:'fi t lY''r Avrup '1 a l ta e emr z de tetkikat yapmağa başlamıştır. Bu 

Brüksel. 27 (A.A.) - A.,chenda 
veni Alman kıtaları tahşit edilcliı;dne 
dair verilen haberler katiyetlc tekzip 
edilmektedir . 

R!!slar 
Polonyada Yc hzı di !er · 

den belel ive reisi ., 

tayin etti ler 
tah:si atı rnevcud olmadığından ta - Anl,arn, 27 (Hususi) _ ::'.Iaarif cüml den olmak üzere italyara. yüz 
nı r edilememekte idi. Bu yüzden \a- Vekal ti \aziyed hazıra dola~ ıs:yle ve I o~.anyaya ot~z .to~ı susam ıhra- Cernauti, 27 (A.A.) - Ifa,,a::-: 
kıf1ar a1<ar<ıtmın kiraları azalıyorcl ı. memlek timize dönmesine karM \'Cri- cına musaad Herılmıştır. Sovyet hududundan alınan haher-

Kazalardan yeni malumat geldi 
Fırtına, dolu ve ı;'ddetli ~ ağmu- ağacı clevr'lmiş. Menclres nehri ke

run kazalarda yaphğı zarar hakkın- narıııdaki 40.000 kilo kend r ı lan· 
da su malfımat alınmıştır: mı~tır. 

Ödemişte ağaç ve sergilerdeki in- Bayındır kazasınm ) alnız (H' ar~ 
cir mahsulünün yüzde 25 i ha ·ara !ık) ~öyüncle şidrletli doludan ır: O 
uğramı~tır. Yağmur, diğer mahsul - kilo üzüm \'e 20.000 kilo zeytin h • 
!er için faydalı olmuştur. . ar görmüş. bir çok me~ \:alı ağa ..ır 

Tire kazası dahilinde 300 zeytin da devrilmiştir. 
~~~~-ece ......... >>>~~---

üfettişi 
T ale e Y.Urdlarında 
letki.ka ta bulundu 
Parti müfettişi ve İstanbul sayla

\'! B. Galip Bahtiyar; dün, ·.refakatin
de Türk maarif cemiyeti reisi B. Re
cıid olduğu halde Ege lisesini, kız tn
'ebe yurdunu, ana mektebini ve er-
1<ek talebe yurdunu gezerek talebe 
:e öğretmenlerle ~amimi hasbühal -
!erde bulunmuş, ihtiyaçları tetkik et
mek EUretiyle yakından a lakadar ol
muştur. 

H 

Dr. Kamran Ors 
Kız ı /oy reisi seç ildi 
Kızılay İzmir merkez heyeti, dUn 

toplanmış, yeni re:s seçimin i yapmı~
tır. Reisliğe Dr. B. Kamran Örs ve 
ondan inhilal eden umumi katipliğe 
Dr. Bn. Sada Kağıdcılar .seçilmiş
lerdir. 

Dr. B. Kamran Örs, yıllardanber 
parti ilyönkurul üyeliğinde ve Kızı
Jny merkez heyetinde faal ol arı:ı.k 
yunl ·~ıc!"ine hasrı vücud etmi~. vi
Jayet da:mi enciimeninde ve izmi r 
mecl'.:ıi umumi azalığında çalışmı.:: 
gtizit e bir memleket evladıdır. Kı
zılay İzmir merkezinin re'!;li,ğine "C

C'ilme~i hepimizi .:-;e\·indirmişth-. Teb
rik ederiz. 

Kaz -:ılar 
Yemi~~ar ısında arabacı Hasan 

Kaya, idares'ncl ki arabayı 70 ya -
ı:.ında Fatmaya çarptırarak yarala -
mıştır. * Karataş Tramvay caddes'.nd e 
de b ir otomobil kaza•n olmuştur. * Şoför Cemal Kuzgun, idaresin
dek' 39 ~ayılı taksi otomobili ile G ü
zelyalıya giderk en ya~·a kaldırımın
dan yola inen Ayşe adında genç bir 
kadına otomobili çaptırmışt ır. P.n. 
Ayşe otomobilin altında kalarak ko
ıu kırılmış ve muhtelli yerlerinden a
i(ır surette yaralanmıştır. Ayı:.:e, bay-
ın halde hastahaneye kald ırlmıs

tır. * T lkilikte IIatuniye parknda bir 
dıvar üzerinde oynamakta olan be
lecli\·e temizlik amelesinden ::\Jehme
<lin oğ:u Salaheddin. yer e dü!ıerek a
ğırca yaralanmış ve hasta.haneye 
kaldırılmıştır. 

Takas iş'eri 
Takas l'mitet şirketi direktör ü n. 

Kamil Kıbrıc;Jı şehrimize gel mi~tir. 

Göçmenler 
Dikiliden başka yer· 

lere getirilecekler 
Bulgaristan ve Romanyadnn 

·urda getirilecek göçmenlerden 6;'0 
·n n vilayetimizde iskan edilme ı 
sıhhat ve içtimai muavenet Yek 1 -
tiııce muvafık görülmüştür. 

Bu g-öçmenler Dikili köyler' 
iskan olunacaklardı . fak, t ze17 • e 
münasebet;yle buna imkan görüln -
miştir. Çoğunun Torbalı, Menc>m u 
\•e Bergama kazalarında, pek az 1 

da İzmir merkez'ne bağlı nab'y '"" 
köylerde iskan edilmeler· kararl +- -

rılmıştır. Göçmenler, istanbu!d 
Tuzla i.okele.sine çıkarılacak, ora an 
lrenle l zmire getirilecek vıı derh 1 
ic:.kan edilecekleri yerlere sevkolu a. 
caklardır. tzmire get'rilecek g· -
menlerin çoğu Bulgari:;tandaki Türk 
lerdendir. 

Ztıvai lı kaclın 
Ödemişte Birgi ırnhh·esin'n J( v

makçı köyünde bil' boğulma va 
olmuştur. Köy halkından lsma· 
karısı 40 yaşlarında Ayşe, g ce 
ıdada yatağa yatarak uy umu lard r. 
S:ıbahlevin uvannn 1·ma1, krı mı 
bulama~11ş ,.~ araştırınca evin b h· 
çe. inde •u kuyu«uııda cesedini gör· 
ınüştür. Ayşe, son zamanda gecekri 
uykudan kalkarak: 

- Çabuk ba--ıma su dökün, D'v · 
bağırmakta imiş .. Siniı· rahatsız' ı 
~ebebiyle kuyudan su çekerken 
vuya di.i~erek boğulduğu tahm'n 
dilmektedir. 

Bu ne cüret? 
Bayındırda Y enice mahal!e"!'n e 

:Mustafa kızı 20 yaşında Hatice Sa
lepçinin ev·ne giren İsmail oğlu Hii
ı.:eyin Özdeveci, bıçakla tehdid ede
rek kadını zorla kirletmiştir. 

Kalp p ara süre1·ken 
Mezarlık ba~ında tütiln ve mtıskt· 

rat bayii B. ) l ustafamn dükkanın· 
dan rakı satın ahı.n Ali oğlu Saba -
heddin. kalp 25 kuruşluk stırme • e 
1rnlkıştığından zabıtaca tutulmuş, 
tahkikata başlanmıştır. 

Y amanlar spor kulübü 
Karşıyaka Yamanlar spor k ılO 

büniin önümüzdeki Cumartesi günü 
Karşıyaka halkevinde senelik kong
resini aktedeceği haber ahnmıetır. 

Rugün mıntaka ticaret m Jdürlüğii • 
alontında ihracatcılarla bir konu~ - 319 lu muhacır ve mül 

ma yapacak ve şirketin izmirde şu- •1 • k d/ 
be açmas1 meyzuunu da tetkik ede- tecı erın ayı arı 
cektir. [ k 

Fuar takası yapı aca 
Bunun için löO bin liralık tah'>'•mtın len ve de\·Jet heRabınn okuvnn Avru- B Jk !ere göre, Poloııyada yerleşen Rus 
hükiımetçe verilmesi murnfık görül- · a an makamları bazı şehirlr.rde PZCiimle Fuar takasları mesele.si halJedil-
muştilr. nıdald talebemizin her birine yiiı elli- Lvov, Kolonyja ve Tarnopola Yahudi ıni'.7tir. Fuarda mal teşh'r edip sataıı 

İzmir aıkerlik şubesinden t 
İ zmir şubesi Ynıntnka ıı da ikame>t 

etlen muhacir ve mültecilerden yal
nız 1319 doğumluların tarihi Wn
tlan it"lıaren kayıtları yapılmak Uz -
re ongün zarfında .şubeye murncaat
ları ilan olunur. 

