
r lıtanbul valiıinin ıüzel bir tetebbüıü °'\ 
1 tanbul, 12 (Telefonla) - Valimiz Lütfi 

Kırdar, şair Tevfik Fikretin aşiyanını vilivet 
bütçesinden satın alar8Jk kitaplariyle eşy~l~ 
rını ve Aptülhakhamidin eserlerini de bu a
şiyanda toplıyacağını ve bu suretle bir müze 
vilcude getireceğini beyan eylemiştir. 

lnıiltere·Ruıya ile yeni anlatmalar yapacak 
Londra, 12 (Radyo) - Rusya ve ingiltere 

arasında intaç edilen ticaret anlaşması, ·yeni 
ve mühim anlaşmaların bir başlangıcı adde
dilmektedir. Denizlerde emniyet ve sürat te
min etmek maksadjyle ticaret gemilerine 
buzkıran gemilerini terfik eyleme~i kararlq-
tırılmıştır. 

Yirmi dokuzuncu )'11 13 T. Evvel 1939 Cuma No. 7969 Her ıtın sabahlan tzmirde çıkar siyast ~azetedir. Telefon No. 2776 ( Nüıhaaı her yerde 5 lcul'Qftur) 

Anıe.rilia, Finlandiya işine Karışıyor 
lngiliz Başvekili de dün son s0zül1ii söyledi 
Çemberlayn söylevini verdi Amerika, Rusya-Finlandiya ihtilô-

h k l ki 
. . f _, fına müdahale edecek gibi görünüyor 

a sız ı arını ıtıra eae-
bir galio gibi söz söylüyor Müzakereler dün başladı 

Hitler, 
• 

ceğıne 

Bugünkü Alman hükfımeti 
itimad telkin edemez 

Çemberlayn diyor ki: Biz, Almanya'nın yaşamak hak
kını hiçbir zaman inkar etmedik. Ancak istediğimiz 

itimada dayanan de,·amlı bir sulhtur ' 
Londra, 12 (Radyo) - Avam Ka-' 

marası, bugün öğleden sonra toplan
mıştır. Bu toplantıda başvekil Çem
berlaynın söz söyliyeceği malO.m ol
duğundan, bütün mebuslar ve Sovyet 
Rusya sefiri de dahil olduğu hade bü
tün devletler elçileri localarında hazır 
bulunmuşlardır. 

B~vekil Çemberlayn, nutkuna şu 
l!a'lftlltette batlamıftır: 

- Ge~en hafta Hitler tarafından vu 
kubulacak sulh tekliflerini tetkik ede
bileceğimizi söylemiştim. Ondan son
ra Rayiştag meclisi toplandı ve Hit
leri dinledik. 

Hitlerin söylediklerine cevap ver
meden evvel, hadiselerin bir hulasa
sını yapmak isterim, Bilirsiniz ki A
iustos nihayetlerinde Almanya il~ a
ramızda bir takım milzakereler ce -
reyan etmiştir. O günler çok nazikti. 
banzig ihtilafının, hüsnüniyet saye
sinde pek ili halledilebileceğini Al
mawaya defaatla bildirdik. H itler. 
Polonyayı istilaya karar vermiş oldu
tundan, halisane ve hüsnüniyete 
dayanan sözlerimize kulak asmadı ve 
bize bir taraftan vaidlerde bulunur
ken._ diter taraftan da Polonyaya te
cavQz için planlarını hazırlamakta 
devam etti. Bu sıralarda idi ki, A -

M. Çemberlayn ve Lort Eden 
şebbilslerin hiç birisi fayda vermedi. 
Nihayet, Bertin sefirimiz vasıtasiyle 

merika cumhurreisi Ruzvelt, Polon- G 
1a ihtilafının sulhen halledilmesi için arn 
~vassutta bulundu. Ruzveltin teşeb-
~sünU, papa 12 nci Piyu, Hollanda 

aUçesi ile Belçika .kralının ve Mus
:ininin tavassutu takip etti. Fakat. 

ınüniyete dayanan biltiln bu te-

cephesinde 

Askere 
Davet 

Askeri harekat, iki gilndenberi ge· 
niş bir safha ya girmiş ve ıiddetii 

muharebeler başlamıştır 

Yabancılardan as 
kere gidecekler Biır BU6nço 

IZMlR Y ABA.Ncı ASKERLiK AJ p 
ıu:=:=:::... ..... ıı.ı. manyanın olonYa 

316 (dahil) 334 (dahil) doğum- h b d k 
lulardan 939 teşrin celbinde mu- ar ın a ı· z . t 
Vazzaf hizmetini yapmak tnecburi- a yıa 1 
Jetinde bulu.nan ve halen izınirde 

oturmakta olan yabancı şubelere 91 000 o·· ıu··' 85 000 
ltlensu? eratın nerelere sevkedile- ' t varalı ve 
teklerı asıl şubelerinden sorulmak 
:~ere bu gibilerin ıs-10.939 tari - 421 ta yyare 190 tank 

nden 23-10-989 gününe kadar p . • ' nüfus cüzd 
1 

. 
1 

b' l'kt . . arıı, 12 (A.A.) - Zurıchte çıkan A.rbeiter Zeitunr, Almanların 
rabancı şubanbarıi el .ır ı e ızmır Polonyada uiradıkları zayiatın 91,000 maktul ile 85,000 yaralıya ba· 
at etnıeler· el• aş dan ıgına ~Urac1a- lii bulunduiunu yazmakta ve bu rakamların Alman müdafaa nezare• 

h ı azım ır. Gelmıyen er t' taraf d • · • ı k l • k 41· akkında ask lik k 1 ın an teapıt edılmıt O an er am o dutunu U&Te etme te ır. 
na dair olan erdd . anu~unu~ bu· Bu ıazete ı 90 Alman tankının tahrip edilmit ve 381 tankın da ha· 
fi ilin olunuına esı tatbık edılece-

1 
eara uiratılmıı oldutunu yazmakta Ye netice olarak Almanlann 421 

r. 1 tayyare ka:rbetmif olduiıllarını ilave e7lemektedir. 

Finlandiya, buna rağmen boyun eğmiyecektir. ·Aylar· 
danberi müdafaaya hazırlanmaktadır. Hava kuvvetle
rini seferber hale koymuştur. Ruzvelt vaziyeti takipte 

Dilnka keıidede 
kazananlar 

Ribentrop, Japonya ve Ruıyay-. 
anlaştıracak mış ! 

Rusy~ ve Almanya meLfaatlerini 
İstanbul, 12 (Hususi muhabirimiz- J k d J 

den) - .Tayyare piyangosunun bu.. tanzim etmeğe ça ışma ta Jr J'; 
gUnktl ketidesinde kazanan numara- Berlin 12 (Radyo) _ Almanya- mektedir. İki hilkOmet araıındald 
lar ıunlardır: S R, b' 1 .•. d tluk muahe- menafii üzerinde bir anlaşmaya va-

40 bin lira 
10123 No. lu bilete 

15 bin lira 
29463 No, lu bilete 
- Devamı 4 üncü sahifede -

ovyet usya ır ıgı os 1 · t kt d' 
rı ması ıs enme e ır. 

deaine tevfikan iki hükumet menfa- Berlin, 12 (Radyo) - Prav.t\a-la 
atlerini telif maksadile Moskovada zetesi, Almanya hariciye nazın V:on 
ilk defa muhtelit bir komisyon tetkil Ribentropun bir mülakatını neıret
edilmiı ve faaliyete geçmiştir. Bu mektedir. Bu mülakatta, Von Ribent 
komisyon, iki hükumetin ordu ve da- ropu~, Rusya ile japo?y~yı anlaıtı
hiliye mümessillerinden milrekkep - racagı ve bu hususta Umıdvar oldıı-
tir. Müzakerelere ehemmiyet veril- ğu kaydedilmektedir. • 

lzmirliler 1 Hazırlanınız ! 
Ayın 16 sında hava korunma 

tecrübeleri yapılacak 
Şehrimizde geniş mikyasta yapıla- gın bombaları atacaklardır. İzmir pa- saire atılacaktır. 

cak olan pasif korunma Jenemelerinin sif korunma teşkilatı derhal faaliyete Bu denemelerden maksad halkımı
ayın on altısına tesadüf eden pazarte- geçerek gazları temizlettirecek ve zın pasif korunma işlerin~ aöster<!iii 
si gUnil yapılmas muvafıg görülmüt- mefruz yangını söndürecckUr. :ılaka ve aldığı tedbirlerin cierec~sini 
tilr. Denemeler, gündüz ve gece ola • Halktan bazıları, tayyarelel'in ha- ölçmektir. . 
caktır. kikaten gaz veya yangın bombası ata- Tayyarelerin, bilhac;~a hükUmet ko-

Haber aldıiımıza görl! düşman fi- catını zannederek telaşa düşmekte - nai'ı önündeki rneydaıın V1.! Kal'.Şıya~ 
lisunu temsilen uçacak bazı tayyareler dirler. Böyle bir şey mevzuu bahis de- kada vapur iskelesi önüne hi\cuın ~de
şehrin bazı yerlerine, bilhassa meydan j ğildir. Fakat bazı meydanlara gazı rek temsilt gaz ve yangın bombaları 
lara mefruz olarak zehirli .ıaz ve yıın· temsilen duman neşreden fişenkler ve- - Devamı 4 Uncil u.laif.- -
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R D A H İ L İ H A B E R L E R i_İ ~~~,~~,~ORSASI 
em 1~_ t dışındakı• 3ss K. Taner Kars' ta· at sergisi 

Ha}·van neslinin ıslahına 
çalışılıyor 

Kars, 12 (Hu ust) - ı ıım Ş !imiz İn Önünün şark vilayetlerini zı
y, retleri esna ında vermı-1 oldukları diı·ektifler dairesinde Kars vila
yeti dahilinde ha.n·an ne~l:nin ıslahı için geniş faaliyet gösterilmiştir. 
f::inııli inek, damızlık b<ıı!a ve at sergilerinden elde edilen neticeler, 
bi!hfl~ a nazarı dikkati c~lbetmekte<lir. Birkaç gün evvel açılan Gölle 
inek ve clamızlık boğa S•~rgişine çok knJabalık ve giizel hayvanlar ge
tiı ilmi tir. f'ins hayvan yetiştirmiş olanlara 1500 lira miikafat tevzi e
cl ilmiştir 

Ynli tarafından açılan sergi de ayni muvaffakıyeti temin etmiş, hay
van ..:ahiplerine mükafat tevzi olunmuştur. Çift ve koşum hayvanı ye
tiştirmek içın Arpaçay lıarıı~ının gösterdiği muvaffakıyet bilhassa 
takdir edilmi~tir. 

Muğlada tütüncülük 
Muğla. 12 (Husu-:i) - Bu yıl Muğla tütünleri fevkalade nefistir, 

Tütünlerin mühim bir kısmı balye haline getirilmiştir. ::\Iütebakisinin 
de balye ameliyesi yakında ikmal edilecektir. 
Yağmursuz geçen me\Sim miinasebet1yle rençberin de iyi tedbirler 

alarak çalışması f evkalfıdc nefis tütün istihsal edilmesine yaramıştır. 
Kanun mucibince tütün piyasasının 14 ikinciteşrinde açılması icap e
diyorsa da rençbere faydalı olacağı nazarı dikkate alınarak piyasanın 
daha erken açılacağı ümid ediliyor. 

Adapazarında buğday tohumu 
Adapazarı, 12 (Husu.:::!) - Geçen .sene Adapazarı havalisindeki 

çiftçiye dağıtılan (Bintane) tohumluk buğdaylarından istihsala.t 
184,000 kilo olmuştur. Bu yıl gene ayni tohumdan çiftçiye 70 bin kilo 
~evzii muvafık göriilmüştür. Kastomuni, Edirne ve Rizeden 30 bin fi~ 
Jaı; istenmiştir. Tütün mahsulü, geçen seneye nazaran daha iyidir. 
Tütün zürraına avans te' ziine ba~lanmıştır. 

--~.-,..~-ece*'*'*'>>>~~~~-

Çal haberleri 
Çivril, (Hususi) - Mebuslarımız: 

Trabzoııda 
Şiddetli yağmurlar , füm B. "Necip Ali ve Kazım evvel ı 

gün Çivrile gelmişler, halkla tem~s Trabzon, 12 (Husu~i) - Dört 
ve tetkiklerde bulunmuşlardır. Bır 
atalık Işıklir nahiyesine geçerek gündenberi Trabzon havalisine şid-

.:i..l!j ~ K 262 jiro ve şü. 

Türkler getı•rtı·ı6:~cek On güne kadar lzmir· ~!!::~::~:ti 
' de faalivete geciyor 213 ş. Riza Ha. 

- # 187 Albayra.k 

Serbest göçmen vizesinden istifade 
edecekler tesbit edildi G1rbi Trak
. yalılar hakkında da emir geldi 

Takas Iimiiet şirketinin İzmirde bir 154 1. Talat 

şube açmağa karar verdiğini yazmış- 145 S. Erkin 
tık. Şirketin İzmir şubesi, on güne ka- 95 A. R. Üüzilm. 
dar İzmirJe faaliyete geçecektir. Bu 76 Kadri Ak. 

Şube için emlak ve eytam bankası bi

maksadla hazırlıklar yapılmaktadır. 

