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1939 Günü geçmiş nushalar 25 kuruştur 

Bitler Yeni 
Skandin v 

~ 
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Her gün sabahları İzmirdc çıkar siyast gazetedir. Telefon No. 2776 

Teliliflerde 
Hükümdarları 

r Sahibi ve Başmuharriri ') 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTE:\l 
Umumi Neşriyat Müdürü 
HA)1D1 NCZHET ÇA!\ÇAR ___ _ _____ ,...,..-_ 

Abone ı Seneliği 1400 kuru' 
şertları Altı aylığı 800 kurut 

Yabancı memleketler icin 27 liradır 
İDAREHANE: ikinci Beyler sokak. İzmir 

Tlf 2676 Tlg. (ANADOLU-İzmir) P. kutusu 405 
· (ANADOLU) Matbaasında basılmıştır. 

B.ulunacal{ 
nyor 

Rusya -Finla diya ihtilafı Garp ceohes · nde Almanların 
gi ttikçe büyüyor büyük taarruzu bekleniyor 

Einla .. aiyada milli ittihad hükumeti idareyi eline al. 
~ıştır. Ruzvelt, Kalenine bir mektup gönderdi 

Sık- sık 
her tarafta 

Alman kuvvet eri, hücuma kalkan 
Fransızlar tarafından püskürtülüyor 

Finlandiya mukavemet ·edecek r 'ıJ 1 TEBLiGLER 
Paris, 13 (Radyo) - Amsterdamr gayz 

da çıkan (Telgraf) gazetesi Rusya ile ------·--. 
'Finlandiya arasında bir harp oldu-, i,. • 
ğu takdirde, Rus ordusunun, Polon4 

yada yaptığı gibi bir tenezzühe çı -
kamıyacağını ve Finlandiya arazi:'ıi
nin çok sarp olduğundan, büyük 
müşkülatla karşılaşacağım yazıyor. 

Stokholm, 13 (Radyo) - İsveç 
kralı Güstav, Norveç ve Danimarka 
krallariyle Finlandiya cumburrei::;i
ni buraya davet etmiştir. Krallarla 
Finlandiya cumhurreisinin ve 4 deY
let hariciye nazırlarının, önümüzdeki 
çarşamba günü mühim bir konferan~ 
akdederek, vaziyeti konuşacakları 
söyleniyor. 

Krallar, derhal Stokholma hareket 
edeceklerdir. 

Paris, 13 (Radyo) - , Finlandiya 
kabinesi değişmiş ve derhal milli it
tihad kabine::ıi teşekkül etmiştir. 

Finlandiya hükumeti, ne o!ur!'a 
olsun rn'.!kavemete karar vermiştir. 

&<>1tholm, ıs (Raeyo) - hva<: hü 
kfımeti, ark ha' alhindeki şehir ve 
kasabaların derhal sivil halktan tah
liyesini emretmiştir. 

Paris, 13 (Radyo) - Amerika 
cumhurrei:-;i Ruvelt, Sovyet şuralar 
cumhuriyeti reisi Kalenine hu"u"i 
bir mektup göndermiş vıa Finlandi~·p 
ihtilafının hüsnü suretle hallini ri -
ca etmistir. 

Paris, 13 (Radyo) - Amerika tı.i 
yast ve resmi mehafili, Rmwa - Fin
landiya ihtilafını büyük bir" d'.kkat!e 
takip etmektedir. Bunun sebebi. lıaleıı 
Amerikada beş milyona yakın FiııJiln. 
diyalının bulunmasıdır. Bütün hunlaı 
Rusyanın tekliflerine karşı derin biı 

Paris, 1:3 (A.A.) - 13 teşriniev\',..ı 
Vaşington, 13 (A.A.) - Haricive sabah t€bliği: 

nezareti Amt:!rikanın Sovyetler bir.li- Gece, l.ıii t i.in cephede sakin geçmiş-
~i n~zcli~de teşt"bbi.i"te bulunarnk Fin- tir. Varndt bölgesinde düşman de\·ri-ı 
landı~·a ıle Rus~ ~ı arasındaki sulh mli- ye kıtaları püskürtülmüştür. 
na::-ıebetlerine zarar verebilecek hk Paris, 18 (Radyo) - Gece inti~ar 
bir hadisenin zuhur etmiyeceJ:i huk-- eden resmi tebliğ: 
hncla "nmimi bir arm gö"terınicı .. lıhı- Hava vağmmlu ve bulutlu olduğnn-
ğu nı teyit tylemiştir. " dan, cephede cüz'i bir faaliyet ka~ de-

II.ariciye nezartLi, bu demar~ııı r ' lmiştir. Di.i~m:ın. Pirnasınnın ce
Amerıka tarafından b' r taraflı \'e mü-. nubunda ileri kaıııko: müfrezelerh·le 
t~kil olarak yapılmış olduğunu bil- hücum etmiş ise de pii::.kürtühnüşti.iı·. 
dınnel:tedir. Londra. ı S (Radyo) - Ririnci de-

Slok~?lm, 1!3 (A.A.) - Finl:lııdi>·a ııiz Iordluğunun resmi tebliği: 
ba~vekılı B. C'ajm der İi'!\'"C radvo;ıuıı- İki Alman tahtellıahiri batırılınıi
da verdiği kısa bir hitahede Finlaıı- tır. l\Jürettebatmıhın kurtarılabilen -
cliya clrvlet birliiiiııiıı ım'tıml harp ne- ler esir edilmiştir. 

-Devamı 3 ncü sahifede -
---00000-

topçuiarı . . 
Pnr:s. ı;ı (Radyo) - Yarı re,,,mi Almanların, son faali~~etlerındekı 

mahfillerde ilel'İ sürülen nıütalealarn mak..ıud, Fransız mevzilerı hakkında 

Moskova 
A lman· Bu !gar t icari nazaran. 1\Iıızelin şarkmcı:ı, xmıının m.ıııımat teminidir. 

rın şiddetli ta<ırl'uzlan olınu~. lıoın - Paris, 13. (Radro) .. - Alma~larm! 
bardıman durmadan dernrn <'tmistir. gurp cephe ·ınde bugunlerde ~ıddetlı 
Bütün bu hareketler. e;;ir almak i~in hir hücum yapmaları kun'etle muh-

Müzal"erelcri 
etrafında 

~:To,.;kova, 13 (Radyo) - Tür -
kiyP· Hariciye Vekili Şükrü Sara-

1 
coğ'u, bugün :-;aat 17 de Kremlin 
~arayına giderek So\·yet Hariciye 
nazm B. l\Iolotofla göri.işmüştür. 

an 'asmas ı 
Sofya, 13 (Radyo) - Gazeller, Al- rnpılmaktadır. Fakat aarnızlar pli"- temeldir. 

man - Bulgar anlaşmasından bahi~le kürti.ilmliş. guvr{'tler ho.~a goitmi4'r. 
1 

Hucumun Ren Ye :\fuzel arasmda.~·a
ıızun makaleler y::ızıyolar. Almanya, Alman topçu--u 1 ·ıgıiıı ilk (l fa oh- pılnca vrı ve Alma!,1 kıtaatının l\IaJı;t? 
ye~ıi anJa~ma ile Bulgaristana altı ar- rnk baraj isteminde ate" c •nic:;tir. Ru h ttına yaklaşmaga çahşacakları sö)-
lık bir kredi açınaktaclır. ,.,; tem atı~la üç hat te:-.i:-: edılır \'e ate~ lenivor. . .. .. h t 

Londra. 13 (A.A.) - Röyter Aj.:ın- hattında kalanların ric:ıtına mani olu- Almnn tayYarelerı, dun ).1a~ınof al " 
;;ından: nur. tı üzel'inde uçmuşlar \'e. fotogra a. -

Son Alman - Rnlgar müzakereleri Bugiin Vis nburg cıkıntı..;ııın \:ıclar nı:ık istcmişler~e de dafı topların şı,?-
iiz.eı:ine ~iman t<>di\·atıı~ı~ yüzıle yir- bir .ok yerlenlf' yapılan hiicuınlııı· \C delli ateşiyle k~r;;:ılaşarak kaçmaga 
n~.1;;! klerı ng- hesabı harı cm de serbe.;:t deni,\'e baskıııları da durdurulmuş top mecbur olmuşl:11 dı~; . 
dovız ularak ,\·aınlacaktır. , çu ate.•dne mukabele edilmi~tir. -Devamı 3 ncu sahıfede -

Litvanya Almaıı· 
yadan Memeli 

Dikili felaketzede erinin hali 

Ankaraclan gelen heyet 
f elciket bölgesini gezdi 

istiyecekmiş! Japon 
Nazırları 

1 Riga, 13 (A.A.) - Ciddi bir kaynaktan verilmekle beraber ihtiyati 
Finlandiya orduları başkumandanı 

1 
kayıtla telakki edilmesi lazım gelen bir habere göre Litvanya, Sovyetle

Feldmareşal baron Fon Mannerheim rin müzaharetiyle pek yakmda Almanyadan Memeli istiyecekmiş. 

