
( BiR ÇEK TA YYAREC!Sl ALMANLAR- ""\ 
DAN lı.YTlKAJI ALDI 

Paris, 9 (Radyo) - Pragda Çek tayyareci
le1 indeıt birisi bugün tayyaresiyle tecrübeler 
yaparken, Almanlco·dan intikam almak için 
tayyuresiyle berabe~· kesif bir Alman kalaba
lığrnuı üstüne düşmüş ııe bıı kalabalıktan 67 
kişiyi öldürmüştür. Tayyareci, tayyaresiyle be
raber parçalanmıştır. 

r . ' Yugoslavyanın kimsenin arazı· 
sinde gözü yoktur 

Belgrad 9 (Radyo) - Başı·ekil Svetkoı1 iç, 
bugün bir :ıutulı: irat et ıni~ ı·e Yııgoslarya;ıın, 
hiç bir derletle ~htil<if .fı~lıııde lnı!uıımadıgını, 
kinısenilı araziswde gurn olmadıyım ve hal~ 
ke11di istiklalini miidafaa etmelı:teıı başka bır 
emel beslemediğini sylemiştir. 

Yirmi dokuzuncu yıl 10 T. evvel Salı 939 No . 7966 Her gün sabahları lzmirde çıkar siyasi gazetedir. Telefon No. 2776 (Nüshası her yerde 5 kuruıtur) 

Alınan Erlianıharbiyesi Sulh · ıstiyor 

Almanların, bugünlerde Tiyenvil mıntakasında umumi 
+aarruza geçmeleri ihtimali çok kuvvetlidir 

Dün hava muharebesi oldu 

~""""""'-...... , j ....... 

(Sağda, garp cephesinde Fransız tayyare ve tayyarecileri, solda garp cephesine ;iden İngiliz tankları 
L tecrübe ve manevralarda) 

grafon~rza~t 9 . C~ıad;o) .:-:- J?eyli Tel- yaresiyle karşılaşmış ve derhal mü- de vuku bulmuştur. 
göre gAl esının \ :~~ıgı hır habere sad.emeye girişmiştir. İngiliz tayya- Paris, 9 (Radyo) - Alman ordu~ 
R'b ' t ma~ya harıcıye nazırı Von resı Alman tayyaresini düşürmüş ve su Bal havnlisinde ve Kostans gölü 
m~s~~ı~O~)'st 1 f:ı1~ova~.a yaptığı ~P1:1 te n;ürettebatının kurtarılması için de m;ntnknsmda tahşid edilmektedir. 
etrafı d a 111 e mustakbel vazıyet cıva~da bulunan bir gemiye talimat Tahşidatın yapıldığı mıntaka dahilin 
Ilı.ti ~ a uzun uzadıya konuşmuş ve verdıkten sonra devrivesine devam deki bütün kövler 'sivil ahaliden tah-

erın \•apacag· ı Ih t kl'f' · · · · " ' de . · .. . su e 1 ının a - etmıştır. liye olunmaktadır. 
b n:ıt'kabulu. halın de Rusyanın har- Bu mü::ıademe şimal denizi üzerin- -Devamı 3 n cü sa hifede -

e ış ırak edıp etmiyeceğini sormus-
tur. Stal~n: .Rusyanın haı·be iştirak 
:tme~ fıkrınde olmadığı cevabrnı 
~er.mı~. Almanyaya yalnız erzak ve 
ı~tı~.aı marl<lıeıler gön el eı·e b'ileceği
nı ı::oylenıi~tir. 

------=oo 

MAJiNO 

Askeri sahada hiçbir teşebbüste 
bulunmıyacağına dair olan 
kararını değiştirmedi 

Amerika hükômeti 
Alma~ya'da Bitaraflık kanununun tadili mesel~
Dahili emniyet sinden muzaffer çıkacağından emın 

f t •batı Vaşington, 9 (A.A.) - Bitaraflık! rilecektir. İnfiratçıların şefleri hükü· 
er l meselesi hakkında rey verildiği za- metin Tobeyin takririni reddedecek 

Amest:rdam, 9 (Rad~·~) -. .Nas- man hükümet zaferi kazanacağından kadar büyük bir ek::ıeriyete istinat e~
yonal .. Tıdende gazetesının ı~t~hba- emin görünüyor. (Cash And Carry) tiğini itiraf etmekle beraber bu takrı
rına go~e. Almanyada (ha:p .sıt~hba- şartı kabul edilinceye kadar kanun rin siliihlara konanan ambargonun kal 
rat s~rvıs~,> namı al~ı?d~ S ;?1 bır te: layihası müzakerelerinin tehirini tav- dırılması projesine itiraz ~den .ku~et
şe kkul vucude getırılmı~tı.r. Hu.susı siye eden ayandan Tobeyin takriri hak leri ölçecek bir mihnk taşı vazifesı ıG
kıtalar ve gestapo şeflerı .ıdar~sı~?e kında bugün veya yarın bir karar ve- receğine inanmamaktadır. 
bulunan bu teşekkül, dahıld~kı d~ş- uc***»>-----
manlarla mücadele edecektır. Reıs
liğine Hiderik getirilmiştir. Bu ted
birin, Almanyanın emniyeti için ye
ni bir garanti maksadiyle vücude ge
tirildiği öğ~enilmiştir. 

Hariçteki Almanla~ 
----*·---

Daladi'ye Celbedilerek Bohemya, MoraV)ICi 

Bu gece bir. söylev 
verecek 

ve Polony_ada iskan edilecek 
Rina, 9 (Radyo) - Letonya ve 

Estonya Almanlarının, yedi gün için 
Paris, 9 (Radyo) - Başvekil Da- d 1 Al h' 

l d. t 20 d d d .. eyer erini terkedip manyaya ıc-a ıye; yarın saa e ra yo a mu . ..- A • 

him bir nutuk irad edecek ve ağlebi ret etmelerı, Al.man .hu.k?m~tı. tara· 
ihtimal Hitlerin söylevine cevap ve- fından kendilerıne bıldırılmıştır. Bu 
recekti~-. Almanların nakli için Letonya ve Es

tonya limanlarına müteaddid vapur
lar gönderilmiştir. 

Mübadelesi takarrür eden bu Al-
---*·---

Müzakereler 

manlar, en zengin kimselerdir. Bllltl> 
ların çoğu, mübgdeleyi istememek· 
tedir. 

Berlin, 9 (Radro) - Romanya, 
Macaristan ve Yugoslavyadaki Al .. 
manlann Almanyaya getirilerek, Bc
hemya, Moravya ve Polonyadq i;ıkAn 
edilmeleri kararlaşhrılmıştır, 

. Lonclra, 9 (Radyo) - Almanlar. 
ılk defa olarak garp cephesinde ağır Tı k b l 
topçu batnryalariyle dün FransıJI. Zaptı hicbir vechile mltmkün e rar aş ıyor 

- ece*"**>>> 

Alman milleti mevzilerine ateş açmışlar ve .mütea- • • Belgrad, 9 (Radyo) - Yugoslav-
kıben iki defa hücumda bulunmuş- . olmzyan ceıı·k bz·r kaledı·r ya ile Almanya arasında başhyan ve 
lardır. Taarruz eden Alman kıtaatı son günlerde inkitaa uğrayan ticaret 
~~-ıif mitra~yöz. ateş.iyle püskürtül~ Parhı, 9 (A.A.) _ Edga:· Ansel manın buralara kadar gelmesi için da- milzakere]eri~in, ~ugünlerde tekrar E 

. şler ~e hıç bır netıce elde edeme- Novrer Majino hattında bir yer başlı- ha evvelden siper hatlarını asması la- başlıyacagı soylenıyor. H b d a muarızdır r• 
nuslerdır ~ it d d .. ar ın evamın • ~ · ~ı a ın a şu yazıyı yazmaktadır: zım ır. Bu siper hatlarından evvel de *---

