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Franıaya yenı tayya· • • 

FAAL.VETTE· . Lo•~~~~~ c!.!~cler:a~1.,.. korunma tecrübelerı 1 · jansı, bir miktar ingiliz tayy~recileri- ı kt 
nin daha Fransaya gelmek uzer e ol· yapı aca ır 

------------ duğunu, bu haberin Fransadaki ingi-
liz tayyarecilerini neşe ve şetarete 

Deniz • 
yeııı mücadele programı Lordluğunun 

Alman do.nanmasına hava
dan hücum edilecek 

Cenubi Atlasta dolaşan A lman korsan gemileri, 
mutlak surette imha olunacak ve taht elbahir/er 

şiddet le t akip ed)~,ecektir 

gark ettiğini bildiriyor. 
Gene Royter in muhabiri şunları da 

haber veriyor: 
Fransadaki ingiliı tayyarelerinin, 

bilhassa ağır bombard:man tayyarel~
rinin miktarı pek fazıadır. Ekıplerın 
talimleri son derece ileriletilmiştir. 
İngiliz ve Fransız tayyarecilerinin r 
mesai birliğinden elde edilen netice
ler, fevkalade yüksektir .Cephed e bir 
likte hareket etmektedir . İngili ztay 
yarecileri, cephede fevkalade tuzak

Alarm iıareti verilince meydanda durmak 
tehlikeyi kabul etmektir, herkes sığınaklara 

bodrum katlarına iltica etmelidir 

Dikkati 
"\ ı Bugün şehrimiz~e, Kaı:şıya~a ve 

Bornova nahiyelerınde genış mıkyr.sta 
pasif korunma tecrübeleri yapılacak· 

la r vilcu da getirmişlerdir. B u tuzakla 
ra yakalanacak bir tayyare, veya p . f k . d 
tank vesair motör lü vasıtalar, ne k a - ası orunma a 

1 
tır. Bucalılar da tecrübeye işirak et. 
mek istediklerini alakadar makamla • 
ra bildirdikleri için tecrübe, Buca na
hiye merkezinde de yapılacaktır. Te~· 

dar çalışırsa çalışsınlar faydasızdır, 
bir daha topr,ak yüzüne çıkamıyacak 
lardır. 

Telefon edilecek yer· 
le ·in ~etveli 

Şehir pasif korunma amiri 
Birinci bölge korunma amiri 
!kinci bii!ge korunma amiri 
İtfaiye 

2460 
2'165 
5051 
2222 Roma, 15 (A.A) - Almanlar tara

fından torpillenen Royal Oak'ın zi
yaını mevzuubahseden Tribune 
g~zetesi bunun İngilizler için ciddi 
hır kayıp olduğunu, fakat İngiliz do
nanmasının üstünlüğüne ağır bir se
.kilde tesir etmediğini vazmakta ;.e 
ayni zam~qıda üç Al~an denizaltı 
gemisinin tahl'ip edildiği hakkında
ki haberleri de ayni israrla mevzuu 
bahs etmektedir. 

Gene ingiliz km·vetlerinin Fransaya 
getirdikleri bazı makineler vardır. Bu 
makineler, ı;iper kazma işlerini fevka
lade kulaylıkla ve süratl~ yapmakta -
dırlar. Halbuki 1imdl~ ~ kadar asker.... '"' ı ler, "iperlerini kazm:ı ve küreklerle İmdadı sıhhi 

Teknik aranma kısmı 
Elektrik direk ve şebekele

rübe, çok esaslı ve ehemmiyetli olacak
tır. Bu itibarla geniş mik:rasta hazır 
hklar yapılmıştır. Büyük binalar, ta.y
yare hücumuna karşı suni sisleme ıle 
gizlenecektir. Gaz temizleme, yangın 
<:.ön dürme, onarma ve sıhhi imdad e -
kipleri bütün kadrolariyle faaliyete 
geçmek üzere hazırlanmıştır. Mefruz 
lüsman tavvareleri izmir üzerine gel · 
me.clen az e~vel alarm işareti verile-

2251 rı:>k, herke" vazifesi ba~ınn koşacaktır. 