Havaların soğııması, çadırlara ba
rınmış halkın vaziyet ini p-üçleştirdi 

K 1 k m•1 ı·eı'si Ag~trı gelmiştir. Bunlardan 512 si Dikilide, 
ızı ay urumu umu · . . . R d d n·v 1 · d 

mebusu Dr. Jiü.;1:ımeddin Kural, ve :t,\- ,\'ırmısı ,er?amak.~1 lır.d ıbgelr erı e 
· k ~ ··r tt' .1· Çoı·tım nıe- Çandarlı ve cıvar oy er e u unmak-

nı urum umumı mu e ış 

busu Doktor Mustafa Centekin evve~- t~dır: . . . ·~ . . 
k' A k· . ı sehrimize gelm:ş Dıkılıde tabıı ha> at tamamen avdet 

ı ~ece n .~uac·~~u~da Yali B. Eteın etmiştir. Sah günü kaza merkezinde 
!~~m~h:!e :· t~~ . mu İzmir merkez ilk pazar kurulmuş, civar kaza ve köy 

h
y ttı.' .1 z.ı aD) tlı{ı.umı·ran Kenan örs !erden mühim miktarda YiYecek, giyc-
eve ı reısı r. a · · ·ı k · · · · ·k h , t' az·ıları tarafından cek vesaır getırı ere· satışa arz edıl-

ve meı ez e)I e 1 
' ' miştir. Enkaz altında bulunan tütiin 

karşKılan1mı_şlar< ır .• ı·eı."i \'e müfettiş· mahsulü tamamen kurtarılmıştır. Halk 
ızı a) umumı ~ . t t . b 1 .. t d k 

Müdafaada vazı fe a ıacaklar tesbı t edıldi 

~k~~~!0~Y~~Pasif korunma tt :crübesi, Pazartesi 
1 t~ırı Namure ıle dahiliye nazırı San •• •• b hl • ı k 
k~ ı~al~rını .v~rmivş~erdi~-. Yer!~ri~e NU u sa a eyın yapı aca K~·erın. getırılecegı maıum degıldır. ~ 
tedı' ınenın mevkii sarsılmıs görünmek- '-"" r. 

- 00000 

Rusya 
Besat·abyadahi kıt'a· 

dün vilayet makamında valiyi zıyare /~·ıı· m.e us arına 
1 
muracaa 

1
A ekered. 

t . b .1 Ah ·e zelzele mıntaka~ında u un pıyasası açı ınca evve a en 1 

iz mir iki mıntaka ya a yrıld Dün yapılan top- ~e~~fc·at ~·:p~ak -üze!'e vali i~e biı:ıi~: wt~nı~ri~in t~r~ih~n aımmas~nı ve l. te Dikiliye hareket etmişlerdır. Dıkı 1 ı p~ı cısızl.ıktan kuı taı ılmalarını rıca et-

i t l J h l kl •• d • ·ıJ • Çandarh ve havalisi kövleriyle Berga- mışlerclır. 
a n l ar Q QZlT l QT goz en geÇlTl l mada tetkikler yaparak.pazar günü So ~eza merk~zdeki enkaz temiz -

t •'kivle Ankaraya hareket etme- lenmı~. caddeleı meyrlana çıkarılmış-

larını içeri çekiyor 
. Bükreş, 13 (Radyo) - Romanya 
ıle Macaristan ll;rusında müzakerelere 
başlanmıştır. Bu rnüzakereler ik. dev
let ar~mda normal bir vaziyetin 

1
avde1. 

~~me.sı. ve Yugoslavyanın da arzu etti
gı gıbı, üç devle~ten tnütesekk·ı b" 
bı k .. d t' 1 . . . 1 11 

o vucu e ge ırı mesı ıçindir 
Bükreş, 13 (Radyo) - Röy.terden. 

Romen. - l\Iacar anlaşması üzerin~ 
M:acarıstan hududlarından çekilecek 
olan Romen kıtalarından bir kısmı Ba
sarabyaya nakledilecektir . 

.. Belga. ajansının verdiği bir habere 
gore de, Sovyet Rusya hududlarındaki 
k~vvetlerini otuz kilometre içeri çek
rnıştir. r·-------------, iz~i~.ten b~r 
R 

1 

.önümüzdeki pazartesi gunu şehı:ı-A M A Z A N 1?ızde! Karşıyaka ve Bor~ova nahı -
S J erlerınde yapılacak pasıf korunma 

t b ~~k·ın karilerimize Ramazanı tecrübelerine büyük ehemmiyet at -
e rı eyler ve pek k r · 

idrak etmeler· . dço d~rs~ ınıl fedilmektedir. Dtin öğleden evvel vi-
•. ını can an ı erız. l !ayette vali muavini B. Emin Kırı 

lllllllllllJllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllll ~:i !~~temeldir. Bu tetkikat fela~et- tır. Şimdir~ ka~ar Dikili merke_zinde 
"iM K d 1 . · 1•11 kı~ mevgimi münasebetıyle bulunan \'ıln:vet .ıandarma komutan ve-

0 r Un m a ze e er ıç · 1 ·ı · B H 1 A • G.. d · 1ı · l · acele inşası diişüniilen ahşap pa\'.ı.ynn~ u ı . . u. usı Ttır, ün ,mıre ge mış 
. ı eseJeqivle alakadardır. Çunku ve vazıfeqıne başl:ımı~tır. Amir }iklerı h~~af'nr soğt;cluğu için hareketzedeler .. Bes\'ekalP.ti~ emriyle ~ikili htıva

daha uzun zamnn çad~rlarcla kalamaz- lısın.de zelıelenm sebeblerı ha_~kındn 
1 _ 1zmir şehri Bayraklı ile Mez- lar. Hatta bir kısmı cıvar kazalara \'C' tetkıkl"~ yapmak~a olan ı1~ofe~o: Sa-

baha arasında denize döklilen Bor_ 1zmire nakletmeğe h.a~l~mı~lardır. lamoı1 Ka1vı \'C Zır~at en . .:;tıtfisu Jeolo-
nova Deresi ile iki bölgeye avrılmış- Şimdiye kadar Dıkılıve 1046 çaılır -Devamı 3 ncu sahıfede -
tır. . CC<***>>>----