er lira yol masrafı ver'lmes'ni; arar- o,· . dl belediye reisleri tayin etmişl:mlir. ecn lıi fiı"malarclan hususi lıir ka -
A lman· Isvec bolls 'aştırmıştır. ,.ekmet, beıediyeıer ve :d- lımpıya arı rarn mene kabul edilen c:.cıt>est dii-

~ ayetler he ahına Avrupada okumakta Berlin sefirimiz v'z hududu dahilinde muameleler in-
musabakası '>lnn tr:lebemizin de geri getir!lnv•leri At:na. 27 (Radyo) - Balkan O- taç olunmakta ve ekspozanlara pa

'çin '\ ilaxetlere tebli ratta bıılunulma- linıpb atları, pazar günü Atina stad- Hı.tlere ı·tı"ma ' n lme· raları verilmektedir. 
Stokholm, 27 (A.A.) - İs\ eç "'oks ını Dahili re Vekfıletin<lE>n islemiqtfr. yomundn büyük merasimle başlıyn -

f detu )011U 8 kanunu evvel için Stok- Belelliyeler ve vilfiyetln he,;abınıı caktır .. Merasime kral riyuset edecek- sini vardi Kız kaçırn1a 
h 'l mda bir Alm:m - İsveç bok· mü;:;a- okuvan talebemizdcıı geri gelmeleri tir. Çeşmede Alaçatı naliiyesinde İs -
baka ı yapılması teklifini red cıyle- tekarrür edenlerin yol m·ı rafları bıı Tül'k. Yugoslav. Bulgar ve no • Berlin, 27 (Radyo) - Türkiyı.min mail Semiz, gece Cemal kızı 16 yn-
nıi tir. 'clareler tarafından gönd0 rilecektir. men oyuncuları o gün gelm~ buluna- bura elçiliğine tayin edilmiş olan Bay şında Ruk'.ye Bolaydını kaçırmıştır. 

Bu karar, muhariplerle maç rnuka- Kendi he~abına okuvan talebeler'n ve- caklardır. Romen ,.e Türk sporcuları, Hü:;rev Gerede, bugün Hitler tarafın- Rukiyenin ken di arzusiyle kaçtığını 
Hleleri yapılmaması arzusundan ile- lil;ri.nin de nazarı dikkatleri celp edil- Ba. arabya ,·apuriyle l stanbuldan bir dan kabul olunmuş ve itimadnamesini ve iki seneden beri seviştikleri anla-
r ' gelmektedir. mıştır. arada geleceklerdir. vermiştir. şıl mıştır . 

................ llllİI .............. _. 
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Hz. Muhammed 
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Cenabı Hacer ara, sıra gözlerini 
ufuklara dıkerek in an oğlundan bir 
gölge arıyordu. Zevcinin ancak ila
hi bir emir üzerine buraya bıraktı -
ğını anlıyordu. Ve ileride kendisini 
\ e oğlunu aramak üzere mutlaka bu
r aya geleceğine kani idi. 

Bir gün gene sıcak, boğucu, bu
naltıcı bir gündü .. Hacer gözlerini 
karşıki dağa dikmişti. Ansızın iki in-
8an gölgesi gördil. 

Aldanıp aldanmadığına dikkat e
d iyordu. Fakat bunlar hakikaten in
san idiler. 

Ka lbine, insan yüztl görmekten 
m ütevellid sevinçle beraber gizli bir 
endişe de düşer gibi oldu. Bunlar 
kim olabilirdi? Haydttd ve harami 
o lmaları da melhuz d ·• 

Biraz sonra bu a-öli olere renilııri 

karıştı. 
Muhtelif tarih kitapları burada 

iki rivayet kaydediyorlar. 
Birinci rivayete göre bunlar Ye -

men tarafından gelen Curhan ka
bilesine mensup bir takım garp yol
cuları idi. 1\1 ekkenin ilerisinde ko -
naklamışlardı. Fakat susuzluk ken
d:Ier'ni tazyike başlayınca etrafı do
Jaşarsk su nramağa çıkmııilardı. Ni
hayet (Cebeli ebi kubeys) e çıkıp 
vadileri gözden geç'rirken havada 
bir kaç kuş görmüşler: 

- Su olmıyan yerde kuş uçmaz. 
Şu halde burada su olmalı kı, kuş
lar uçuyor. 

Diyerek Hacerin. yani NJekken;n 
bulunduğu istikamete doğru gelmiş· 
terdi. 

İkinci rh·ayete göre, bun' ar A-
raf nt Yadisinde çadırlarda o:uran 

Amelib kabilesine mensup öu lu
nuyorlnrdı. Develeri ka~·bolmuşht. 
Bunun tizeriıre bir kaç genç vadilere 
<lü,.erek de,•elerini aramağa koyul -
muşlardı. 

Her halde bu rivayetlerin birinci
~i doğru olsa gerektir . Çünk ü g elen 
kabile efradı, Hazret İbrahimin am
cazade:oıi (Madad ibn i Amir) in r i
yasetinde bulunuyordu. Diğer bir 
kabile daha vardı ki, ( Katur a ) aşire
ti idi ve (Semyada) nın r iyaseti al
tında idi. 

Hacer endişe içinde bekliyordu. 
Onlar da yaklaşırorlardı. Nihayet 
vadinin tam ortasında karşı karşıya 
geldiler ve hayret, merak. biraz da 
korku 'çinde biribirlerine baktılar. 

Gelen kabile efradı Cenabı H a-
cer le oğlunu görünce: 

- Siz kimsiniz ; dediler , cin ta'fe
sine mi mensupsunuz, yoksa peri 
mi? Bu ıssız yerde ne gezip, ne arı
yorsunuz? 

Gelenlerin gözleri derhal Zemze
me dikildi. 

Sev'nç içinde sordu lnr: 
- Ya bu su nedir? • Te va:dt çık -

tı? 
Hacer sorulan suallere cevap ver-

di : 
- Bu çocuk hazret İbrahimin oğ

ludur. Bu su d a cenabıhak tarafın -
dan bu yavrunun yüzü suyu h ür me
tine ihsan buyur uldu. 

Ve b u cevaptan sonra başından 
geçen macerayı anlattı. 

:Meçhul Yem en yolcuları b u söz -
lel'i h ayretl e d inlediler. Hazr et İs
mail o sırada l braince konuşuyor
du. Çünkü çoc ukluk zamanı Kudüs 
taraflarında geçmişti. H albuki bu ge 
lenler Arapça konuşuyorlardı . 

Cürhum oğulları, Kahtan ibni 
~mir ile başlıyan bir siiliile id i. Haz
ret (Sam) ın d ördüncü batında ev
liitları oluyorl ardı. Ka h tan; Yem en
de h ükOmet teşkil etmişti . Arabi li
san h emen hemen bunlara mahsu:ı
tu. 

Bunlar (Ara bı Aribe) denilen A
rap ırkına mensup idiler. Onlardan 
evvelki Arap kavimlerine ( Arabı 
baicle) denilmi~t'. Fakat o nesil ze -
val bulmuştu. Adüsemet kavmi işte 
bu mllnkariz nesildi. 
Arabı bftide nesillerinden Beni 

Curhum PVVelce de vartlı. Gerh·e ka
lanlara Arabı Ar'be denilmiŞti ki, 
Cenabı I.ı.acerle karşılaşanlar işte 

bunhı.rdı. En b üyü k dedeleri Kahtan 
ibni Ahir, hicretten 3 095 sene evvel 
ölmüştü . Yem enin üçüncü hüküm
darı Kahtan .sülalesin den (Abdi 
Şemsi Seba) nın Hamyer, K ahtan 
namındaki iki oğlu, kabileler ini iki 
parti h alinde senelerce idare etmiş
lerdi. H amyeriler b iraz daha müte
m eddin id iler, t icarete merakları v a r 
dı. H albu ki K ahta n oğulları aşiret 
hayatı geçirmekte ısrar etmişlerdi. 
Nihayet işte l\Iekke havalisine gel
mişler ve Hacerle karşılaşmışlardı. 

Not - Sü lalei nebevi ile alakadar 
olduğundan bidayette zait gibi görü
nen bu ma lumat b ilhassa k ayded il
miştir.) 

Hacer sözünü bitir dikten sonra iç
lerinden birisi atıldı: 

- Ya hemşir(' ! Öyleyse müsaade 
edin de kabilemiz burada konakia
sın. Hem siz yalnızlıktan kurtulur -
sunuz, hem de biz sizin malınız olan 
bu ı;udan istifade ederiz. İnşallah ne
tice hayırlı olur. 

Hacer memnun old u: 
- Peki... Geliniz. Cenabıhakkın 

ihsan buyurcl uğu uyu sizden esiı'
ge,· mem. 