L~dra, 15 (A.A) - Amirallık 
d~!resi şimdiye kadar Royal Oak'ın 
murettebatından 378 kisinin kurtar11 

nıış olduğunu b ey a n etmekte ve bu~ 
ların isiml eı .. ni bildirmektedir. Arni
r~llık dairesi daha birkaç bahriyeli
nın kurtnrılmış olmaı:ı muhtemel blı
lunduğunu ilave etmektedir. Yakında 
k ha b ir liste daha neşredilecektir. 

L?ndra, 15 (Radyo) - Birinc·i 
denız lordluğunun bu akşam inti -
şar eden resmi bir tebliğinde Alman 
tahtelba1hirleri tarafından batırılan 
Royal ok drednavtı mürettebatın -
~ian kurtulanların yalnız 414 oldu -
gu, subay ve erat olmak üzere 800 
kişinin kaybolduğu bildirilmektedir. 

Londra, 15 (Radyo} - Alakadar 
ınehafilde söylendiğine göre, ~oya! 
ok drednavtını batıran Alman talı -
telbahiri, gemiye beşyüz metre yak
laşmış ve iki torpil salmağa muvaf -
fak olmuştur. 

Londra, 15 (Radyo) - İngiltere 
birinci deniz lordluğu, çok geniş bir 
mücadele1 takiÖ programı tanzim et 
miştir. Bu prÖgrama göre, Cenubi 
Atlasta dolaştıkları anlaşılan Alman 
korsan gemileri mutlak surette imha 

/tal ya 
Sulh teklif inde bu· 

lunmıyacak 
k l .. on~ra, 15 (Radyo) - İtalya hü
t unıetınce Londra büyük elciliğine 
L'lYfn olunan ve geleı1 B. Basti)':aninin 
m~ndraya muv~~mlatiyle Londra - Ro
~iya:[asında. yeni bir devre açılacağı 
Bir SUlhahfıllerde tahmin ediliyor. 
cağı h b teşebbüsü mevzuubahs ola
hükOm~t~ı·lerin.i zaten. e-yvelce Roma 
nin böyl t~~zıp etmıştı. Bast.iyani
gelmediğfni ~~ te~lifi h~mil olarak 
sö,_·lemekted· 11Yası mahfıller açıkça ~ " ır er B.. 1 b · t ki 'f · Şimdiki vazi · · oy e ır. ~ ı m, 

kl k Yetı daha vahım bir 
şe .. de'kto ;_;a&-ını Roma hükumeti 
mç u ıb·ı ·Iır. . eni ~efirin, Başvekil B. 

em er aynın nutku h kk d . 
hat istiyeceği ve k . ~ ın a ıza • 

·h ... 1... endısıne daha va-
zı ve katı ma umat '\7er'l y. .. 

hesiz görülmektedir. 1 ecegı şup -

-=*=-
Şarki Karahisa~da 

İngiliz donanmasmın en büyük parçası : Hood dretnotu 
edilecek, simal denizinde Alman tah 1 Loııdra, 15 (A.A) - Ro~ al Oak 
telbahirleri daha ciddi Ye d e ·anılı zıl'!ısıııclaıı kııı·lulanl::mn listesi halen 
bir tarzda takin olunacak Baltık ele- ~% is mi ihtiYa etmektedir ki bu ra -
nizindeki Alman el" rnnmmn da. ilk kam ~on listeLlen 26 is im fazladır. Bir 
fırsatta hava kuvvetleriyle bombar- kaç güne kadar yeni bir listenin in-
dıman ·edilecektir. tişarı lıeklenmektedir. 