72 P. Mihalef 
71 N. Üzümcü 
55 S. Paterson 
44 Muzaffer Kes. fak an yar<lımı iı:ıt.e~e~ek şartile dış/ best meslek erbabiyle her hangi bir na.sının Ust katında bir daire kiralan

memelekelerden Turk.yeye gelerek ~anat erbabından olanlar Türkiyeye: mış ve şube müdürlüğüne emlak ban- 22 Mehmed Nebi 
rerleşmck istiyenler~n serbest göç - serbestçe gelebilirler. kası eski müdürlerinden B. Şerif Ce- 20 Öztürk §İr. 
men ~.!arak ge.Jme.lerı husu.su?da (ser Akdeniz ve Ege denizindeki ada- mal Kısakarek tayin edilmiştir. 11 Ahmed Talit 
bes goçmen vızesı) nden ıst.fade et- lar halkı ı"le Yunan Bul ar GarbAı 10 Aksekı· bank. ... 

] • g , Şimdi entersanjabel memleketlere, 
me er: hükumetimizce muvafık gö -
riilmüş ve konsolosluklarımıza la - Trakyası ahalisinden maada Türki- yani hükümetimizle arasında ticaret 10 Kayım Kavi 

1 d d k . ı k tl 91 Cemil Ramiz 
zım gelen tebligatta bulunulmuştur. ye sınır arı ışın a ı mem e e er anlaşması bulunmıyan yerlere yapılan 

Bu şekilde v'ze verileceklerin Türk halkı hakkında da Dahiliye Veka - ihracata ait evrakın muamelesinin ik- ----3034 
oyundan ve ana diHnin Türkçe ol- Jetinden bir tamim gelmiştir. mali için İstanbula takas limitet şirke- 171538 
ması, Türkiye de hayatını kendi eme- Bunda deniliyor ki: tine gönderilmesi lAzımdır. tzmirdeki ___ _ 
ğiyle temin edecek mali kudrette bu Yunan ve Bulgar hududlan dahi - . 174572 ı · d'k' 1 ı d h li d k 1 bA T k .1 k şube falaıyete geçince buna Itizum kal-
unması , şım ı ı yer er n en er tür n e a an gar ı ra ya ı e yu arı-

lti mali, madi ve ai1ev1 alakasını kes da tasrih edilen adalarda Türk hal mıyacak ve muameleyi İzmir ~ubesi 
miş bulunması ıarttır. Tilrk!y.eye gir- kından olup da önce yurdumuza ge- tamamlıyacaktır. Bu ıuretle ihracat
mesi memnu olan eşhas arasında mes lerek yerleşmiş ve müstahsil vaziye - çıların işleri kolaylaştırılmış olacak
kün \'e gayri meskün bilumum çinga tine geçmiş, maddi alaka peyda ey- tır. 

neler, katil, şekavet, dolandırıcılık , lemiş bulunan aile reislerinin garbi -=·*'·=-
hırsızlık gibi cürümlerle mahkQm "e Trakya ve adalarda kalmış olanla - • • 

1
. . 

mel uf olan eşhasla ağır hapis ceza- ı·ın serbest göçmen olarak memleketi ihracatçı 1ar bır ığı 
ı.;ına mahkQm olanlar, Türkiye cum- mize gelmelerine müsaade edilmiş- • 
huriyeti rejimine karşı menfi ruh ta- t:r. Bundan evvel garbi Trakya ve U. Heyet l tnpl antısı 
ışıyanlar, yabancı rejimlerle aJakalı u adalardan askeri ve yüksek mektep~ lzmir kuru üzüm ve incir ihracat
lanlar, durumu şüpheli, şeyhlik, bey- lere girmek niyetiyle m.umleketimize çılar birliği umumi heyet toplantısı 
lik, aşiret re'si, seyidlik, ağalık gibi gelip hükOmetçe açılan müsabaka im dün öğleden sonra ticaret ve sanayi o
sıf atlarla bir zümreyi temsil edenler, ti hanlarında muvaffak ol anlatın yur- dası konfera!ls salonunda yapılmış ve 
hudud harici edilenler vardır. Dok- da serbest .. m.uh~cir. olarak iirmeleri geç vakte kadar devam etmiştir. Muh-
tor, eczacı, avukat, mühendis gibi Sdr muvafık gorülmüştiir. ~lif mevzular arasında üzüm ve incir-

Çuval 

No. 
7 
8 
9 

10 
11 

7 
7 7f5 
8 75 

10 75 
14 

1 N C 

824 B. S. Alazraki 
169 M. H. Nazlı 
183 Esnaf bank. 
110 T. S. Koope 

87 Oskaroğlu 
63 j. Taranto mah. 
42 Muhtar Ata. 
17 M. j. Taranto 

D • 1 - •} • d J J B J d • • } • lerin dış memleketler için asgari satış 
l~) l e ze ze e e e Iye lŞ erJ fiyatları da tesbit edilmiştir. Toplan- 1445 

Bazı felaketzedeler Belediye reisi Dr. Behçet Nz, dün tıda mmtaka ticaret müdürü B. Avni 113897 
şehrin muhtelif yerlerindeki inşaatı Sakman da bulunmuştur. 

115342 

6 
7 50 
7 
8 25 
7 60 
7 
7 50 
8 26 
8 25 
6 75 
6 75 
8 75 

12 50 
8 50 
8 50 
6 76 

11 50 
13 
10 50 

8 25 

1 R 

6 
7 25 
7 25 
8 
8 50 
6 75 
8 

11 

çadırları ter.'l ediyor teftiş etmiştir. --0000,_ __ 

Evvelki gece saat 18,30 da Dikili Belediye otobüsleri: Sarkıntı'ık yüzünden Ztytinyağı 

13 
11 
11 50 
9 

10 25 
11 25 
8 50 
9 75 
9 25 
7 25 
9 

10 75 
14 

8 50 
8 50 
8 

11 50 
13 
10 50 
8 25 

12 
8 
8 25 
8 

10 50 
10 60 
8 

11 

köylülerle de görüşmüşlerdiıc. Gece- detli :ağmurlar yağmıştır. D~n ge
yi Çivrilde geçirip ertesi gür!' Çal .k~- ce yagmur devam ederken bır ara
zasına giden mebuslarımız, Denızlı- !ık fındık cesametinde dolu dütmUş, 
ye. avdetle Çat~k, Alan, Deni~ler husule gelen sellerden münhat yer
köylerin ede uğramışlar ve tetkıkat Jer su altında kalmış, bazı evleri de 
yApymı~lakr_dır. k :ıu basmı§tır. İnsanca zayiat yoktur. 

kaza merkezinde beş saniye devam Nisbeten küçük ve hafif otobüsler- Evvelki gece Anafartalar caddesin- kilo 
e~en bir zelzele vuku bulmuştur.v Y~-,den bazıl~rı beled~ye.ce Güzelyalı. hat- de bir vaka olmuştur. ~izeli Mebmed 10000 Nefi Akyazılı 30 
rıı hasar yoktur. Havalar soğudugu ı-ı tına tahsıs edilmıştır. Bu otobilsler, oğlu Hüsnil adında bJrı, fazla sarho~ Z A H l R E 

80 

;in çadırlarda bulunan felaketzedeler- dünden itibaren Konak - Güzelyah a- olarak Kadir oğlu 40 yaşında Refiğc 41 çuval Susam 11 60 
den bazıları, çadırlarını terk ederek rasında işlemeğe başlamıştır. el ile ~arkmtılık etmiş ve: 125 balya Pamuk 89 40 
lzmire ve civar kazalara gitmeğe baş-j Otobüs bekleme salonu: - Dükkftnıma gir, konuşalım. 71 çuval Mazı 18 25 
nmışlardır. Beled~yece Ankarapalas oteli kar- Demiş. Bu yüzden aralarında kıtv- p ARA BQRSASJ 

enı ayma amımız: 
Yeni kaymakam Bay :Nejad Çiv - E d - 01 • 

ri)e geldi ve işe başladı. :\Iuvaffaki- rZUfUffi emıry iÜ 
yetler temenni ederiz. h 1 

"" 

Halkevi binası: a Z] ( 1 g 1 
Kızılay, felaketzedelere sıcak yemek 

1 
şısında otobüs yolcuları için bir bek- ~a çıkmıştır. Hüsnü bıçakla Refiki 

ANKARA tevziine devam etmektedir. leme salonu inşa ettlrmeğe karaı· veril- ()muzundan ve küreği altından ai'ır 
Dikili felaketzedelerine yardım miş ve yerinin hazırlanmasına başlan- ;;urette yaralamıştır. Yakalanan ~uçlu '3terlin Halkevi ~~ş~atına Cumhuriyet bay Erzurum 12 (Huırn~t) - 20 teş-

ramında bıtırılmek üzere, hızla de- . . ' 
5.2S75 

vam edilmektedir. Parti ve belediye rınıevvelde açılacak Erzurum demlr- Listesi mıştır. aclry y ver"lmicıtir. Dolar 129.08 
2.9675 
6.5875 
~9.18675 

39.09625 

rei::>i Bay :\Iustafa Çorbacı inşaatla yolu için büyük hazırlıklar yapıl- Lira Kr. 

yakından alakadar olmaktadır. maktadır. Şehrin her tarafından u-
Ofia: mumi bir hazırlık göze çarpmakta lsmini vermek istemiyen bir 
Ofi.s idaresi huğda!. 1!;1tibayeatın - ve her yer sü lenirken Erzurumuıı hayır sahibi. 

da bulunmakta ve koylulere kolay- . . . . . ·ı . 1 d .. tl Bı'ı·ı·ncı· erkek lisesı· muallı'm 
ı k ·· t kt d' ımarı ıçın gırışı en ı' er,n e sura e 
ı gos erme e ır. . . b ı · ikmal edilerek aynı tarıhte açılma ve tale e erı 

Pancar: 
Uşak şeker fabrikası her gün hu- mera iminin icrası için tedbirler a - Karşıy~ka Türk birliği tale-

susi vagonlarla pancar nakletmek - lınmaktadır. heleri. 
tedir. Pancar, Çivril için yeni bir ser- lspartada nafıa itleri lzmir çivi fabrika5>ı 
vet menbaı olmuştur. hpartıı, 12 (Hususi) - Yol Ye Kız öğretmen okulu talebe1e-

10 

81 53 

12 mi 
50 
74 30 

jandarmaların:ız~n ~~vaffakiyeti: küprü vesair nafıa inşaatı kin vila- ri 
Geçenlerde, İgdır koyilnde • ev - yetçe üç yıllık bir program hazırları- Silah 

)ilik haricinde münasebette bulun - Ö k 
duğu Emine adlı bir kadını feci su - nıı;,tır. rne 

fabrikası müdürlüğü 67 45 
köyü okuln talebeleri 3 40 ==·· ... 

Şehir gazinosu kı!lık ıtalonları yepyeni konforü ve İstanbul dan au 
reti huııuaiyede tedarik edilen orkeatraaı ile 14 teırinevvel Cumarteai 

' ak~amı resmi lriltadını icra edecektir. 

Her akşam müz k k!asik ve caz 

1"ayyare sınemasında 

F. Frangı 
T .. .ıiret 

İsveç Kr. 
Florin 
Belga 
Drahmi 
Leva 
0 eçeta 
Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kr. 

n.755 
0.97 
1.5875 
~3.17625 

?5.2775 
0.9525 

•. 495 
80.5762~ 

51.0825 

rette öldürüp kaçan bir katil, :ııkı 
takibat ve taharriyntla iki gün için -
de Çivril jandarmalarından Talat ve 
Nail onbaşılar tarafından yakalan -

Bugüne kadar ınemleketimi.:de yapılan Tiil'kr.e /ilimlerin en güzeli 
Diiuya Binemcıcılığn ttı şaheseri TELEFON: 3646 

BUGÜN 

Esham ı•e Tahvil4t 
1933 ikramiyeli Ergani 19.155 

mıştır. 
M A R J A N T LJ A N E T BUyük Fransız murıarrlı 1 FRANCİS CARCONUN layemut eseri 

TÜlAçlTJ.~t±g Kadınlar hapishanesi 
Fsrar satarken 

Keçecilerde esrar satan ve üzerin
de üç gram esrar bulunan lstanbııllu 
İzzet oğlu Salih zabıtaca tutulmui -
tur. 

Ceza hakimi: 
Ceza hakimliğinin münhal bulun -

ması Çevril adliyesini nakıs bir va
ziyette bırakmakta, ahsabı mesalih 
bu yüzden müşkülat çekmektedir. 

NOR:VIA SHEARER - TYRONE PO'\VER İki devre 17 BÜYÜK KISIM tamamı birden Duvarların sakladığı gizli bir hayat ıstırabını, cemiyetin zalim telAk-
1 · kilerinin öldürücü kurbanlarını bu filimde göreceksiniz. 