Dedi. Y::nıen 1lrn r;elen yolcular 

.. 
İzmir aske rlik §~besinden: 
Beyoğlu a~kerlik şubes~ yedek ı:ıu

bay defterinde kayıtlı olup haleıJ !ı
mirde bulunduğu anlaşılan yed k 
hava üstteğmeni Muğlalı Ali Rıza 
oğlu )lehmed Kutsinin acele şube
ve müracaatı ildn olunur. 

l:{u cevap ttzerine sev'nere.k geriye 
dön d üler ve kabi1elerine haber ver
diler. 

Az sonra Hacerin aylarca ya -
yalnız yaşadığı Mekke topraklarında 
develer , çadırlar, kalabalık ve hayat 
gözükmeğe başladı. 

Bu tesad üf tarihte yeni bir devir 
açıyordu. 

-C-
Seneler geçiyordu. Artık Hacer 

ve oğlu ile Cürham oğullan kab'l i 
arasında ayrılık gayrılık ka 'm, mı -
tı. Şimd:ye kadar göçebe halinde Ye
mende bir taraftan diğ r tarafa, 
mevsimin icabatına göre hareket c -
den bu kabile, ya\'a~ ,.a,·a'2 burnd:ı 
yerleşerek kaQabı1 Jı ol 1<, b l vi 
hayatı bırakmak i tiyordu. 

Hacer, her gün, 1ı r aat, zev 
gelmesini beklirnrclu F lh 
gUn ZC\ ci İbrnh'm'n 
nun nazarlarla !{ d \ 
lıyan bu kala'balık 
ede yak aı.tığını gordü. 

İhth·ar peygnml er lıur, 
ken ilk zevcesi Siiı ad 1 · 

O da: 
- Pek' . git ve n 

- De\'n:n ede 1;; 



- Bqtarafı 1 inci sahifede - - BaftaraEı 1 inci ~iled.-
e ehri t hr b el v rn etini lera·r. L h d n ı:aUı nı meçhul bir ıstıka-

bilha sa Dısimberg mıntaka mı bom- Banli daki Leh kıtnlnrı bombar- nı te dogru ortadan kavbolması hak. 
27 (R • o) - İngiliz bardıman etmistır. dımandan daha z mütee sir olmuş- kındn E ton;} a hukumetı tarafından 

1 inci aah ifede--

h r'n'n, muhtelif tıcaret Pari , 27 (Rath ) - Hava aja ı tur. Zira, Alman t p u unun :ı~ i eh- verilen ızah~t. tat1!1"n cdic} mahtyct
'\apurl, r n r ırılma 1 netices'n- garp cephe:."nd ki h, rek,ıt '\e mub ... - rin merkczind tek~if edilmişti. Ölen- te ol~a?ı~ı ıçın. Eston~a ıle Sovyet-

du•• n de uttukJarı harp eşya I, 310 bin ripler'n iase vazi~ etleri hakkında ŞU }erin miktarı çoktur ve henüz tesbit Jer _bırJıgı O\') et ular!nın. ~-aban~. 1 ·ı· "" topçu batar arı tondur. tebligi vermi tir: dilememi tir. Şehir. tamamen harap denızaltılara karı cmnıyetmı temın 
1, gı l Z 3 gır F~ri • 27 (~adf o) - Fran .~z harp Pariste salahiy ttar a keri mahfil- bir hale gclmi tir_ Fakat rnudafna' a çın alınacak teclbırler hakkında mü-

F ' J geıtıılerın n şımdıye kadar mu ·adere Jerin bu snbah b;Jdirdiklcr'ne göre dernm edilmektedir. zakerelerc bashtnmıstır. ransa ya var - I ettikleri harp eş)a ı) :rmi dört bin cephenin he~~ti umumhc inde dün Sekiz duşman ta' yar i clü ürul - E toı:;}n hukumeti~'n verdigi iza-
k ·ıd·~· bild' ·1 tondur. Bu eş) anın bır kısmt, ben- , e gece hiç b'r d ğ'şiklik olmamış - miıstür Dusman kuvvetleri tarafın- hata gorc, Leh clenızaltı ı E tonya 

k Rerlin, 27 (Rach o).- Hitlerin, .. 1- him kuv.H:tlcr s '\ e 
1 ıgı ırı - zin, mazot \e petrolden ibarettir. tır. Biıyiık Fransız taarruzunun baş- dan mu.ha ara ~dilmiş olan l\Iodlin de ~uları~a ı:nn.kine ve al atı bozuk ola-

d· ları. 1 ) ıp ıgı lı r k nf r.ı~--t. n rnekt<:>d.ı · . . la<lıgı hakkında Haldan gelen haber miıdafaaya devam etmektedir. rak gırmı tır. Bununla beraber, bu 
nr, Fr ız ceph ine ~mum~~~ıı· ta- Londra, 27 (Rad\•o ~ - Hoytaı· .. ~- M [ ler tamamen ha) aldir. Son 48 saatte B ı· '_ı 'azi) ette bir denizaltının liman m~ı-

tr_uza anma Jlll emır ett gı soy- jnn ımn ' rdiği on bır habere gore, ısır p ar ci.71e ntosu Alman ve Fran ızlar tarafından hiç er ID uen hafnza ının gozunden na~l kaçabıl-
n} or. . . , . İngiliz ağır topçu bataryaları, bugün f { bir taarruz hareketinde bulunulma- diği anl~şılamama~~a~ır. Buı;ıdan do 

}f Londr:ı, 27 (Rn' ) - Belçık,ı '.e Fransaya varmış ve şimal mın~aknla- op anıyor mıştır. - Battarafı 1 ılııci aahifede - la~·ı d~n ~a.ltı ge~ısının 'foallind.e ~~: 
il nda hududl _ırı 1•. ~iman tah~- . ndn h:ızırl· nmış ol:ın ortulü mc\'zi- Mısır 27 (A.A.) - Mısır parla - Harp: Topçu ate i, müsademeJer, işlerh-le iştigal etmiştir. mır edıldıgı .. ge1!1ı;} e benzı~ vcr:Id .!:: 

t 
1 ~ ~P.1 rlı •ı ' Z . •. ı ııı Uı ~- ı ı 1 ' . .' ' men tosu, i ti nai mahiyette bir çok devriyel rin bomba ateşi şeklinde Friburg ve Himalengen mu hare- ve kaçmak ımkamnı~ teının ed ldıgı 

'le::n ıçm Alnı rnnın d 1 d n ıı1u- lere g rmı tır. emirnameleri ta dik etmek 'Uzere gele- geçmiştir. belerinde iki Fran ız tavvaresi düsiı- kU\ vetle muhtemeldır. . . 
----cc«*'**>» cek ilk. teşrinin iki inde toplantıya da- l\fonbah civarındaki dik sırt- rulmüştür. Alman hav~· kuvvetl~ri Ke~a dün Luj koya . ~ôrfez nın 

Al ı • ''et edılmi tir. }arda Fran ız ordusunun ilerlediği dün şimal denizinin ortasında zırhlı, mu~telif nokt.alarında ıkı _ rneç.h~ul man t~yyare erı görillmüştur. Bu nokta, bir kaç gün- torpido, muhrip ve tayyare gemilerin- denızaltı perı.skopunun gorüldugu 
U 7 l f d d den beri düşmanın şiddetli topçu a - den mUte ekkil İngiliz deniz kuv~et- hakkında Len .ngraddan gelen haber 

LJ ~ Z e 1 e e V 3 ffi a tcşi altında idi. Şimdi, düşman top- lerihe hücum etmiştir. Bir '.,. yyare ler de ~nza.rı ltibnre alınınca, E t.on-
çm~u, daha ziyade gerileri dövmek- gemisi tahrip edilmiştir. Bir zırhlıya ya sahıllerınden uzak. olmıyan ~ ~1' 

1 · ı · f J b b d - Ba§tarafı 1 nci Sahifede - tedir. bomba isabet ehniş, zırhlı ağır hasa- l~r?e b~zı meçhul denızaltılar~n g~z: n gı ) Z İ 0 S lJ il U 0 tll ar l m a ll Dü man hatları üzerinde hnva fi- ra uğramıştır. Tayyarelerimiz, hiç bir h ilslerı ~evcud . olduğu netıcesım 
nüfus ihtiyacına göre <lağıtılmakt. - lolarının çarpışması, Fransız tayys- zayiat vermeden üslerine dön!11Uşler- çıkarmak _ıcap edl~ ?r . 