------= 00 

A lman Ordusu 
Garp cephesine taşınıyor. Hitler 

k umanda 11larla konustu , 

Göl ve bataklıklar Alman ordusu 
Londra, 15 (A.A) - Röyter ajan- riıı e binaen çok güçleşmi~tir. Yağ -

kurutuluyor sının askeri muhabiri, garp cephesin mur ve s is dolavisivle cephede hare-
de, ihtiyat harbinin Alman general - ket yapılmama.ktadır. Almanlar <Ja 

1 Ankara, 15 (Hus usi muhabirimiz- lerinin müttefiklerin müdafaa hat- İngiliz heyeti seferiyeşinin kuvveti -
\en) şaı·ki Karahisar kazası daihilin- ları karşısında muazzam kuvvetler ni ve erkanı harbiyesinin planını is· 
~et ~~m__a tevlid eden yedi tane göl ve tahşit etmekte olmalarına 'binaen kandil etmek mıktarını artırmış ol-

ba ~- lııon doldurulması ameliyesine Pek yakında hareket ve manevı·alar dukları keşif klllarmın faaliyetini 
ugun başı h b' b'I • · · b'l t k' M f 'h Alman kam, be ~~mış~ı~-. l\~.erasimde k~~ma ~~ ıne t~havvül ede ı ecegını. ı - en ıs etmişlerdir. ~ aama ı .. 

b .. t.. ledıse reısı, hukumet tabıbı ve dumektedır. Ne zaman? Neı ede? lar k endilerinden malUrnat almak u
K~ un h 11k:murlar hazır bulunmuştur. sı.ıallerinin orta va attığı meselenin midinde bulundukları esirleri alama 
t,, tzeahd'ad ının sıhhatini daimi suret· halli Almanları~1 hatlarının gerisin - mışlardır. 
" ı eden "l b d ·· · k' Kısa bir z go ve ataklıklar, pek e muttefıklel'lin muka,·emeti zafa Rövter muhabiri dh·or ı : 
caktır. anıanda tamamen kurutula- uğrar uğramaz müdahalede buluna- <ı: İ): i bir menbadan · öğrendim. Al-

cak motörlü kuvvetler tahşid etnıele- - Devamı 3 ncü Sahife de -

' 1 

yapmı~lardır. 

r 
I TEBLiGLER 

Pari.s, 15 (Radyo) - HaYas ajan. 
sı, cephe vaziyeti hakkında şunlaı·ı 
bildirmiştir: 

Cephede a.:-ıkerlerlıniz, şimdiye ka 
dar aldıkları arazideki mevzilerini 
bir kat daha takviye etmişlerdii'. Dün 
yeg;lne hadise, Sarın şark mıntaka
~ıntla Almanların yaptıkları bir çı -
kış hareketidir. i\Iütearrızlar, mit -
ra lyöz ateşine tutularak _kaçmağa 
khar edilmi<>lerdir. 

Razmifl mm akasında >e ci'\·arında 
şiddetfi topçu ate-:;i olmuştur. Al -
maııların umumi bir taarruza kal -
kışacaklarını gfü;teren bazı deliller 
''ardır. Bu itibarla Fran~ız ordu-;u . 
heı· türlü tedbirini almıştır. 

rindeki bozukluklar 'çin 22~1-2094 
Havagazı boruları için 229 ı 
Halkapınar su yolları 
lÇın '2280-2~65-:3015 
Osmanağa ve Vezir suları 
için 2317 
Karşıyaka Yamanlar su yol
ları için 510;) 
Şehir telefon bozuklukl.::ırı 
için 2200-2203-2250-"251 

-'------= 00 

Alarm esnasında valııı~ hakem ve ga-
7.~teciler c:okaklaı:da dola~abilecektir. 
lzınir sığmak böigeleri şöyle ayrılrnıı· 
lır: 

A - Birinci bölge (İzmir) de 
1 - Elhamra ı::ineması 
? - Yeni sinema 
3 - Asri sinema 
4 - Lale sineması 
5 - Konak va pm· iskelesi. 
-Devamı 3 ncü sahifede -

Dü lzmir, Dikili ve Fo, 
ca 
' 

zelzele oldu 
Kızılay Umumi reisi ve Umumi mü. 
fettişi dün Ankara ya hareket ettiler 