Güzellikte - İhtişamda - Harikuladelikte eşi ve emsali görü memış olan 
Dikili felaketzadeleri için: 
Dikili zelzelesinden muztarip o~ 

lan vatandaşlar için parti rei!!i idare
sinde bir heyet tarafından bir ~ilsa
mere tertip edilmektedir. Civar köy
ler de bu mü~amere:re i~tifak arzu

bu san'at harikasını Viviane Romance Re,.1ee Saınt-Gyr 

E ı h İdaresinde Milli Kütüphane ıinaması 
---*----

Bıçak çekmek 
a m r a BUGÜN MATİNELERDEN OY N 1 YANLAR 

Sayın İzmirlilere iftiharla sunar 1 Ayrıca zengin ilaveler, METRO JURNALde son hadisat 

45 9 15 d b 1 Seanglar her gün: 3 - 5 - 7 ve 9 da karısı Bahriye sebebaiz 
Halkapınarda Nuh oğlu İbrahim ve 

su gö~ermi'1lerdir. 
Her gün seanslar: 1.30 - 3. - 6.30 - • a aş ar. - Cumartesi ve Pazar 1 de ilave seans .. 

ı::::::::~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~B~e~h~ic~e;y:e~b:ı:ça~k~çe~k~m~iş~t~ir~ ......... . 
Ahmed kızı 

dardı. Habeş ordusu, olduğu yerel~ 

•• ... ISLAM T ARIHJ.-.,----·--· kaynaşıyor; kaçıyor, koşuşuyordu ... 

1 1 
-Bu bir ta undur! 

H M h d - Bu bir felakettir! z. U amme Fakat kaçmanın, kurtulmanın im-
kanı yok idi. Ebabil kuşları semayı is-

g _. YAZAN: M. Ayhan~ • tilaetnıişlerdi .. Herbir:ninpençesin
de iki, gagalarında da birer taş var-

-19- ler. dı. Ve taşların isabet ettiği her nef e-
- O da ne! ... l\Iekkeye doğru bir Artık dağın zirvesine yaklaşmış - rin vücudunda kabarcıklar çıkıyor 

bulut halinde kesif bir kuş (1) kafi- !ardı. Bir de baktılar ki, kesif ve ~i- ve biraz sonra ıstırap içinde ölümle
Jesi geliyor. yah bir dalga hallı1de gelen kuş ka- rinc sebebiyet veriyordu. İçlerinden 

Irkdaşları da başlarını kadırdı - fılesi vadii dolaşıyorlar. bazıları , Beytullaha karşı yaptıkla-
lar, Hazret Aptülmuttnlib'n işaret et- Fili Mahmud yürümemekte taan. rı hücumun, Cenabıhak tarafından 
tiği yere baktılar . nüt ediyor "e semadaki kuş bulutu mücazatla karşılandığının farkına 

II k .k t ·· ı biraz daha alçalıyordu. Ansızın; bu varmı>:ılardı. Zaten Fili Mahmud un - a ı a en oy e.. .,, 
-Fakat bu kuşlar; bizim hava _ kuşlann gagalarından, pençelerin - ilerilememesi de bunu işaret etme -

ıtnin kuşlarına lıenzemiyor. Necid ha den yere yağmur g-ibi, fakat ate§ ha- mit miydi? 
valisinden de değil. linde taşlar döktilmeğe başlam1şb... Cebeli Hira ile Cebeli Ebi Kubey 

Bunlar; işte 0 Ebabil kuşları idi Habeş ordusu; semadan vuku bulan ~e çıkanlar; bu dehşe taver manz~.-
ki, üstüne gelmişlerdi. bu ani h~c~n:' üz~rin~ ~ayrete dü~- ~·a.yı, hay~·etl~ ~e.)-~r~diyorı..ıtrdı. Fakat 

Hazret Aptülmuttal:ple arkadaş_ müş ve bırbırıne gır.mıştı. Ne oluyor- ışın mahıyetını ~yıce kavrıyamıyor-
ları; yavaş yavaş Cebeliebi kubeyse du? Bu kuşlar ne idi? 1-ardı. 
çıktılar. ve Habeş ordusunun hare· Bu taşların irileri birer nohut, kil- Düşman ordusu, çil yavrusu gibı 

.ı:cimek tensi ka- daj'ılıyor, kı.ışlnr yayılıyordu. Sanki 

Vadii l\:luhasser Habeş efradının la· mak çaresini arıyordu (2) tan sonra Fahri kainat efendimizi:ı 
şeleriyle dolmuştu. Adım başında bi- Kureyşiler ve diğer Mekke kabi - peder ve validelerinin izdivacından 
ribiri üzerine yıtılmı~ cesedler vardı. leleri ; artık herşeyi anlamışlardı. başlıyarak Viladeti nebeviyi tesbit 

Gerisin geriye; müthiş bir panik Gördükleri hadise, bir hakikatti. Ce- etmek en muvafık yoldur. Biuaena
başlamıştı. Ebabil kuşları da kendi- na bıhak, büyitk kudret:ni izhar ile leyh, karHerimi, fil aenesinden evvel
lerini adım adım takip ediyordu. Ka- Mekkeyi tahribe gelenlerin üzerine ki kısa zamana götürerek vekayii te
çabilenlerin adedi yolda gittikçe a - Ebabil kuşlarını musallat etmiş ve ıelsUl ettirmek iıterim: 
zalıyordu. onları perişan eylemişti. -Devam edecek-
Dağlara iltica etmiş olan Mekke Dağa iltica eden halk; hayret ve ( 1) Bu ku,Jarm kuranı azimUnan-

halkı bi raralık; kımıldadılar: sevinçle derhal ~ebre, oradan da dile- da da mevzuubahia oldutu malum -
- İnelim, düşmana hücum edelim. man ordusunun paniğe uğradığı mev dur. Hı'nt tarafından gıeldikleri de 

Çünkü onlarda firar emmaresi var. kie şitap ettiler: mervidir. Tarihte bu ku§ların nesli, 
Hazret Aptülmuttalip muvafakat Vadi; erzak, mühimmat, hayvan ıekilleri hakkında muhtelif rivayet. 

etmedi: deve ve sair ile dolu idi.. Düşman bir ler vardır. Kızıl veya sarı aaaalı ya 
- Hayır! Böyle bir hareket ihti - sürü ganimet bırakmıştı. Mekkeliler raaa teklinde, uzun boyunlu diyenler 

yatsızlık olur. bunları kendi aralarında taksim ettiler. de mevcuttur. 

- Ya bu firar, bir hile bir desise Hazret Aptülmuttalip de B.eytul - (2) Tarihin verd'ii malumata na-
ise ! Bize böyle bir şekil gösterip a - laha varmış, Cenabı hakka hamdü zaran; bu kutlardan bir tane•i ken
şağıya indikten sonra üzerimize hü - şükranını arzediyordu .. Arap milver- diaini takip etmiı ve gagasındaki ta!• 
cum ederlerse!.. rihleri; bunu amı fil (fil senesi} ola- üzerine atarak öldürmeğe muvaffak 

- Doğru .. Doğru ya Aptülmuttalip rak kaydetmişlerdir ki, Hazret Pey- olmuştur. Ecnebi tarı~hler; bu huauata 
Biraz sabredelim! gamber (S. L. A .M.) o sırada rahmı Habeı orduıunun çiçek hastalığın • 

Ebrehe, doluya tutulmuş gibi atını maderde idi Ka ·natı şerefbahş kıl - dan mahvolduğunu yazıyorlar .. Bu 
dolu dizgin sürüyor ve refakatinde masına 54gün kalmıştı. Kabe~-~ va- iddia, tarihin ifadeaine, mantıia ve 
kalan bir kaç k şi ile baeını kurtar. ki hücumu bu suretle ~uıaca anlattık-! tıp ilmine mueayyirdir • 
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Çemberlayn söylevini 

Rusya, gece yarısından sonra 
ldndiyaya ültimatom verdi 

Fin-

Verilen ültiınatom reddedildiği taktlirde Rus orduları derhal 

dün verdi 
.. 

- Baıtarafı ı inci sahifede - İngiltere ile Franslnın 11eden dolayı 
lerin nutkunu tahlil etmi.:ı ve ~unla - silaha sarıldıklarını izah etmiş ve iki 
rı söylemiştir: .. "' devlet ara ındaki mesai birliğinden, Po 

. . ·-. .. . . Jonya hariciye nazın Zalesskinin Lon-
' Hıtler, mazıde \'erdıgı sozlerın hıç d . h ı· den bahsetmi~ ve hedefe 
b. . . . t t . 

1 
ra se~ a a ın y • 

ırısını u mamıştır. E\~velce hız~ y.a - varmadan İngiltere ile Fransanın si-
nız Almanlarla meskun yerlerı ıs - !Ah b k t.·acaklarını söyliyerek, 
t d'-. . b k h" b' 1 1 a ı ıra mı_. e ıgnıı; ve aı a ıç ır eme i o - H' 1 . .. 1 · de hiç bir sened bulk-

d y •• 1 . k . d" .1 ıt erın soz erın 
ma ıgını soy emq en, ,ım ı, mı - d w •ıA • d k nutkunu şu cam 

1 Ç k ı ı .. il Lehlil • ma ıgını ı a\e e ere 

F • J "' J • f k/ ,. " k/ J • yon arca e a a '*ı e erı . . . . ln an lVQ Opra arzn Q )'UJ•Uyece er lr rabakaa1 altına aldı. Ve en sonra da, lelerle ~ıtırmıştır:. , d .• 

H 1 . k" 12 (R el ) • A . . .1 b . . d t . . 'k"d .. t d b . h t be 1 ..l.' w. B 1 - Bız esaslı bır sulh 'e un~ ayı e sıns ı, a yo - Fınlancli- foz'a olduğu anlaşılmıştır. rınue ve azı hmanlar ibtünde kıı:sif tof ve Stalın arao:m a sa:ı yırmı ı ·ı c 0 e en erı uaume a euf&ı o fe- ' .. d b . k t hdid 
ı w • •• k 1 'ki ı ı t B · k huzursuzluk ıçın c ıra an e 

~ ıınm hükümet merkezinde operıılal' 8ehircle lıilvük Liırnların n: ciYardu uçuş arı yaptıgını yazıyor. tekrar başlıyan muza ere er, gece ya- vı er e an at 1• u vazıyet arıı- . . . . 1·ste-
, · ,. · · · · d b ·· k"' Al h''kA · b' ve tecavüzlerın sona ermeBını 

tiyatrolar, mektepler kapatılmıştır. ki tepelerin Üzerlerine havil dafi top- } ınlımdıya harıcıye nezareti mnh- rı::;ından ~on raya kadar devam etmı~- aın ~ ~run u. ~~n u u~etı ı- .· A' . teminat verlje bile fii-
f'll · d 'kb' l'k h~k· b 1 t• :\I lotofun Finllindiva murahhas ze hıç bır veçhıle ıtımad telkın ede- ıız, .man)a, 

İhtiyaç takdirinde halkın silah altına Jatı verleştirilmiştir. Kıymetli e::;erler erm e 111 ın 1 • u ım u uııudı.. - ır. • 0 
• • d·-. .. 

1 
a· Al k h k livat isteriz Tam bir itimad ve em-

• w 1 h . t'ııe b"r ultımatom ver ıgı SO) e- mez. ız, manyanın yatama a ... ' · .. 
çağırılması ;için şehirlerde lazım gelen ve altın ihtiva tın, hava hücumlarında gunu gazete er yazmaktadır. e) e ı k d 

1 
a·w. 1• kını h:ç bir zaman ·ınkaA.. tmedı'k nivet husule geldikten sonra bu tun 

tedhırler alınmıştır. Belediyeler. şe- mahvolmaması içın muhım kdlıırler ~loskorn, L (Rad:,o) - Bugun sa- ) .. . it' t 
1 

kabul edilmezse Fakat iatediiimiz, itimada dayanan ıhtılafların hallıne çare bulun~ ı ~ 
· 1 · . .. . . . 9 • .. ni ·or. Ala a .ar arın ver ıgı ma uma- • e •.•. ~ . b"l _ 

·t rı K . t. goıe u ımaon , -· k .. B·· ı b'• vazıyetın 
hirl4:de halka mah::;u::; sığınaklar, mü- alınmıştır. Gazeteler, vaziyeti rnhim ,ı lın yet ıc e remlrn ~arayıncla Fin-

1 
Rus ·ıskerleri derhal Finlfindiya top- ve tehdidlerle ikide bir aarsılmıya - cegıne ·anıız. oy e 11

• • • • 

<laftıa yerler: hazırlamakla meşguldür. göstererek müzakereleri, milletin sil:ıh lttndiya muı·ahha~ı ile müzakereler . kin~ ına yürüveceklerdir. cak olan devamlı bir aulhtür. hu_s.ule gel_mesi, Alman mılletı.nı~. ı: 
· . . . . . - . . b ı t l{ . • .. ıa • • 'k . . tegıne baghdır. Almanya, hüsnunı-

Sıvıl halk Hel~ınskı şehırınden avrıl- elde karşıladıgını, asla fedakarlık ya- aş amış ır. USja namına muzakere- Paris, 12 (Radyo) - Amerı a se- Bız, ne kımseden ·er almak istiyo- . .. . 
1 

• tm l'd'r Ya e-
d ;ı;. • • h t f b" .. · w • 1 . B S 1. • h . . k ·~ . . yetı fıılıyat a ıspat e e ı ı . 
. ı~ı ıçın er ara uyuk bir sükunet pılmıyacagını yazıj or. erı .. ta ın ıle B. ::\lolotof idare et- firi. bu gece Ru ... ya arıcıye. ?m1~erı ruz. ve ne de fütuhat arka ·ında koş- sa h ve fili teminat veya harp! Al-
1çınde bulunuyor. Finlandiya gemile- Londra, 12 (Radyo) - 1=-veçte çı- mektedır. Molotofu ziyaret etmiş ve Fınlandıya- maktayız. Biz, küçuk devletlerin i::;- , .k. kt b' ... t'hap et_ 