Lon~ra, ~. (Ra~~?) - .. Alakadar Majino hattı diye anılan büyük is- sa~ra müstahkem mevzileri mevcud- R Ja k h b. d lh tavsı·ye edivor 
rehafılde Mylendıgme gore; Alman tihkamlar silsilesi haricen hemen he- duı:. oman)'QUı n Qnf ar f)'e e SU '.T 
arın, bugünlerde Tiyenvil mıntaka- men hiç görülmez. Yoldan bazı diken- Bu istihkamların arkasında ise Jl.I [ k f • • b • . H A ·an- Alman erkanı harbiyei umumiyesi B. 
~~~?a u.mumı bir taarruz yapmaları 1i tel örgüler veya tarihten evvelki za- Verdüne kadar askerler toprağı kaz- ır~em e e tmrze enzrn Parıs, ~__(~a~o) -.. av~~ i.nya Hitlere bir rapor vermiş ve sulh yap. 
1 ımalı ~ok .kuvvetlidir. Fransız er- manlara aitmiş gibi putrel yığınları makla meşguldür. Bütün dünyaca ta- l [ * sının ~erdıg: a ere go.re,b'l ~ için mağı tavsiye eylemiştir: Alman mille· 
kin~harbıy.e!'l.ı.' bu muhtemel taarru- yükseldiği göriilür. Fakat tanklara kar nınmış Vauks Douanmet kaleleri bir Ve petrO ge ıyor ~.~ans~z tor~kl.ar~na ~!re;~~ fikri- ti de harlıin devamına şıddetle muarız-
zaL a~{1 bütun tedbirleri almıştır. şı dikilen bu barajlar istisna edilirse tevkif mevzii olarak tekrar ihya olun- İstanbul, 9 .(_Hususi) _ Son za- ~ ~ra1 deı::d~ı.e ecavuz e rn dır. 
t' . on ra, 9 (A.A.) - Hava nezare- ortada hiç bir şey göze çarpmaz. Bir muştur. manda Romanya.dan memleketimize nı ıs e~~ ı~.t ıkan haberlerde 
ınİıkn.soAn tebliğinde deniliyor ki: son bahar manzarası gibi her şey ör- Bir bitar·af topçu m"teh nıühim miktarda benzin ve petrol ynı ayna an ç ece***' ,,, ___ _ 

ı lman de · t · · 1 t,"l ·· · 1 · t' B · 1 · · u assısına so-de . . .. . nız ayyaresı şıma u muş ve gız enmış ır. u gız eme ışı ralım Farzediniz k' Al 1 h gelmektedir. B lt k 'f 
ler~ızı uzerınde .İngiliz hava kuvvet- Picasso Dunoyer ve Segonzeç gibi haki~i etini elde \ man ar ava R a ı a 
leı-Jle h~~.b~ girişl!1iştir. Bu tayyar~- birinci s~nıf ressam~ara ya~tırılmıştır. Ferzed~niz ki topçularıu~u~~~:u~orlar~ * OmQn)'a 
n 'k!1 bııının denıze düşmesi üzerı- Maamafıh şuı·ada bır tepenın yamacın d' k' d la. u:. anne l ·ıtere ..J Alman nüfuzu 
İki ıi~n~i. Alman ta)~yaresi ka.çmıştır. ua yuvarlak b~r leke gör~lüyor. B_u bir y;;'~r:~~u~~~ b~ o~u:::ıyle. ~~~~:: ngı T ransi lvanyaaan as· 
0 t gıJız tayyaresıne mermıler isa- mantara benzıyen tepesı basık bır çı- .1 ·ı · d kAf• d a~ ıs ı /ı db .. l • l . . k • ka/kı"or 
s:raet~işse de tayyareler mühim ha- kıntıdır. Yüzlerce metre imtidadında ~~:~~~~~ı etaha.ı ~r~~f.de ı~~P eden aşe fe tr eri O ıyor kerlerını ce ıyor J • 

tur. ugranıamıştır. Hiç bir ölü yok- vasat çapta bir istihkam. Fakat bi; ta- Cevap şud:ı~~ e e 
1 ır mı· Londra, 9 (A.A.) _ Hükümet ve- Bükreş, 9 (Rady~) _ Romanya Paris, 9 (Radyo) - Havas Ajansı, 

L arruz karşı~ında satıhtan mermılere Al t • - sika usulüne tabi tutulan bazı yiyecek h "k· t' Macaristanla mutabık kal- Rusyanın Baltıkta Alman nufuzunu 
ondra, 9 (AA ) B' . . . maruz tek hır kazemat mevcuddur. • man opçusu~u.n yapacagı aza- . t . . uy ume 1

' 'l dal( kuvvetle- tedrici bir surette kaldırmağa ve ile-
keşif tayyaresi . . . - . ı~ ıngılız Bu ise muzzam bir gözden ibarettir. mı şe~ ~uleler~en ~ırı üzerine nihayet mad~el~rmden ba~a. ;ıgıl.!erenın .. er- d~g~ndaı;, Tran3ı vank~ı t~r Macaris ride Almanya tarafından gelmesi 
riye gezerk ~ımal denızınde dev- F kalade çelikle zırhlanmış olan bu 300 mılımetrelık hır obüsü tam isabet- zak ıbtıyacını temın ıçın luzum gore- rını gerı çekmege baş ş · 1 R men muhtemel he h . b' t hl'k - .. 

en hır .6.lman deniz tay- g~:ün içinde iki bebek mevcuddur. le yerleştir~ektir.. ceği bü.tü!1 tedbirleri son bahardan iti- tan hükümeti de, b~nda~y~vv{uvv~tleri lemeğe çalışt~ğı:~gıaz;ror~ 1 eyı on· 
Diri bir sahra topu ve diğeri bir mit- Hal.bukı ~ek bır kuleyi tahrip için ~aren ıttıhaz ~tmek tasavvuru~da~ır. hudu~lapnda. tahşıt ett g Y Y 

S ı ı·alyöz. İstihkamın diğer kısımları ta- bu şe~ılde bır çok obüslerin tam isa- J~mbon, ko~seı:ve.~ hububat vesaır çıft- çekmıştır. ovyet er mamiy]e örtülüdür. Bu muazzam ve beti lazımdır .. Bütün kuleler ve kaze- lık mahsulatı ı;ıu~ayea edecek . oı:ın • l ç K ş k 
modern mevzi toprağın arızaıarına matıar tama1!1ıy1e ~ahrip edilmeksizin he~ şahıs hususı bır .~u.~satnarne ~stıh- Bıtaraf /arın vapur arı an· ay· e 
t 1 . dqerine uvdurulmuş ve etten ve kemıkten ınsanlardan mürek- salıne mecburdur. Butun margarın ve d' 

FinlandiyaJan 
e~~:r~;ı~e~r:a~larla kaplanmış 9 ila kep hiç bir ordu bu hattı yaramaz. İÇ yağ.stokları bu maddeleri hazırlı - Almanlarca mütema ıyen Sulh mu teklif etti? 
12 metre kalınlığında bir toprak taba- .. İşte bu çelik ve b~ton ağı Baleden r~n müe~seselerde b!-1 gece yarısın~an . d lunuyor 
k 'l "rt"l"d". t,.ı'nde insan kendı'- Luksemburga ve denıze kadar uzanıp ıtıbaren ıaşe nezaretı tarafından ınQsa müsa ere O Tokyo, 9 (Radyo) - Çankayşek 
ası ı e 0 u u uı · " d d'l · t' A t dam ç· · ·11~ l'd · d l t · · 1·ftl • • f . d h tr b' h içinde hi~seder gitmektedir. ere e ı mış ır. Paris 9 (Radyo) - ms er · ının mı ı ı erı ve eve reısı AA -

arazı lS eme diler r;;_er ~e~\11ektir~~l=ı~şliyor. Ve b~ elek~ ** dan bildirildiğine göre iki isveç v~- m~k.şaı:tiyle ja.~o_ı:ıyay:ı sulh te~l.if et-
t' •Y• ı)· t ada çalışan bir dinamo puru daha Almanlar tarafından te•- mıştır. Japon hukumetı, bu teklıfı der-

~-hŞl~okholm, 9 (~.AA.l) - Finlandiya tırı~ı ~~~Ya oror Yiyecek su benzin ve Al H J t• kif edilerek Kiyele götürülmüştür. hal red etmiştir. 
\Ut ı ıye nazırı hır man gazet . emın . ' . •v •• man ey e 1 
beyana~a bulunarak demiştir k_.s.ıne mühimmat o kadar derınlıge gom:ıı: • G 

S' . •Y. • b' ı . müştür ki, hiç bir düşman merrnısı T E B L 1 L E R - ovyetler bırlıgının ı~den ara- buralara nüfuz edemez. Yiyecek aylar-
zi tal:bi~de bulunduğuna. d~ı~ hiç bir ca kifayet edecek nisbettedir. Eğer düş R . . k • • l 
şe! bılnııyorum. Sükftnetımızı tama - man istihkamcıları tüneller kazmağa usva Harıcıye omıserı Mo otof 
~lYle muhafaza ediyor ve vukuata in- ve istihkamlara yanaşmağa muvaffak 
tı.za ı bet d 1 1 / k l b l Paris, 9 (Ra~yo) .. - J?ün akşamki Fransız resmi tebliği: . .. . 

. r_ ediyoruz. Sovyetler birliği ile o salar bile yıkılmaz on uvar ara i e mÜZQ ere ere aş amışfır Mozelin d~gu bolgesınde düşmanın yaptığı çıkış har~ke~ı puskürtül-
Ftnlandiyanın menfaatlerini alakadar karşılaşacaklardır. milştilr. ŞarlaJ mıntakasında karşılıklı top ateşi teati cdılmıştır. 
~~nt·rn:;s~leler hakkında görüşmeler 1stihkamlara giren hava, gazlardan . Moskova, 9 (Radyo~ - Riterin bulunmaktadır. Müzakereler, Rus- Paris, 9 (A.A.) _ 9 ilk teşrin sabah tebliği: 

abı.ıdır. hususi cihazlarla temizlendikten son- rıyasetindeki Alman tıearet delega~- yadan gönderilecek ham madde me- Dün akşam üzeri geceleyin Niedin aşağı vadisinde ve Sarrebruckun 
b Berlın, 9 (Radyo) - Finlandiya ra girmektedir. İstihkam altı veya se- yonu tayyare ile Morıkovaya gelmış selesi ve ticari işler üzerinde cere- cenubunda temas unsurlarının faaliyeti kanledilmiştir. 

;~ •1~1b~şvekili ve halen Stokholm se- kiz kattan mürekkentir. Bazıları çok ve Sovyet hariciye komiseri B. ~folo- yan etmektedir. Riter, üç gün Mos- Berlin, 9 (Radyo) _ Başkumandanlık tebliğ ediror: 
~~~ .. ~ ın.skiye hareket etmiştir. Sefir, daha derindir. Kati}·en görünmiyen tof ile müzakerelere başla~ıştır. He- kovada kalacak ve Berline dönecek- Şarkta: Alman kıtaatının tahdid edilen hududa doğru yürüyüşü devam 
.1 u~etınden talimat alarak Rusya bolokhavzlar, siperler ve küçük pos- yette Almanyamn petrol, kımy~, de- tir. Heyetin, bir hafta kadar Mosko- ı ediyor. Garpta: Mevz'i ceşif kolları ve hafif topçn düellosu olmuştur. Had e 7akerelere başlamak üzere ora- talar muhtelif istihkamları yer altın- miryolları ve denizyolları naklıyatı- vada kalması muhtemel ırörülmekte- 1va kuvvetlerinde zavıf kesif faaliveti vuku bulrnu. tur. 
an oskovaya gidecektir. dan biribirine ı•aptetmektedir. Düş .. nı temsil egen on kadar mütehassıs dir. 
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Sar havza·sında cenahı Alman 
maruz bulunuyor 

1 Vilayet Haberler!] 
Tren kazası Konak. Karantina 
tahkikatı otobüs seferleri 

tehlikeye 
Almanlar, Fransızların Sarbruka doğru ileri hareketine 

taarruzlarda bulunuyorlar olabilmek icin sık sık • 

• 
manı 

Havas ajansı1 askeri harekat hak
kında şu tebliği neşretmiştir: 

Paris 9 (Radyo) - Alman kıtala
rının Müzel cephesindeki hücumla
rı, burada tutunabilmek gayretine 
matuftur ve Almanlar, bu hareketle
riyle fransız ileri hareketine atfet-

tikleri fevkalade ehemmiyeti açığa 
\•urmaktadırlar. Diğer taraftan Sar 
havzasında Alman cenahı tehlikeye 
ve tehdide maruz bulunmaktadır. Bu 
itibarla Almanlar, Fran ızların Snrb 
ruka doğru ileri hareketine mani o
labilmek maksadiyle sı}< ~ık, fakat e-

hemmiyetsiz taarruzlar yapmakta
cl!l"lar. Üç gün zarfında bu havalide 
yaptıkları şiddetli bombardımandan 

sonra faaliyete geçerek biribiri üze
rine ba--kınlar tertip etmişlerdir. Az 
askerle yapılan bu baskınlar mitral-

yöz ate::iyle kolaylıkla püskürtül
müştiir. Bu muharetıelerde Alman
ların rnak~adları tamamen ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. Fransız as
kerleri, ta hkirn ettikleri mevkilerde 
çok sağlam ve emnirettedirler. 

Rusya 
Estonyada garni. Çin 

Rus Ordusu Avustralya 
hudutlarını geçmiş ve Çin Tür· lngiltereye tayyare 

zonlar yapacak kistanını zapt lf!ylemiştir ve ordu gönderiyo 
Moskovadan bildiriyor: rının; Çin hududlarını weçerek, Kan- Bu haber, japon siyası mehafillnde ralya hükumeti, harbe iştirak etmek 

Paris 9 (Rad:>"l'.>) - Ha\·as Ajansı Tokro, 9 (Radyo) - Rus ordula-ı kistanmı işgal eyledikleri söyleniyor. Melbrurn, 9 (Ra(iyo) - Avustu-

Sovyetler, Estonyada 40 bin kişi- çu ile Seykan şehirlerini ve Çin Tür- derin akisler uyandırmıştır. üzere ingiltereye ilk partide 3200 
den mürekkep dört fırkalık bir garni- K ı d tayyareci göndermek üzeredir. Bu 
zon tes~sine kar~r vermişlerdir .. Let?~- IZJ or u kuvvete general Döların kumanda 
yada Lıbav ve cıvarına da 80 bın kı§ı- edeceğinden adı (reneral Döların 
lik bir ordu gönderecek ve buralarda grubu) olacaktır. Avusturalya, Av-
derhal büyük kışlalar inşa edecekler- Estonya topraklar, .. na gı·rmeg ... ~- ve rupaya ayrıca bir de kara ordusu V( 
dir. ır:; a ltı filo tayyare gönderecektir. A 

Diier taraftan Litvanyada da Da- • b d vusturalya başvekili Manzies, bunı 
aardvildebirgarnizontesisinıistemek tayın olunan yerleri i-egale aşla ı temin ettiğini ingiltere başvekilim 
tedir. Sovyetler, bu yeni dileklerini Y bildirmiştir. 
Esq,nya, Letonya ve Litvanyaya bil - Londra, 9 (Radyo) - Stokholmda caktır. S ı · .. 
dirmitlerdir. Gönderilmek istenen as- çıkan Senta Tagbilad gazetesinin Ber- Kopenhagda çıkan Politiken gaze- OV yet meC lSl 
keri lfavvetler, bu memleketlerin mev- !inden istihbarına nazaran Almanya, •esi de Stokholmdan aldığı haberlerP. 
cud aakeri kuvvetlerinden daha faz- harp müddetince Sovyetler kendisine atfen Sovyet kıtal~rının b~g.ün. V~Yfl Letonya anlaşm =1Sln 
ladJr. lazım olduğundan Almanlar şimali Av yarın E.stonyaya gır:ceklerını b.ıldırı-

Jave9 gazeteleri, Sovyetler birliği- rupa memleketlerinde ve Baltık deni- yor. Kızılordu, ewela Marya Pıkova- tasdik etti 
nin Finlandiyaya Baltıktaki küçük hii zindeki hareketlerinde Rusları tama- ya gireceklerd.ir. ~s~onya kıtaları va- Moskova, 9 (Radyo) _Rusya. Lt 
kümetler gibi hareket edemiyeceğini men serbest bırakmışlardır. Hatta İs- ziyet alarak hır hadıse çıkmasına ma- t 1 ük k 1. tara ·· ı · .. h · ·· ·· ı G K · 1 - ı n . ki ·d onya an aşması, y se mec ıs . 