.t •1 • ~dJ.ler mi? d . Bademli, Kabnkum ve Deliktaş ıeleriniıı zaferiyle sona ermişt'r. dir. Bu va~ıyet dahtlınde Sov~·et ~ula-e " ~ r mJ, C - 'yleri ıe de iht'yaca göre çadır Fran ızlar, mutad olduğu üzere yal- Berlin, 27 (Radyo) - Alman teB- rınm.denıznltıl~ra karşı. ~mn yetı me-
Londra 27 (R d\·o) - "imal de- etfk ri h kkında Berlinden verilen gbn 'er imek fizeredir. nız Fran ız cephe i üzerine ·ve iç'ne mi tebliği: selesı bilyük bır ehmmı) et almakta-

. . ' · . . .. h ·n Avam K mara ında !:ı'rin- Kabakum ko' nde toprak yarıl - düşen tanareleri bildirmeği prcn - Alman kıtaatı, Sovyctlerle karar- dır. . 
ll zınd: ve kNort\·eçl sah llerlındatn ı_k1 _ı- da de~~\drdu Çörç"lin, filo kumanıla- müıkş ''e1 ~·yt~h Brenkdte bir k u süttbınu ip olar k kabul ettiklerinden a)·ın Iaştınlmış olan hudud hatlarına ya!t- • Io kova, 27 (A.A.) .--: ~osko\: a
Yuz mıl z ta op anmış 0 

an ngı .z nından aldığını soy ediği ve Kamara Y e m ır. ura an çı an su, . eş 25 nci günü uç tan are düc:\irüldüğO- )aşmaktadır. Muha amatın başlangı- da bulun.an Estonya ~fır dun aban 
d n nma ının bir filosuna Alman tay- nz ma okud ğu telgrafın mealine gü- ;:ı~e k:da~/~lamıkta .• ~·e drnı~e nil bild'ri) arlar. Bir ormanda b~lu- <'ında açık şehir telakki edilmiş l)laıı tnry~re ı!e m.em.l_e.ketin~ hareket e~-
arelerinin hilcum ederek b'.>m1.Js at- re tamamen yalan olduğu anlaşılmış- 0 u. a ma a ır. eçtıgı yer er e nan bir dü man tavvaresi enkazıyle \~arşova. muhafaza kumandanının al- m ştır. Ögrenıldıg ne gore elçi, S ,_ 

t . . . . .. . arı bır renk bırakarak akan bu u - • • d t- d • db t E t hilkQmetleri ara ı"da Jkları ve bır tayyare g_mısını • .ıhrıp tır. •:un terk'bi hen tiz belJı' dcg· ı'ldı'r. Ge"- 1<1kat dilen tayyareler:n sayısı or ıgı te irler ve ivil halkın rnlldafö- ,.e ve onya . . . 
ı. de baliğ olmu!;tur. aya iştiraki suretiyle milstnhk('m ki müzukerele.rı 'tac 1 nıyet n~ed . · ** iğ arazideki nebatları kurutmakta- '.M'uharipler'n iaşesi endişesi gitt'k- mevki haline gelmiş olduğu için bu Yabancı mahfellerde kaydedıld ğ -

U d h b ı dır. ce mühim bir mesele halini almt'ltır. ehire yapılan s!dcletli taarruzlarda ne gör Mb. Se~rn. Mo kovaya ,.__ Y Urma a er er D 'n Menemend n ayrılan 100 er, BB. Cemberlayn ve Çorçilin 5öyle- simaJcle ilk \'e cenupta ikinci hatlar eliieele yaptığı zıyaretle geçen c:e-
beş kamyonla D"kiJ ye gönderilmiş- dikleri g~bi dfü~mana açılan ekono- işgal edilmiştir. Bu hareket ilzerine ne B. Hahanın Bertchte gad.~ne yap-

Rus · Romen münasebatında g~r
ginlik mevcut değildir 

Bllkres, 27 (Radyo) - Romanya <lurmadır. İki hudud normal şekilde 
ajan ı Romnn ·a ile Ru ;} a ara ınd ve açıktır. Ru - Rumen mtina ebat1 
gerf!i.nlik rne\ cud olduğu hakkınd tamamen bitaraflık kaidei.erine U)

çıkan hab rl r munasebeti;} le şu teb- gun olarak devam etmektedir. Res -
liği neşr m: tir: mi makamlar. So') et har·ciye halk 

Rom n • Ru ya ara ında ger- komiseri B. Molotof tarafından Mo:>-
ginlik old una dair çıkan haberler, kovadaki Romanya efirine Roman
resmi m kamlar tarafından tama - yanın bitaraflığına raİ\ t ed leceği 
ınen tek 'p edilmekt dir. Hududda . . • ı.~ 

1 a keri had ıer ,. ukubulduğu , e hıı- hakkında 'er.len temınatı ı14ıtır at -
d udun kapatıldığı da tamamiyle uy- maktadırlar. 

----ece***>>>-----

Amerikan kız ı Göbels 
DaI~d·yeye 20 b~n dolarlı'< Harba tar f tar olmz .. 

bir çek gönderdi 
Paris, 27 (Rad) o) - Bir Am ri -

k an kızı. ad nın gizli tutulma ı ri
c asivle Fran~ız milli müdafaasına 
sarf~dilmek üzere Daladi;} e namına 
yirmi bin dolarlık bir çek göndermiş 
tir. Daladiye, bu çeki (Lejyön Do -
nör) cemi) etine havale etmiştir. 

Kavgadan sonra 
A ziziye mahallesinde Kırım so -

kağında Huriye Çapan kardeşi 1\10· 
zeyyen ve l\f uzaff er Barıtlı ev kira
sı me elesinden kavga etmi lerdir. 
Huriye b'r ') a_pıcı ke eriyle ve yanm
da dığer suçlulnr olduğu halde Eyup 
kızı Hayriye Ergüvenin evine taar -
TUZ ederek Hayriyeyi dovmüşlerdir. 

Hırsızlık'ar 
Yeni kavaflar çarşısında Şakir, 

B. Al'nin dükkanından 37 liralık el
bise 'Ve 10 lira para çalmıs, tutulmuŞ
tur. Karşıyakada Fahreddin paş 
caddes nde lise muallimi B. Kemal 
Karadayının masa tizerindek' cüzcl.1 
nı içinden 140 lira çalan hizmetçisi 
K amran yakalanmıştır. 

Gelip gidenler 
Anadolu ajansının Almanya muha 

biri B. Recep İstanbu dan şehrimize 
gelmiş, Mersindeki 1talyan ikinci 
konsola u B. Aluizi Masella .Mersin
den a-elerek istanbula gitmiştir. 

yan yega1e N az i 
Ş f i irriş! 

Paris, 27 (A.A.) - Ha\•ns Ajansı 
arafından alınan ve Zurihten Berl.· 
rıe gelen bir haber Gobbe1 in jtözde"' 
düştüğünil tevit etmektedir. Göbbelsin 
tedricen ortadan kaybolmasıııa mü -
aade edilmiş olması da mubte!llddh· 

P ropaganda nazırının harbe taraftar 
0lmıyan ye ane nazi şefi sıf atiyle mn 
reşal Goring ve amiral Raeder ile Ynp
tığı münakaşalar dola\"ISiyle gözden 
dilştilğil söylenmektedir. 

Barbarosun 
Hatırası 
1 tanbul, 27 (A.A.) - Büyük 

Türk amirnlı Rarbaro un nziz h-ıb
rası bugün mera 'mle kutlanmışbr. 

Merasime gedikli bandosunuıı 
raldığı l tikUil marsiyle başlanm1c: 
·e müteakıben bir kıta tarafından 
havaya üç el silah atılmıştır. 

Bundan sonra vali Llltfi Kırrlar 
büyük amiral'm'zin kazandığı Pre
\'CZP daniz muharebe!'!i hakkında 
değerli bir nutuk sövlemis ve mera
sime mektenlile,.in geçid resmiyle ni
hPyet verilmiştir. 

Po onya petrol 
kuyuları 

Budape .. e, 27 (A.A.) - SoYyet 
kıtnlan mm: akkat hudud hatfı ola
rak kabul edilen San nehrine doğru 

ir. Enkazın kaldırılması ameliyesin- mik harp şiddetle tesirin' göstermeh Leh kumandanı, s brin ve gnrn:zonun tığı seyahat arasında muşabebet 
ie ~nlışacaklardır. Nafia ameleleri tedir Bu, iki noktada hul!sa edile- tec:lim kararını ve ·miş ve gene al Bla vardır. 
de f!ik:Jide enkazın kaldırılması için bil:r :· koviçi te lim ııartlarınm müzakeresi- . M.o~~ova, 27 (A.A.) - Tas ajansı 
çalışmaktadırlar. 1 - Abluka a keri makanizma- ne memur etmiştir. bıldır yor: . . . 