. b t 1. . ,. T'd t . »ı t' . , p . . t' . . b'l 'kl. . . 1 man) a, ı ı ş1 an ırını ın ı ııne azı a ıınat verılmiş, tavsiyeler- knn .ı:,asyoıı ı en gaze eı;ı, - .ı)Y a- arıs, 12 (Rauyo) - l\Io~kovadan va karşı Amer kanın ::-empa ısını &: - tı alım miıdafna etmek, ngiltere ile . 1 
ciıı bulunulmuştur. Finland:ya ordu - reden mürekkep Sovyet filosunun Fin. haber veriliyor: dirdikten onra, Rusyanın noktai na- Dominyonlaı mm ve Fransanın mev- sın.> . • 
sunun şimdi mevcudunun yüı binden Jandiya - Rusya arasmdaki hudud üze- :Finlandiya rnurahha Jariyle Molo- zarı hakkmda maltlmat istemiştir. cudiyetiııi korumak için harbe girdik. Çe~b~rlayn~.n n~tku. (bra'WO~ 5~: 

lsvicre' de Alman taar 
• 

ruzuna karşı hazırlık 
Silah altında 600 bin asker var. Gıda 

işleri de tanzim ediliyor 

Faşist ita/ya 
Sovyet Rusyanın Şarki AvrupaJa 

yavılmasına muarızdır 

İngiltere pek alli t kcl:r eder ki, bü- ~alarıyle ve sureklı alkışlarla arş 
yük devletler arasında Yuku bulacak anmıştır. .. . A~ 
her hangi bir harp neticesinde galip ve :Muhalefet ruesasından B.~Jor 
mağlUp olmıyacaktır. Fakat, biz harbe le, Çemberlaynden sonra soz almıt 
mecbur edildik. Yegane hedefimiz de- ve başvekilin nutkunu her suretle 
vamlı ve fiili te'\ıinata. dayanan' bir tasvip ettiğini söyledikten sonra, teh 
;1ulhtur. did ve tecavüzlere nihayet verilmesi 

.. . lazımgeldiğini söylemiş ve: 
Boyle hır sulhun tahakkuk etme - _ Alman milleti arzu ederse, her 

~ine mani olan, bugünkü Alman hil - dakika için ı-ulh imkanı vardır.> 
kiımetidir. Zira bu hükiimet. şimdiye Demiştir. 

::\Io kova, 12 (Radyo) -1zve ... tiya istiyeceği ve buna, italya da dahil 
gazete i; Rusynnın, Baltıktaki yapı- olduğu halde bir çok hükumetlerin 
lan haksızlıkları bilfiil tamir ettiği- muarız olduklarını ~·azmnktadır. 

Londra, 12 (Radyo) -1sviçreden tün fabrikaların iç kısma nakilleri i- ni. E<:tonya, Litvanya ve Letonyanın Amsterdam, 12 (Radyo) - Tel -
alınan haberlere göre isviçre hükil - çin emir verilmiştir. hiımiliğini üzerine aldığmı ym~mak- graf gazete ine göre: Rusya. Galiç
meti, Alman kuvvetlerinin hududa Halk da Almanların muhtemel tadır. vadaki petrol kuyularını Almanya-ya 

kadar hiç bir devlete itimad telkin et- B k'l ç b 1 elecek ra• . r aşve ı em er ayn, g ~ ·-
memış ır.> şamba günü umumi .. ·aziyet hakkın-

yakın yerlerde tahşid edilmelerinden hücum ve tecavüzüne karşı hazrr- Paris, 12 (Radyo) - :\Jatbuat, iade etmiştir. 
muhtemel bir hücuma karşı her tür- lanmış, tedbirler almıştır. Yi~ ecek Ye Ru.yanın şarki Avrupada yayılmak 

Çemberlayn, rnüteakıben Daladiye-ı da avam kamarasında beyanatta bu
nin nutkundan bazı pa::;ajlar alarak lunacaktır. 

----c<e***>»-----

lü tedbirleri ittihaz etmiştir. Ordu - içecek maddelerinin. herke~e ayni 00 Japonyada istif al ar nun bütün ihtiyat kuvvetleri ::;ilah al- miktarda, muntazam ve normal şe- F d l E 
tında bulunmaktadır. Ordu kuvvet- kilde satılması için hazırlanan kart- ransa an gelen A n1any a· stony a 
lerlıtin miktarı hakkında büyük bir ıar bu ay sonunda herke::ıe tevzi etli- Hariciye nezareti memurları top· 
ketumiyet muhafaza edilmekıe tıe _ lecek ve gelecek aydan itibareu ta le be Müzakerelerinde müş· 
raber silah altındaki isviçre ordusu- herkes bu kartlarla gıda maddesi a- küf af baş gösterdi tan . istif aya kalkıştılar 
n. un. so_o .bin k.·işiye bal~ğ old_ u.ğu öğ- lacaktır. Şimdi.ve kadar bir knın gı- Eb d" ş ddA b" 

l ı - e l f • a T 11· 12 ( ~ A) Alman ekalli Tokı.•o, 12 (Rad.\·o) - J
0

apon,,·a ları sö,.•leniuor. Hadise ci ı ır va-
ıe111 mıştır. S\ıçre hükumetının ordu da maddE>leriniıı satışı ~erbe"t lııra- ~ 1n mezarın a ın, ·"· . - - _. _. _. 

\•etinin mülıadelel'i me:-elesi hakkmda- har"ciye nezareti memurlarının ta - ziyet ihdas edebilecektir. Abe ka • 
mevcudu için günde yaptığı masraf kılmıştı. çelenk koydu ki Almanya_ E tonya görü~melerincle mamen istifalarına muhakkak naza- binesinin vaziyetinin ne olacaiı da 
5 milyon franktır. Önümüzdeki a\,'dan itibaren bu h k d'l 

A Ankara, 12 (Hususi muhabirimiz- ekonomik ı ıe$~ıeler n ... erinde ciddi güç- riyle bakılıyor. Asahi Şimpon gaze- henüz kati surette il me ı emez. 
)Tica sınai mühim tedbirler de maddeler Ye:ıika ile sutılmağa baş- k 

alınmıştır. Alman j~viçresindeki bü- !anacaktır. den) - Harp vaziyeti dolayı,;iyle liikler çıkmı.,tır. Bu husm:ta henüz tesi, bu istifalarla alakadar olarak Gizli devlet şOrası bu hidiselere ar-

00 

Fransız gazeteleri 
... • ran adnn memleketimize dönen tn- her hangi bir anla<:maya varılmamış -;unları yazıyor: şı hükOmetin icabeden tedbirleri al-
lebelerimziden bir grup, bugün Et- \"e Almanları gotlirmek üzere Tallin Muhalefet gurubunun en kuvYetli mamış olmasından mesul olduiuna 
ııoğrafy.ı miizesinde Atatürkün me- limanına gelmiş olnrı vapur), rın hiç sefi ve reisi Va-Va ile şübe şefleri , karar vermiştir. Gazetenin verdiği 
zarını ziyarelle bir ~ükran çelengi birisi Almanyaya hareket etmemiş- bütün memur ve katipler hep istifa habere göre hariciye nezaretinin A -
bırakmış \'e Ebedi Şefin mane\'j hu- tir. etmek üzeredirler. Bu vaziyet karşı- merika, Asya ve Avrupa şübeleri şef. 

zurunda tazimle eğilmiştir. '/l.lliSlr mecıı·sı· ~ında hariciye nazırı amiral Narmu- leri de istifa edeceklerdir. 

P · p • l .. . h ~· t 'ehı·p (Paşa) lr~ 1 ramn da istifa edeceği haber verili - Şaııghayclaki japon baş kon::;olo -
ancermanızm ve an ıs avızm U· v~ o·· . yor. Müdafaa memurların. gelecek su Miyola, maiyetindeki 41 memurla 

Y k d S · d r fi ida~e kararname· · rr t · r cumu karşısında sulh "·apıla· a ın a .... urıye en mem- günlerde tekrar iş başında kalacak - ısı a e mış ır. 
, lek->tim'ze g~lecek sini tasdik etti ccc***n> 

mıyacağınf yazıyorlar l tmıbul, 12 (Telefonla) - Habeş Kahire.' .1: <~_.A.) - Mısır me~u: İngiltere kralı Amerikada 
l b . d II b · t d ·a . an meclı. ı orfı ıdare kararnamesmı 

Paris 12 (Radyo) - Bugünkü sız karde rw· · k d · ··t·· ıar ın e a cş.::s an or u~unu ı aıe · E h b · R }t• t , ş ıgını sonuııa a aı go ur- d .. 1 . . ·-· b ta vıb etmiştir k.... a . sı·nı uzve ın avassu 
Fransız gazeteleri, Dala diyenin nut- meğe karar verdik.> e. en ve goz erını kaybettıgı·ıdcn a- · r ani f ) Ye ~ • 
ku ile Pan slavizm ve Pan Cerma- Pöti jurnalde Piverarı sunu \'azı- hı le memleketimize dönmek istiyen Amerika b I tunu ı·steyenler var 
nizm meselelerine mühim yerler a- yor: . ~ • \'ehip (paşa) nın arzusu i.;'af edil - ka tı etti 
yırmışlarclır. Fignro gazetesi diyor cRus emperyalizminin, Cermen miştir. Vehi~> (paşn) yakında Suriye- Transatlantiği Nev- L<mdra, 12 (Radyo) _Kral, bu-

ki = emperyalizmi ile müşterek noktası den BgelecekÇtır. _vor ka vardı glin erkiınıharbiyei umumiye rei i 
cBugün Polonyayı, kuvvete müra- A\Tupa için hüyiık tehlikedir ve şu ir in h~y 'et1 . . general Sir Edmon fron Sayi kabul 

caatla işgal eden Almanya ve Riga sıfatı haizdir: _, · Nevyork, 12 (Radyo) - Bır k~H· 
.. Ptm'ştir. 

Va~ington, 12 (Radyo) - Bazı A
merika siya i mehafili; A vrupada e
saslı bir ulhün temini için, Amerika 
cumhurreisinin tava~~ut etmesi Hlzu
munu ileri sürmektedirler. muahedesine dayanarak ileriye rü- Ezeli doymazlık.. Mosko V ::ıdan d" r i-wen gun e\ \el Almaıı t:ıhtelbnhirleri ta-.. · one '~ r 1 h t ı w •• A · L.t h tı· ruyen Rusya, önünde hiç bir şey ka- Hu emperyalizm. Baltık. Skandi . • ra ınc an a ırı acagı --uyııeıı merı - J vany a eye Cumhuriyetperverlerden ayan a -

bul edemeyiz. Polonya~ız ve Çeko ·- navya ve Balkan memleketlerini b - f stanbu /dan geç tı k~ tı:aı; atlantikle_rinden İro_krua bu zası Huilter, tavas ut için Ruzveltin 
lovakyasız bir sulhün kabulü buda- tihdaf ediyor. tstanbul, 12 (Telefonla) _ :Moı;ko guıı ıkı destroyerın refakatınde bu- avdet etti acele etmesini söylemiş ve şunlar1 i-
laca bir iddiadır.> Ordre gazetesinde jorj Bido ~un- \'acla s"ya i temaslar yapan 7 kisiden ra.ya gel·m· iştir ... Vapur.da .·h.'l'upadaıı L't lave eylemiştir: 

,.1 l d t t d ı "1 ko . ., 1'> (Rad,·o) - 1 van- · · · 
• 

.u arsel Bolle makalesinde Fran«a ları yazıyor: mürekkep bir Çin he.,·eti nınmJeketine c oııen or yuz ye mış ye ı yo cu .t 0 \.,, - ' ... • . - Ruzveıt ıçın ın~aniyet ve mede-
'li ~ d • h · · , azın Ori-: maıvetmde- . . . 

e ıngiltere için şeref me--ele.;i meY~ cPan f'ermanizmin a,.ırlanlanbe- gitmek iızerc buglin !>Chrimize geldi. var ı. ) a arıcı~ e 11 ' ·' • nıyete hızmet edebılmek fırsatı hu-
•ubahs olduğunu yazarak diyor ki: ri Baltık kıyılarında işga) ettiği mcv- 3• AJ · ,-------------, ki heyetle bugün Ko~u::;a hareket et- lCıl etmiştir. Bu fırsat, bugüne kadar 
• «l'azla imza silinmiş, fazla mua- kiin 15 köyün yıkılma ı \e Sovyet- lr ffiaD VapUYll 1 ·ı miş ve isfasyoııda ugurlanmıştır. ilk defa düşmü bulunuyor. Amerl-

ede Yırtılmı~tır. Bundan --oııra bu- lere terk edilmesi llitlerin ne dere- E . d ·ı . ngı tere Pi lsudsA i alevhtarları ka cumhurreisinin tava~sutundan ü-
rıa Ö:rnUsaade edilroiyecektir.> ce hat, lı hareket ettiğini kendi mil- sır e l dt fr J.,d. ~ich·~rız .. Kendi i Avrupada sulhün 