Cumaovası ve Develi köy istasyon
ları arasında vukubulan tren kazası 
tahkikatına müddeiumumilikçe de
vam edilmektedir. Hadise yerinde 
yapılan keşifte Naziliden 1356 sayılı 
marşandiz katarından 17 vagonun 
nasıl koptuğu tespit eiilmiştir. 

Kopan demir zincir, müddeiumu
milikçe devlet demiryollan umum 
müdürlüğüne gönderilecek ve mu
kavemet derecesi sorulacaktır. Gard 
frenlerin isticvapları ikmal edilmiş
tir. Bunlar, marşandiz katarında bu
lunduklarını. ekseriya Develi veya 
Gaziemir ista.:ıyonlarında tren ma
nevra yaptığı için gece katarın kop
tuğunu farkına varmadıklarını, fa
kat rampada bir kazaya mani olmak 
maksadiyle fren yaptıklarını söyle
miş l erdir. 

Ilk yazdıklarımızdan baıka tespit 
edilen yaralılar Ödemişli Ahmed, 
Bayındırın Kurd mahallesinde Za
fer sokağında oturan Murtaza oğlu 
t 5 yaşında Turgut ve gardfren Ce
maldir. 
Ödemiş treni makinisti Mehmed 

" emal de hafif yaralıdır. 1316 sayılı 
Ödemiş Y.Olcu katarı makinistinin De 
veli köy istasyon memurluğunun, yo
un açık olduğu hakkındaki işareti 
izerine yoluna devam ettiğini, mar
ıandizden ayrılmış olan vagonlara 
l5 metre kala kırmızı tehlike işare
"ni rörilnce fren yaptığını, fak at lo-
omotifin, _sene öndeki vagonlara 
rpmasına -aradaki mesafenin az
ğından- mani olamadığını söyle-
1iştir. Hadise yerinde tetkikat ya
an mütehassısların kanaatine göre 
olcu katarının makinisti, şiddetle 

"ren yapmamış olsa idi kaza çok f e,. 
·i olacak ve belki lokomotif de par
alanacaktı. Hadise münasebetiyle 
uçtular bir iki güne kadar tespit e
lilerek tahkikat evrakiyle sorgu ha
dmliğine verileceklerdir. 

Dünden itibaren belediye otobü• 
!eri Konak - Karantina arasında iş
lemeğe başlamıştır. Şimdilik bu hat 
üzerinde 6 otobüs i'letilmiş ve oto
büsler Konak - Köprü mevkileri ara
sında gidip gelmektedir. Köprü Gü
zelyalı mevkileri arasındaki ıyolda 
mühim çukurlar ve otobüslere zarar 
verecek çıkıntılar vardır. İleride yo
lun bu kısmı da tamir edilince ot<r 
bils seferleri, Güzelvalı.w" ,kadar U• 
zatılacaktır. 

Maaş alamıyan 
muallimler 

Sanat okullariyle Cumhuriyet kıı 
enstitülerindeki ücretli muallimler, 
Eylftl ayı maaşlannı henüz alamamış 
!ardır. Bunun sebebi, doldurulmak 
üzere vekaletçe gönderilen ve mali
ye d~irelerine teslimi icap eden me
mur fişlerinin alakadar katipler ta
rafından henüz doldurulmamasıdır. 

Belediyelerin paraları 
Bilftmum hususi idare ve belediye

lerin veznedarlığını, şubesi bulunan 
yerlerde iş bankası, bulunmıyan yer
lerde ziraat bankası, o da olmazsa 
mal sandıkları yapacaklardır. Dahi
liye vekAleti, bu vazifeden dolayı 
hiç bir masraf verilmiyeceğini ala
kadarlara bildirmiştir. 

Hususi idareler tarafından ziraat 
bankasına verilen havalelerle ücrete 
tabidir. İş bankası havalelerden üc
ret talep etmiyecektir. Bankalar, va
desiz mevduata 2,50, bir sene ve da· 
ha fazla vadelilere 8,50 nisbetinde 
faiz verecektir. 

Aa~erlik dersleri 
Maarif vekaleti, askerliğe hazır· 

hk dersleri muallimlerinin asıl vazi
felerinin aksamaması maksadlyle 
ders saatlerinin mümkün olduğu ka
dar az günlere tahsis olunmasını bil. yazm~~tadır)ar. Bu gazeteler, boy e Hçın en mub~ml Auslsu o an h:s.rosb: o- ıı oBr:nukg~ ·ç~ış. ca nı. ı4r.b. k" . B fından tasdik olunmuştur. 

bir hareketin yalnız şimal memleketle- maya varsa ı e manya, ıç ır r:.'::': . . ıı; · .şı .o:esareyı, ın ışı .~r- • • 
rinde değil, fakat şimal memleketleri- yapmıyacaktır. '~e harp devam ettıgı sıskırı, bın k ·ı Dago adasını ve d!ger Fındık ta/eplerı gı!· 
ne karşı iyi hisler besliyen Amerikada milddetçe İskandınavya yarım ada ·ın- kuvvetler de kararlaştırılan yerlerı tu- • 
bile fena hisler tevlit edeceğini kay- da Rus hareketJıorine asla karışmıya- tacak ve oralarda yerleşeceklerdir. tıkce ar fıyor 

Et ne: kliye ücretleri z:l~~le mıntaha•ında 
Mezbahada kesilen etlerin nakil • 

dediyorlar. • Trabzon, 9 (Hususi) Fındı! icretlerinin belediye meclislerince tetkıkat 
1:9.ranko Son D ~ki ka: fiyatlarının noksanlığı yüzünden dlf r l ..:;& memleketlerden mühim siparişler gel-

ltolyıı ••firini kabul Fı·nıaA ndı·ya Rusya ı·h- ~şi~~)-~v~~~~~~ ~;~;:~~~i::r
1

::~! 
etti w ki mUmkün olacaktır. Borsada kırın· 

tılı fındık 18 - 14, iç fındık 80 kuruş-
Burgos, 9 (Radyo) - General tan satılmaktadır. 

FrJ'nllo, bugün italyan sefiri Gamba- t • ı ,.. f b • • •• K h 
rayı kabul etmiştir. Sefir, itimadna- } a } uyuyor (t Ve 
mesinf vermiş ve bu münasebetle 
dostane nutuklar teati olunmuştur. 

Evkaf 
Fel4ketzedeler i'in 

bin lira verecek 

Rusya; Kara, deniz ve h:ıva kuvvet
leri harekete geçei. Finlandiya da 

asker top~ıyor Ankara, 9 (Husır;i). - Evkaf u
mum müdürlüğü Dikili zelzele fela
ketzedelerine yardım olmak üzere Par;s, 9 (Radyo) - Finlandiya Diğer taraftan Stokho!mdan Neue 
Kızılay kurumuna 1000 lira teberrü gazetleri, Rusyaya toprak verilmeme:ı i Zurcher Zeitung gazetesine gelen ha-

ni istemekte ve emrivakilere karşı a- herler Sovyetlerin Finlandiya nczdin-

Yüzde 3 karla 
s~tılacok 

İstanbul, 9 (Hususi) - İhtikar 
tetkik komisyonu bugünkü toplantı· 
sında kahve tüccarlarını dinlemiştir. 
Şirket 3ö.OOO kiloluk son parti kah
ve'ı·i tevzi edecektir. Tüccarlar an -
cak yuz.de 3 karla bu kahveleri sata
bileceklerdir. 

Mısır pamuk'arı için etmiştir. teş püskürmektedirler. dekki 1.ıu hareketi İsveçte derin bir en-

/ı •l't K l Finlandiya hükumeti, istiklalini dişe uyadırdığını bildiriyor. İsveç ga- Kahire, 9 (Radyo) - Mısır par-
n~I ere r a ı müdafaa için dört sınıf askeri silah zetelcri Finlandiyanın istiklalinin İs- lamentosu, Mısırın istihsal ettiği bü

D lonıva cumhurreı·sİnı· altına çağırmıştır. Moskovadan alınan veç için büyük bir ehemmiyeti haiz ol- tün pamukların, İngiltere tarafından 
S-0 ._, haberlere göre, Rus)•a da kara, denız duğunu \·e İ:>veçin 1.ıütün şimal devlet- ısatın alınması için hükümete Londra 

davet etti ve hava kuvvelerini harekete getir - lerini müşterek bir hayat sahusı ola- ile müzakere salahiyetini veren bir 
t . miştir. rak teiakki ettiğini yazmakta .lır. kamın layihasını kııbul etmiştir. 

le ıol ndlrtıa, 9. (I~adpyot) n'-'a cnugmılhteurre Berı.ıe! 9 H(Al.~.)k-;--d Nöa~hricd~~~~n T J Ss 1 f k 11 
ra ı a ncı JOrJ, o o ,, . - razete ınııı e sın:s ı en gren •gme , 'J e 

reisi Rkeviçi Londraya davet et!"ış- göre Sovyetler tarafından Finliindi - ":l VV a re l nem~ '\l eı an 
tir. Rakaviç, Londra seyahatınde yadan müzakereciler göndermesi için 3646 
kralın misafiri olacaktır. yapılan davet fevkalade nazikıine bir 

ayin ve vekaletçe tasdik edilecek 
lcret mukabilinde mezbahadan sa
ış yerlerine taşınması hakkının mün 
lasıran belediyelere verildiği dahili
·e vekaletinden vilayete bildirilmiı
ir. Vekil et, belediye meclislerinin 

nemen et nakliye ücretlerini tespit 
tmelerini ve tasdik için vekalete 

göndermelerini emretmiştir. 

Cunıhuriyet bayramı 
Cumhuriyet bayramı hazırlıkları 

için bugün saat 14 de vila.rette bir 
toplantı yapılacaktır. Toplantıda be
lediye reisi, komutan, kültür direk· 
törü ve diğer alakadar zevat buluna 
caklardır. Bayramın kutlulama prog 
ramı tespit edilecektir. Bayrama iş
tirak edecek talebe, şimdiden talim-
er yaparak hazırlanacaktır. 

Mahsüller ·n f iat ·eri 
İzmir kuru üzüm ve incir ihracat

çılar birliği idare heyeti, bugün tica
ret odasında otplanacak Ye muhtelif 
mevzular üzerinde müzakerede bu
lunacaktır. Persembe gUnü de birli· 
ğin umum} heyet toplantısı yapıla
cak ve toplantıda ihracat mahsulle
rimizin fiat birliği üzerinde mnzake
reler geçecek, karar alınacaktır. 