Dikili zelzele inde yaralananlar- 'ı felce uı,rratm;ğa kafid r. Modlın mU tahkem mevkiinin Mü- SoYyet devrıya gem l r nden •. lı-
dan 1zm'r memleket hastahanesine ) 2 _Neticenin çok uzun zamanda him mevkilerini Alman tayyareleri nan malumnta g~r .. 26 eyluldc LuJ -
'{etirilmi ve s'mdi iyileşmiş 6 kişi, ve ağır i tihsal edileceği muhakkak- bombardıman etmişlerdir. knia körfez' ) akın nde ant. 14 ve 1 o 
l)ikıliye dônmüslerd 'r. Bunlnr, çıp - t . ar:ı ında a a •ı 'uk rı ı z 
ak \'aziyette olduklarından Kızılay ır. . . . b zı stoklar T !arda iki d n'z, ı p ri u ôrül-

tzmir merkez· tarafından kendiler·- .. B. Hıtle1~·. h?~~ ı~nk ~ t kl . t~·- ı 'hefİS nıustilr. Baltık don ~n ı kum~nd . 
l yeni elbi eler alınarak giydiril - vuc~de gc ıı.mış r. la ak~ 0

., aı '1 nı bu noktalara tor ı o muhrıplerı 
11' 1 rdir ken nce vazıyet ne o aca ır. .,. ht fb h • • J gondermistir 

. • Alman - Sovyel _P~kbnd~n :vvel ı a e a zrınaen Talin, 27 .(Rnd.\ o) - E toJtya ı 
bu me~ele çok bns ttı: Denızlerı ka- Çl ~an cesed/er kum ndaııı gen r l Ledon r, Eston-z Jzele fcF k tzedeJ rine halkın patmak, dO manı teshme me.cbur et- yanın, h rb g·r m k · · h r 

ardımı h r, retle d \•anı etmekte - mck için kafi i~i. Fnkat Berl_ın - .l\ıoc: Lond~a.' 27 (A.A.) - Th t' den'z )e ba ,·urac ı ı f ec J r 
'lir. Dun ) rdım mak ndh le Klzıl:ı- kova arasındak anlaşmayı şımdı na- ııltı gem s.nden 19 ce ed d ha çıkarıl~ dilirse, istiklal n' müd faa için !Jiltun 
~·a yapılan t b rruleri yazıyoruz: zarı dikkate alalım: Bu anla~ma. mıştır. Şimdiye kadar çık rılan ceset- kuvvetiyle düşmana karşı koyacnğıııı 

Dikili felaketzedeleri iane liateai: mühim midir? Ha~·ır!. . terin adedi altmıs dördü b lmuşt ır. söylem·ş ir. 

'\.yukar B. Salim Z r 
'labib Edip Torehnn 
Riza fmrel 

Lira Kr . l\f esela petrolil ele alalım : Amerı- T k k 
kadan so~ra Sovyet ~usya, en ç?k ı· e n okulu mÜdÜr/ÜaÜnden: 
p trol 'stıh al eden bır mcmlekettır. .. . . . • ~ 

VV. F. Vanderze vapura
ent i. 

!\vram oji alazraki 
t ak Franko 
Bohor Gomel 
Yafe biraderler 
~ afız l\I u taf a \'e mahdu
mu Mustafa Nafız 
Bencuya biraderler 
Rober Ruso 
Ilir hayır 'lfthibi 
İzmir mebusu Rahmi 
Köken 
Muazzez Ônsezer 
Sperko \'aour acentesi 
Antu,·an Armago 
Şalom biraderler 
Hüsnü Ataca ve l\likalef 
l\I. Mikalef 
Pol Mıkalef 
Dlamerikan tobako kum-

10 
100 

5 

100 
5 

10 
2'5 
10 

25 
ı o 
3 
10 

200 
2 50 
25 

2 
75 
25 
25 
10 

pani 300 
Zonguldak Ef esbankası. 600 
c:;okoni vakom istanbul mer-
kezi 1000 
Ömer Muharrem 25 
Ahmed 5 
Moreno Gabay 5 
Davit Gnbay 2 
Glan tobako kopmani 200 
Avukat Nuri Fettah Esen 25 
B~r hayır ahibi 10 
B S. Alazrak1 15 
A

0

sker Orhan Bnykent 5 
Dr. operatör Bahtiyar 
Hüseyin 5 
l\lişel Miral 1 

Aynen teberrilde bulunan : 
Nebi zade Mehmed l çuval pirinç 

98 kilo. 

Almanların, bu fhfyacı Ruslardan . ?ı~uhendıs kısT?ı. mnk ;ıe .'"<: ı~ at şube ~rıne alın c k t b er'n du.hul 
temin ed bil ece ··i hakkındaki hü- ımtıh~nl rı Te r n '" lın ık ncı ı>azarte ı gunU s,. t 9 dn Yıldızdakı o-
kum, çok acele ver'lmi tir. Sovyet- kul bmasmda ) apılacaktır. ., 
ı r b'rW•i, enecl i tihc:al ettikler 24 26 28 ... o 1 7549-3526 
28 m'Jyon ton p tro ü hemen tama- 1 • O Ç · M "d • [ •• 
men k ndi iht:yaçları için sarfetmek- zmır rman evır ge 1U UT U· 
tedirler. ., .. :r 

lhracnta ayırdıkları miktar, ist"h- gu n a en : 
saıat ~rtı~ça azalmı~ ve. s~nede :m- fzmirin pıııaı b. -ında hesoluk ele\ Jet ormanınd m kere telig yara-
cak kı mılyon tonn ınmıştır. H.albu- mnz 840 kenbıi kuru r2m ochınu ve kere tel'ğe yarar 4.2 1 M3 kur!.l çam 
ki Alm?nların hazerde 7 mılyo:ı, enknz1 on beş gün mUddHle s\~be t art1rma~·a konulmuştur. 
harpte ıse. e~ az 25 ve en çok 35 mıl- Muhammen bedel c.dun i~in 6 kerestelik için 605 kuruştur. İhale 
yon tona ıhtıyaçları vardır ... P~lo~y~- 13. 10 !lt=rn. perşembe gi.ı ti . ı.nt ~m altıda müd'riyette tapılacağından tal"p-
da kullanılan Al.~an. motorlil 'n !- lerın 540 Jrnruş muvakkat temınatı yatırmış oldukları halde muayyen 
talnrından her bır hın metredn hır gün ve saatta toplaııacrık komio::yona müracaatları ilan olunur. 
litre sarfetimştir. Almanya, petrol 2 30 5 10 3570 
ihtivacını a la Ru yadan temin <>de- ' 
rnez. Amerika i c tükenmez bir de
podur. S nede Amerika petrolleri -
nin i tihsal miktarı 178 milyon ton
dur. Den zlere hakim olan. ingiltere 
ve Fran a, bu petrollerden bol bol 
i tifade edeceklerdir. Bitaraf!nr icıe, 
kontrol sebebiyle bunu alıp Alman
yaya asla \ eremiyeceklerdir. Almnn
ların, Sovvetıerden alacakları petro
le mukabil mal vermek de Sovyet tı
caret u ulüna a\·kırıdır. B naennleyh 
Almanya şu iki şıkkın birini ihtiyar 
edecektir: 

Ril yıldırım zaferi, yahud hezimet. 
Yı1dırım z ferini ynpamıyacaktır 

V" onuu için Hitler boş manevralara 
girdiğ'ni f arketmekt~dir. 

T ayy lre sıneması 
TELEFON: 3646 

Bugün, saat 4 matines:nden iti
baren 939-940 sinema mevsimini 
açıyor. 

lzmir 
den: 

Vahıflar Müdürlüğün• 

l{iray~ verilmek 1.zere müzayedeye çıkarılan değirmendağı cadde
sinde 2 numaralı dilkkanın ı; neliğ' 24 liradan pe~ altına alınını tır. 

İhale i l 10 939 J azarte- i günü saat ondadır. İsteklilerin Vakıflar 
idare. i11e miıracaatl::rı 3571 

daimi encümeninden: 
Vilayet. nafıa ·;e sıhhat w içtimai muavenet otolariyle kamyon ve 

ar.a:rnzun yıllık ihti)acı ohın 2000 teneke benzin 5100 lira muhumme ı 
bedelle \C on beş :ri•n miiddetle kapalı eksiltmeye konulduğundan i teı<l!
lcrin nafuı uaııes:nclc ıneYcud şartnamesine \'e 2490 sayılı ;}asa lıUkwn
leripe 5ıc hı zır!ıyacnkfarı t~minatlari) le birlikte 9 birinci teşrin 93!) pa
zarte i gunü ::.aat on bırde v:ıayet daimi encümenine baş vurmaları. 3531 

Izmir TelefoQMitdür üğiinden 
1 - idare ihtiyacı için 538 parça akümüla tör plak v e aeparatör

leri açık eksiltme ile satın alın caktır. 