A - İzmir bölgesi 
B - Kaı·şıyaka. bolgesi 
2 - Şehir passif korunma amirli-

ği, Konakta emniyet direktörlüğü. 
Şimal denizinde 

r;relefon 2460) . . 
İzmir bölge korurima amirliği Ke- A/ f / • • 1• ·ı · d 

çecilel'polismerkezindedir. (Teİefon man a y yare erınzn ngt lZ Onan 
No. 2465) • 

m a nza r a Karşıyaka b~lge korun!11~ amirliği, maSlna hÜCU ffl U Sem er eSlZ kaldı 
şın reisliğinde toplanan vilayet pa- Karşıyaka polıs merkeı.ıdır. )Tele~ 
sif korunma komisyonu, tecrübeler fon No. 5051) Londra, 13 (Hach·o) - İ:;;tihbarat,hep,inin de denize düştüğü, dafi top
mü b t' 1 müzakerelerde bu _ 3 - Bornovn nahiye bolge korun- nezaretinin neşrettiği resmi bir tebliğ- !arın ateşiııd~.ı: .~lört Alman tayyaresi
! nase e ı.~h ~ kararlar ittihaz et- ma amirliği, nahiye müdürlüğii1_ld.e- d . iki gün c\\'el şimal denizindeki İn- nin tliisü.nıldugu \ e bunlardan ikisi -
~~~~şÖ~u d ım ·onra halkevinde bir c ir. (2140) dan (3) • ro. istenme!ıclır. giliz donanmmnna hüc m eden Alm .n n~n. ı~ım~m'. rkn topraklarına düştüğü 

ış ~İ>e:a!ıı e~ ~cü sah ifede - l llllllllllllllllllllUllllllllllllllllf llllllllllllllllll tayyarelerinin, yüz bomba attıkları ve bıldırılmışlır. 
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H itlerin, sulh için yeni tekliflerde 
u anacağı bildiriliyor 

Amerik~ m-ıthuatı aksini iddia ediyor. Mussolini ise tavassuta hazırla
nıyor 'e ltalya sefirile Ç~mberlayna hususi bir mektup gönd ~.riyor 

Londra, 13 (Radyo) - Va~ing
t ondan haber veri iyor: 

Almanya; Çemberla) n ·n nutkun -
dan i tifade ederek, l\Iu solini ve 
Ruzvelt vasıtasiyle yakında yeni sulh 
teklifleri yapnc~ktır. 

Almanya yeni t kliflerinde onbeş 
milyonluk has bir Polonya tecıis ede
ceğini . Çekya ve Slovakyayı da ken
di himayesine alacağını ve çünkü bu 
nevletlerin, ileride başkalarına alet 
olması mümkün olduğunu bildirecek
t ir. 

Londra, 13 (Radyo) - Faşist in
kilAbının yıl dönümü münasebetiyle 
'ıu ayın 28 zinde Mussolininin mühim 

Istan bul 
ihracatçıları 

bir nutuk irad edeceği söyleniyor. bir mektubunu hamil bulunduğunu tiler verilmesi ümidiQden fazla ol -
Alakadar mehafil, :\Ius~olininin , söylUyorlar. duğunu gösteriyor. 

ulh için bir konferan akdedilme ini Ncvyork, 18 (A.A) - Röyter ajan .4 Tevyork Herald Tribüne gazetesi , 
ve silahsızlanma ile iptidai maddeler sı bildiriyor: İngiliz b şvekilinfn İngiliz milletin 
ve müstemleke meselelerinin bu kon- Amerika matbuatı Hitlerin hakiki den ziyade Alman milletine hitap et
feran ta hal1olunmasını teklif edece harbe başlanmMı için emirler verdi- tiği aşikar olduğunu söylüyor ve di-
ğini öyluyorlar. ğine dair olarak Berlinde nalın an h~ yor ki: 

Roma, 13 (Radyo) - Venedik berle~~n he~ecan ve;ici manşetlerle Hitler asla sulh teklif etmiş değil-
ve Siki sarayları mehafili; İtalyanın, t:ebaruz ettırmek~edır. dir. Uf ak işlerini bitirdikten sonra 
bir su h konferansı için mütemadi bir .. :revyork Taymıs B. Çemberlaynln fütuhatının tanınması ve kendi inin 
ay sarfetmeğe başladığını ve Lon- nutku etı·afında şu mütnleaları yil - tehlikeli bir Örtak olan Sovyetlerden 

dra sefaretine tayin edilerek. yarın rtltuyor: . kurtarılmak suretiyle bütiln Avru -
ora~·a muvasalatı beklenen Ba tye - Bay Çe_m.berl~~·n~n beyanatı Alman panın en yüksek hakimi ilan edilme
minin, sulh hakkındaki teşebbU U f- hOkOmetını degıştırme.k hususunda- sini Fransadan ve İngilteden istiye -
çin İngiltere başvekili Çemberlayine ki ümidinin bu hükOmet tarafından rek bu ufak işleri bUyük zaferlere 
verilmek üzere Mussolininin hususi İngiltereyi tatmin edebilecek garan- tahvil etmeğe yeltenmiştir. 

Çemberlaynın nutku lngiliz fa brikala
rının faaliyeti 

Ba%ı malların serbest · Moskova, Bükreş, Roma ve Berlin 
çe ihracını istediler } • • :l kl lstihsaliı t birdenbire 

İstanbul, 13 (Telefonla) -Anka- gazete ert n Jil yaz l arl birkaç mis line ç ıktı 
raya giden ihracatçılai, bugün buraya Roma, 13 (Radyo) - İtalyan ga- lifini beklendiğinden daha kati bir şe- Londra, 13 (A.A.) - İngiliz harp 
dönmüşlerdir. zeteleri, İngiltere başvekili Çember- kilde red ettiği mütaleasını umumi bU- fabrikalarınm faaliyeti muazzamdır. 

Söylendiğine göre, bazı mallrın .ser !aynın nutkunu aynen dercetmekte ve rette dermeyan etmektedir. Ve şimdiye kadar tn~avvur ve tehay-
be tçe ihracını istemişlerdir. Hükü - hiç bir müta1ea yürütmemektedirler. Bilkreş, l3 (A.A.) - B. Çember - yül edilenin çok üstünclerlir. Raşlıcc 
met, ihracı memnu olan eşya hakkın- Matbuatı11 en çok meşgul olduğu !aynın nutku Romanya mehafilinde ta- sanayi merkezlerinden birinde hafta 
daki kararnamede tadilat yapacağını me ele, Rusya_ FinlündiJn ihtilafıdır. mnmen menfi bir tesir yapmıştır. Al- da yedi gün ve günde rirmi dört saa' 
bildirmiştir. Moskova, 18 (Radyo) - Rus siyn- man sulh tekliflerine karş ı menfi bir 90 bin erkek ve kadın faııliyetteclir. Bt ---* .,j mehafili İngiltere başvekili Cem - cevaba intizar edilmekele beraber B. rndaki atölyelerden biri o katlar genis 

Iskenderun il• m anJ berlaynın ~utkunu, bir reel cevabı mn- Çemberlaynın çok kati ifadmıi yine il- tir ki, Kiiin ~Iari ve Kiiin Elizabet va 
hivetinde telakki etmektedirler. mitleri kırmaktan hali kıılmnmıştır. purları yanynnya bu aEilyeye dığ11lıilir 

• Berlin, 18 (A.A.) - B. Çember - Umumiyet itibariyle gazete milt.alea- ler. B'raz ötede Avrupanın en bUyiH 
Modern bir h :ıle 'aynın nutkunun Berlinde Alman siya !arı heniiz mevcud değildir. Mamafih elektirik furunu mevcuddur. Biitü· 

i mahafilinde yaptığı tesir İngiliz Üniver:-.al gazetesi Çemberlaynın da mnkirıeler ordu ve donnıımr. ihtiyar 
konacak basvekil:nin Avrupada knti !-lurette sulh i tecliğini soylediğini fakat sulh için yirmi dört f'.flnt tam verimle çtılı" 

İstanbul, 13 (Telefonlr.} _ Hükü- <ıulh yapılması için Hitlerin Rayiştng- için hiç bir ümit bırakmıyacak dere- ı r. P.ktn<lır. Yalnız lılr tek fabrika 15r 
met, iki milyon lira snrfetmck suretiy- da söylediği nutukla vermiş olduğu bü- ced? çok sert konuştuğunu belirtmek- b!n ton kömi.~r Ave hir ':1'1il . .rıı: beş yii ? 
le İskenderun limanını modern bir ha- yük fırsattan istifade etmed iği ve Al- tedır. bın kadem mıkabı .vaz ıstıhlak etmek