Ev!enme 
H t d lisanla yazılmış olmakla berab0 r Sov- 12 Biı incit ş, in 989 perşMıbe fliiniinden itilıaı·en Bayan Melahat Kadaifçioğ)u ile a 3 Y a yetlerin yapacağı teklifler nakkında :Muhterem müşterilerine bu senenin SÜPER filmi olan ve bilyük maarif cemiyeti taJebe yurdu müdü-

A.I b' . • milsbet hiç bir işareti ihtiva etmemek- Franısız muharriri FRANCİS CARCONUN şaheseri rU arkadaşımız B. Şerif Andaçın ni-
,,.ı e UE S "çımı tedir. • • d 

h l ki l\loskovaya gitmek üzere nıüzakere KADINLAR HAPJSHANESJ kahları belediye evlenme airesinde 
azır l !lrl ci olarak Finlandiyanm Stokholm el- genç çiftin dostları, akrabaları ve 

Ankara, 9 (Hususi) - Hatayda çisinin tayin edilmiş oldui'unu hatır- o y N ı y A N L A R güzide bir kalabalık müvacehesinde 
mebus seçimi hazırlıkları ilerlemiş- latan Finlandiya matbuatı Sovyetıe.r- V 1 V J AN E ROMAN CE - RENE E SA/ N T • GYR kıyılmış ve akşamına. nezih bir top-
tir. Müntehiplerin defterleri, askıdan le bir karşılıklı yardım paktı nkdinın B u G ü N Jantı hali J ayni daire salonların~ 
indirilmiştir AY sonuna kadar ikin- Finlandiyanın şimdiki bit{trafhk va- , 8 5 7 ve 9 seanslarında da düğünleri 'Yapı ı ıştır. 
ci müntehip

0 

seçimi bitecek ve Hatay ziyeti~ le .telif edilemiyeceğlni kaydey- A A R K ı s ı ve G E c E K u L A R Yeni evlileri hararetle tebrik eder, 

Dikili ve havalisindeki zelzele için 
tetkikat yapmak üzere maden araş
tırma enstitü sil müdilril profesör B. 
Salamon Kalvi, beraberinde bir jeo
Joğ olduğu halde şehrimize gelmiı, 
Dikiliye gitmiştir. 

Daha evvel Dikiliye gelmiş olan 
yüksek ziraat enstitüsü jeoloji dö· 
çenti B. Şevket Ahmed Birant ile 
birlikte zelzelenin hakiki sebebini 
tespit için jeolojik tetkikler yapacak 
tır. Bu heyetin hazı.rlıyacağı rapor 
başvekalete verilecektir. 

Dikilide zelze?e 
Diln Dikili kaza merkezinde ha. 

fif hissedilen bir zelzele vukubulmuı 
tur. 

Dikili fe'aketzede~erine 
yardımı listPsİ 

Dikili felaketzedelerine iane • .,. 
teai: Lira K. 

Dr. Kemal Tonay 
Asım Pelin 
Cemal Ataker 
Cumaovasının Yeniköy 
halkı 

Cumaovasının Akçaköy 

5 
5 

10 

2 86 

halkı 5 
Cumaovasının oğlan anası 1 'f 61 
Anadolu gazetesinin neşret-
tiği fevkalade nüıhası hası-
latı. lOL 
Ali Riza Yenler 10 
Elektrik şir,}teti memur ve iş. 
çileri 61 3 
Kocatepe okulu talebeleri 7 60 
Misakı Millt okulu talebele-
leri. 80 40 
Manifaturacı Aptııllah oğlu 
Nuri Sevil. 150 
Kırkağaçlı Kazım Taner 50 
Balçova okulu talebeleri 6 30 ~v~il~A'y~et~i:n~d~en~b~e~f~m:e~b~u~s~ç~ık~a~c~a~k~tı~r~. ~le~m=ek~t:e~d~ır~. ~-~~-~--~~~~=;~~~~~=~~=~~=~=~=-=~-~-=~~~e~b;ed;i~s~a~a~detler dileriz. 

X2 i 
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Fakat Ebrehe, Mekkeye doğru yak- mek ve kan akıtmakla kalmacackb. Öyle ya Abdülmuttalip, timdi yal- tine hayret ediyorum doğrusu. 
--~JSLAM T ARJHJ.... laştıkça, Aksi takdirde bir yolunu bulup on· varmağa başlıyacaktı. Belki de a - Filh@k.iq Ebrehe doğru şöylüygr· 

- Makladım Mekkedeki kabile- ları teskin etmek ihtimali de var· yaklarına kapanacaktı. du. Hayreti gittikçe artıyordu. Ab-

H M h d lerle harbetmek değil, yalnız klbeyi dı. .. . - Aman bize dokunma. dülmuttalip bu ,özleri ~kun içinde z t U amme yıkmaktan ibarettir. b. Bahd~us; l E~~ehe; Abduf duwttal~~ Diye istirhamatta bulunacaktı. dinledi ve gene itidalle şu cevabı ver· 
Diye haberler i§8a ediyordu. Ar- l"ıln ~ezıyetf~r~ndı, ı:ı1~na~p. oVuau au Fakat bunların hiç biri olmadı. Eb- di: ·--..-. YAZAN. M. Ayhan k H b d . ""f a enın sere ını e ışıtmıftı. e onun ld ö } değil y Eh he! Ben bu : • ~ tı a eı or usunun pııtar mu re- h kk d .. fk' l l .. f kk' d" rehe tahminlerinde a anmıştı. Çün- - Ye a re .. 

zeleri Mekkeye yakınlaımıtlardı. 8 ın .~ ıyı ı ~r er ~ mute e ır ı. kü Abdülmuttalibin ilk sözü; develerin sahibiyim. Sizin askerinis 
-17-

Diyordu. Putpereııtlerin ordusu 
SaJJ'a havalisiııden Mekke istikame
tine akına başladı. Kızgın çöllerde 
ordu efradı, kum gibi kanyanşıyor-

idiler. Habe, ordusunun bu zulmun- Arkadan da önlerinden binlerce fil Abdul~uttalıp .ka~ede duasını _ Ya Ebrehe, senin askerlerin ise onları yağma etti. Binaenaleyh 
dan, yagw mac•lıaından müteessir ol- bµlunan küllü kısım yürüyordu yaparak hır katıra bındı ve yola çıktı. be . d 1 · · w • B ben sahibi bulunduöum bir malın ı., 

' • · ilk d w H b d ·ı · nım eve erımı yagma etmış. u e 
dulılr. Mukavemete kalkıştılar. Fa~ Yağma devam ediyordu. Bu me- .. var ıgı. yer, ~ eş or usu 1 .erı do~ru değildir. Emret te develerimi desini istiyorum. Kabeye gelince, 0-
kat boşa gitti. yanda Hazret Abtü!~utt.~Jibin ov~da ~ufrezelerı ~ar~rgah~ .ol.d~: Ke~dıl~- bana iade etsinler. nun sahibi ben değilim, Allahhr. 

Çu'"nku·· ne mukavemet, ne müda- atlatılmakta olan dort yuz deveaı de rıne Ebreheyı gorecegını soyledı. Bır Eb h . .. I . h l ld EJbette onu sizin tecavüzlerinizdell 
·· ·· l ·· · · · M kk d h ·· Eh h · d d . · re enın goz erı ayret e açı ı. 

du. Atlarına binmit olan habeş cen• faaya, ne taarruza imkln vardı. guru t~ye ghıtmbeıştlı.. de hele . ~~u!d~ az s~~ra d re enın ça ırın an ıçerı- Yerinden kımıldar gibi oldu: muhafaza buyurur?. 
giverleri, geçtikleri yerleri titretiyor Genit badiyelerde orduya yol ve yagma a r erı er a ışıtı ı. ye gırıyor u. d k . O el b k - Bu kadar mı 
b".:: b 1 kılıçlarının ·· ünde e· k ı-·l la d b ı Büyjik bir teeaıürle karıılandı. Ebrehc onu ıörünce gülümsedi. . Bu da ne em~. t!) n er e - - Eveti 

Ut.,.n aş arı on gösterme için .ıu avuz r a u un- Abtülmuttalibi ' yani kabilenin Bu gül üste bir nevi muzaffer ve za- lıyor! f~t n~ler ıtıtiyordu. Bu h~y- Ebrehe kalktı. Derhal: 
iitlyorlardı. du. Bunların en meşhuru T aiften a- . . . h k f L b" .. ~- k . retinı gızlemıyerek Abdülmuttalıbe ili tt l"b" d 

1 
. i k 

O d da b 1 ı k ·11 • d b l Eb . 1 d k' h h reısını v~ er esçe maru ourn ır lim hukumdarlarm, arşılarındakı d' - Apt mu a ı ın eve erın en• 
r u ça u çu u ı etı e a' ınan urıga namın a ı şa ıa .. ,. ...tı Ebreheye go"'ndererek maksadını . . 1 v l' . d d d k cevap ver ı: dlsine iade ediniz! 

gö,terdi. F lca 1 . l k b h 'f' - esırın ya varmaga ge ışın en uy u a . ki kabe . . . d. . 
a t yo'dla hır~~~~ ı hueı~erbı ı anlamak lüzumu haaıl oldu. ları zevke benzer bir mana vardı. k-1 en zanne~tım 'a~n, ld~ın A Etmillrınıttvel:b ı. d"~üteka~ıben gen• 

Gilzergakta ne bu urlarsa yatma de alıp temız edi. ı-ıom ve cııa u Bu fikri kabileler erkAm Abdül- Eb h b la b be d v yı ı mamasını rıca etmege ge ın. p mu a. ı e _?nere . 
ediyorlardı. herifin mezarı yoldan aeçenler ta- muttalibe ~çtılar O da derhal. rde e kaluknun era r otur ugu Burası dininizin bir temelidir. Benim - Kö'!ble ~s~; gıt hdef Allahınt a y~l·I 

H h t ~ ' ik d · · yer en tı: d b b" k - 1 t v b' var. a esını mu a aza e mesın 
ayvan, aşara• eşya, ra, rafından nefret ve iıt" rahla seyre i- - Peki!.. _ Buyurµnl. .e u ına~ yı .mag~ ça ış ıgımı. ı- bekle! Benim maksadım halkla h!lrp 

mijcevherat, her feY bu azgın aürü- lir ve ruhuna lanetler savrulur. Dedi .. Mekkede telaa artıyordu. Diverek y.anında yor R'Ö terdi . lıyorsun:· Şımdı. .sen.ı~ bu emelı~· etmek değil, Kabeyi yıkmaktır, Işte 
ye bir lokma halinde geliyordu. Habeş ordusu, yavaş yavaş hede- Mildafaava k.aJkıRıhıa bir netice elde Mağrur. kum3nrlan A bdillmnt.talihin den b nı 'l.'"Z Ç rme (' kaJlcı acaat o k"dar. 