Dün ı;alıah iznı i ı- ve Foça knzalariy- dilmiştir. • 
le Dikili havıılisiııde umumi şekilde •.. . .. 
zelzele hi«"edi[mic:;tir. Dikili ve Berga~a kautlar!yle koy-

sa lıah ~ant ..J..-1;) n~f.i. ı ;s ele Dikili ~a: ler~ nde .. z~l~el~ ~~~ı·ı ~Jatı~u ft.laketz:de: 
za meı kez ·ııde be.-.0' sanh·e ~;in•n ıkı Jerı ıı \ <ı~ı~. et.eı. ıııı \ e ~ .apılacak ~ar 
.;;iddetli zelzele i.' Llnııbulmıı'ştnr. Zelzele dım şe_klını yerınd~ ~et~ık eden kızıla\ 

Berlin, 15 (Radyo) - Alman res- mat G,45 de Foça kaz·ı m r rkc .. ' indc ele umumı kuı:um? reı"~ Agrı mebusu Dr. 
mı tebliği : t•ldul:ca şiddetli rıi~ sedilnıis vç üç sa- Hü:-::a~edd.~n K~ı~·al ıle kızılay kurumu 

Pariı;, 15 (Radyo) - Bu sabahki 
Fransız resmi tebliği : Gece Sar ve 
Mozel ara::; ında düşman keşif kolla
rıııın yaptığı taarruzlar neticesiz bı
r:ıkılmışt,ır. < 'ephenin heyeti umumi
yesinde istikşaf kollarımız faaliyet 
göstermişlerdir. Sar - Luinin karbın
da karşılıklı topçu ateşi teati olun -
muştur. 

Düşman topçusunun hakiki faali - niye .~iirmüşUir. umumı mufettı~ı .Con:~1 n:ebusu Dr. 
yetine tarafımızdan mukabele edil - İzmirde de !'aar t:.-:1;.-; de şimalden Cl'- )lu~tafa Cante.kıı.ıın, e.~' e~.ki g~cı: Ber-
miştir. ,1uba :ki llt:fa te'!.. •·:ırlıyan w iki saııi- gamadan şehrımıze .. don~nklerını yaz-

ıı ye ı'ıÜren şiddetlice bir zelzele hisse- -Devamı 3 ncu sahıfede -

Denizlerde 
Alman taht el bahirleri 

takip olunuyor 
Lonrlra, 15 (A.A) -- İstihbarat 

nezareti gelen ve giden vapur kafile
lerinin sahilden yüzlerce mil me~afeye 
kadar tan·areler tarafınd~n himave 
edilmekte· olduğunu lıildirmektedir. 
Geçen haftalar zarfında yalnız fırtına 
kasırga ve rüyet imkansızlığı istikşaf 
tayyarelerinin himaye servisini kısa 
bir inkitaa uğratmıştır. Günlerce de
vam eden şiddetli yağmurlar esnasın
da himaye servisini yapmağ'a mecbur 
tayyareler bazan deniz üzerinde pek 
alçaktan uçmağa mecbur olmuşlar ve 
her h angi bir tahtelbahirin periskopu
nu gördükl eı·i noktada bombalarını at
mışlardır. Bombaların atılması ayni 
zamaı1da harp gemileri için bir işaret 
teşkil ediyordu. 

---·*---
Bulgaristan 

Talim için 12 sı:11fı 
silaha çağırıyor 

Sofya, 15 (Radyo) - Bulga~· har
biye neza reti, 1907-l !:ıt~ sınifJarı.ndan 
şimdiye kadar asker~ik görmemiş o
lanları 75 günlük bir talim devresi i 
çin 20 birinci 'teşrin'de· silah. altıria 
davet etmeğe karar vermiştir. 

Lİtvanya meclisi 
Rus muahedesini tasvip etti 

Kaunas, 15 (A.A) - Parlamento 
Litvanya ile Sov~·et Ru~ya arasıncl<ı -
ki muahedeyi ittifakla tasvip etmiş -
tir, 

oo. 