'~gazetesinde Alber Bayye !eti nazarında <la açıkça go"termck- Londra. 12 (Rad~·o) - Pre.:ı A~o- ç· J a ,-e ıl 1 ıadesı emrınde mile ~ir olabilir.> 
cllıtler silah karşısında> başlıklı tedir. Bitlerin delalet ettiği bu So\'· iyeşin, Almanların 1:rn15 tonluk ! Il Ve a pün Ya Yl Paris, 12 (Radyo) - Paristeki Po- Ayan azasından Conson da, Avru-

yazısında diyor ki: vet kazancı onu itham için kafidir. Kaknorvtc \ apurumın cenup atla - b k lonya hUkümeti. Pilsüdiski aleyhtar- pa sulbü için tavassut etmek, Ameri-
cBurada ınucadeleyi, büyük Fran · .. ıııda ingilizlct·c esir cHiştüğiinii ya- aflŞİiraCa !arından n ahkfım edilmiş olanların ka cumhurrei. i (Ruzvelt) e bUtiln 

haklarının iade ine karar vermiştir. dilnya nazarında ayrıca bir şeref ve 00 

Rus Ordusu 
Akdolunan anlaşma mucibince 
Estonyanın muhtelif nahi· 

ye/erinde oturacak 
Moskova, 12 (Radyo) - Estonya şasında Estonyalılar, SoYy~tlere her 

cu~hurreisi, Sovyet - Estonya paktı türlü yardımı gö:stereceklerdir. Tal
~~~a~ebetiyle tesbit olunan ve So~·- !inde bulunan Sovyet bahriye heyeti, 
• e. erın E tonyada bulunduracagı Ta ilinde Estonyn bahriye mensupla
~n~ a ~'<ı l\ara o•·dularmn aid proto - riyle bir anlaşma imza etmiştir. Sov-

o lerı tasdik etmiştir. Tallin civa - yet Rusyaya aid 3 torpido muhribi 

~~~d~ Raf elde iki Sovyft ta~ yare ku- evvelce kararlaştırılmış olan ziyaret 
g h~ bulunacaktır. So\yet kıtala- münn ebeti) le dün Talline gelmişler

rı, nahıyelercle ikamet edeceklerdir. dir. 
Asker için lazım olan b:naların in • 

ZI) Ol'. 

Danimarka tabasını çek.yor 
Tokyo, 12 (Radyo) - İngiliz se

firi, bugün (Çan- Kak - Şek) in ka
rargahına hareket etmiştir. Sefir. 
firi, bugiin (Çan - Kay - Şek) in ka
nacak ve japonyanın sulh teklifle
rini kabul etme,ini tav~iye edecek
tir. 

Mehmet A Ji d6ndü saygı bahşedecektir. 
! tanbul, 12 (Telefonla) - ?ılütare Düf Kope 

kede Dahiliye nazırı olan .Mehmed Ali, r 
Pari ten bugun geldi. . . Amerikaya gidiyor 

Yugos'avya başvek1h Londra, ı2 (Radyo) - Sabık bi-
Belgrad, 12 (Radyo) - füt~\·ekil rinci deniz lordu Döf Koper, buglin 

-----------------------------.• Svetkoviç, bugün Ü kiıbe \'e oradan Amerikaya hareket etmiştir. Kendisi 
Son Dakika: Pirzenc giderek halka tema,;Jarcl bu- orada muhtelif konferanslar vere 

Kopenhag, 12 (Radyo) - Danimar 
ka hükilmeti, Letonya, Litvanya ,·e Es
tonyadaki tebaasını geri almak iiz re 
bu memleketler limanlarına \'apurlar 
göndermiştir. 

lunmuş ve akşam buraya dönmiı:;ttir. cekt:ir. 

Alman istihkamları 
-----=-** _____ _ 

Romen·Macar anlaşması ve Balkanlar 

R h • • f d / Bükreş, 12 (Radyo) - Romanya ile ~lacarist:m ara ında husule ge
e n ne rznın aşmasın an SU ar len anlaşmadan mra Transilv:ınyada tahşid edilmiş olan Romen k1:1vvet-

a/'znda b l !eri tamamen geri alınmış ve bunların bir kısmı terhis edilmiştir. Bu an-
Ul U nU yOr !aşmadan bah eden Romen matbuatı. Romanya - Macaristan arasında ar-

Bal, l2 (Radyo) _Ren nehri tas- tihkiım arının miihim bir kı.,ımını su- tık hiçbir ihtıJaf kalmadığını ve bu ayede Balkanlarda ulhün bir kat da 
mıs ve Ofenfurg ile Kriburg mınta- ı n· k plamı)tır. Bu vaziyet, Alman ha ku\'\et bulduf,run Ru:'ya ile Almanyanın. Romanyanın tamamiyeti 
kal arı g-öl halini almıştır. Alman is- karatgahını endişe.re düşürmüştlir. mülkiyesi için temınat verdiklerini kn> rletmcktedir. 



(A~ADOLC) 13 Teşrinievvel 1939 CUMA 

Hazırlanınız ! 1 R A 0 Y 0 1 
27500 27735 27795 27s99 27945 Bugünkü program 

6 
28401 28418 28523 28555 28564 12.30 P rogram ve memleket saat aya. 

ayyare 
3 bin lira 

g su lzmirliler ! 
3 435 n:t:7;:r isabet ;~~~; ;~;;~ ;~;;; :~~;~ ;~!!~ Ayın 16 sın -'a hava korun na tec- ~~.35 Ajans ve meteoroloji haberle-

80643 30826 31345 31408 31719 aj ri 
1.r;,oo lı·ra ha•ananlar ...... M 317Ql 31907 32101 32643 32965 b 12.50 Türk muziği: (Pl) 

22363 23338 29816 34264 33149 33172 33<>os 33316 33555 rü elerı• yapılacak 13.30-14 J\Iuzik (karışık program Pl.) 
38649 33760 34960 34585 3 :Hi91 34743 18.00 Program · 

Bin / İT'a haz .... nan{ar 84807 34886 35243 35471 35761 - Baş~arafı 1 nci Sahifede - mak faydasız ve zararlıdır. Böyle za- yere muvasalatları mümkün olanlar 18.05 Memleket saat ayarı ajans ve 
r.

131 
~, 
108 14186 21084 

35926 36006 36040 :ı6l04 :1 6579 atmaları muhtemel görülınekledir. nuınlarcla toplu bulunmamak, dağı - o yerlere giderler. Yerleri uzak olanlar meteoroloji haberleri 
u 36605 37005 37246 37::14 ~7336 v ~3 28750 35489 36237 39613 

ilayet tarafından halkı hitalıen hp kendini korumağa çalışmak şart- yol ağızlarını ve itfaiye musluklarını 18.25 Türk muziği (fasıl heyeti) 
37620 37661 37812 38011 3ölG4 bir beyanname hazırlanmıştır. Bun- tır. Polisin emrine kati surette itaat kapamamak şartiyle dağınık bir şe- 19.25 Türk muziği 

500 /ir::ı h:;zanarı ar 38209 38253 °~361 3St52 3851~ da deniliyor ki: mecburidir. kilde dururlar. İçindeki halk ve mü - ÇalanlarVecihe, Fahire, Refik \ 
:.,

85 
39561 38677 38681 38802 3.~ 8808 İzmir ve Bornovada hava lhrunma 2 - Açık pazarlarda satıc:: yapmak rettabat polisin göstereceği en ·yakın Fersan 

390 4 J !) 549 1059 39001 39248 3fJ311 :Hl534 '9868 ~ l )1 l48l 1u55 2'141 2718 3987~ "' tatbikatı yapılacaktır. ta olan kimseler mevcud maddelerini sığınağa iltica ederler. Okuyan Semahat Özdenses 
2ön " 321 5021 5021 5591 Ilu tatbikat esnasında halkın, na- bir örtü ile muhafaza altına aldıktan TRENLER ve VAPURLAR 1 - Lemi, hicaz şarkı {Sorulma-
5 5d 6 '.?

26 644~ 6486 7230 
40 lira kazananlar: kil vasıtalarının, daire ve müesseseler- .sonra kendileri bir durnr aibine çeki- 1 - Alarm esnasında yolcularını sın bana yesim) 

7253 7344 8122 9075 9189 
122 164 276 304 552 le fabrikaların hareket tarzUarı ga- lerek eşyalarını göz önünde bulundu- bindirmiş ve harekete hazır bulunan 2 - Hayri hüzzam şarki (ölür -

14 
2 

% 20 10200 10806 11031 11163 
562 ss9 602 698 727 zetlerde ilan edilen talimatnamede gös racaklardır. trenler hemen hareketle şehir harici- sem yazıktır) 

11374 11660 11675 1187 11~04 742 755 850 903 922 terilmiştir. Bütlin yurddaşların uhde- 3 - Nakil vasıtaları içinde bulu- ne çıkarlar. Ve mümkünse bir tünel- 3 - Lemi Karcığar şarkı (bir göl· 

13375 ı.ı 257 1044 1060 1 l l5 1439 1514 lerine mürettep vazifelerini eksiksiz nan halk alarmı müteakıp bu vasıta-' de beklerler. Açıkta bulunan trenler ge ol) 12068 12652 13133 
14~71 16182 16405 
186i5 18866 19670 
21147 21430 21674 
2~743 23869 24823 
2~221 ?5302 25411 
25690 26015 26081 
27711 27756 27847 
29 77 29832 30100 

15 2 319~~ 32081 
33S08 2506! 8508ö 

35381 36813 37437 
88398 38417 39010 
89799 

17957 18257 !:~~ 1776 2oo2 2017 ~~~: olarak yapmalarını diler, talimata ay- ların duracakları yerlerde aükı1netle mühim köprü civarlarınd .. n uzakta ve 4 - Şemsetdin Ziya kürdilihicaz-
19690 7 .. 2260 2278 2287 kırı hareket edenler haklarında kanu- inerek yukarıki maddede tarif olundu- yarma ve yolun ağaçlıklı yerlerinde kar şarkı (bıktım elinden) 

21967 ~;0~: 2455 2458 2507 2529 2552 ni hükümlerin tatbik edileceğini bildi- ğu şekilde hareket ederler. dururlar. Okuyan Necmi Riza Ahıskan 
21980 25l97 ~~!~ 2748 2924 3091 3093 ririm. 4 - cAlarm bitti> işareti verildik- Şehire raklaşm~ş olan trenler gara 1 - Dede bayati şarkı (Nice bir 
25549 25621 

3495 
!!.:: ~!!: ~::~ ~:~~ Vali ten sonra ancak sığınak amirinin mü- girmeksizin yukarıda izah oldunduğu nşkınla) 

27148 2734"' .; -> Etem Aykut saadesiyle sığınak ve siperler terk edi- veçhile hareket ederler. 2 - Mahmud Celileddin paşa uş-
28076 2859~ 3918 3922 3233 4048 4098 Vilayo~ seferberlik müdürlüğü de lerck herkes işi başına döner. Dışarıya Alarm esnasında henüz yolcu al _ şnk şarkı (rnecun gibi ben) 
30303 30335 

4302 4327 4547 4627 4691 ıieneme hakkında bir talimatname ha- çıkan halkın merak saikasiyle tahri- mamış olan trenler yolcu almazlar. 3 - Rlfat bey uşşak şarkı (dUş-
32285 32411 4761 481 ~ 4909 50l0 5281 zırlamıştır. Valinin imzasını taşıyan bat ve hasarat mahallerinde toplan _ garda bulunan halk, garın sığınağına tüm dgene bir afeti meşhuru cihane) 

35322 35363 ::~: 611 5446 5465 lzmir. Bornova ve Karşıyalrnch yapı- mal~m memnudur. Sokaklarda iperit- veya civar sığınak ve melcelere iltica 4 - Suphi Ziya uşşak şarkı (Gü-
37691 38098 

5766 
ı:u·:: 576: lacak hava korunma tatbikatı esna - lenmiş yerler, yıkılmağa yüz tutmuş ederleı·. cendi biraz sözlerime) 

39195 89588 ~1 • 
7 

604 sında halkın, nakil vasıtalarının, daire binalar, bir çok hendek ve çukurlar 2 - Alarm esnasında hareket ha- Okuyan Safiye Tokay 
6051 

6 
.. -· ~229 Uessese ve fabrikalarda bulunanların ve enkaz yı~ınları bulunabileceğinden !inde bulunan körfez vapurları en ya- 1 - Şevki bey hicaı şarkı (bilmi-

200 lira h~zara ·1lar 
6249 6525 6614 " 628 ıaşıJ hareket edeceklerini bild'.ren bu öyle tehlikeli yerlerden uzaklaşmak ve kın iskeleye giderek yolcularını çıka- yornm bana neoldu) 
6683 C697 6715 6776 6814 talimatnamede şu izahat vardır: bilhassa şüpheli ıslak yerlere ve patla- rırlar. Ve iskeleye bağlı olarak bek- 2 - Yesarı Asım hicaz şarkı (Bil-

1419 5416 7088 74ö5 8538 6940 6S54 6969 7001 '7462 !::mir ııe Bonıomda yapılacrık oltnı mamış bombalara asla yakla~mamak !erler. Henüz yolcu almamış olan va- mem niye bir buseni) 
949i 10..ı.oO ll96"'ı 13669 14731 7S40 7611 .. 34 7731 77es hara kor?tnnıa tatbikatı esıııvmıdıı hrd. lazımdır. Bombardımandan rnütevel- purlar yolcu almaksızın beklerler. 3 - Hicaz şarkı (dağlar dağlar vı. 