-DıııvJUn •dıı:ıı!ııık. -



10 Tepinievve] Salı 1939 (ANADOLU) ( SAHlFE: 3) 

lngiliz hava ku1;vetleri 
devamlı faaliyette 

Ligfrid hattının 
ileri sürülen 

noksan olduğu hak.'lrn da 
iddia pek gülıinçtür 

Londra, 9 (A.A.) - Fran. anın bir nı ve maketlerini tetkik L•tmenin ko- bir ç9k köyler üzerinde uçtuk. Fa_ 
tarafında Royal Afr Fnrces nezdin- lay olduğunu .söyl e mi <ıtir. Bu tahki- kat hayret edilecek bir şey varsa 0 
de bulunan bir mü~ahid İngiliz hava matın noksan olduğu hakkında ileri ela Almanların Sigfrid hattı üzerin
kuvvetlerinin Fransanm büyük bir sürulen idd ia gülünçtür. Sigfrid hat- de uçtuğumuz zaman buna mani ol
sır ile örtülü bulunan bu mmtakasın- tının ikmal edilmemi~ hiç bir nokta- mak üzere bize ateş açmamalarıdır. 
da ihtimamla maskelenmi<ı olan bir sı yoktur. Yalnız bazı münferid tayyare dafii 
hava meydanında programlarının Mülılzım bir defasında Almanla- topları zaman zaman üzerimize ateş 
tatbiki ile meşgul olduklarını bildir- rın gizlemeğe çalıştıkları büyük bir etmektedir. Almanların bu müstah
mektedir. top gördüğünü söylemiş ve şunları kem hatta ait esrarı himaveve neden 

~~ıgiliz h~va ku\~etler~ garp cep- ilave etmiştir: teves~ül etmemekte oldu.kl~rını bir 
he::;~d~· d

1 
e\ amlı hır f aalıyet göster- İçlerinde bir tek kişi bulunmıyan türlü izah edemiyorum 

me e :re~. Harp heııüz pek az ha- cc«***n>-----
ber verı l ebılecek bir sahada bulun _ • • 
n:~kla b~rabe: gör~ıen. iş pek mühim Rusya ha~ be ıştır ak Pazar gür,leri 

Açık bulundurulan 
d !ı· ~a!yarecıler Sıgfrıd hattının kro 1 
lcılerını almakta ve en ufak teferru- t • k 
atına k~dar tespit etmekte hayrete e mıyece 
şayan hır meharet göstermektedir -
l~r. Tayyareciler her gün bu hattın 
hınterlandAı üzerinde uçarak düşma
~ın hayatı noktalarını tespit etmek 
uzere pek tehlikeli keşifler yapmak
tadırlar. Her gün bir kahramanlık 
hadisesi kaydedilme~tedir. Bütün 
mesele Alman müdafaa istihkamla
rını mümkün ol duğu kadar iyi keşfe
de bilmektedir. 

. Royal Air Forces üslerini büyük 
bır meharetle saklamağa muvaffak 
olmuştur. Ziyaretim esnasında hay
retler içinde kaldım. Çünkü iki gün 
evvel oradan gecti!!im vakit dikkat
li. bakmasını bildiğim halde alelade 
hır ~anzaradan baQka bir şey göre
medıAm. Bu mıntakada bir tayyare ka 
rargahı olduğunu hic bir suretle ak
~ma getirmezdim. Jİalbuki bütün a
gaç kömeleri dibinde dallarla örtü
lü tayyareler bulunmakta idi. Ve o 
kad~r iyi prtü im üştü ki ağaçtan far
kedılemezdi. İ<ıtenildiği zaman tay
yare hareket ediyor ve havadan ba
kılınca nereden çıktığı belli olmu -
yord1;1. Tayyareciler ekseriya tayya
relerı yanında dallardan kulübeler 
inşa etmekte ve bunların dahilini 
mü~emmeJ bir surette tefriş eylemek 
tedırler. Bahsettiğim mıntaka düş -
n:ıanı~ pek yakıninde olduğu için 
şımdıye lcadar burada elde edilen 
parlak muvaffakıyetleri mevki zik
rederek anlatmağa imkan yoktur. 

Çünkü o vakit düşman burasının 
cografi vaziyetini tayin etmiş ola _ 
c:ıktır. Akşamları pilotlar civar şeh
rın otelinde toplanmaktadırlar. Bu 
t.oplantılarda .. bir kaç saat evvel üç 
Y .uz metre yukseklikte uçarak Sigf
rıd, ha!tın)n fotoğraflarını alan veya 
fe\ka.lade heyecanlı bir hava muha
r~besınde düşman tayyarelerini dü
ş~re.n tayyarecilere rastgelmek ka
bıldı.r .. Fakat bunların ağzından bir 
ş~!· ışıtmek kabil değildir. Bunu her 
R'.un~ü hayatın tabii seyri olarak te
lakkı etmektedirler. En aşağı rütbe
de olanlar da en yukarı rütbede o -
!anlar gibi yalnız memlekette bırak
tıkları, ihtiyat sigaraları olup olma
dığından bahsetmekte, fakat yaptık
l~rı uçuşlar hakkında katiyen bir şey 
söylememektedirler. 

Bu~unla beraber müşahid teferru
ata .aı~ bazı zararsız malfımat elde 
etmıştır. Genç bir ta\'\•are mülazımı 
bu ~ehirde Alman ·i~tihkamlarının 
henuz yosun tutmadığını, sarmasık
ların dıvarlara henüz ı:ıarılmadığını 
ve bu sayede istihkamların planları-

Zabıtada 
iiQ-

2 

İki e Ç°".uiunu alacakmıt 
Hü ç. şmelıkte Çavdar sokağında 

seyın oğl o 
yaşında ~· ? sm~n, eski karısı 22 
çocuğu Nıgarın evıne taarruz etmiş, 
tutulın~ almak istemiş; zabıtaca 

'i•Ur. 

Bayınd Hırsızlık 
ırda Arıkb k" .. d rangoz Ahın _ aşı oyun e ma-

veyi annesin ed .oglu Sabaheddin, ö
taşlı bir yilz~k~ıt 60 lira kıymetinde 
kaçmıştır. e bazı eşr_a ç_şlmış, 

Sarhoıluk 
Karantinada 805 inci 

berber Mustafa sarho sokağın.da 
adında hır' kadının şi olarak Hatıce ev ne git . 
ni olan bekçi ibral!ime hak mışt, mta
nıiştir. are e -

Yaralamalar 
Anafartalar caddesinde g 

Ha . 24 d arson san, metresı yaşın a Sıdıka ,
1 ~~~akla sağ kalçasından Yaralamıg _ 

Henüz hüviyeti anlaşılamıyan bir 
~dam, Basmahane istasyonu civarın
H an ~eçen Hüsnü kızı 23 yaşında 
r' arı;yeyi ustura ile muhtelif yerle-
ın en Yaralamıştır. 

- Baştaraf1 1 nci Sahifede -

Paris, 9 (Radyo) - Havas ajansı, 
garp cephesinde geçen haftanın son 
günlerinde Almanların gösterdikleri 
şiddetli t oPÇu ateşi ile kuvvetli piya
de hücum ve taarruzları kaydettik
ten sonr:ı cephede ilk defa görülen 
büyük propaganda faaliyetini haber 
vermektedir. Dün Alman cephesin
de top ve mitralyöz ateşi devam e -
derken, tank ve mitralyözlfl.rin yan
larına yerleştirilmiş olan muazzam 
hoparlörler ateşin kesilmesiyle bir -
denbire faaliyete ieçmiş, Hitlerin 
nutkundan bazı parçaları Almanca 
ve Fransızca bildirmiştir. Bilhassa 
Fransızlara hitap eden kı~mı, Fran
sız askerleri iki top ateşi arasında 
neşe ile karşılamıslardır. Çiinkü ho
parlörlerin faaliyetinden sonra Al -
man topcusu tekrar şiddetli ateşe 
başlamıştır. Bu suretle cephede bulu 
nan Fransızlar, artist Moris Şövalye
nin neşeli bir numarasını seyretmis 
o~?ular. Almanlar, tahliye edlimiş 
koylere de bazı ilanlar ~.T)}Ştırarak 
Alman - Fransız dostluğund8Jl bah
setmişlerdir. 

Alman topçuları, Fransız topçula
rının bulundukları yerleri direkt o -
larak ateş altına almağa çalışmışlar
dır. Almanların ÜG büyük baskın ha
reketi görülmüştür. Almanlar bu -
nunla esir almak, yoklama hareketi 
yapmak istemişler0e de hareketleri 
akim kalmış ve geri çekilmeğe mec
bur olmuşlardır. Maamafih büvük 
taarruz hareketinin başlıyacağından 
bahsetmek henüz yersizdir. 

Alman propagandası, Fransız as -
kerleri üzerinde hiç bir tesir göster
memiştir. 

Propaganda servısı. harbi.1 ilk 
günlerinde cephe<le iri harflerle n -
fişler •yapıştırmışlardır. Bunlarda 
(Alman dostlarınıza ateş etmeyin.) 
Çümlesi okunuyordu. Franı:;ız asker
leri, bu afişleri hedef ittihaz ve tah
rip etmişi erdir. 

00 

müesseseler 
. Ankara, 9 (Hususi) - Üç posta iş 

~ı çalı~tıran sanayi müesseseleriyle 
ı~~ıFıad.ı zaruret dolayısiyle pazar 
gunl~rı açık bulundurulan müesse
sel~rm hafta tatili kanunu hükiim
J erı~~en istisna edilmeleri hakkında 
dahılıye. ve.~aletince yapılan tetki _ 
kAat. netıcesınde muadde l bir kanun 
layıhası hazırlanmaktadır. Layiha ya 
kında meclise verilecektir. 

Paralarımız 
Bundan sonra memle
ketimizde basılacak 
A An.kara, 9 (Hususi) - Maliye ve

~~letı, evrakı nakdiye ve pul basmak 
ıçın .modern tabı makineleri getirte
ce~tır. Bu.~u~la paralarımız ve pul
laıımız Turk:yede basılacaktır 

Balbonun gaz~te~i 
Komün:zme hücum ediyor 
. Londra, 9 (Radyo) - Royter a
J ansı, mareşal Balbonun naşiri efka
r~ ~lan Koryere de Badovano gazete
sının neşrettiği bir makaleyi aynen 
vermektedir. Gazete; bu makalesin
de komünizme hücum ettikten son
ra, italyan milletinin komünizm dllş
manı olduğunu ve öyle kalacağını 
yazmaktadır. 

Ur fada 
Hayvaı sergisi açıldı 

Urfa, 9 (Hususi) - Urfada me
rasimle hayvan sergisi açılmıştır. 
Sergide ikramiye kazanan 53 safkan 
Arap atı ve tayı bulunmaktadır. Bi -
rinciliği Ali Özbekin kı.srağı ve Meh
med Temunın tayı kazanmıştır. Di
~,er dereceleri alan hayvan sahipleri
ıe de para mükafatı verilmiştir. Ur
fa havalisi, cins Arap at ve kısrağı 
yetiştirmekle şöhret kazanmıştır. 

Sergi, bu muvaffakıyeti tebarüz 
ettirmiştir. 

Harp malzemesi güm-
rük resminden muaftır 

Si va s ·Er zUrU m hattının açılma mera-
siminde B. M. Meclisi namına 

bir hey' et bulunacak 

Hükumetir;rıiz rençber ve çiftçiden buğday 
~atın a,ınması için mevzu 3,700,000 

lirayı beı milyona iblağ etti 
Ankara, 9 (Husust muhabirimiz- buğ.?ayl~rın satın a~ınması için mev~ 

den: Telefonla) - Büyük Millet zu u~ .m.ılyon 70~ hın liralık buğday 
Meclisi bugün B. Mazhar Germenin kredısının beş ~ılyon liraya çıkarıl
reisliğinde toplanmıştır. Celse a~ılın- ması hakkındakı kanun layihası da 
ca Erzurum - Sıvas hattının açılma müzakere edilerek kabul olunmuş_ 
merasiminde Büyük Millet Meclisini tur. 
temsilen bulunacak heyet azası seçi- Bu suretle çiftçiden buğday satın 
mi yapılmıştır. Anadolunun garbını alınan mıntakalar fazla.laştırılacak 
şarkına bağlıyan bu mühim hat, ve daha fazla buğday ııtoku temin o
bu ayın yirmisinde büyük merasim- Junacaktır. 
le açılacaktır. Demiryolunun Erzu- Büyük Millet Meclisi önümüzdeki 
ruma. v~r:nı§ olm~sı: de~iryolu si- Pazartesi gi.inü toplanacaktır. 
ya<ıetımızm en muhım hır merhale- Ankara - Sivas _ Erzurum demir 
sidir. ,.. . Y?lunun açılma merasimi ayın yirmi-

Gözümüzü 
Türkiyeden 
Ayır mı yalım 

2 Teşrinievvel 1939 tarihli «Eve
ning Standard» gazetesinden: 

Türkiye bu harpte her şeyi elde 
tutar bir vaziyettedir. Yeni Türkiye 
bu harp sonu dünyasının başlıca za
ferlerinden biridir. O oğullarını bir 
millet halinde perçinledi, fakat di
ğer milletlel'iıı aksine olarak, sınır
larını genişletmek arzusunda değil
dir. Türkiye bir devin kuvvetine ma
liktir, fakat bu kuvveti tecavüz! bir 
şekilde bir dev gibi istimal etmiyor. 