Şehrim"zde bulu!'lan maarif veka
leti basma yazı ve resimler derleme 
müdUrU B Selim Nilzhet Gerçek ts
tanbula g"tm'stir. 

AN A DOLU lerlemeğe devam etmektedirler. Bu De\"let demiryolları sekizinci i~ 
dapeşteye gelen malC'imatn göre Sov- Jetme müdürlüğü memur ve müs
-..·etler şarki Galiçyanın bütün petrol tahd'mleri de felaketzedelere yar -
havzasını işgal etmişlerdir. dım için hazırlıklar yapmaktadır

BUGÜNKÜ P ROGRAMDA 
Daniell Dam ent nm Şafata dönilş 

Bir aşk ve şiir senfonisi 
Ayrıca 

2 - Eksiltme~i 29 9 939 tarihinde Cuma günü saat 15 de iz 
mir Telefon müdürlüğü b'nnsır.da Satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

Gazeteler bir kaç giln evvel bu 
Sahip ve B muhArriri mıntakaların A'mnn kıtaları tarafın lar. 

HAYDAR TÜ ÖKTEl\I dan isgnlinf haber vermekte idiler. lnegö' de 
Umumi netriyat ve yazı itleri Budapeşteye iltica eden Polonyalı 

ınUdürti teknikçilerin söylediklerine göre İnegöl, 27 (A.A.) - Bu sabah bi-
HAMD1 NÜZHET ÇA.ı. TÇAR petrol kuyuları daha b r ene kul- ri 1 şiddeti" ,.e diA'eti hafif iki zelzele 

IDAREHAI.ESI J:mılamıyacak bir halde bulunmak- oldu. Hasar yoktur. 

Metro jurnal Son Havadisler 
Ve renkli miki l\faus 

F IATLER : 45-35-30 
~ ... .-; ... -..-.. .............. ıııiıııiıı .... .--

Orta okul - Lise 
Diplomaaı almak iatiyenlere 

lzmir tk'nci Beyler Sokak tadırlar. Son hab~r: Geceleri ders veriJir. 

c. Halk Partis' binası içinde Belçı·ka arazisinde Dikil', ~7 (H !SU 1 muhabirimiz - Bi• .. nci Beyler No. 30 

Kız - Erkek 

Telgraf: İzmir _ A NADOLU d n) - Bugi.ın t 13,10 dn yedi sa- l\fOra('aat saati 18,30 

b · h·c süren h f'f bir zelzele dalın Yuku kadardır. 
Telefon: 2776. P . kutusu 405 f nf ak eden O ÜS ar b~lmu fur. lnsanca zayiat yoktur. 1-------------

ABONE ŞERAİTİ Brüksel, 27 (A.A.) - Milli ınüda- Yard nr Dr. Nuri Şemsi 
Yıllığı 1400. Altı yhğı 800 faa nezar · t rafıııdan bildirildiğiııe · • 

kuru tur. Q'ore dün Lil mburgun simnlinde Kızılay kurumu, Bergam~ kaza G •• 
Yabnncı memleketler için sene- Belç 'ka r.r . . kiin nint - Vith merkezinde zelzeleden açıkta oulunan Uneren 
lık abon ucr ti 27 liradır. i~··svonunda. in 'luk eden obüsler halkı barmclırmnk için 150 çadı r gön- L _ li 

Fran.sız tavyareler:ne karşı Alman ha- dermek üzeredir. Emrazı intaniye naatanesi .. 
GUnil ceçmit nilıhalar 25 

va bataryaları tarafından atılmış olan Zelzelenin tahribat yaptığı Balı- buratuvar tefi 
kuruştur. ufak obUslcrdir. Fransız tavvareJ,.,r i- kesir \'ilayeti dııhilinde Altınova ve Hastalarını T ilkilik Menzil So-

A.:ADOLU MATBAASINDA nin şimdiye kadar Belcika arazisi üze- Göneç nahiyeler:nde açıkta bulunan kak 15 No da kabul eder. 
Baııılmı tır. rinden uçtukları tebarüz ettiri'mekte- I halk için acele yüz çadır a önderil"lCek· • m.: 

4057 a1111::11::m;ııa;mr:m.m=::ıim----··j dir. t ir. ı._ ___________ __ 

dan 20 ye 

3 - Muhammen bedeli cif l:zmir 382 lira 50 kuruı v e muvakkat 
teminatı de 28 lira 69 kuruştur. 

4 - Bu ışe ait şartnameler her gün lzmir ve lstanbul T elefon 
m üdürlükleri Levazım amirJik!er'nden parasız olarak alınabilir. 

5 - isteklilerin yukanda yazılı gün ve saatte teminat paralart 
veya Banka mektupları ve diğer vcsikalariyle birlikte komisyonA mii-
racantlrı ılan olunnr. 12 26 12 28 (2897} 

M. M. V. Deniz Levazım satın 
alma komisyonun an: 

1 - Tah:tlın edileı1 bedeli 17096 lira olan 80000 kilo zeytin tanesi 
ıs birinci teşrin 989 tarihine rash) an sah günü saat 14,80 da 
kapalı zarfla nlınacakbr. 

2 - İlk teminatı 1282 lira 20 kuruş olup ,artnamcsi her giln komis
yondan parasız alınabilir. 

8 - İsteklilerin 2490 snyılı kam ııı n tarifatı dahilinde tanzim ede
~ekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli giln ve saattan 
bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkan-
1ıiına makbuz mukabilinde vermeleri. 

18 28 28 8 7831 344' 



S'Perco vapur acentui V. F. Henri Van Derz 
ADRIATlCA Sc A. N. VAPURLARIN HAREKET LfSTES' 

Diana vapuru eylCl aonlannda AMERİKAN EXPORT LINES, INC 
beklenmekte atup Venedik ve Triyes NEW ~O~IfN 
te limanlan için yük alarak hareket EXCELLO - V 29 ifil d -edecektir. « . > ap. ey e og 

Cillkia vapuru 10 teşrini evvel ta- ru beklenıyor . 
rihinde beklenmekte olup, Napoli, cEXERMO~T> Vap. 1 llkteşrın' 
Cenova ve Marsil;va için yük alacak- doğru. beklenıyor. . _ 
tır cEX~!OOR> Vap. S teşrıne dogrt 

• b klen'yor. 
ITALIA S. A. N. EXECUTİVE> Vnp. 9 ilkteşrinı 

O any motörü 17 Birinci ı:ırin- do u bekleniyor. 
de Tr' eden hareket ederek ce - --0000--
nub' Am rika limanlarına uğrıJa- ARMEMENT DEPPE - ANVERS 
cak ır. ANVERS İÇİN 

tı dakj har ket tarıhleri ılc nav. cGİRONDE> Vap. llkteşrin ba§ 
lunlardaki değ" ikliklerden acente- langıcına doğru bekleniyor. 
miz e u iyet kabul etmez. Daha --ooooo-

t 
D.T.R.T.BUDAPEST 

faz ı.af~ilat ıçin kinci kordondr. TUNA LİMANLARI lÇlN 
FRJ TELLi SPERCO vapur acente- cTlSZA) Vap. İlkteşrin başlangı 
sine müraca t ed'lme i rica olunur. cDUNA ) cına doğru bekleniyor. 

TELEFON - 2004. 2005 ---00000---
SERVİÇE MARlT1ME ROUMAİN -

Olıvieı· v., şürek.Aaı BUcARFST 
. . u PİRE KÖSTENCE GALAS VE TU 

Limited NA LİMANLARI İÇİN 
VAPUR ACENTASI cDROETOR> Vap. 28 eylülde. 

f Atatflrk caddesi Rees binası KÖSTENCE GALAS VE TUN..A 
Tel. 2443 LlMANLA~I İÇiN 

Londra ve Liverpol hatları için cBUCUREŞTİ> Vap. SO eylillr 
piyasanın ihtiyacına göre vapurları- doğru bekleniyor. 
mız sefer a acaklardır. -00000-

Eksir Şahap 
Baaur memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek· 
lifi, İştihayı arttırır 
-----Operatöı..---.. 

Cevdet Mustala 
CONENDEN 

Memleket hastanesi baştatfbl 
2 inci Beyler ıokak furun karpsı 

No. 25 

SOClETE COMMERCIALE BULGA 
RE DE NAVİGATlON A VAPEUF 

VARNA 
HAİF A lSKENDERİYE VE PORT 

SAİT İCIN 
cBOURCAS> Vap, IS ilkteşrinı 

doğru bekleniyor. 