15826 15970 17162 
!1127 21282 21679 
25990 26525 26799 
~9~ o 30746 30775 
83370 34297 34974 
8 7 8 39362 

20275 20599 7793 78 <>5 7&l2 1 934 7976 kın, 1uıl;il 1•asıtala1"ının, daire ve miics- lit hasar ve zararları gi<lermeğe ve 3 - Geceleyin bilumum nakil va- ran dağlar) 
24187 25093 BOS9 8026 8100 811 7 8144 ose, ııe fabrika'rı.rın hareket tarzları- tamire uğraşan şehir teşkilfıtınm faali sıtaları ışıklarmı söndürürler. ve za- 4 - Sitro - Refik F-crsan 
26818 28385 8147 Sl55 8402 8 '149 8474 nı gösteril' talimattır. yetine engel olmamak ve icabında po- rur1 ahvalde ancak kamufle edilmek ?.0.10 Temsil 
31917 32403 8493 8507 8567 S,.5'3 870i Yakında şehrimizde pasif korun- !isin daveti üzerine bu işlerde itiraz- şartiyle ışık yakabilirler. 21.10 ('Radyo orkestrası - Şef. Dr. 
355 16 36079 8769 8836 8940 9-05l 923 ·t rna tatbikatı yapılacaktır. Hava kuv- sız yardıma koşmak yurd müdafaası ALARMIN SONU E. Praetorius) 

9305 9651 9641 9747 9789 vetlerinin taarruzu tayyarelerimiz ta- borcudur. Tayyare hücumu bittikten sonra hil 22.20 Müzik (cazban) 
70 f İra h< z nan[ar 9793 9916 9954 10134 10137 rafından temsili şekilde yapıiacaktır. BiNA D.4.H/L/NDE HAREKET cumıın tekerrür etmiyeceğine kanaat 23.25-23.30 Yarınki program ve kapa-

10269 10299 10321 10526 10688 Buna karşı askeri komutanlık tara - TARZI geldiği takdirde (tayyare tehlikesi bit- nış. 
42 324 1172 1412 1827 10738 10341 10924 10929 1096~ fınılan icap eden aktif miidafaa terti- 1 - E"derde, daire ve müesseseler- ti) işareti verilir. Bu işaret cana\·ar 

2003 2131 
41
2211 2253 2440 11069 11154 11155 11206 1125ti batı alınacaktır. de gündüz ise alarmı müteakıp bina diidiiklerinde üç dakika devam eden 

2490 2615 ~200 3451 3564 11629 11751 11762 11917 12256 Al .tRıı . ~ . . . V• •• l 
J."1. •• orunma amırının verecegı emre go- uzun ses erdir. Diğer vasıtalarla da 

43C9 4497 5214 5472 ~967 12355 12456 12483 12500 2670 T h 1 ., ayyare ücunrnnu ilan için şehfr- rnr<?ket olunıır. Tecessit~ ve mernl\ böylece üç dakika devamlı ses verilir. 
6220 6506 6951 7091 7125 12801 12828 12881 12892 12942 le me\'cud canavar dildükl8ri tarafın- ·kiyle pencere, kapı ve diğer aı·alık Bunun üzerine tabii hal avdet eder. 

n=---

Rusya ·Filandiya 
ihtilafı 

7<>..,6 8055 8367 8563 8754 13130 13629 13679 13753 13803 dan kuvvetleşip zayıflaşan ve lıöyle- ·dan sokağa ve havaya bakmak tehli -=·*·=-- - Baştaraf1 1 nci Sahifede -
9€1 10090 10058 10287 10290 13935 13S36 13961 14159 14219 "e üç dakika devam eden fası1uiarl li ve rn~aktır. Binaların iist kafüırın r · ı · . k" b bulunmağa amade olmakla beraber 

102c 1 10627 10631 11474 11483 14251 14375 14479 14644 14765 e::ıler ve·ilecektir. Alarmı halka d a bul~nan halk, alt katlara ve bod- ngt iZ ffiaVl I İa l• bitaraflık siyasetine her hangi b ' r 
115 6 11692 11720 11868 12273 14776 14809 14993 15007 15103 nırmak için çan ve düdük gibi diğe mlnra inmek suretiyle gazdan, bom- J taarruzda bulunulmasına muhalefet 
'3117 14127 14445 14714 14758 15129 15193 15551 15297 1529!? Ya!-<ıta)arfa da gene ÜÇ dakika fümım ba ve enkaz parçalarının tesirinden a ponya Ve bu kabilden her türlü teşebbüse 
ı4827 15011 15150 15478 15497 15369 15375 15381 16418 15560 <>tmek üzere her dört saniyede kısa ses- kurtulmuş olurlar. B.u suretle sokak- T mukavemet edeceğini beyan etmek-
15780 16016 16290 16514 17251 15629 15683 15791 16003 16296 Jer \"Cl"iJecektir. a bulunmıya ve üst katlarda oturma- aymisten: tedirJer. 
17225 172372 17621 18727 19318 16313 16422 16432 16605 16894 HALI\.J,V HAREKET T!lI'.7.J va nazaran verilecek zayiat ehemmi- İngiliz mavi kitabının ifşaatı ja _ Ayni mahfil Finlandiya ile Sovyet 
19437 20006 201:1 20013 20938 16760 16868 17057 17173 17179 ı - Cadde ı·e .cıokaklarda bulanan yetti surette azalır. iltica edilecek olan ponların Almanya meselesinde her Rusya arasındaki ticari müzakerele-
21576 21668 21894 22073 22667 17366 17533 17544 17723 17803 halkın hareket t.arzı: alt katların ,.e bodrumların gaza ve gün bir az daha artan sukutu hayal- rin bir aydan fazla bir müddettenbe-
22997 23148 23365 24125 24127 17877 17899 17964 18154 18340 Alarmı işitir işitmez dı~arıda bn- bomba parçıilarına karşı emin bir ha- lerjni bir~z daha derinleştirmiştir. ri :\Ioskovada devam etmekte oldu -
24213 24403 ~4408 24696 24786 18400 18433 18632 18739 19151 ıunan herkes evi yakın ise heyecansız le getirilmiş olması şarttır. Zira bu kitap Hitlerin bilvasıta veya ğunu ilave ediyorlar. 
25182 25398 256!)7 26201 26405 19168 19373 19414 19423 19S"J6 telaşsız ve koşmaksızın ve fakat acele Bahçe ve arsalarında siper hazır- bilavasıta japonyayı istihfaf ettiği- Nevyork, 12 (A.A) - Vaşington 

26590 26604 26842 26865 26961 19553 19675 19725 19770 19790 olarak evine gider. Evi uzak obnlnr 'amış olanlar buralara iltica ederler. ni göstermektedir. Bir Avrupa har - resmi mahfili Rusya ile Finlandiya 
27225 27:15~ 27404 27408 27558 19880 19882 19934 19940 20079 öteye beriye koşmaksızın ya po!isin gfü; Bilhassa ahşap evler için müsait balı- binden istifade edecek yegane dev- arasında cereyan etmekte olan mü -
27942 28120 28286 23833 28999 20100 20235 20482 20533 2055:> tereceği b:r sı~rınağn veyahud en yakın çe ve arsaları bulunduğu takdirde bu- Jetin japonya olacağı hakkındaki i- zakerelere müteallik haberleri tetkik 
29284 29499 30253 3042•1 31062 20656 20679 20595 20829 20850 bir müsait kapalı yere girer. Öyle b:r ralara siper yaparak bu siperlere r;iı·- fadesi. «japon Times:t gaz.etesine etfkten sonra Amerikanın diplomasi 
81 252 31360 31416 31956 32059 20864 20951 21138 21144 2115S yer bulamıyanlar bir duvar ar!rn~ına, mek bodrum katlarına girmeğ3 tercih göre, Hitlerin japonyayı ne gözle sahasındaki niifuzunu Baltık mınta-
8 2259 32 "l8 327f.O 33438 33954 21271 21643 21875 21900 22070 oir çatı altına veya bir ağaç gölgesine edilir. gördüğünü ve büyük Britanya ile o- kasında sulhu muhafaza için istimal 
81555 34840 35~63 a5398 35936 22188 22314 22378 22462 22530 ı-;ığınırlar. BüsbüUin açıkta bulunan _ Sığınak ve sipere girmiş cıUınlar lan münasebatında onu bir rehine gi- etmeğe amade olduğunu beyan et 
3r;955 ~16643 36687 87455 38136 22623 22690 22755 22793 22913 lar münasip bir çukura yatarlar ve (Tayyare hücumu bitti) işaretini v~- lıi istimal etmek io.:tecliğini açıkça if- mektedirler. 
B8!143 38398 38795 39015 39057 22939 22944 22955 23008 23146 hareketsiz beklerler. Bu esnada bir rraz rilinceye kadar buradan Ç!kamaz1ar. Şa etmektedir. Gazete devam ede - İyi bir menbadan alınan mal0ma-
8 9J66 39655 39700 23206 23388 23394 23444 23460 bulutu görülür veya gözlerrle ve bu- Sığınaklarda ve siperlerde sigara iç- rek cjaponyanın Alnıanyaya zımni ta göre Danimarka, Norveç ve !s-

Evvelki gün çekilen numaralar - 33511 23528 23551 23560 23659 runda bir taharrüş hissedilirss hemen mek ve gürültü etmek memnucluı·. U- tam bir itimadı varclb demektedir. veç ayni surette hareket etmeğc ha • 
dan : 23723 23756 23766 23915 23943 ınnske takılır. l\laskesi olmı,vanfaı· ıs- mumt sığınaklarda lüzumundan fazla cünun için bu gözler ağızda fena bir zırdırlar. ~Iaamafih bu memleketle-

SO lira kazananlar: 24052 24073 24076 24147 24239 lak bir mend:lle yüzünü örter. Diz gaz insan toplanmasına ve izdihama mey- lezzet bırakıyor.» rin Vaşingtondnki sefirleri bu bapta 
90 l61 330 468 829 24295 24310 24428 24435 24613 bulutu içinde kalınmış ise ağız v~ bu- dan verilmiyecektir. Her sığınakta japonyanın Büyük Britanyayı düş her hangi bir (teşebbüste oldukları-

839 1029 12fl6 1331 1347 24621 24704 24786 2481 ı 24837 >•un bir mendille veya elbisenin ete- "ığınak amiri olarak bir pol!s bulu- man addettiği bir zamanda Hitlerin nı :ı,öylemişlerdir. - Aynen) 
1402 lii36 1566 1611 1871 25125 25132 25393 25532 25545 ğiyle örtülü olarak rüzgarın geldiği is- nur. Büyük Britanyaya bir ittifak teklif Vaşingtonun iyi malumat almak -
1885 2108 2360 2696 3019 25546 25852 26605 26263 26288 tikameta doğru koşmaksızın gaz bu- 2 - Geceleyin bilumum ışıklar siin etmesi japonlara Bitler siyasetinin la maruf olan mahfili Finlandiyanm 
8262 3361 3367 337

5 3815 
26385 26387 26403 26523 26550 lutundan çıkmağa çalışmalıdır. Gaz _ düri.ilür. Işık yakmak zaruretinde o- karakterini yeni bir aydınlıkla gös- Rusyaya karşı mümkün olan her tür 

4026 40093 4110 4210 4410 
26580 26719 26760 26897 26968 dan mütessir olanlar veya bomba, en- !anlar ışıklarının pencere, kapı, ve di- termştir. lü fedakarlıkları -yapacağını, ancak 

4720 4775 4881 4887 50
7

8 27002 27079 27123 271 4 27127 knz parçalariyle ve sair suretlerle y:ı- 1Yer menfezlerden harice sızmaması i- Nihayet, cjapon Times» in fikrine Estonya, Litvanya ve Letonya dere-
6104 5162 5190 5599 

56
1

2 
27299 274<ı8 27510 27650 27777 ralananla1· en yakın sıhhi yardım mer- çin buralarını kalın siyah perdeler, göre Rusya ile yapılan ademi teca r cesinde ileri gitmiyeceğ~ni hey an et-

5625 5665 5858 6305 6472 27867 28036 28040 2816S 28170 kezine veya polis karakoluna müra- battaniye vesaire gibi örtülerle örte- vüz paktı Almanyanın itimad caiz ol- mektedirler. 
6587 6579 6978 7056 

7164 
28369 29373 28402 28576 28715 caat ederler. rek kurtarmayı temin ederler. Lam • mıyan Ve maksatlarına vasıl olmak Londra, 12 (Radyo) - !sveç hü-