Türkiyenin sözü senettir. O Bal
kanlar ve şarki Akdenizin istikrarı
nı temin etti. Hedefleri müstakil BaI
kanbrı kuvvetlel' c· 1·..,1ek ve garp 
demokra<ıileri :;e henwhenk olmak
tır. Nazileı onu kazanmak için Von 
Papeni gönderdiler, fakat Türkiye 
bir sevgilinin masum cih·eleri arka
sında gizli planlar kuran bir aşüfte
yi sezmeğe muktedir oldu ve om•n 
yüzüne bir tokat indirdi. 

Britanya yeni Türkiyeyi yeni .... us
yaya bağlayan bağları ve Türkiyenin 
Balkanları nazi pençesinden kurtar
mak hususunda ne büyük bir rol oy
nıyacağını biliyor ve anlıyor. 

Harbin muazzam, belki de kati, 
davaları Bosforun uyumayan bekcisi 
elindedir. 

üZlJM BORSASI 
Çuval 

6 50 
6 

12 
11 

Çok cocuklulara , 
yardım 

Umumi hıfzıssıhlia kanununun 
156 ıncı maddesi mÜc j lıince çok " O

cuklu ailelere nakdi ükafat \'eril
mekte olduğu malumduı·. Geçen yll
larda sıhhat ve içtimai muavenet ve
kaletine müracaat eden izmir ve mül
hakatından 18 anneye para mi.ilrıılfa
t~ verilmesi veka.Ietçe muvafık görül
müş ve otuz liralık havaleleri sıhhat 
müdür1üğüne gelmi~tir. Paralar der
hal annelere tevzi edilecektir. 

İhracat işleri 
Ticaret vekaletinden şehrimizdeki 

alakadarlara gelen bir emirde enter
sanj abel, yani takas suretiyle mal 
ihraç edip mukabilinde döviz alınan 
ve hükı1metimizle arasında ticaret 
anlaşması bulunmıyıH' ~,· 1· "' 1"

re yapılan takas ibra ç ıarına a.ıı ımm 
lerin derhal ihracatçılara tesviye e
dilmesi hHrlirilmiştir. Ayrıca t~kas 
limit ' L: .,rıen de bu hususta e
mi:· gelmişl,,. ıul,fimetimizle ticaret 
. ııuahedesi akdetmiş olan hükumetler 
memleketlerine takas suretiyle l'apı
lan ihracata ait primlerin de derhal 
ödenmesi hususunda tedbir alınmaı;;ı 
mıntaka ticaret müdürlüğü tarafın
dan vek!let nezdinde teşebbüste bu

, ı 

lunulmuştur. 

ADY oı 
12 30 Program, ve memleket saat 

ayarı. 

12 35 Ajans ve meteoroloji haber
leri. 

Nerr:-irı M2nif .ıura 
mağaz sı sahib eh· 
met Al: Özmer: .. .on· 

kurdalo komiserli· 
ğinden: 
Alacaklılar'yle konkurd~ akdet-

mek üzere ic:ratetkik meı ' nki 
müracatı üzerine kendisin 
müddetle mühlet ' erilmi~ o · 
min manifatura mağıız::ı "'ahibi 
Mehmed Ali özmerkeden alacaklı o
lanların isbu ilan far 'h i 1((• 1 itibaren 
yirmi gün-zarfında l , cal,l.'rını kay
dettirmek ve icap eden ~zaııat \'C ve
saiki bildirmek üzere birincikor
donda Cendeli han 9 numaralı k~
miser a\•ukat Sabri Savcı yazıhane.~ı
ne müracaat etmeleri lüzumu bu mud 
tt~t iç 'nde müracaat etmemiş ve a· 
lacağını kaydettirmemi~ olanların 

konkurdato müzakeresine kabul e-
diltmiyecekleri icra ve iflas k~nun~-
nun 292 inci maddesine tevfıkan ı-
lan olunur. 3726 

ANADOLU 
GÜNLÜK SİYASI GAZETE 

' Sahip ve Baımuharriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEl\I 

Umumi neıriyat ve yazı ifleri 
müdürü 

HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 
IDAREHAHE.SI 

İzmir İkinci Beyler Sokak 
C. Halk Partisi binası içinde 

2966 jiro ve şü. 
1645 A. R. üzümcü 
1090 K. Taner 6 625 18 50 12 50 Türk müziği. Telgraf: İzmir - ANADOLU 

7 11 25 
10 
11 50 

13 30 14 00 l\Iüzik (karışık prog
Telefon: 2776. P. kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ 
V32 tizi.im tarım 
818 Ş. Rıza H. 
668 P. :Mihalef 
413 L. Gamel 
388 1\1. H. Nazlı 
376 S. Erkin 

6 50 
6 50 
8 50 
7 

10 50 18 00 
ram - Pl.) 
Program. 

Yıllığı 1400. Altı yhğı 800 
kuruştur. 

6 75 
8 25 

9 50 18 05 
15 

Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 
Müzik (eğlenceli müzik-Pi) 
Konuşma (Halk iktısad sa

Yabancı memleketler i<;in sene-

361 Akseki ban. 
344 N. üzümcü 
326 j. Taranto :\I. 
277 l\I. j. Taranto 
250 Y. T. Talat 
190 D. Arditi 

18 50 18 25 lik abone ücreti 27 liradır. 
5 50 

10 
10 

8 125 18 55 
14 ati) 

GilnU geçmiı nüshalar 25 
kuru§ tur. 

14 
10 50 ANADOLU MATBAASINDA 

19 10 Türk müziği: Klasik prog -
ram. 8 50 

7 8 50 19 50 Konuşma (ormanlarımızı ta 
nıyalım ve koruyalım) l Basılmıştır. 

186 F. Solari 7 25 
170 Albayrak 10 

13 50 
12 
8 75 

20 05 Türk müziği (karışık prog
191 H. Alanyalı 
115 A. Tlat 
77 Hilmi Uyar 
69 M. Ali kar. 
46 F. Soydan 
39 Sami L. 

7 50 
9 25 
8 25 
6 50 
8 75 
6 25 

10 50 21 00 
12 50 

Operatör 

Dr.AsiJ Mukbil 
ram) 
Konser takdimi: Halil Be
dii Yönetken. 

8 50 21 15 
10 50 

Müzik (radyo orkestrası
Şef Hasan Ferid Alnar) 
Ajans, ziraat, e.sham - tah
vilat, kambiyo - nukut bor -

At aham 
38 M. Keskin 
14 j. Kohen 

10 50 
11 

6 25 22 00 
10 75 Memleket haatabaneıi operatörü 

13 Neşet Koran 
9 inhisarida. 
8 Ömer Atef 

12019 
149284 1,2 

161303 1,2 
No. 

7 
8 
Ü 

9 50 
5 60 

15 

11 
9 50 
5 50 

15 

Fiat 

7 
7 75 
8 75 

10 
11 

10 75 
14 

incir 
Çuval 

1723 T. ile T. incir ş. 5 11 50 
695 B. S. Alazraki 7 75 8 25 
429 T. S. kooperatifi 7 8 
404 R. j, Franko 6 75 18 
385 Şerif R. Halefi 7 13 
279 M. j. Taranto 4 12 
237 E. bankası 6 50 8 
235 Hakkı Şeşbeş 7 50 8 25 
174 H. Levi 7 50 8 25 
142 C. Alyoti 6 25 11 
126 M. H. Nazlı 8 50 10 50 
79 j_ Taranto m. 8 25 11 
63 izzi ve Ali F. 7 625 7 625 
66 M. Ataman 9 9 50 
34 F. Solari 9 9 50 

5061 
99793 

104854 

YekOn 
eskj yektln 

U. yekOn 

Vakıf binalar 
İzmir merkez ve mülhakatında zel 

zeleden mütessir olan irat ve akara,.. 
tın keşiflerinin yapılarak gönderil
mesj. vakıflar umum müdürlüğünden 
şehrimizdeki alakadarlara bildiril
miştir. Bu binalar; derhal tamir e
dilecektir. 

sası (fiat). 
22 20 Serbest saat. 

Hastalarını her gün 3 ten sonra 
Birincikordonda 312 numaralı Ja-

22 30 Müzik (cazband - Pl.) k"nyon apartmanında kabul eder. 
23 25 23 30 Yarınki program ve Telefon: 3537 
kapanış. 

1 ı A 

a n 
Musiki Gedikli Erbaş hazır,~ama 

Ortaokuluna talebe alını}'Or 
1 - Ankarada Riyaseti cumhur bando heyeti binasındaki musiki 

gedikli erbaş hazırlama orta okuluna yatılı ve parasız olarak 
talebe alınmağa başlanmıştır. 

2- Okulun tahsil derecesi ortadır. Ayrıca da mesleki dersler okutu-
lacaktır. 

3 - Kaydı kabul şartları: 
a) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
b) Vücudünün teşekkülatı düzgün ve ahenkli, sıhhati yerinde 

olmak. 
c) Ağız, diş, parmak teşekkülleri musikiy~ elverişli olmak. 

(dişleri tamam, ağzı düzgün,. elleri~ tabıi) . . . 
d) Kendisi ve ailesi kusursuz hır ahlak ve secıye sahıbı ol-

mak. 
e) Terki tahsil müddeti iki seneden fazla olmamak. 
f) 14-17 yaşında oln1!1k ve bu yaşlara ait boy ve ağırlıkta bu-

lunmak. . . .. t . h d t 
g) Evvelce gördüğü tahsil derecesını gos erır şe a e name vl'-

ya tasdiknameyi haiz bulunmak. 
h) Geldiği okuldan dersten, vukuattan, sağlık durumlarından 

çıkarılmış olmamak. . 
i) Şehirli olmak ve musikiye heveslı bulu.nmak. . . • 

4 _ Bu şartları tasıyanlar bulundukları yerlerın askerlık şubelerıne 
müracaat ede~ekler \'e askerlik şubelerinde bulunan askeri lise 
orta okullarla, gedikli erbaş ?azırlama orta okullarına ait kaydi 
kabul şartlarında yazılı ve~ıkal~r~-. tam~latıp. şu ~e yolu il& 
:Ankarada askeri liseler mufettışlıgıne gonderılecektır. 

tstidalarda adresler sarih olacaktı.r. İsteklil~r çağırılmadıkça 
bulundukları yerlerden ~areket et~nıyec~klerdır. 

5 _ Kaydi kabul için Askerlık şubelerıne .müracaat 20 birinci teı
rin 9:.,9 tarihine kadar devam edecektır. 

10 12 14 1'1 

Feci bir haza V J"' d ~ A •• • d Bayındırda Cami mahallesinde İb- j ayet atml encumenJn en: 
rahim adında biri çifte tüfeğini kur- Seferihisar - Sığacık yolunun .o+000-2+150 nci kilometreleri ara-
calarken ateş aldırmış, karşısında bu sında adi kaldırım yapısının 7761 ~ıra 50 k_uruş .keş~f bedelli ve on beş gUn 
lunan hemşiresi ı 3 yaşında Fatma müddetle açık eksiltmeye konuldugu.ndan ı~teklı~er.ın 2490 say~lı ya~a hH
sol memesi üzerinden yaralanaralc kümlerine göre hazırlıyacakl.a:ı temı~a~larıy~.e bır~ıl:te 26 1 ncı teşrın 939 
derhal ölmüştür. Suçlu tutulmuştur. perşembe günü saat 11 de vılayet duımı encumenıne baş vurmaları. 3705 

Bornova asker! sattn alma korııisyonundan: 
Cinsi Miktarı Beher kilosu 

Kilo Kr. S. 