Alman tahtelbahir leri 
Iı1eksika limanlarında bulunan Al
man vapurlarından ihtiyaçlarını 

temin ediyorlar 
Mısır Kralı 

C amilerde su'h için 
edilmesini emretti 

dua 
1 

Vaşington. 15 (Radyo) - Alman 
<lPnizatlı .gemil~rınin Antil d nh:edn
dekı ıaalıyei!e•·ııHl~n bah~eclcn Kıvork 
Taymis ga1. •te:Sı, l\Iek!.-lih. linı:rnların-
Lln demirli bul,ına n Alman vapurları
nın, hu clenhaltııarn benzin ve vive
cek, icec~k '-' ':! t ıne:n (; ohlukı::rını i<ldıa 
etmektedir. Bu gazı·t<·nin vaz<lı"ın2. 
göre Kolombos 'Hlındaki Al~an t~an
$a~la ı~tiği il-:! diğu bir çok Alman g~ -
mılerı, sık c:ıık lim:;:ınl[ıı d:ın a:rrılruuk
ta \'e bir mliclt?\!t sonra tekra;· liman
lara dönmektedirler. Hatta Ko!ombo!I 
transatlantiği DöJl.xıkroj linrnnıncla 
demirli olduğu .:;ırada bır oıksnm. lima
nı terkle civarda tenha biı: körfeze 
gitmiş, orada demirlemiştir. 

Vapurun -;u ke ,.,imi suya gcinıülmii~ 
bir halde idi. Btı!1daıı anJ.r:...:ılıyor kı 
içinde mühim miktarıl ı meYadı mü~
teile ve yiyecek \'arnır. Vapurun bu 
tenha kö.·f0zJ~ kaldt.~ı sırada iki ~an
da! indirip oraya geien Alman deniz
altı gemil,,r:nP. muhtelif şcyk•r vermiş 
ohnal'> ı mlh~1kiiııdilr. 

Suveriş adlı Alman gı>nıisi tl\' Snıı
tiyaga lim:ııı:nıbdı r , .. ~ pek fazla ü. -e 

. Kral Faruk , maddeleri yüklı;d ' ğ' i öğr ~ni'n: i ıüfr. De-
. K.al~ıre. 15 (Rady o) - Kral bi- mek oluyor ki hu \'apurlar. Al°nrnn rle

rıncı. Faruk, Ramnzan mi.ina!';ebetiylc nizaltı gemılt'r.ııı ia "'~ etmrkicd ir!Pr. 
camılercl e f;tılh iç in du.ı 'lr yapılma - Hükümet . .s.kı t edbirle•· alınıs \'e kun-
sını irade ctmistir. trolle re İ.>·"l ~·~:n .. ~~ : r. • 
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Fransız Başkumandanı General 
Gamelenin mühim beyanatı Yamanlar ve Demirsporda berabere 

kaldılar. Kır koşuları da yapıldı 
Biz çok ku\:vetliyiz. Fransız mill~tine söyleyiniz ki bu harp, Dtin Ahıancak sahasında üçüncü 

hafta lik maçlarına pek az seyirci ö
nünde devam edilmiştir. 

mı 3 ncil dakikada Saimin ayağından 
ilk golünü kazanmıştır. Bu gol her 
iki takımı harekete getirmiş, Üçok, 
Saidin şahsi gayreti s~esinde 6 da
kika sonra mukabele etmiştir. Bu 
dakikadan sonra oyun çok güzel ve 
seri bir cereyan almış, devrenin 30 
uncu dakikasından sonra devre sonu 
na kade.r Üçok kalesi önünde geç~ 
miştir. Fakat Altay takımı üç korner 
ve iki firikikten istifade edememiş -
tir. Buna mukabil Üçok ta neticesiz 
iki firikik kazanmıştır. Devre 1-1 be
rabere bitmiştir. 

sabır ve hem de pek çok sabır ister Qyunlara sabahleyin saat 9 da 
Yamanlar - Demirspor ikincilerinin 
karşılaşmasiyle başlanmı~. Yaman -
lar takımı 2-6 golle oyunu kazanmış.. Vaziyet Almanlar için ağırlaşıyor tır. 