7210 7759 7960 8061 8340 29185 2c"'17 29271 29311 293g9 Alarm esnsında ve bombardıman baların Üzerlerine koyu mavi veya si- için her vasıtayı istimale hazır bir kumeti, Almanya da dahil olduğu 
8380 8745 8825 8892 9022 294 ... 6 2. r1 29S59 2!l'"ô3 '"'9864 rıltında bağırıp çağırmak ve öteye be- \·ah kağıttan abajur koymak suretiyle memleket olduğunu ispat etmiştir. halde bütün büyük devletlere bit 
9042 9150 9168 9334 962ö son73 3014S 30201 30293 riye koşmak, heyecan ve telaşa kapıl- de karartmak lazımdır. Geceleyin dışa- * muhtıra verer.ek, Rusyanın Finlan -
9748 10126 10182 10276 10754 30450 30~ .. 0 30<.;:n 30650 rıda hareket tarzı gündüz olduğu gi- 1. diyaya karşı almış olduğu vaziyeti 

10848 10935 11073 11218 11939 30669 30776 30810 31025 Erzurum da kar bidir. svec tebarüz ettirmiş ve Rus orduları Fin-
12339 12428 12937 12428 12937 31047 31225 31228 "'l 347 31463 3 - Fabrika, imalathane ve diğer J k • hl • k Iandiya topraklarına ayak basarlar-
12948 13790 13944 13976 14071 31513 31529 31554 32112 3?135 E 

12 
(H ") E iş müesseselerinde iş başına bulunma- 1 zır l yaptırcca sa, !sveçin seyirci kalamıyacağını re~-

rzurum, ususı - rzuru- A 1 . . St kh ı 2 d ) ! · · · · 
14183 14420 14495 14664 14635 322~0 32245 32252 32?55 32322 mun p 1 d d w 1 . k k -:ıı zarurı o anlardan gayrı kımseler o o m, 1 (Ra yo - sveç men bıldırmıştır. 

a an oven ag arına ıl ar .. . h 1 ld v ~ ·ııA ··d f B Sk t h"' 12 (R d ) v · 14865 14893 15035 16301 15348 32339 32550 32702 32871 32991 d" .1 t·· S b hl . k d muessesenın azır am'Iş o ugu sıgı- mı ı mu a aa nazırı · oye , u - Londra, a yo - aş.ngton-
uşmı ş ur. a a eyın uy u an u- k . 1 . kO t" ·· ti "k" hl · tt• ·1· !5505 15610 15623 15669 15939 33442 33106 33245 33348 33373 h lk . . k 1 na veya sıper ere ıltica ederler. ıme ın sura e ı ı zır ı ınşa e ır . dan haber verı ıyor. 

16172 16339 16750 16893 16895 33418 33446 33851 34065 34178 yananğ a ,kmevsım~nd :r en ° masık- NAKiL VASITALARININ HARE- meğe karar verdiğini bildirmiştir. Amerika hükumeti, Rusva - Fin· 
na ra men ar yag ıgını görere Rlh t k b l tt•V. 75 ·1 k . ·ht"lAf • k" 

17274 17601 17725 17740 17779 34187 34192 34193 34223 34228 h t d.. .. t" KET TARZI ş agın a u e ıgı mı yon ron landıya ı ı a ını dikkatle ta ıp et -
17908 18078 18163 18249 18265 34318 34351 34267 34554 34738 ayre e uşmuş ur. 1 - Beygirli nakil vasıtaları: Juk tahsisatın bu iki kruvazörün inşa- m(>0ktedir. Alakadar mehafil, bu ih -
18618 18755 19004 19223 19529 34955 34983 34993 35020 35022 ~ --* Alarm işaretini müteakıp beygirli u:ı- ~ına kafi gelmiyeceği öğrenilmiştir. t'lafta Skandinavya hükumetleriyle 
19731 18761 19769 19800 20202 35036 35063 35066 35168 35195 Yeni Neş1·İyat kil vasıtaları sokak başlarını, devalr Fakat isveçlerin son sistem mütead- beraber Amerikanın da eli bağlı kal-

' 20357 20440 20540 20632 20833 35281 35415 35488 35499 35511 ve mi.iessesat kapı önlerini kapama - diJ torpido mııhripleri de vardır. mıracağı kanaatini beslemektedirler. 

20930 20972 21124 2197 21606 35521 35556 35572 35635 35680 Havar.ıl.ık VFA SpA"', mnk şartiyle ve tercihan y:ın sokakbr B , · l Al -=*=-
21691 21917 21931 22105 22139 35689 35700 35715 35741 35805 ~ ... •_.1 ua durarak beygirlerini arabadan çö- u gar S\an- manya T . kad hka 

K k l b . v ı k . "k ct· s r 1'' (Rad ) AI ayyarecı ın ma m 
2231 :~ 22661 22930 23331 23585 35862 35924 35938 35969 35996 Hava urumu tarafından neşredil- zer, a ın ır agaca veya e e ·tırı ı- o ya, ,_, yo - manya -
23327 24116 24117 24134 24156 36119 36150 36159 36208 36217 mekte olan bu faydalı ve güzel mt'c- ı·eğine veya arabanın tekerleğine bağ- Bulgaristan n1·asındn ticaret munhe- Lomra, 12 (Radyo) -1\Ieşhur ka-
24217 24262 24354 24481 24463 36241 36347 6400 36409 36420 ınuanın 248 inci sayısı da intişar et- lar. Hayvanın yem torbasını başına ta- de~i akdi için cereyan etmekte olnn dm tayyareci Ami ConQon1 gece oto-
24589 24615 24697 24790 24833 36523 36680 36819 36898 37121 miştir. Karilerimize tavsiye ederiz. kar. ln:üzakereler soı ~ ermiş .ve mevcuc11:1obilinin fenerlerini ~·ak~ığındr.~~· _Po-
24845 24887 25050 25070 25208 37383 37685 37694 37758 37910 2 - Tram,·aylar ve motöı·lü na:-dl tıcaret muahedes. 1 klerıng anluşma- h5<Çe karakola sevk edılmış ve hl!vıyct 
25210 25365 2S402 25309 2QS70 37940 37986 38032 38135 38304 39350 39396 39438 39446 39491 VPQıtP.ları: Alarmı müteakıp büti\n !arını ikmal eden \eni bazı anlaşmalar vnraaksını göstermek istemediğ;nden 
2i5576 25580 25900 26210 26228 38451 38529 38538 38578 38669 39593 39660 39919 39955 39978 • ·"t>W~'·':ır "" mrıtn•·'li •·ac::1t~ 1 <>rc1·rn }r.pılmıştır. İki m mleket birib"riniıı beş ingiliz lirasına mnhküm olmuş -
18262 26672 26818 27010 27272 38727 38883 38942 38886 39183 37u33 .1ihr.~·~t be~ tl:..!•'.ka içindr. i'id"cek:~ri tical .!.illi himayeye karar vermi~tir. ttu·. 
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Kr i >l'on~ı ıları ~ 

Boı·ıwı·a tiimeıı '< rı alm rı komi.cı11011111ıda n: 
1 - Kusada--ında r"h •ti asker "ye t:ırafınclan gö-;terilecek maha1de 

yapılmak i.izer Jedeli keşfi 78S!H lira 76 kuruşluk iki aded pa
viyoıı ile bedeli ke-;fi 1;)071 lira 47 kuruşluk bir ahır ve bedeli 
keşfi 5015 lira 75 kurusluk bir mntbahki cem'an 98981 lira 98 
kunı.Jıık .in~aat kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 İhalesi 26 birinci te~rin 9:rn per~enıbe günü saat on birde İzmir
BornonL a;;keri -;atın alma komisyonııncla yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 6199 lira 5 kuruştur. 
4 - Bu inşaata ait re:,;im, plan, fenni ve hususi şartname her gün 

Bornova<la askeri satın alma komisyonunda görülür, tetkik e-
dilir. 

5 - Bu işe btekli olanlar ı ~ afıa Vekaletinden alınmış yapı mü -
teahhitlik vesikası göstermesi veya bizzat ytik:sek mühendis 
.-eya mimar olması veyahud bu şartları haiz olmadığı takdirde 
bu i~in fenni mesuliyetini üzerine alacak bir mühendis veya 
mimarı inşaatın devamı müd<lP.tince i:>.tihdam edeceğine dair no
terlikten tasdikli sened verme:-.i şarttır. 

~ - Eksiltmesine girecekler 2490 sayılı kanunun iki ,.e üçüncü mad~ 
deleriyle beşinci maddede yazılı ve::;ikaları ve kanunun 32 ve 
3:3 üncü maddel erinde yazılı tarifat dairesinde teklif ve temi
mıt mektuplarını ihale ~uatmdan bir saat evveline kadar adı 
geçen kombyona vermeleri. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yukarıda bildirilen 
vaktine kadar komisyona gelmesi ltızımdır. Postada vaki ola-
cak teahhür kabu1 edilmiyecektir. 7 13 19 23 3694 

Bo1·no1:a aı>keı'i ~atın alma komisyonundan: 
1 - Geziemir<leki birlik ihtiyacı için 49500 kilo kuru ot açık eksilt

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

vada askeri satın nlma kombyonun<la yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı 1980 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 149 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komit.:yonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret oda<:ında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 :•ayılı kanunun 2 ve üçüncü 

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

lzmir levazıın amirliyi scıtm alma komis11omrndcrn: 
1 - l\Ialtepe piyade atış okulumla yaptırılacak olan dershane keşif 

ve şartnameleriyle planına göre kapalı zarfla ihalecıi 19 birinci 
teşrin 939 perşembe günü saat on dörtte yapılacaktır. Muham-1 
men keşif bedeli 71010 lira 63 kurııştur. İlk teminatı 5328 lira 
7 kuruştur. Ke:-:if ced,·e!i ve planı bedeli mukabilinde ait oldu
ğu şubesinden verilebilir. 

2 - İsteklilerin "Ik teminat makbuz veya mektupları ile 24!)0 sayıh 
kanunun iki ve üçüncü maddeleriııde yazılı vesikalarıyle ihale 
gününden sekiz gün evvel vilayet nafıa fen müdürlüklerinden 
alacakları ve--ikalarivle beraber belli gün ve :-aattan bir saat 
evvel teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. 8 8 13 17 

lzmiı' lerazım amirliği sotm almn komisyonııııdaıı: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki motörlü birliklerinin ihtiyacı olan 

85 bin kilo benzin kapalı zarfla ek,iltmeye konmustur. 
2 - İhalesi 20 10 93!) cuma glinii saat on birde müstahkem mevki 

"~tın alma kom1syoııunrla yapılacaktır. 
3 - Benzinin beher kilo~u 23 kuruştan 19550 lira kıymet takdir e

dilmiştir. 
4 - Taliplerin belli belgeleriyle ihaleden bir saat evvel kapalı zarf

hırını makbuz mukabilinde kombyona teslim etmeleri mecbu
r:dir. 

5 - Benzine ait şartnameleri Ankara. İstanbul ve İzmir Lv. Amr. 
satın alma komisyonları ile Balıkesir Kor ve Çanakkale Mst. 
l\Iv. satın alma komi~yonlarıncla görülü~. 

6 - Taliplerin muayyen olan günde komisyona müracnatları 
3 7 13 18 3639 

!::mir icnızım amirliği satın alma k<>u1is1mnıınd(ln: 
1 - İunir müstahkem mevki merkez birliklerinin 60 bin kilo sarle-

f,·ağı ihtiyacı kapalı zarf usulü ile ek5iltmeye konmuo:tur. 
2 - halesi 19 birinci te~rin 93fl per~emhe günü c;;aat 15 :rn da İr.

mirde kışlada İzmir levazım amirliği satın a1ma komhıyoıııında 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı .>7000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akça~ı 4100 liradır. 
5 - Sartnamesi her gün komi:-yonda görülebilir. 
6 - f stekliler ticaret oda-:ında kavıtlı olduklarına. dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. · 
7 - Eksiltmeye iştirak eclecekler 2490 sayılı kanunun iki ve i.idinc[1 

maddelerinde ,.e şartname--inde yazılı vesikalariyle teminat 
v~ teklif mektuplarını ihale ı;;aatından en az bir ~aat evvel ko-
misyona vermiş bulunacaklardır. 4 8 13 17 3644 

lzmiı· leı·a::ım amilliiii satın alma komisyoıı ııııda rı: 
1 - Manisa tümen birliklerinin senel ik ihtiyacı olan 61200 kilo mer

cimek şerait ve evsafı dahilinde . atın alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 16 ilk teşrin 939 pazartesi günü saat on 

birdedir. 
3 - Hepsinin tutarı 8565 liradır. 
4 - İlk teminatı 643 liradır. 
5 - İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 

2490 sayılı kanunıın iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesika
lariyle beraber ihale günü ihale gaatından bir saat evveline ka
dar teklif mektuplarını i\fonisa tümen satın alma komis.vonu-
na vermeleri.. 29 3 8 13 3590 

/zmiı' leı·azwı amirliği satvı alma komisyonundan: 
Aded Cinsi 

100 :Nöbetçi muşambası 
8 Nalbant takımı 

318 Bez su kovası 
600 Gemici feneri 
150 Su fırçası 

1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri için yukarıda cins ve miktarı 
yazılı beş kalem malzeme ayrı ayrı ve pazarlık suretiyle .satın 
alınacaktır. 