Mu. teminatı 

Lira Kr. 

İhale gün ve saatı 

Saatı 

B Kiremitlikten dütmüt 
oğl ucada Aşağı mahallede :Mahmud 
tar~kKem~l, evinin kiremitlerini ak
eağ k:f k:remi;!ikten yere düşmüş. 

Bunu müteakıp merkezı Parıste sınde yapılacaktır BüyUk Millet Mec~ 
bulunan beynelmilel şarap enstitüsü- lisi namına mera~imde mebuslardan 
ne iştirakimiz hakkındaki kanun la- BB. Sadeddin Uraz (İstanbul) Cevdet 
Yihası okunmuş ve ziraat encümeni- Kerim İncedayı (Sinop), Yahya Ke
ne havale edilmiştir. . mal, lstamat Özdemir, Hayrettin 

. ~üyük Millet Meclisi, mal.ıy.~ v~- K.aran (Balıkesir) ve Refik İnce (Ma- Makarna. 12000 25 / 225 / 24/10/ 939 14 
kılı B. Fuat Ağralının talebı uzerı- nısa) dan müteşekkil bir heyet 3 aza Nohut 9000 8 I 54 / 24/ 10 !:139 14 

u bılecegınden yaralanmıştır. 
. Israrcılık 

ve KŞ~ç::.~le0rde Selçuk otelinde Arif 
un n i.tzerlerinde 75 santi

gr~m esrar, Kemerde Mevdan so
~agında Şerifenin evinde 215 gram 

&Of.k tütün bulunmu§tur. 

ne meclis reisliğine gelen eHak ara- nacaktır. Riyaset dinınından üç aza Bulgur 22000 10 I 165 / 24/ 101939 14,5 
sında bulunan harp techjzat ve mal- da heyete iştirak edecektir. Patates 64000 4 50 192 / 24/ 10 939 15 
zemesinin ve teferruatının, tay-yare Kars, Erzincan, Giimi.i~hane ve Kuru fasulye 17000 9 50 122 25 24 10 9399 15,6 
ve yedek aksamının gümrük re!;'!min- Trabzon mebusları ile İzmir mebusu Kuru soğan 28000 4 I . 84 I 24 10 9939 . 16 
den muafen memlekete sokulması Bn. Renal Ariman ve diğer bazı me- Uşak garnizonu ihtivacı için vukarıda cins ve mıktarı yazılı 6 kalem erzııkın muvakkat temın~t ve açık eksilt-
hakkındaki kanun Jfiyihac;ım müza- buslar. açılma mera::ıimine davet edil mesi yanlarında yazılı· gün ve s"aatta ya~ılac~ktır. ~.vs.~f ve şer iti öğrenmek iı:ıtiyenler her gun. ve taliplerin 
kere ve kabul etmiştir. Daha sonra mişlerdir. muvakkat teminat makbuz ve mektuplarıyle ıhale gunu ~·azılı sa tta Afyonda Kor satın alma komı'yonuna müra-
rençber ve çift~ler elinde bulunan caatları ilan olunur. 10 15 20 24 3732 



~ahife 4 ................................................................................................................ 
~_lzmir Levazım Amirliği S-:ıtın Alma ~-;!_ 

Komisyonu ilanları _ 
'101 ııova askeı i sat ıı alma kon· yot ı ıdan: 
1 - Geziemirdeki birl.k ihtiyacı için 49500 kilo kuru ot açık eksilt

meye konmuştur. 
2 - İhalesi 23 10 939 pnzarte i günü saat on birde İzmir - Borno-

vada askeri satın alma komiıwonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı 1980 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akça<ıı 149 liradır. 
5 - Şartname i her gün komi yonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret od~ ında kayıtlı old'tıklarına dair vesika gös

termek mecburivetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü 

maddelerinde \"e şartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
mektupları birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaat-
ları. 4 10 15 20 

Bornora askeri satrn alma komi.q ~oııımdaıı: 
1 - Ödemişteki birlik ihtiyacı için 125000 kilo kuru ot kapalı zarf

la eksiltmeye konmuştur. 
2 - !halesi 23 10 9~9 pazartesi günü saat on altıda lzmir - Borno-

vada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı 5312 liradır. 
4 - Teminatı mu\•akkate akçası 398 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebir. 
6 - istekliler ticaret odn!i<ında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2H>O sayılı kanunun iki ve iiç-iincü 

maddelerinde yazılı vcsikalariyle teminat ve teklif mektupları
nı ihale saatından bir saat ewel yukarıda adı geçen komisyona 
vermeleri. 4 10 15 20 

B<n-nova askeri scıtm alna lı:omisyoı undan: 
1 - Gaziemirdeki birl"k ihtiyacı iciıı 63000 kilo yulaf açık eksiltme 

ve konmustur. 
2 - ihalesi 23 10 939 pazartesi günü saat on dörtte İzmir - Borno-

vada askeri atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı 3465 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 260 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komi yonda görülebilir. 
~ İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve fiç(lncu 

maddelerinde ve şartnamesinde vazıh vesikalariyle trmina 
mektuplarıle birlikte yukarıda adı gecen komisyona müracat-
Iarı. 4 10 15 20 

--------~.;.,_-----------------------~-------------------Bonıoı•a aske1 i satm alma komisyonundan: 
1 - Tire piyade alayımn bir senelik ihtiyaçları olan 60 bin kilo sı

ğır veya keçi et· kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuc:tur. 
2 - lhale::ıi 16 birinci te rin 93!> pazarte i gtinii öğleden C\"\•el saa~ 

onda Tire piyade alay karargah binasaında yapıhıcnktır. 
3 - Bu miktar ığır veya keçi etinin umum tahmiıı bedeli ( Ja800) 

lira olup muvakkat teminatı (103~) ı:radır. 
4 - Eksiltmeye girecek olanların eksiltme günü 2490 say11ı kamı

ntm iki ve iıçüncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlıkte 
ihale günü \e saatından en geç bir c:aat en-eline kadar tı>minat 
ve teklif mektuplarını T"re piyade alay .::.atın alma komisy0nu 
na vermiş bulunacaklardır. 

5 - E\ saf ve şartname · Anknrn ve t tan bul levazım amirliği İzmit 
57 !ümen ve Tire pi~ ade alay satın alma komi ~onlarında ınev. 
cuddur. İstekliler müracaatla okuyabilirler. 

29 4 10 14 3588 

iz mir le cızım amirliği satın alma kmni.ıtyorııırıclan: 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanalının 

(297000) kilo saman ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhale i 20-Birinclte r·n-939 cuma günü saat 16 da kışlada İz-
mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (5197) lira 50 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkate akçe i 389 lira 8~ kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komi yonda göriilebilir. 
6 - l tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve ika gö5-

termek mecburiyetinded;rlc>r. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 24!>0 ayılı knnunnn iki ve iiçiin

cü maddelerinde ve sartname "ndc> vazıh 'e~ikalari\·le temi
nat ve teklif mektuplarını "hal ~ a~tinden en-el komi yona 
vermis bulun, cakl rdır. 5 10 14 18 aG72 

Bornoı·a askeri ımtu alı a hı ıı · ı011ınıdı111: 
1 - Bornovadaki birlik ıh İ) ac için 306 ton kuru ot kapalı zarfla 

eks:ltmeye konmu tur. 
2 - İhalesi 23 10 93fl paznrtc i günii ı::~ıat onda İzmir - Bornovacla 

askeri satın alma k mic:yonuda '\ pılacnktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı 12240 ı:radır. 
4 - Teminatı muvakknte akça ı 918 lir. dır. 
5 - Şartnamesi her gün komi yonda görülebilir. 
6 - htekliler ticaret odasınd k vıth olduklarına duir \'esika gö,.

termek mecburiyetindedirler. -
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 24!'\0 sayılı kanunun iki ,·e liçiiııdi 

maddelerinde ve şartnamesinde vazıh vecıikalariyle teminat \f' 

teklif mektuplarını ihale . aatından b"r snat en·eJ vukarıcla nclı 
geçen komisrona vPrmeleri 4 ı o ı · 20 

lzmir levazım anıi1 liği satın alma konıfayonu da11 : 

1 - İzmir müstahkem mevki birliklerinin 73500 kilo kuru fa<1u)ye 
ihtiyacı kapalı zarf usuli) le eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 20-Eyliil-939 cuma günü aat 15 buçukta kHdada izmir 
levazım amirliği satın alma komi yonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 8085 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçeı::i 606 lira 38 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komio:yonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret oda ında kayıtlı olduklarına dair vesika gCi.~

termek mccburiyetindedirlN. 
7 Eksiltmeye iştirak cdec.ekl r 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartname inde yazılı ve~ikalariyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale ; atinden en uz bir saat evvel komis-
yona vermiş bulunacakl,ırdır. 5 10 14 18 3670 

lzmir Bornova satın alma komiavonundan: 
1 - Aydındaki birlik ihtiyacı için 48000 kilo kuru ot açık eksiltme

ye konmuştur. 
2 - İhalesi 24-10-939 salı giinü saat 11 de izmir - Bornovada askeri 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutan (2040) liraclır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi (153) liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. .. 
6 - lstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncil 

maddelerinde. v~ şartnamesinde yazılı vcsikalariyle teminat 
mektupları bırlıkte yukarıda adı geçen komisyona milracaat-
ları 5 10 15 20 3665 

lzmfr levazım amit li.iii satın alma komi.ı;ııonundıın: 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri hayvanatının (400000) kilo 

kuru ot ihtiyacı kapalı zarf u~uliyle ekı::i!trneye konmuştur. 
2 - İhalesi 20-Birincitesrin-939 cuma günü ~ant on beş buçukta 

kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan (15 ~ ) liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçe i (1125) li 
5 - Şartname i her gün komi yanda gö · 
6 - fstekliler ticnret oda ındrı kayıtlı o: .a dair vas;ı:~ '{Ö -

termek ınecburiyetindeclirlı>r. 
J Eksiltmeye i tirak cd cekler 2490 ~yılı kanunun il· \" ı: ··:ı

cü madd 1 rinde • " rt 
0

"1 l \'nztlı ve~ikalariyle • emi
n at ve tek if mektup!. rın iha1 at"nden en nz bir saat e\ ·:el 
komisyona verm ·c: bu:unncaklardır 

(ANADOJtn 

lzmi? leıazım amirl"ği satın almcı ko ı i 011wıdcı11: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birliklerı jhtiyacı ıçın aşağıda 

cins ve miktarları yazılı Zonguldak tipi l, 3, 5 numara üzerin
den alınacak sobalar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhale:-i 25-10-939 pazartesi günü saat 11 de Mst. Mv. satın al-
ma komisyonunda yapılacaktır. . . 

3 - hteklilerin teminat akçaları, 39 senesi ticaret vesikaları ıle hır 
likte komisyona müracaatları. 

Beherinin l\I. Teminatı Tutarı 
Fiyatı Lira Kr. Lira Kr. 

Cinsi Aded Lira Kr 

Bir No. Soba 100 
Üç No. Soba 150 
Beş No. Soba 150 

20 00 
24 00 
33 00 

Lira Kr. 