Vapurlann isim ve tarihleri hak 

kında hiç bir taahhild alınamaz. 

lsmir •Buca 
Kültür Lisesi 

Resmt liselere muadildir. Ortaoku 
sınıfları ile lise sınıftan vardır. Leyli 
nehari kız ve erkek talebe alınır. 

Telef on : 2080 15 

Ankara Yüksek Ziraat ensti
tüsü rektörlüğnnden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Veteriner, 
Fakültesine kız ve erk k, Orman Fakültesine yalnız erkek paruız 
yablı, paralı yablı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek 
için qağıdaki prtlara uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve ol -
aunluk imtihanını vermit bulunmak, (Türk liselerine muadilliği Ma
arif Vekaletince tanınmıı ecnebi liselerin §8hadetnameleri kabul olu
nur.) veya üniversite veya yüksek bir mektep mezunu bulunmak 
tarttır, 

il - Üniversite ve yüksek mekteplerden naklen gelecelderin 
tahsillerine göre hangi sınıflara kabul edilecekleri hakkında rektörlük 
karar verir. 

ili - Enstitüye girecek yatılı talebenin yaıı 17 den apğı ve 
ı; den yukarı olamaz. Nehari talebe yüksek yaf kaydına bağlı değildir. 

iV - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkla
rı hakkında tam teıekküUii bir hastane raporu lazımdır. Rapor nu -
muneei Enstitüden veya Ziraat, Orman, Veteriner müdürlüklerinden 
tedarik olunur. Bu nümuneden başka alınacak raporlar kabul edilmez. 

V - Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeni
den sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek, mesleklerinin ie
tediği beden kabiliyetini göstermiyenlerin enstitüden ilişiği keeilir. 

VI - Zraat fakültesine girecek talebe bir devlet çiftliğinde 
staj görmeğe mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe, imtihana tibi 
tutulur. Stajdan sonra talebenin enstitüde nazari derslere devam ede
bilmeei için bu imtihanda muvaffak olması prttır. Staj müddetince 
talebeye otuz lira aylık verilir. Yatacak yer parasız olarak çiftlikte 
gösterilir. Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce temin edil
diği takdirde kendilerine bu otuz lira verilmez. 

Vll - Parasız yatılı LJJlebeden, staj veya okuma devresi içinde 
her ne ıuret1e olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bıra
bnlar,,dan veya cezaen çıkanlanlardan hükümetçe yapılan masraf· 
lan ödeyec•kleri hakkında verilecek numuneye göre noterlikten tas
dikli bir kefaletname alınır. 

Vlll - Enstitüye girmek isti yenler, yukanda yazılı sağlık rapo
rundan baıka lise ve olgunluk diplomasını veya tasdikli örneklerini 
ve nufus tezkerelerini, polis veya belediyelerden alacaklan hüsnühal 
kağıdını, aşı raporunu orta v,. liselerde görmüt oldukları askeri dera
ler hakkındaki ehliyetnamelerini iliıtirerek el yazılariyle yazacaldan 
pullu bir dilekçe ile :ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankara 
Yübek Ziraat Enstitüsü rektörlüğüne müracaat ederler. Talipler di
lekçelerinde hangi fakülteye kayıt olmak istediklerini bildirmelidir. 

XI - Pulauz veya usulü dairesinde pullanmamıı olan ve yuka
nki maddede yazılı evrak iliıiğinde olmıyan dilekçeler muteber de-
ii)dir. 

X - Paruız yablı talebe alınmakta birinci ve sekizinci maddede 
yanla. yaibJar)a vaktinde bat vuranlar aruında pek iyi veya iyi de
receli ve fen kolundan olanlar tercih olunur. 

XI - Veteriner fakülteei tahıil müddeti bu aeneclen itibaren ye
ni kabul edilecek talebeye oamil olmak üzere bet aeneclir. 

Xll - Cevap istiyenler aynca pul göndermelidir. 
Xlll - Bat vurma zamanı 1; ağustos 939 tarihinden eylulün 

otuzuncu ~Ü akşamına kadardır. Bundan sonraki müracaatlar ka-
bul edilmez. 22 31 1 O 19 28 2941 /370S 

Tornacı alınacakhr. 
Askeri fabrikalar umum mü

dürlii:ğünden: 
Fabrika] mıza tornacı alınacaktır. tsteklilerden tstanbulda bulunan-

1 nn z yf nu f ıhr knı;;ına lzmirde bulunanların Halkapınar fabri-
k ına Vt! A r d k"I ,.·ı umum müdürlüğe müracaatları. 

20 22 24 26. 28. 3427 

(ANADOttJ) 

fzmir Levazım Amirliji Satm Alma komiqommdan: 
1 - Ordu ihtiyacı, bUtUn malzemesi ciheti askeriyeden verilmei 

§artiyl.a 6000 aded arka çantası pazarlıkla imal ettirilecektir. 
2 - ihalesi 29 e~·lıll 939 cuma günü saat on beşte lzmirde kıtladıı 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır 
3 - Tahmin E·dilen tutan 8000 liradır. 
4 - Temina ı mlı\•&kkatf' akçası 450 liradır. 
5 - Şartnamcıı: hC'r :;riln komisyonda görülebilir. 
6 - Pazarlı~a iştırak edec k e,. 0 t1 ') sayılı kanunun iki ve ilçüncü"i 

maddelerinde ve şartnames:n 1e .rı zılı vesikalan ve teminatı' 
katiyeleri ile birlikte ihale saatından evvel komisyona müra-t 
caatları. 3576 "' 

lzmir levazım amirliii aatm alına komiqonundan: -
1 - İzmir müstahkem mevki merkez birHklerinin 47260 kilo bul,rur 

ihtiyacı 22 eyhil 939 tarihinde pazarhkla yapılan eksiltmesin
de talip çıkmadığından pazarlı 80 eyl61 939 cumartesi günü saat 
1 l,SO da kışlada lzmiı levazım amirliti satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 5433 lira 75 kuruştur. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 407 lira 54 kuruıtur. 
4 - Şartnamesi her gü:ı komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 1ıös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlıil ıştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve OçOncO 

maddelerinde \'e şartnamesinde yazılı veıdkalari ve teminll'tı 
muvakkateleri ile birlikte ihale aaatından evvel komiıyoona mO-
racaatları. 8lS77 

lamir levuun amirliii .. tın alma komiayonunclan ı 
ı - İzmir tayyare alayı birliklerinin 198000 kilo ekmek ihtiyacı 28 

eyl61 939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip çık
madığından pazarlık 2 birinci teırin 989 pazartesi ailnü saat 
on beşte kışlada İzmir levazım amirliti saten alma komiıyo -
nunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 20790 liradır. 
3 - Teminatı muvakkate ııkc;ası 1559: •. ra 25-•kuruıtur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - f stekliler tkaret odRsında kayıtlı olduklanna dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarıığn iştirak ed~cekler 2490 sayılı kanunun iki ve UçQnctl 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalan ve teminatı 
muvakkatalarıyle birlikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatlan. 3575 

lmair levaz1111 amirliii •tm alma komilyonq. .. ; 
1 - 1zm:r müıttahkem mevki merkez birlikleıiaia .282000 kilo ke

silmiş sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usulir,te ekliltmeye kon -
muştur. 

2 - ihalesi 16 birinci teşrin 939 pazartesi gflntt 6it on bette 1zmir 
de kışlada İzmir ienzım amirliii satın ahiill ltomisyonunda ya
pılacaktır. 

S - Tahmin edilen tutarı 1.Q500 liradır. 
4 - Teminatı muvatkkate IN~sı 47115 liradır. 
6 -Şartnamesi her rttn komisyonda -1'6rUlebQir. 
6 - istekliler ticaret od2sında kayıtlı olduklanna dair vesika atss

tennek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye ıştirak edecekler 2490 sayılı k&itdfttiti 1kf ve üçün

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı velliblariyle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel ko-
misyona Yermit bulunacaklardır. 28 S 8 14 857!-

lmür Levazun Amirliii Satm Alma Komis~: . 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için 1-30 bin kilo kunı 

·aımlye, 15 bin kilo toz şeker 7C bin kilo nohut ile Sl bin kilo kuru üzüm 
J ve4 birinci teşrin 9~9 günil pazarlıkla satın alınacaktır. ,. 

2 - Taliplerin belli günlerde komisyona mflracaatlan. 3674 

Taksim 
jandarma 
nandan: 

Aya.zpafa lstanbal ı 
aatınalma komisyo- .. 