le koymağa karar vermiştir. manya ne söylese, ne teklif et e lngilte Diğer gazeteler de ayni fikirdedir- 1e<li: ki, ~u rakamla; ~~rış zamanın. 

renin daima harp istiyeceği merkezin- !er. dakı sarfıyntın 30 mı:slıdır. 
o* o dedir. . . . . Stok~ol~_. 13 (A.A) - Rö.rter A- Nevyorkta hava hücumu 

E b• f •• } Berlinde şu nokta tebnrUz ettırılı- JRn ı bıldırıyor: ene l pro esor er \•or ki, lng]terenin hedefi Alman mil- Tidnin n gazete inin Berlinden nl- man vrası 
U.. d !etini imha etmek olduğunu açıkça söv <lığı ha berler e stör e, B. Çemberlayn- N k 

13 
(R 

1 
) Ö .. .. 

niversite en lemeğe mecbur knlmnmak iç' n B. Cem ın nutk u H itler tarafından ynptığı .evyor · acyo d h nu;~~-
berlayn gene Alman hüküm •i hakkın- sulh tekliflerine karşı sarahaten m en dek! pakzar akk~nmı burat ca ··ıbaevlaer·e .~-c ki id iler . 1 b. 1 .. k il f" b' kl ' d t 1 kk" ..ııı . kesme aı·şı orunma ~ rt l ) n-~ dakı mutac ta ıı· erını u ıınmış ve ı ır cevap şe ın e e a ı e11 mış 1 kt B ·· betle lıütün ı ık-

t stanbul, 13 (Telefonla) - Üni - bilhassa dUnya efkarı üzerinde propa- ve bu sebeple Alman başvekili hnr- rı ne~ d~·.01 u ~~·~ase ş 
verıitedeki ecnebi profesörlerd :ı .ıTis- gnnda ile müessir olmağı istihdaf et- b~n d~vamı için icab eden bütün ted- nHr ~J 1 decde 

1 
• k 'k 

sen, Honik ve l\Iiresi bugün istifala- miştir. bırlerı almıştır. o an a a şe er ve~ı a 
rını vermişlerdir. Rektör verlerine Berl!nin iyi haber alan mehafili B. Bu gazete İngiliz başvekilinin nut · ı 'l k 
ayni kudret ve liyakatta başka profe- Çemberlaynın halli icap eden mesele- kunu inceden inceye tetkik eden na- ı e verı € ce 
ıörler ietirileceğini söylemiştir. teri sarih Ye kati surette mil talea et - zi rkalinin yaptıkları bir müzakere- Am~terdam. 13 (Radyo) - Hollan 
.... - =+==- mekren kaçınmış olduğunu söylemekte den sonra bütün Rhenanle mıntaka- da hükiimeti. bütün şekerleri musnde-

dirler. ~mm tahliye<ıi için emir verildiğini re etmiş ve halka vesika mukabilinde 
}k i sahtekar B. Ce~berl~ynın Führerin pro.g - ilAve etmektedir. satmağa karar vermiştir. 

rammdakı vazıh ve t ahakkuku müm- Lond . 13 (Rnd,·o) _ Pre . Ass i\~ · 12 t •t 
İstanbul ıs (Telefonla) Muhid tin noktalardan hiç birisini tasrih et- . ıa, t . • :. . . s ho- ı .orveçm orpı osu 

din ve Bekfr adlarında iki c:nhıs Ka: Mevip bunları sathi !-lurette tetkik ey- f"I yohna ·gbaı· ze ş~:sd·ıdnetl gore,. ~ıyaskıanml eda- Stokholm 13 (Rad'-·u) - After 
~ ' l d · • · d B ı · d ·· 1 kt d · ı . ı n ı e enecegıne e- , .J 

ramUrselde bir liralık banknotların e ıv1ı ~ er ın e soy enme · 7. ır. ğ:ldir. Zira. başvekil Çemberlavn, dlin Bladet gazetesinin yazdığına göre, İn-
fototraflannı çekmişler ve para diye ?gılrere Alma?yan!n muzakerat kil nutkunda açık kapı bırakm;ş ve e· giltere Norveç hesabına harpten ev
burada sürerlerken yakalanmışlardır. ' 'olu ıle. muahedel~r~ tadı! etmek hu u- snslı bir milsaleha için bir konferan~ vel incıa etmeğe başladığı 12 torpido-

undakı gayretlcrını ka~den umıtuvor. . · . k~ d ı· el • • • b ' ld' · ---* 1 · h b ı B ı· hf"ll · toplanması teklıf olunur a bunu red vu ~:ı ın a tes ım e ecegını ı ırmış-yı a er a an er ın ma ı erı .. .. ~ •. ·. · 

B k f Ilerlinde mevcu<l kanaatin İngiliz s i- - Devamı 3 uncu ıahıfede - tır. 
OfCll YO ffi UŞ. rnsetinin s:ım !miyctine karşı olan Al-ı 

Bugiinc kadar memleketimizde yapı/Mı Türkçe filimleı-in en gü::eli 
İstanbul, rn (Telefonla) - Bir Ye- mnn itimadını selp etmek için İngiliz Diinya sincmacılığwrn şaheseri 

menli Mekwikah Uç kadınla Perapalas hükümetlnin her şeyi yaptığı ve Bny M A R J 
otelinde dört ay kaimış ve para verme- r,emberlaynın halen açık bir kapı bu-
d t il t k t k . t d•w• d h lunduğu hi ini veren müphem beyana

en o e er . e ~e. ıs e ıgın en m~ - th'le fogilterenin vakit kazanmağa ça
kemeye verılmıştır. Otele 4500 lıra ııŞtığı merkezinde olduğunu söylü _ 
borç yapaı; Ye~.enll, ~~hkemede bor- vorlar. 
cu olmadıgını soylemıştır. • Berlinin yarı resmi mahfillerinde 

- - =·*·=-- B. Çemberlaynın nutkundnn hasıl o-

çan· Kay. ç:e k' in lan intibam hülasası lngilterenin Al-
~ manya tarafından teklif edilen sulhu 

k "h red ettiğidir. ararga l Stokholm, 13 (A.A.) - Bura mat-
Londra, 13 (Radyo) - Mareşal buatı Londradnn aldığı haberleri neş-ı 

Şankayşek, payitahtım Sunkinden baş- rederken B. Çemberlaynın dünkü be
ka bir şehre nnkletmiştir. ynnatı esnasında Führerin ulh tek-

ANTUANET 
TÜRKÇE SÔZLO 

YARATANLAR 
NORMA SHEARER - TYRONE POWER 

İki devre 17 BÜYÜK K!SIM tamamı birden 
Güzellikte - İhtişamda - Harikuladelikte e-i ve emsall görülmemiş olan 

bu .san'at hariknsını 

E 1 1 İdaresinde l\Iilli Kütüphane sinaması 
1 a m r a BUGÜN MATİNELERDEN 

Sa ·ın İzmirlilere iftiharla sunar 
Her gün seanslar: 1.30 - 3.45 - 6.30 - 9.15 de başlar. -

Torbalıda bir ci
ı, ayet oldu 

Bir adam ayrı yaşıyan 
karısını vurdu 

Evvelki gece Torbalıda bir cinayet 
olmuştur. Tepeköyde oturan Ali E
rol adında biri, iki nydanberi kendi
:sinden ayrı yaşıyan karısı Bn. Tali -
anın önüne çıkmış ve bıçağını çeke -
rek kadını muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralamış, kaçmıştır. Genç ka 
dm, derin yaralarının tesiriyle ya -
rım ~aat zarfında haynta veda et -
miştir. Katil, jandarmalar tarafından 
takip edilmektedir. Hadi enin sebr, 
bi ailevidir. Suçlu, kendisinden ayrı
lan ve ayrı yaşıyan karısını sevmek
te ve kıskanmaktada imiş. 

Cob,..n larırı kavgası 
Ödemiş kaza ında Yanıkır mevkl

inde iki çoban arasında kanlı bir va
ka olmuştur. 

Su meselesinden Mustafa o~lu ço· 
ban l\Iehmed Ali ve İbrahim Kırcalı 
arasında kavğa çıkmış, ~iehmed Ali 
bıçakla İbrahimi karnından ~i'ır au
rette yaralamıştır. Yaralı Odemiş 
hastanesinde tedavi altına alınmış -
tır. 

Yangın 
Karş1yakada Osmanzade cadde -

c;inde Hurşid kızı Feridenin evinde 
ç nmaşır yıkanırken bacadan yan -
gın çıkmış a da öndUrUlmUştUr. 

Yangının bacada biriken kurumlar 
dan ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Kadını dövmilş 

Memurlarla alakadar 
olmıyan valiler 

Dahiliye VekiUetinden vilayete a• 
len bir tamimde bildirildiğine göre 
bazı yerlerde v liler, maiyetlerinde
ki memurların çahşmalariyle alaka
dar olmamaktadır. Hatta bir vali, 
vil§.yet emniyet amiri hakkında mili
kiye müfettişi tarafından yapılan 