791 25 

5 10-15-20 

Lira Kr. 
2000 00 
3600 00 
4950 00 

10550 00 

/rnıir lP1'Crzım nnıirli<ii ~ııtm alma komisyonundan: 
1 - M:ııık\ tümen birlikierinin senelik ihtiyacı olan 42000 kilo makar-

na <1erait ve evsafı dahilinde satın alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 20-llkteşrin-939 günü saat 10 dadır. 
3 - Hep!-linin •utarı l<HiOO liradır. 
4 - İlk teminatı 7?.7 liradır. 
5 - İsteklileri~ ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 sayılı 

kanunun ıki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber 
ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektup
larını :\Ianisa tüm satın alma komisyonuna vermeler!. 

27 4 10 17 
lzmiı· leı•azwı amirli!ii satın alma komisyonundan: 

1 - Altı bin ton buğday kırdırılacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 12/10/939 perşembe günü saat on beş

te İstanbulda Tophanede İstanbul Lv. amirliği satın alma ko
mi yonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 50640 liradır. 
4 - İlk teminatı 3782 liradır. 
5 - Şartnamesi komi<.:yonda görülür. 
6 - ~ teklileriıı kanuı:i vesikalariylc beraber teklif mektuplarını 

ıhule saatından lıır saat evvel komisyona vermeleri. 
26 30 5 10 

İzmir Bornova aatın alma komisyonundan: 
1 - Tiredeki birlik ihtiyacı için 66000 kilo kuru ot açık eksiltmey~ 

konmuı::tur. 
2 - lhale i 24-10-93!> o:alı giinii <:aat 10 da izmir-Bornovada askeri 

satın alnın komi yonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin eclilen umum tutarı (3805) liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçe i (285.-) liradır. 
5 - Şartname-.i her gün komi. yonda görülebilir. 
6 - İ:->tekliler ticaret odasında kayıtlı olcluklarma dair ve-.ika gö:i

termek mecburi.) etin<ledirler. 
7 - Ekı::iltmeye i t:rak edecekler 2490 -:ayılı kanunun 2 ve ~ iıncü 

mnddelerinde ve şartname-.in<le yazılı ve~ikal:'ıriyle teminat 
mektupları hirlikte .rukarıd.ı aclı gecen komi..:\·ona milracaat-
Jan 5 10 15 20 3666 

Hoı ııoı•rı 1aıke1' s<ıtıı alına komisııoıwndan: 
J{ilo Cinsi 

5000 Salca 
5000 . ehrire 
SOOO Pirinç 

000 Toz şeker 
5350 Sade yağı 

150 Yerli çny 
1 - Ayrı ayrı şartnamelerle olmak üzere ·yukarıda cins ve miktarı 

yar.ılı altı kalem ~·iYecek 11 10 939 çarşamba günü saat dokuz
oa pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - 1steklilnin bildirilen vakt"nde teminatları ile birlikte Bornova 
a~keri ,;atın alma komic:yonuna gelmeleri ilan olunur. 3731 

Jzmir lffva•ım amirliği atlw alına komisyonundan: 
ı - Seksen bin metre kanaviçe alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla ek,.iltme~i .1J 1 O 939 çarşamba günü saat on birde 

İ,;tanhulda Lv. aınırlıgı ~atın alma komh;vonunda yapıla • 
caktır. · 

3 -Tahmin bedeli 16000 liradır. 
4 - İsteklilerin belli saatta komi~yona gelmeleri 
lzmir levazıın amirliği balın alma komisyonundan : 
1 - aııakkrıle mii tnhkern mevki bölge iııde \ aptırılacak beş pavi

yon, üı: t:n la. i.ıç haııganıı in"a~ı pazarlığ-a bırakılmıı-ıtır. Pa
zarlık tarihi olıııı :ı 10 ~l~~!l günü talip rıkmadığından ihale ka
nununun kırkıncı ırn ddeslne göre uzatılarak pazarlığı 14 10/ 
H;3~1 cumartc-,i güıılı :;aat on altıda satın alma komisyonunda 
;\ apılacaktı r. 

2 - ~eşif bedeli 187710 lira 11 kuru~ olup muvakkat teminatı 10638 
lırrıdır. 

:ı - Ta!iplcriıı i~ale knmıırnm~n i~i .ve iiçliıı~ii maddelerindeki ve
_ ___ s __ a_ık_~ ternıııal :ı~~l·ı ılc bırlıkte komı.syona müracaatları 

l=mfr lf' ·ıızııı orııfrliıti satrn ıılml! ı.-omi.'l1ııı11u11d;;;: - ---
l - . <;ana~kı~ı: mlistahltcm mp\·ki. lıolgesinde inşa ettirilerek beş 

.ıcled !M' ı~ on kapalı zarfla ek~ıltmc\·e kıınulmustur. İhale tari
hi olan 2D !l 93!1 tarihinde talip çıkmadığından" 2490 sayılı ka
ııuııum~ıı kırkıncı maddesine gi.ıre bir av müddetle uzatılarak 
pazarlıga bırakıhnı,.,tır. 

2 - Pıı.~arlığı 14 Hl 9:l!l cumartesi gü~ü saat on beşte Çanakkale 
mustahkem me\'kı satın alma komısyonunda yapılacaktır. 

3 - Bir pa\'İyonıın kesif bedeli 23999 lira 45 kuruş olup muvakkat 
teminatı 179!> lirn !l6 kuruştur. Diğer dört paviyonunun da ke
şi.f bedeli \'e muvakkat teminat miktarları yukarıkinin ayni
dır. 

4 - Talipler mezkur günde ticaret vesikaları ve teminatları ile bir
likte ihale saatından evvel komisyona müracaatları. 

lstanbul Defterdarlığından· 
26-10-939 tarihine müsadif Perşembe günü İstanbul defterdarlığı 

milli emlak müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında mı 95 lira 49 ku
ruş keşif bedelli Dolmabahçe sarayı müştemilatından sarayın sonunda 
ve hayrettin iskelesinin yanındaki dairenin tamirat ve t:ıc!ilatı işi kapa. 
lı zarf usuliyle ek iltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme bayındırlık genel hususi ve fenni şartnameleriyle 
proje keşif hulasası ve buna milte ferriğ evrak milli emlik müdürlü 
ğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1440 liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az bir taahhüde on beş bin liralık 

bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden alm1.~ oldukları \'esaike 
istinaden İstanbul vilavetine müracaatla eksiltmeden sekiz giln evvel 
alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kapalı 
zarflarını 26-10-939 tarfhine müsadif perşembe günü saat 14 e kadar 
komisyona tevdii ile saat 15 te zarflar açılırken komisyonda hazır bu-
lunmaları. 5 10 15 20 7848-3616 

Lise ve Ortaokullar mübayaa 
komisyonu başkanlığından: 

Muhammen bedeli Teminatı 

Cinsi Miktarı beher metresi 

-----------------------------

Mevsimin en yenilik
lerini bay an kumaş
larının erkek kumar 

larının en eyisini 
lbrahim Karakaş 

tan alınız. 
Odwı pazara No. 12 -

10 Teşrinievvel Sah 1939 

Olıvier ve surekdsı .. 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
A tatilrk caddeı:1i Re es binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hatlan l~bl 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlano 

1 mız sefer yapacaklardır. 

ı Asabiye Mütahassıaı 

Dr. Cahit Tune 
Her l'Ün saat 3 ten aonra Şam• 

lı ıokak (Üçüncü beyler) No. 19 
da haıta kabul ve tedavi eder. 
Elektrik tedavileri tatbik eder. 

Tel: 3559 

UoR.tor 
Bakteryolog 

A. Kemal Tona;, 
hlapca. .. ı.,. 11..Wklal ...... 

(Verem ve saire ) 
8MmahaM polil ._...... ,.. 

ma4a TtT 

Telefon: 4115 

- Operatö,......ııııı-.. 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastaneıl ba~a~IM 

Hüsevı~n Hüs rıii Uzis 

Pek bil) ük fedakarlıklarla ve yalnız 939 senesi İzmir enternasy~nal 
fuarına ait olmuk üzere getirtmeğe muvaffak olduğum 

Amerikanın 
Simmons fabrikasının 

Karyola ve c:omyalarını ve portatif demir renkli sandalya ile masala
rını saygılı müşterilerimin nnzarı dikkatine arz eyledim. Arzu edilen meta
net, zarafet ve rahatlığı ancak mrzkür karyola ve somyalarda bulunacağı 
ve fiyat arda hir bir zam olmadığını saygılı müşterilerime bildiririm. 

Her müşteri~·i tatmin edecek şekilde yerli karyola çe itleri ve gayet lü.ka 
Avrupa çocuk arabaları dahi bulunur. 
lznıir Yenikavaflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yeri 

Hüsevin H üsnü U 'Y.is . 

i aliNCAN 
Mcıkine Tamir hanesi 

işi gününde tes'im etmeği prensip edinen ve bt1-
nunla iftihar eden bir müessesedir 

Kestane pazan demirciler 67 - 69 Telefon: 8993 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünden 

Memur alınacak 
Merkez işletmeler ve atelyeler teşkilatında istihdam edilmek üzere mfl

sabaka ile memur alınacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin aşatıdaki 
evsafı haiz olmaları şarttır. 

A - Türk olmk ve Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz bulunmak. 
B - Orta mektep veya lise tahsilini bitirmiş olmak. 
C - Azami 35 yaşında bulunmak 35 yaş dahil. 
D - Hüsnühal eshabından bulunduğuna dair polisten musaddak v.,_ 

sika ibraz etmek. 
E - İdare hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenede devlet 

demiryollarında istihdama mani bir hastalığı bulunmamak. 
1 - Müsabakada kazanan orta mektep mezunlarına 60, lisan bilenle

re 67 lise mezunlarına 74 lira lisan bilenlere 83 lira ücret verile
cektir. 

2 - Müsabaka 16 1 inci teşrin 939 pazartesi günü saat 10 da Anka
rada cer dair s:nde istanbulda Sirkeci Haydarpaşa ve izmirde it-

letmc miidiirHiklerinde yapılacaktır. . 
3 - :Müsabnkayn gireceklerin aranılan ve ikalarla 14 birinciteşrin 

939 cumartesi gününe kadar 2 inci maddede yazılı işletme mil• 
dürlüklerine müracaatları lazımdır. 6 8 10 12 5045-8654 

lzmir Orman Çevirge Müdürlü· 
Yünlü kurşuni kumaş 800 metre 375 Kr. 84.37 Kr. d 
Pamuklu kır renkte bez 1000 metre 65 Kr. 48.75 Kr. ğÜ. n en; 
Pamuklu haki be7ı 1000 metre 58 Kr. 43.50 Kr. tzmirin pınaı basında 1 e luk d"vlet orm nındnn keresteliğe yac. 

Cinsi, miktarı ve muhammen bedelleri yukarıda yazılı ilç kalem ku- maz 8ı11J kentai !rnru ~<'m odllllU ve kerestelıge yarar 4.281 M3 kuru çam 
maş açık eksiltmeğe konulmuştur. 1steklileri,1 1 teşrini evvel 1989 tari- enkazı on beş im müdc1etle t rlıest artırmaya konulmuştur. 
hinden itibaren kcmisyo!ldaki numune ve şartnamelerini görmeleri ve Muhammen bedel cclun için 6 kerestelik için 505 kuruştur. İhale 
ihale glinü olan 17 teşrini enıel lf'"" :· gilnil saat on beıte İzmir Kültiir 13110 !'139 perşembe günü mat on altıda müdir\ette tapılacağından talip

lerin 540 Kuruş muvakkat teminatı yatırmış oldukları halde mua~yen 
clire!ctör!UğClndeki kom:::yonn l ~ · ı.:rmaları ilan olunur. gün ve saatta toplanacak komi 'onli muracaatları ilan 1 ını r. 
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