1 - Seksen dört bin metre astarlık ve çamaşırlık beyaz ve on bla 
bet yüz metre astarlık kurıunt yerli bez kapalı zarf eksiltmeli 
ile satın alınacak ve eksiltmesi 6 birinci teşrin 939 tarihine ru
lıyan pel'feDlbe günü saat on beşte Taksim - Ayazpapda on • 
kizinci jandarma mıntaka komutanhlı binasındaki komisyo
numuzda yapılacaktır. 

2 - Her iki cinsin bir istekliye ihalesi mukarrer olan bu bezlerlı 
muhammen bedeli yirmi üç bin dokuz yüz kırk ve ilk teminata 
bin yedi yüz doksan beş lira elli kuruştur. 

S - Şart kiğıdı her gün komisyonda ~örülebilir. Veya parasız alı 
nabilir. 

4 - isteklilerin İstanbul levazım amirliii muhaaebecilifi vezn11ine 
yatıracakları ilk t.eminat makbuzu veya banka kefalet mektubu 
ve tart kağıdında yazılı sair belgeleri de ihtiva edecek olan tek
lif mektuplannı eksiltme saatından bir saat evveline kadar ko
misyonumuzda bulundurmalan llzımdır. 

20 24 28 2 7808/8"6 

Sarayköy belediye 
tinden 

• 
rıya e· 

1 - Sarayköy kasabasının nafıa vekiletince tasdikli 1/2000 mikya
sındaki kat't imar plinının 1/600 mikyulı tatbikat pllnlan 
yaptınlacaktır. 

2 - 80 hektar genişlifindeki imar sahasına ait olan bu itin muham
men bedeli 400 liradır. 

8 - Muvakkat teminat mlktan otuz liradır. 
4 - Bu ite ait eksiltme eartnameıiyle mukavelename projuf v. 

1/2000 mikyaslı kat't imar pl&nı kopyuı Sarayköy belecliyealn· 
den parasız alınabilir. 

1 - Eksiltme 10 ilk teşrin 1989 tarihine tesadüf eden salı günü aut 
on altıda Sarayköy belediye dairesinde toplanacak belediye en. 
cUmeninde açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Dahiliye Veklleti belediyeler 
imar fen heyetinden alınmış ehliyet veaikaaı ibraz etmek 
prttır. 2S 28 8519 

lzmir inhisarlar 
ğiinden: 
Çamaltı tuzlasındaki idare malı kahvehane ile sOtçU ve berlltr clfl1i't9.. 

lannın 939 malt yılı mayıs 940 sonuna kadar kiraları açık '1'1:tırma1 ko-
1\Ulmuştur. Muhmmen kira bedelleriyle muvakkat teminat par•lan ap. 
fıda yazılıdır. 

Şartnameleri levazım şubemizde görülebilir. 
İsteklilerin 7-10-939 &11nU saat 10 da başmüdürUıtomilzdeki komilyo. 

na plmeleri ilin olunur. 

Nam 

Xahvehnne 
SütçU dUkkAnı 
Berber dtıkklm 

Senelik 
muhammen 

Kira bedeli 
Lira K. 

120 00 
80 00 
80 

24 28 

M. M. V. d~i leva 
alma kondsyonund 

Muvakkat 
Teminab 
Lira K. 

S518 

9 00 
2 25 
2 21 

1 - Tehmin edilen bedeli (22.400) lira olan (160.000) kilo kuru f .. 
sulye 10 birinci teşrin 939 tarihine raslıyan salı günü saat 14,80 
da kapalı zarfla alınacaktır. 

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

8 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saattan 
bir saat evveline kadar Kasımpapda bulunan komisyon baş -
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

23 28 s 8 3454/ 7404 

lzmir lewmm amirli~ satıın alma. komisyonıında11: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı tc;in apğıda cfna ve miktarlan yazılı yulaflar aatın alı-

U'-1. ı: :.Jı· nacaktır. 
2 - Her kıtanın ihalesi hizalarında gösterilen a11n ve saatlarda mUı tahke!n mevki satın alma komisyo -

nunda yapılacaktır. 
8 - isteklilerin mezk6r tarihlerde teminat akçalariyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte mu

ayyen gün ve saatlarda Ca nakkale mdstahkem me'Vki satın alma komisyonuna müracaatlan. 
M. Bedeli M. Teminat Tutan 

Garnizon Kilo Kr. S. Lira Kr. Lira ihale T. ve S. G. saatı 

€zine P. A. 80000 4 50 270 00 8600 16/ 10/ 989 pazartesi 10 
Açık eksiltme 

10 30 '}eyikli 72000 4 60 246 00 3280 16/ 10/ 939 pazartesi 
Açık eksiltme 

Kilitbahir 216000 4 50 729 00 9720 16/10/939 pazartesi saat 11 de kapalı zarf 
Ecabat 360000 4 50 1215 00 16200 17/ 101989 sah saat 10/ SO da kapalı zarf 
Ezine Top 763000 4 50 2575 12 34336 17/10/989 salı saat 11/ 80 kapalı zarf 

28 2 7 ıs 

14 19 28 28 3407 lzmir Levazun Amirliii Satm Alma Komi8yommclan: 
ı - Çanakkale müstahkem mevki birltkleri ihtiyacı için aşatıda garnizonlan hizalannda miktar, ihale 

şekli ve tarihi ve muvakket teminat lan yazılı sıfır etleri kapalı zarfla eksiltmeye konmuftur. 
2 - İsteklilerin belli gün ve saatlerden bir ailn evvel muvakkat teminat akçalan, 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesaikle birlikte komisyona mflracaatlan. 

Eakteryolog 
A. Ae:nal Tona1 
a.ı ... a. •ll"D llutalJklar ....... 

(Verem ve 
a..n.ı.... polie ...... ,.. 

.. daTft 

T elefo": 4115 

O,,eratdr 
Dr.Asil Mukbil 

At akam 

• 

miktan Mu. Teminab M. bedeli tutan 
Garnizon ton Lira Kr. Kr. Santim Lira kurut !hale ailnfl saat ve ıekli 

Memleket lautahaneai opentlre 
Hastalannı her dn 8 ten ıonra 

Çanakkale 
Eren köy 
Ecabat 

100 
119 
915.5 

--
2081 25 
2178 24 
1890 90 

27 
24 
28 

'15 
86 
40 

27'150 00 
289'18 10 
25212 00 

lzmir Lise 
lığından: 

ve Orta okullar 

Cinsi 

Birinci nevi ekmek 
Koyun ve kuzu eti 
Dana eti 
Dana eti 
Dana eti 
Yoturt 
Yoturt 
Süt 
Süt 

Azı 
Xilo 

17500 
8000 
2000 
1500 
8400 
4200 
7800 
6900 
3481 

Cotu 
Kilo 

21000 
8600 
2400 
2000 

10500 
6500 
9000 
8000 
4351 

Beher kilosu 
Lira Kuruı 

10 
89 
28 
28 
28 
18 
18 
ıs 

13 

80-9-989 
80-9-989 
S0-9-989 

Birinclkordonda 812 numaralı la-
10 kapalı zarf kin7on apartmanında kabul eder. 
11 kapalı zarf 1 Telef oa: 8587 12 kapalı zarf ._. _______ .... _.__"' 

aabn alma komi yona baıkan . 

Muhammen bedel 
Lira Kr. 

2100 00 
1404 00 
672 00 
1580 00 

2940 00 
880 00 

1440 00 
1040 00 

1566 68 

ilk teminat 
Lira Kr. 

157 
105 
50 
42 

220 
66 

108 
78 
42 

50 
30 
40 
00 
50 
00 
00 
00 
48 

:Alt oldutu 
Okul 

Kız öğretmen okulu 
Kız öğretmen okulu 
Kız öğretmen okulu 
Buca orta ı0kul pans:yonu 
Kız, erkek liseleri, sanat okptu 
Buca orta . vf! Kızılçutlu öğretmen 
Kız, erkek lisesi Vtr"Sanat okulu 
Kız, erkek liseleri ve sanat oltiiJ°i 
Buca orta ve Kızılçullu öğretmen 
okulu 

Yatılı okullann yukarıda yazılı ihtiyaçlarının yapılan açık eksiJtmel erinde istewli çıkmadığından açık ek siltmeleri uzatılmıştır. Şartnameleri 
her gün Kültür direktörlüğünde görU lebilir. Eksiltmeleri ayrı ayrı 10 10/ 939 tarihinde şl\Jı günil saat cın °lört\e hükiimette KiJltü:r d'.rektörıü~ı:ıde 

, yapılacaktır. isteklilerin belli giln ve saatta teminat makbuzları ıle Jeomiayona ·15&'8 vurm'"alAr! ilin olunur. • • - ""35-e6 

.. 