tahkikata lakayıd kaldığından Ve. 
kalct emrine alınmı,.tır. Valilerin, 
maiyetlerindeki memurların vazlfele 
riyle alakadar olarak bunlar üzerin
de her turla malOmatlarının artırıl -
masına amil olmaları ve yeni memur 
yetiştirmelerj, lıunun ayni zamanda 
vatani bir vazife addedilerek 9alı • 
şılması ehemmiyetle istenmektedir. 

Yağmurların 
Z arar/arz 
Evvelki gece Ödemiş havalisine ya

ğan yağmurlardan Kayaköyü ve ilk 
kurşun köylerinde 4000 bağ kendir 
hasara uğramıştır. 700 zeytin ağacı
nın dalları kırılmış, 30 ağaç da fır -
tınadan •yıkılmıştır. 

Azgın dorruz 
Torbalı kazasının Çaybaşı köyün -

de Niyazi oğlu Muammer, Cellad gö. 
IU mıntakasında saz biçerken aç ve 
azılı bir yaban domuzunun hücumu
na uğramıştır. Domuz, MuammerJ al
tına almış ve kolunu aıı dişleriyle 
parçalamıştır. Yaralı, hastaneye kal
dırılmıştır. 

K "reç kuyusu.Ja. düştü 
Çe~me kaza ının Alaçatı nahiye -

sinde şoför İbrahim Erdemin Uç ya -
Tepecikte Niyazi oğlu Sabri Yen- şındaki kızı Hatice, komşuları Ali Gü

liç sebeb iz Şükrü kızı Meldi döğ- vercinin bahçesinde oynarken yarım 
müş ve üzerinde bir d e t abanca bu- metre derinliğinde bir kireç kuyusu-
lunmuştur. na dUşmOş, muhtelif yerleri yanmak 

Esrarcılık suretiyle yaralanmıştır. 

lkiçcşmcliktc mangal tepe soka- Pamuk istasyonunun ismi 
ğında Hn an Halat evine topladığı d "'· t' 
bazı kim elere esrnr içirttlğinden ve eg Ş 1 

vini e rar tekkesi haline koyduğun- Pamuk i~leri iizcrinde meşgul bu-
dan suç il ta tutulmuştur. Junan müesgeselere verilen unvan -

Belediye reisi !ar. bugün bu müesseselerin meşgul 
- lıulundukları mevzu ve vazifeleri 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün 
ğleden vvcl yukarı mahallelerde 

belediyenin muhtelif in aatını ve i'ı 
da maddeleri atan dUkkanları, fı -
rınlnrı t ftiş etmiştir. 

~-------

Lonclra, ıs (A.A.) - Lordlar ka
mara ı mnli kanunu dlln kabul etmiş
t ir. Kı ının, dUn okşnrn kral tarnfındun 
tasdik edilmiştir. 

hakkiyle ifade etmediğinden pamuk 
ziraati üzerinde muhtelif deneme, 
ı ::ı lah ve üretmelerle meşgul bµlunan 
pamuk müe seselerine cpamuk de • 
neme, ıslah ve üretme çiftlikleri> un 
vanının verilmesi muvafık görülmüş. 
tur. Ziraat Vekfüeti Nazillideki pa
muk istasyonu unvanın cNazilli pa -
rnuk d en eme, ıslah ve üretme çiftli
ği»ne kalp edildiğini şehrimizdeki 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Müjde 
Şeh ir ıazinoıu kıtlık aalonları yep yen i konforü ve İıtanbuldan ıu 

reti huıuıiyede tedarik edilen orkeat raıı ile 14 teırinevvel Cumarteai 
akıamı reami kUıadını icra edecektir. 

Her akşam müzik klasik ve caz 

Tayyare sineması 1 Telefon 3646 I 
BUGÜN 1, 8, 5, 7, ve 9 seanslarında 

Büyük Fransız edibi FRANCİS CARCO'nun ölmez eseri 

Kadınlar Hapishanesi 
vtı~tAN R0.1!AXCE - RENEE SAl l\'T GYR 

lLAl'ELER: 1 - METRO J URNAL 2 - HARP JURNALi 
Bı•gün ilave ettiğimiz en son harp jurnalında: 
ı - Polonyanın istilası , 2 - Vestor adasını Holıtayın Alman zırhlı

sının bombardımanı, 3 - Polonyalılar çekilirken köprüleri tahrip ediyor
lar. GARP CEPHESi: 1 - l\lajino hattına yakın bir köyUn tahUyeıd, 
2 - N euillez Amerikan hastanesi Fransızlar emrine verildi. Daladiyo 
kabinesinin yeni nazırları, Daludiye cepheye gidiyor, Fransız ordusu cep
hede, lngiliz ordusunun Fransaya geli~i, ordunun iaşe ve posta servisleri 
re•rnire .... 
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ıı ·· t · ret ed'I · t' B' l h F a tma hatunla vaki ı"kincl izdivacın- tecellisinden çok müteessir, çok me-

ISLAM TARiHi m mu:< esna.. ışa ı mış ı r. ınaena ey ma ---- ~--••••ı•• .. •• - Peki, öyle olsun!.. demki sende bu alaametler var ve ma dan da Peygamberimiz efendimizin yus o lmuştu. Çünkü klhinlerin ve 

Hz. Muhammed burun delikleri ile fazla iştig-al etti. diğim gibi, git, Beni Zühreden bir h a tur. Netice itibariyle Hazret AptUl- yük Peygamberin : bu oğlundan ge • 

1 
Kahin, Aptülmuttalibin bilhassa demki bekar da bulunuyorsun. De - pederleri hazreti Abdulla h doğmuş- semavı kitapların baheettikleri en bü 

Onları dikkatle ve uzun uzadıya i'ÖZ tun al ki, ilahi kitapların tebşiratı muttalibin evlatları tekessür etmiş lecetini yakinen anlamııtı. Fakat ka 
den geçirdi.. ve sendeki bilyUk nişaneler t ahak - v eona baliğ olmuştur k i isimleri: derin hükmüne ne denebilir? Cena-

M A Kahin düşünüyordu. Tetkikatının kuk etsin 1 Hiris, Ebu lehep, Abd ikabe, Mu - bıhakka olan nezrlnden de dönemez-
Y AZAN: • yhan~---·· netice~i, çok mühim çıkmıştı. Karşı- Hazret Aptillmuttalip, Yemen se - kavvim, Zübeyr, E bu T a lip Aptul - di. 

-20-

Vi ladeti Ha%reti 
nebevi 

r FASIL : 2 
H azret Aptülmuttalip, bundan ev

velki kısımlarda izah edildiii veçhile 
Zemzemişerif kuyusunu açarken ba
zı hücumlra maruz kalmıştı. :Mak
sadını ; biricik oğlu Harisle müdafaa 
etmek mecburiyetine düşmilştU. Bu
n un üzerine; 

- Eğer on tane oğlum olur a bun
lardım bir tanesini Kabetullahta kur
ban vereceğim. 

Direrek bir nezirde bulunmuştu. 
Hazret Aptillmuttalip; kendisinin 
yalnız bir oğlu bulunduğunu ve bu 
oğlunun da her hangi bir kazaj·a , 
bir hastalıia ye saireye kurban i'it-

sındaki zat, Jaalettayiıı bir eahıs de- ferinden avdetinde muttası l Kl hinin lah , H amza ve Abbastır._ - Ya Abdullah, haydi oğlum, na-
tiği takdirde ne linin kesileceğini , ğildi. sözleriyle meşgul bulunuyordu. Za - Hazret Aptol!"~ttalı~; on .tane sip, ııenlnmiş ! 
Knbcnin idaresinin başkn ellere dü- Hazret Aptülmuttalip neticeyi bek ten bir çok hAdiseler de, Kahinin bu oğlu dünyaya geldığı takdırde bır ta- Dedi .. Oğlu bir kuzu mülayemet 
şeceğini düşünmüştü. liyordu .. Kahin ona iki sual dahn sor sözlerini teyit etmemiş miydi !. Niha- nesini kurban verı:neği nezret:iiini ve h ilmiyeti ile babasının yanında 

Harisin valide5i de vefat etmişti. du: yet karar verdi ve Beni Zilhreden unutmamıştı. Takdıre boyun egerek yUrUmeğe başladı. .. 
Hazfet Aptulmuttalip, bazan Ye- - Siz Beni Haşimden olduğunuzu Vehip namındaki zatın kerimeler i onları topladı .. Ve meseleyi açtı.. Abdullah · 0 sırada hemen bütün 

men, bazan Suriyeye giderek tica - söylemiştiniz değil mi? Hale hatun ile evlendi. Oğularınm k Affesi d e k urban ed il - kabilelerin e~ güzel. en sevilen ve 