~ - İhalesi 14/ 10/939 cumartesi günü saat on birde kışlada İzmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

8 - Taliplerin belli gün \'C saatta numuneleriyle birlikte komisyona 
müracaatları. 3776 

lzmir leı•azım amil'li§i satın alına komisymıuııdoıı: 
1 - Çanakkale mü--tahkem mevki biı"likleri ihtiyacı ıçın aşağıda 

cins ve miktarları yazılı böğrülceler açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhaleleri 2 11 939 perşembe günü hizalarında gösterilen saat

larda 'M:'t. ~Iv. satın alma komi~yonunda yapılacaktır. 
3 - Taliplerin muayyen tarihte ihale kanununun iki ve . üçüncü 

maddelerinde yazılı vesaik ve teminatı muvakkate akçaları ile 

Garnizon 

C. kale 
Ezine ve 
Geyikli 

komisyona müracaatlrı. 
)!. bedeli l\I. temi nah 

kilo kuruş 

45100 10 

21900 10 

Lira Kuruş 

338 

164 

25 

n 
.. J 

Tutarı 

Liın l·· 

~510 00 

2Hl0 00 

- saati 
Saat 

10 da 

l ; ,5 de 

{A~ADOJ.tn 

l::miı lel'a::l/lı amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - İzm i r miistahkeın mevki komutanlığınca gösterilecek yerde be

heri 27204 lira 95 kuruş ve ikisinin tahmin bedeli tutarı 54409 
lira 90 kuruş bedeli keşifli iki aded garaj inşası 9/ 10/ 939 ta
rihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından 
pazarlık 14/ 10 939 cumartesi günü saat on birde kışlada İzmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı1acaktır. 

2 - Teminatı muvakkate akçası 3970 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartnamesi, keşifnamesi ve projeleri her gün sabah dokuzdan 

on ikiye ve on üçten on yediye kadar İzmir Mst. Mv. inşaat ko
misyonunda ve Ankarada .M. M. Vekaleti Emakin inşaat şube
sinde görülebilir. 

4 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi yapabi
leceklerine dair ihaleden evvel İzmir nafıa fen heyetinden ala
cakları ves ikala.rı göstermek mecburiytindedirler. 

5 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve İzmir Mst. :\1v. komu
tanlığına dilekçe ile müracaat ederek emniyetçe yaptırılmış 
tezkiye vesikaları ve teminatı muvakkateleri ile birlikte ihale 
saatınd:ın evvel komisyona müracaatları. 3777 

lzmh· levazı111 <uı ı irliği satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda 

miktarları yazılı bulgurlar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhaleler i 1/ 11/ 939 çarşamba günü hizalarında gösterilen saat

Jarda Çanakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler ihale kanununda yazılı belgeleri ve muvakkat teminat 
akçaları ile birl ikte teklif mektuplarını ihale saatından en az 
bir suat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

Garnizon 

Ezine 
Garnizonu 
Çanakkale 

Kilo 

82000 

M uhammen Muvakkat 
bedeli temi'nat 

Kr. S. L. Kr. 

12 50 768 75 

Tutarı 

Lira Kuruş 

10250 00 

Saati 

11,30 da 

13 Tetrinievvel 1939 CUMA 

V. f: Hen;-İ Va·ı U t rze Spe ·cJ vapur ccentesi 
VAPURLARIN HAREKET LİSTESİ «ADRİA TİCA» SOC. AN. Dl 

NA VJGAZIONE 
AnH•rikan Ek:>.por t Line:-, İne. 1 «Ql:IRTNALE» vapuru 15/ 10/ 39 ta-

Nevyork için ri hinde bek lenmekte olup Adriyatik 
cEXERLıIONE» \'ap . 10 ilk te~rine limanl arı için y ük a larak hareket e~ 

doğru bek leniyor. dec:ekti r. 
cEXECUTİVE» Vap. 14 ilk teşri ne «CALDEA> motorü 25 / 10/ 39 ta-

doğru bekl eniyor. rihin <l e bek lenmekte olup Cenova 
«EXPORTER Vap. 27 ilk teşrine Ye :\larsilya limanlan için yük ala· 

doğru bekleniyor. rak hareket edecektir. 

ARMEMENT DEPPE, ANVERS İT ALİA - SOCİET A ANO~t:MA Dİ 
NA VIGAZİONE Anvera için 

cGİRONDE> 
mızdadır. 

Vap. Halen limanı~ «VULCNİA> motörü 20/ 10/ 89 ta-
rihinde Tiryesteden Nevyork limanı 
irin hareket edecektir . 

D. T. R. T. 
Tuna limanları için 
cTİSZA> Vap. 15 ilk teşrine doğ

ru beklenivor. 
cDUNA; Vap. ilk teşrin sonlarına 

bekleniyor. 

cSA TURN'İA> motörü 1/ 11/39 
tarih inde Tiryesteden Nevyork li • 
manı için hareket edecektir. 

cREKS» motörü 1/ 11/ 39 tarihin· 
de Cenovadan Nevyork limanı için 
hareket edecektir. 
cOCEANİA> motörü 16/ 10/ 39 ta-

Service Maritime Roumain r~~in~; Ti?est;~en h Ce~u~i d Am~. 
Köstence Kalas ve Tuna liman1arı ~: a ıman arı ıçın are e e ece ,.. 

için. j ır. 
«ARDEAL» Vap. 11 ilk teşrine t ~~.EPdTUT~İA>t mdotörü lb~/ lAl/89 

doğru beklenivor. ~rı ır,ı e ırre.s .e en cenu ı me -
cDUROSTO.R> Vap. 28 ilk teşrine r~ka Iımanları ıçın hareket edecek -

doğru bekleniyor. tır. 

Ste. Commerciale Bulgare de Na
vigation a vapeur 

Haifa lakenderiye ve Port Sait için 
«BALKAN> Vap. 1 ilkteşrine doğ 

ru bekleniyor. 

ss. «ACHAIA> ve ss. c:VIOREA~ 

Bu vapurlara aid konşumento ha-
milleri ve bu vapurlarda eşyası olan 

İlandaki hareket tarihleri ıle nav. 
lunlardaki değişikliklerden acen~

miz mesuliyet kabul etmez. Daha 
fazla i:afsilat için İkinci kordonda 
FRA TELLi SPERCO vapur acente
sine müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON - 2004 • 2005 

-----
1

, Garnizonu 14000 12 50 1256 25 

13 19 24 29 

16750 00 17 de müesseseler yapacakları muamele 
hakkında malUm:ıt edinmek üzere a
centemize müracaat etmeleri ilan o

Olivier 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 lzmir lev::ım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıd'l. 
miktarlan yazılı nohutlar ihale şekline göre eksiltmeye kon 
muştur. 

2 - İhaleleri 31/ 10/ 939 salı günü hizalarında yazılı saatlarda Mst. 
Mv. :iatın alm3 komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin mezkur tarihte ihale komisyonunda yazılı vesaik ve 
ter.1i rı !lt akçaları ile birlikte komisyona müracaatları. 

M. bedeli l\I. teminatı Tutarı Ş . .saati 
Garnizon kilo kuru~ Lira Kuruş Lira Kuruş saatı 

Açık eksiltme 
Ezine 
,Garnizonu 43700 10 327 75 4370 00 10 da 

Kapalı zarf 

lunur. 
Vapurların isim ve tarihleri hak

kında hiç bir taahhüd alınamaz. 
TELEFON: 2007 • 2008 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlan
mız sefer yapacaklardır. 

• . ......... ~ ........ !1111!1 .................... ... 

Hüsevin Hüs,,~·· U,.,;~ 

Çanakkale 81500 10 611 25 8150 00 10,5 de 1 

13 19 ~4 29 3766 

lzmir lera:wı nnıirliği .'{atın alma kmni.'{yonıından: 
1 - Çanakkale mfüüahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda 

miktarları yazılı kuru fasulyeler kapalı zarfla eksiltmeye kon
mu~ttır. 

2 - İhale:-ıi 3 11 9:19 cuma günü hizalarında gösterilen saatlardn 
mü:-ıtahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 2190 sayılı kanunda yazılı vesaik ve teminatı mıı
vnkkatlan ile birlikte komisyona müracaatları. 

Garnizon 

'Ezine 
Çanakka le 
Geyikli 
Kilitbahir 

:\I. bedeli :\1. tu tarı 

Kilo Kurnş Lira Kuruş 

-4-
45000 
166700 
40600 
63200 

14 
14 

14 
14 

13 

472 
]120 
426 
663 

19 24 

50 
35 
30 
60 

29 

Tutar 
İhale saati Lira kuruş 

15 de 
15,5 de 
16 
16.5 de 

3764 

6300 00 
14938 00 

5684 00 
8848 00 

lzmfr levazım amirliği .<?atın almo komisyoınmdan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda 

miktarları yazılı makarnalar kapalı zarfla eksiltmeye kon 
muştur. 

2 - İhalesi 1/ 11/ 939 ça1·şamba günü hizalarında gösterilen saatlar
da müstahkem me\ ki satın alma komh<yonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin mezkur tarihte 2490 .:;ayılı ihale kanununun 2 ve ü
çüncü maddelerindeki vesaik ve teminatı muvakkataları ile bir
likte ihale saatıarından bir saat evvel komisyona müracaat
ları. 

Garnizon 

'---
Çanakkale 
Ezine 

M. bedeli M. temi natı 
kilo kuruş Lira Kuruş 

83700 20 
42750 20 

1255 
641 

50 
25 

Tutarı 

Lira Kuruş ihale saati 

167 40 00 kapalı 15,30 da 
8550 00 kapalı 16 da 

13 19 24 29 3765 

lzmir Vakıflar Müdürlüğün
den: 

Balçovada Yanıklık mevkiinde kain 26 dönüm miktarındaki tarla ve 
içindeki eşçarı müsmiresi üç sene müddetle kiraya verilmek üzere mü

, zayedeye konulmuştur. 
Senelik muhammen bedeli 4000 kuruştur. 
İhalesi 21/10/939 cumartesi günü saat ondadır_ Talip olanların Va-

kıflar idaresine müracaatları ilan olunur. 13 15 20 3768 

M. M: V. deniz levazım satın 
alma komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 19558 lira olan 70 bin kilo toz şeker ikinci 
teşrin 1939 tarihine raslıyan perşembe günü saat on birde ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 1466 lira 85 kuruş olup şartnamesi her gün komis-
yondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı tekli r mektıır,: . i'':·ı en geç belli gün ve saattan bir 
saat evveline kad&r ~r .ın~. :.ışada bulunan komisyon başkanlığına 

Pek büyük fedakarlıklarla ve :\ alnız !>39 senesi İzmir enternasyonal 
fuurına ait olmak üzere getirtmeğe muvaffak olduğum 

Amerikanın 
Simmons fabrikasının. 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sandslya ile masala
rını saygılı müşterilerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edilen meta
net, zarafet ve rahatlığı ancak mezkur karyola ve somyalarda bulunacağı 
ve fiyatlarda bir bir zam olmadığını saygılı müşterilerime bildiririm. 

Her müşteriyi tatmin edecek şekilde yerli karyola çeşitleri ve gayet lüks 
Avrupa çocuk arabaları dahi bulunur. 
Iznıir Yenikavaflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yeri 

Hüse yin H üsnü U?',iş 

Makine Tamirhanesi 
işi gününde tes~im etmeği prensip edinen ve bu· 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
Kestane pazarı demirciler 67 - 69 Telefon: 8993 ' 

·~---r--.-------------- · Istanbul Defterdarlığındaa : 
26/ 10/ 939 tarihine müsadif perşembe günü İstanbul Defterdarlığı 

milli emlak müdürlüğündeki eksiltme komisyonu odasında 42096 lira 44 
kuruş keşif bedelli Beşiktaşt~ Hayreddin iskele,ıindeki mevcud binada ya
pılacak kırtasiye anbarı tamırat ve tadilatı işi kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme baymdırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleriyle proje keşif hulasası ve buna mütefeniğ evrak iki lira on bir 
kuruş mukabilinde emlak dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminatı 3157 lira 23 kuruştur. İsteklilerin teklif mek· 
tupları ve en az bir taahhüdde 40 bin liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dair idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul vilaye
tine müracaatla eksiltmeden sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılı- · 
na ait tir.aret odfün vesikalarını havi kapalı zarflarını 26/ 10/ 939 tarihine 
müsadif perşembe günü saat on dörde kadar komisyona tevdi ile saat on 
beşte zarflar :ıçıhrken komisyonda hazır bulunmaları. 

3 8 13 19 3582/ 7759 

lstanbul belediyesind~n: 
Cerrahpaşa hastanesi mutfak, çamaşır yıkama ve soğuk hava teslsa. 

tı kapalı zarf usuliyle eks iltmeye konulmuştul'. İhale 21/ 10/ 939 salı gU 
nü saat on beşte !st:ınbul belediyesi daimi encumeninde y:ıpılacaktır. Mu
hammen bedeli 56529 lira Ye ilk teminat miktnrı 4076 lira 45 kuruştur. 
Şartname 283 kuruş mukabilinde fen işleri ınüdrüliiğiinden alınabilir. 
Müteahhitler her üç tesisat için ayrı ayrı fiyat teklifinde bulunabilirler. 
Taliplerin 939 yılına ait ticaret odası ve ihaleden sekiz '!'Ün evvel İstanbul 
belediye fen işleri mtidül'lüğüne müracaatları alacakları fenni ehliyet ve
sikaları vtı ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna 
göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat on dörde kadar İs
tanbul belediyesi daimi encümenine vermeleri. 