ret yapıyordu. Yemene yaptığı se - - Evet 1.. Bir rivayete göre, KAhln kendisi - mek akibetine karşı b üyük bir mu" kibar bir delikanlısı idi. Yüksek kal-
ferlerden birinde ; bilyUk bir yahudi - Evli misiniz, bekar mı? ne; tavaatla: bi, kahramanlığı, terbiye, vakarı , 
kahini ile tanışmıştı. Bu kfthin; mes- - Halihazırda bekar bulunuyo - - Ben, Peygamberlikle Melikli - - P.ekl baba 1 herkesçe malfimdu .. Mekkede der .. 
!eğinin hakikaten ehli ve alim bir zat rum. ğin ikisinin birden, iki Men af sUIA- Dedıler.. Aralarında kur~ atıla - hal bir şayia çıktı: 
tı. - Öyle ise size t:ıvsiye ederim: lesinin birleşmesiyle tecelli edeceğine caktı .. Kurban olmnk her kıme isa- - Hazret Aptülrnuttnlip oğlu Ab 

Kahin kendisine dikkatle baktı. Gidiniz; Beni Zühreden bir kız a - kaniim. Mademki senin dedenin adı bet ederse o ~e ilecekti.. . dullahı kurban ediyor! ' 
Bu çehrede, buyük bir necabet \' e hnız.. l\Ienaftır şu halde diğer bir Menaf On kardeş ısimlerlni, kendı elleri Kureyş kabilesi erkanı bafrıştı .. 
asalet görmüştü. Sordu: Kil.hin, bunu müteakip izahat ver- sülfıle~i olan Beni Zühred en kız al - ile ltlr er pd laya yazdılar Kur'a çek lor: 

- Siz kimlerdensiniz? di: malı:;ın ki iki :Men af sülalesi birleş - mek,~abetullahta bir bekç_inin hak- _ Aman!.. Sakın!.. D erhal gidip 
- Beni Haşimden 1.. - Ben, sizde ve sizin sUlalenizde, sin ve bu tepşirat tahakkuk eyleı1in. kı idı. Hep beraber ona gıttiler. mnni olalım. 
- Bazı yerlerinizi tetkik etmek- Peygamberlik, hem de meliklik ve Demiştir. Hazret Aptülmuttalibin Neticeyi hepsi de merakla bekli- Hakikaten büyük bir telaş hasıl 

liğime müsaade eder misiniz? hükümdarlık a!Ametleri görüyorum. bu izdivacından Hazret Hamza ile yorlardı : olmuştu. Abdullahı çok sevivorlarclı. 
Hazret AptUlmuttnlip biraz dU - Fakat Beni !sraile aid olan ilahi ki - cenabı Safi~·e ve bir rivayete göre de I Kura şu neticeyi vermişti: Onun gibi güzel ve maruf bir baha· 

şündU. Sonra cevap v erdi: 1 taplnrda bu iki vasfı müştereken haiz Hazret A bbns dlinyayn gelmiştir. Abdullah kesilecek 1 dıra nasıl kıyılırdı! 
- Hay hay! .. Faknt avret mahal- olacak zatın, Beni Zühre den gel.eceii Gene kureyein ileri g-elenlerinden Hazret AptUlmuth;fp, taliin, bu -Devam edecek -
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!lz mir Levazım Amirliği Satın Alma ! 
E Komisyonu ilanları 1 i C! 

• lzmiP lc!'n::ıı11 '' · liyi ~;ıtm alma komisyonundan: ...._ • 
1 - ::\ftı{rl· • ı •ri!;, Mılas, Küllük ve Bodrum garnizonları ihti-

;. m .. ı .~5u Lin kilo .rulafa talip çıkmadığından bir ay müd-
d ,(. /. rlığ. 1 nıııılmuştur. 

2 - 21 te13r ni e' 'C'I ~ı~<ı gününden itibaren pazarlık yapılmasına baş 
lanacakt ı r. 

3 - J\Iuh .mıııcn t hm !:'l bin lira olup muvakkat teminatı bin beş 
;.·Hz yetmi:; b ş lil'r 1 r. Şartnamesi komisyondadır. 

4 - Taliplel'iıı kcmuıt:ınlıl, atın alma komİ!'\'Onuna müracaatları ilan 
olunur. 7 14 1 · 21 3708 

l .111ir l<'ı-azmı amirliği satın rtlma krın i.<uıonundan: 
- İzmil' mü;;tahkem mevki birlikleri hayvanatmın (400000) kilo 

ku~~ı ot ihtiyacı kapalı uırf u~uliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 20-Birinciteşrin-!l39 cuma günü :ıaat on beş buçukt:ı 

kı:;;lada izmir levazım amirliği satın alma komi~yomında yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (15000) liradır. ' 
4 - Teminatı muvakkate akçesi (1125) liradır. " .. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. ' 
6 - Ltekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve~ilrn gös

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

cü maddelerinde ve şartname. inde yazılı vesikalariyle temi-
,. nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel 

komisyona vermiş bulunacaklardır. 
' "'' 5 10 14 18 3671 .... _ ..,,. 

lzmir levazım amirliği satın alına komiıyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin 282000 kilo ke-

f 
ır.- silmiş. ~ığır eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon • 

.......... muştur. . 
2 - İhalesi 16 birinci teşrin 939 pazartesi günü saat o.n beşte İzmır 

) 

_ de kı~lada !zmir levazım amirliği satın alma komısyonunda ya· 
pılacaktır. . 

~ .- Tahmin edilen tutarı 70500 liradır. 
t 4 - Teminatı muvakkatc akçası 4775 liradır. 

5 -Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odılsında kayıtlı olduklarına dair vesika g-Ö' 

termek mecburiyetindedirler. . . .. .. 
7 - Eksiltmeye 1ştirak edecekler 2~90 sayılı kam~nun ı.kı ve u~un

cü maddelerinde ,.c şartnamesınde yazılı ,·esıkalarıyle temınaf 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat e,·~·~1 k0-
misyoııa vermiş buh.macaklal'clır. 28 3 8 14 ,,.173 

ı Bornova askeı·ı satın alma komisyon 11nrlnn: . . 
!l - Tire piyade alayının bir senelik ihtiya~lnrı olan 60 bın kılo '>1· 

ğır veya keçi eti kapalı zarf usuliyle ek iltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 16 birinci te--rin 9::l9 pazartesi günü öğleden evvel s:lat 

onda Tire piyade alay karargfıh binasaıml.a Y.apılaca~tır. 
~ ,....._ Bu miktar sığır veya keçi etinin umum tahmın bedelı (l 3800) 

lira olup muvakkat teminatı oo::;;:;) l!raclır. 
i - Ek iltmeye girecek olanların eksiltme günü 2.tDO ... a,·ılı .kaııtı

nun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen lı~lgeletıyle bırt.ıkte 
._'::" ihale günü ve saatından en geç bir c:aat evvelıne kadar t;mınnt 

' ve teklif mektuplarını T:re piyade alay satın alına konıı,.;yt'ııtı· 
-- na vermiş bulunacaklardır. . ·-· t ,·~ 
6 - Ev~af ve şartnamesi Ankara ,.e İstanbul levaz!m nmırlıgı zrı.ı. 

67 tümen ve Tire piyade alay satm alma komı•H oıılarındıı mC\ -
cuddur. İstekliler müracaatla okuyabilirler. 

29 4 10 14 3582 

lzmir levazım amirliği satın alma komisı10111 ı df111: 
1 - İzmir müstahkem me\ ki merkez bir1iklt>ri hay,·anatınm 

(297000) kilo saman ihtiyacı kapalı zarf U"-tıliyle ek,.;il meyt.· 

konmuştur. .. .. . . 
2 - İhalesi 20-Birinciteşrin-93!> cuma gunu saat 16 da kıslada ız-

mir levazım amirliği satın alma kombyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı (5197) lira 50 kurustur. 
4 - ~eminatı muvakkate akçe-.i 389 lira 82 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün krımi yonda göriilel .;.'ir. 
6 - !stekliler ticaret odasında kayıtlı ohhıklaı'IJ1a dair \'esika gö"-1-

termek mecburivetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştir~k edecekler 2·190 .:ayılı kanunun iki ve üçiin· 

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle tern;
nat ve teklif mektuplarını ihale saatirıdPn e\'vel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 5 1 O 1•1 18 :rn72 

lzmir levazım amirliği satın almo korniwonınırlf1»: 
1 - İzmir müstahkem mevki birliklerinin 7:ı500 kilo kııru fa<;u]yp 

ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konnrn~tur. 
2 - İhalesi 20-Eyllıl-9!39 cuma günü <;aat 15 buçukta kıslada İzmir 

levazım amirliği :;atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 8085 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 606 lira 38 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komi-.yonda görülebilir. 
6 - fstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gii~ 

terrnek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2190 sayılı kanunun iki ve üçiincii 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ,·e.sikalariyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale .;;aatinclen en az bir :ıaat en-el komir-;-
yona vermis bulunacaklardır. 5 10 14 18 3670 

lzmir leı·azım a mirli,iii satııı rılma krım isyroı 1111ri<ı ıı: 

ı - Çanakkale müstahkem mevki birlikleı·i ihtiyacı için aşağıd.ı 

miktarları yazılı bulgurlar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - !haleleri 1/ 11 939 çarşamba glinü hizalarında gfö:terilen saat

larda Çanakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler ihale kanununda yazılı belgeleri ve muvakkat teminat 
akçaları ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en a1. 
bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

Garnizon 

Ezine 
Garnizonu 

Kilo 

M uhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

Kr. S. L. Kr. 

82000 12 50 768 75 

Tutarı 

Lira Kuruş Saati 

10250 00 11,30 da 

(ANADOI.U) 

l:zmi1· levazım anıirUği sııtın alma komisyonundan: 
1 - Ayazağada süvari binicilik okulunda şerait ve keşif cedvelleri

ne göre kapalı manaj yeri yapılacağından kapalı zarfla ihalesi 
21 birinci teşrin 939 cumartesi günü saat onda yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 30283 lira 90 kuruştur. tık teminatı 
2271 lira 29 kuruştur. Şerait ve keşif cedvelleri bedeli mukabi~ 
linde ait olduğu şubeden verilebilir. İsteklilerinin ihale günün
den en az sekiz gün evvel vilayet nafıa fen müdürlüklerinden 
alacakları vesikalariyle beraber belli gün ve saattan bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. 3 8 14 19 

lzmir levaz1m amii liyi sntm alma komisyonundan: 
42 ton sadeyağı alınacaktır. Pazaılıkla eksiltmesi 16/ 10/939 pazar

leı:ıi günü saat 14/ 30 da İstanbul Topahande levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapıl:•c-:ıktır. Tnhmin bedeli 39900 lira, ilk teminatı 2992 
1ira 50 kuruştur. Ş;ırtnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
ve:>ikalariyle beraber belli ımatta komisyona gelmeleri. 3790 

lzmİı' ltwazım (IYıliıliği .<mim alma komfayonımdan: 
1 - 27 9 !):l!) tnrihinde açık eksiltmeye konulan 49 ton patatesin 

beher kilo<'lıııa verilen sekiz kuruş seksen dört santim fiyat pa
halı görüldüğü cihetle mezkur patates an gün müddetle yeni
den açık eksiltmey~ konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 4410 lira ve muvakkat teminatı 330 lira 75 
}< ıı r• ı,; t ıı r. 

3 - İhale • 7 birirr: tec::rin 939 salı günü öğleden ' .,..,r ı •ı c'·).-t-
te Berg-.ı h · ı ın alma komisyonu bina~ın tİ" \ ·ıı ılacaktır. 

4 - Şartnam.:} i go ı · i · ·enle•· hat· ,g-ün calışma :;adında Berga-
mada satm aıına kolıl; \ oııvı: mürr::aat edebilirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek is""· · 1::! r eksiltme saatından evvel 
komisyona müracaatla mııvakkut teminat makbuzlariyle şart
namenin dördi.incü maddesinde yazılı vesaiki ibraz edecekler-
dir. 37n 

ilin 
Musiki Gedikli Erbas hazır~ama 

t 

Ortaokuluna talebe alınıyor 
1 - .Ankarada Riya.;;eti cumhur bando heyeti binasındaki musiki 

gedikli erlıaş hazırlama orta okuluna yatılı ve parasız olarak 
talebe alınmağa bnşlanmıstır. 

2- Okulun tah il derecc;>i ortadır. Ayrıca da mesleki dersler okutu
l::ıcaktır. 

3 - :Kaydı kabl'l şartları: 
a) Be~ sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
h) Viicudünün te~ekkülatı diizgün Ye ahenkli, sıhhati yerinde 

olmak. 
c) Ağız. diş. parmak teşekkülleri mu<;ikiye elverişli olmak. 

(dişleri tamam, ağzı düzgün, elleri tauii) 
el) Kendbi ve aile--: kusur..:uz bir ahlak ve secive sahibi ol-

mak. · 
e)Terki tahsil müddeti iki seneden fazla olmamak. 
f) 14-17 rn:5ında c.ılmak \'e bu v !ılarn ait boy ve ağırlıkta bu

lunmak. 
g) ı:, \'eke g-ördiiğii tahsil derecı>sini göslerir şehadetnnme ve

ya tasdikname~ i haiz bulunmak. 
h) Geldiği okuldan d 0 rsten, vııJ,uattan, sağlık durumlarından 

çıkarılmış olmamak. 
ı) Şehidi olmı.k ve mt"'ikiy e hevesli bulunmak. 

4 - Bu şartları ta" yanlar Luluııdukları yerlerin askerlik şubelerine 
nıüracaı. edt:c:Pkler ve a~kerlik ı-;ubeleı .. nde bulunan askeri lise 
orta okullarla. gedikli erb. -: hazırlama orta oknllarına ait kaydi 
kabul şurthırında yazılı ve.;ikaları tamalatıp şu he yolu ile 
A nknrada l!~keri lj..;eJcr müfctti~liğine gönderilecekti r. 

!stiılalurcl:ı adresler sal'ih olacaktır . t"tekliler çnğırılmadıkça 
lrnhmrluh.ları \erlerden hareket etmiycceklerdi r. 

5 - Kavdi kabul icin A~kerHk .;uheleriııe müracaat 20 birinci te~-
rin" 9:3!) tıırihiı\e k~td:ır (1evam l:decektir. '' 1 

10 12 H 17 

Memur al nacak 
P. T. T. Umumi Müdürliiğün
den: 

1 - ttlaremiz müııhallerine alınacak memur ve müvezzi için müsa
baka imtihanı \'apılacaktır. 

2 - ı~teklilerin (hüviyet cüzdanı. mektep şehadetnamesi, sıhhat ra 
ponı, a~ı kağıdı, zabıta \·e adliyeden musaddak iyi hal kağıdı. 
a:-:kerlik \'e:-ıik:.ı:-.ı. clfö·t fotoğrafı) \'e bir dilekçe ile (halen me 
muı· olanların <dl cüzdanları ile dilekçeleri) 21 uirinci te~r ;ı, 
!l:rn cumartPsi tatile kndar Vilayet P. T. T. J.li.icHirliiklerine mü
racaat e\·lemeleri \·e bunların 788 sa\·ılı memurin kanununur 
dördüncii maclcle.;indeki şartları haiz· olmakla beraber devlet 
memuı iye tine ilk defa gireceklerin otuz yaşını geçmiş bulun ~ 
mamaları. 

3 - l\Iemurlıığa alınacaklnrın en az orta (lise mı>zLınlan tercih edi
lir.) :\Iüvezzinleriıı ele ilk mektf>p mezunu olmaları lazımdır. 

4 - l\lüsaLaka \"ilfı.) et P. T. T. miidürlliklerinde 23 birinci teşrin 
9~9 pazarte~i giinü .;aat on ı1örtte yapılacaktır. 

5 - J.lfü;abakacla murnffnk olan Jbe mezunlarına 20, orta mektep 
mezuıılarıııa P. 'T. T. memurin k:rnunu hi.ikmiinc göre ışimdilik 
10 lira \e miivezzilere de yc,diden on liraya kaclar asli maaş ve
rilir. 

6 - Sü\·ari müyezziliğiııi istiyeııler dilı>kçelerinde bunu tasrih et • 
mekle beraber bir h~y,•aı1 tedadkini taahhüd edeceklerdir. Bun
lara be~ lira yem bedeli verilecektir. 

7 - Baı::kH dnirelerclen naklen gelecek olan\:11· mü~abakaya tabi ol
makla beraber kendilerine umunıi hükümler dairesinde maaş 
Yerilir. 

a - ~Iüsalwkada muvaffak olanların idarece teklif olunacak her 
hangi bir yeri kabul etmeleri sarttır. 12 14 16 18 3756 

Urla T ahafluzhanesi müdürlü-
ğünden: 

Tahaffüzhanedeki pa,·yonların harici sıva tamiri yapılacaktır. 
Muhammen fiat: 4561 lira 52 kuruştur. 
Muvakkat teminat: 3 ı2 lira 11 kuruştur. Çanakkale 

G arnizonu 134000 12 50 1256 25 00 17 16750 de Açık eksiltme 16-10-989 pazartesi günü saat 11 de tahaffüzhanedf 
ki mahalli komisyonda yapılacaktır. 

13 19 24 29 

lzmir levazım amirliği satın alma komi8yonundarı: 
ı - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı ıçın aşağıda 

miktarları yazılı kuru fasulyeler kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - İhalesi 3/11/939 cuma günü hizalarında gösterilen saatlarda 
müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ve teminatı mu
vakkatları ile birlikte komisyona müracaatları. 

M. bedeli M. tutarı 

uarnizon Kilo Kuruş Lira 
-4-

~zine 4!'\0.00 14 472 

Çanakkale 106700 14 1120 

Geyikli 40600 14 426 

K i!itbahir 63200 ı.ı 663 
13 19 2-1 

Kuruş 

50 
35 ~ 

30 
60 

2!> 

Tutarı 

İhale saati Lira kuruş ___ _..,... ___ 
15 de 6300 00 
15,5 de 14938 00 
16 5684 00 
16,5 de 8848 00 

3764 

İstekli lerin şartnameyi ve keşifnarneyi görmek icin her gün tahaffüz-
hane:ve müracaatlan ilan olunur. 5 8 11 14 3661 

Karşıyaka Donanmacı ve Os. 
man zade ocağından: 
Ocağımızın senelik kongresi 15/ 10/939 pazar günü saat on beşte Kar· 

şıyakada Ocağımız salonunda toplanacğından ocağımıza kayıtlı arkadaş~ 
!arın kongre toplantısına gelmeleri rica olunur. 13 14 3774 

Urla Taha ffuzhanesi m üdürlü-
ğünden: · 

Tahaffuzhane dahilinde tamir ettirilecek 25 tonluk su havuzu mu
hammen fiyat 736 lira 6 kuruştur. Muvakkat teminat 55 lira 25 kuruştur. 
A"ık eksiltme 25/ X/ 03!.l ~arşamba günü saat on birde tahaffuzhaneôeki 
rn;halli komisyonda yapılt:caktır. İsteklilerin şartnameyi ve keşifnam~wi 
görmek için her glin tahaffuzhaneye müracaatları ilan olunur. 

. 14 17 20 23 3786 

' 

14 Teşrinievvel 1939 Cumarteal 

V. F. Henri Van Derze'Sperco vapur acentesi 
VAPURLARIN HAREKET LİSTESi «ADRIA TICA» SOC. AN. Dl 

Amerikan Eksport Liııes, !ne. 
Nevyor k için 

NA VlGAZlONE 
cQUIRIN'ALE» vapuru 15/ 10/ 39 t a
rihinde beklenmekte olup Adriyatik 
limanları icin yük alarak hareket e
decektir. • 

c~XERMO ... E» Vap. 10 ilk te~r·ne 
doğru bekleniyor. 

c.CALDEA» motürü 25/ 10/39 ta. 
rilıiııde bekıenmekte olup Cenova 

teşrine ve :i.\Iar:silya limanları için yük ala -
rak hareket edecektir. 

cEXECUTlYE» Yap. 14 ilk te~rine 
doğru bekleni.roı·. 

«EXPORTER Vap. 27 ilk 
doğru bekleniyor. 

ARl\IEl\IE"N"T DEPPE, ANVERS 
Anvers İçin 
cG!RONDE> Vap. Halen limanı· 

mızdadır. 

D. T. R. T. 
Tuna limanları için 
cT1SZA> Vap. 15 ilk teşrine doğ

ru hekleniyor. 
:· A> Yap. ilk teşrin sonlarına 

bekleıı yor. 

Service Maritime Roumain 
Köstence Kalas ve Tuna limanları 

için. 
cARDEAL> Vap. 11 ilk teşrine 

doğru bekleniyor. 
cDUROSTOR:t Vap. 28 ilk teşrine 

do~ru bekleniyor. 

Ste. Commerciale Bulgare de Na
vigation a vapeur 

Haifa l•kenderiye ve Port Sait için 
.ı:BALKAN» Vap. 1 ilkteşrine doğ 

ru bekleniyor. 

iTALiA ~ SUC!ET A ANONİ:MA Dl 
ı\ A VIGAZlONE 

cVULCNİ.h rnotörli 20/ 10/ 39 ta
rihinde Tiryesteden Nevyork limanı 
için hareket edecektir. 

«SATUR. ·tA> motörü 1/ 11/89 
tarihinde 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

rihinde Tiryesteden Cenubi Ame -
rika limanları için hareket edecek ~ 
tir. 
cNEPTUNİA> motörü 19/ 11/89 

tarihifıde Tiryesteden cenubi Ame -
rika limanları jçin hareket edecek -
tir. 

İlandaki hareket tarihleri ıle nav. 
tunlardaki değişikliklerden acente
miz mesuliyet kabul etmez. Daha 
fazla ı:afsilat için İkinci kordonda 
FRA TELLi SPERCO vapur acente
sine müracaat edilmesi rica olunur. 

i ss. cACH;AIA> ve ss. cMOREA~ TELEFON _ 2004 • 2005 
Bu vapurlara ::ı.id kon5umento ha-

1 

_ . 

milleri Ve.? bu vapurlarda eşyası olan oı · . Ve SU .. reha"' •ı 
müesseseler yapacakları muamele lVter ~ ~ 
hakkında maliim:ıt edinmek üzere a - Limited 
cent.emize müracaat etmeleri ilan o- VAPUR ACEN'f ASI 
lunur. Atatürk caddesi Rees binası 

Vapurların i<m ve ta,.ihleri h!lk· 
kında hiç Lir taahhüd ::ı.l,namaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Dikka · 
Mantoluk, Rop· 
luk erkek, kadın 
muşammal · rt 

BAYLAR 
için palto, par· 

desü ve eyi 
elbise ve ağır 
hazır mantoları 

1 ahim 
Karakasca , 
Bu u~su 1uz 

Odunpazarı No. 12 

Tel. 2443 
Londra ve Liverpol hatlan için 

piyaqanın ihtiyacına göre vapurlan
mız .;efer yapacaklardır. 

~: t. "' . . .. 
T. C. Ziraat bankası 

KURULUŞ TA RlHI 1888 

~rmayesı: 100,000,000 Türk lira!ı Şa!H 
ı~ ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28800 ı:ra ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf beoaplarında e"-

• az 60 lirası bulunanlara senede dört defa çekılecek kur'a ile aşağıdaki 
plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 1lra 
4 c 500 c 2,000 c 
4 c 250 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 6,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 8,200 c 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elll liradan aşa&'ı 

düşmiyenlere ikraınıye çıktığı takdirde % 20 fazl:ısiyle verilecektir. 
Kur'ala r senede Jıirt defo, 1 eyliil, l birincık5.:lUn, 1 mart ve 1 ha· 

ziran tarihlerınde çekılecektir. 

., 