Altay - Üçok ikincilerinin maçını 
da Altay 0-1 kazanmış ise de gayri 
niazmi oyuncu oynattığından hilk -

Paris, 15 (Radyo) - Fransız or
dusu ba~kumandanı general Game -
len, bugün (Ekodö Pati) gazetesinin 
hususi muhabirini kabul ederek mü
him beyanatta bulunmuştur. 

General Gamelen, ezcümle demiş
tir ki: 

- Fransız milletine. sabırlı ve hem 
de çok sabırlı olmasını bildiriniz. 
Harp etmek mecburiyetinde kalan 
büyük bir devletin, tamamen hazır
lanması keyfiyetin.in ne demek oldu
ğunu takdir edersiniz. St!ferberliği
mi2! ilah ettikten sonra her şeyi ik
mal için bize yirmi gün lazımdı. Tam 
bir }Lalde hazırlığımızı yaptıktan 
sonra, harekete geçtik. Bugün, Al -

man topraklarında mevzi alınış bu
lunuyoruz. Bize teveccüh olunan Al
man topraklarından çıkan mermiler, 
Alman topraklarına düşmektedir.~ 

Genernl Gamelen, beyanatına de
Yamla şunları ilave eylemiştir: 

- Alman ordusu, bugünkü mevzi
leri bize kaptırmamak için muaz
zam f edakarhklar yapmıştır. Fran
sız ordusu, bütün bunlara ı·ağmen 
Alman topraklarına girmiş ve ha
kim yerler zaptetmeğe muvaffak ol
muştur. Almanlar, muannidane mu
ka\·emetten başka bizi ilerletmemek 
maksadiyle bin bir fedakarlık gös-
termişlerdir. Hatıra gelrniyen tuzak
larla karşılaştık. l\fesela, bir Alman 

lngiltere ve Fransa 
Sanayi seferberliklerini bitirir bi
tirmez, Alman yadan beş mi'sli faz

la tayyare yetiştirebilecekler 
Paris, ıt> (A.A) - 1 tilıbarat ne- manrn fabrikaları azami randıman 

zareti yarı r~smi bir tebliğinde şöy - yern~eğe icbar etse dahi Fransız tay 
le demekteclır: .. k ı .. ·· b' d '-''kb' ı·kt ·r t d d . vaı·e sanayıı ya ınc a uç yuz ııı en ... .,. ı · ın ı e ı ra a varma an em- • . . . 
lebilir ki ganayi sahasınchki sefer· fazla amele ıstıhdam edecektır. 
berliğinıiz ikmal edilir edilmez sulh Harp cephesindeki faaliyetten bah
zamanındaki miktarın beş mi..;li tay- seden yarı resmi tebliğ şöyle demek
yare inşa edeceğiz. Ve Fransa ile teclir : 
İngiltere yalnız başlarına beraberce N'e Fransız ne de Alman tayyarele
Almanyanın yapacağı tayyarelerin ri tarafından cephe ilzerine hiç bir 
üç mislini J•apacaklardır. HattŞ. Al - bomba atılmış değildir. 

· Majino Hattı 
Geçilemiyecek kadar kuvvetli ve 

muazzam bir kaledir 
fından yapılacak heı~ hangi bir hücu-

köyüne girerken ilk rastladığımız e- Almanların çoğu, Almanyanın bl -
\'İn kapısını açar açmaz, mihaniki zimle harp halinde bulunduğundan 
kuvvetlerin faaliyete geçtiğini ve e- haberdar değildir. Almanyada, bir 
vin, beş dakika sonra havalandığını harp haritasına bakmak, bir cürüm 
gördük. nu, ve buna benzer tehlikeli telil.kki edilmektedir.> 
vaziyetlere rağmen lıugün Alman General Gam~len, beyanatını şu 
topraklarında bulunuyoruz. Her ge- sözlerle bitirmiştir: 
çen gün, bizim için büyük ehemmi - - Gün geçtikçe, harp vaziyeti al
yeti haizdir. Düşman, kuvvetlerimi- manlar hesabına ağırlaşmaktadır. 
zin metaneti karşısında, şark cephe- Biz, kuvvetliyiz. İngiliz ordusu da, 
sindeki ordusunun çoğunu garp cep- bütün techizatiyle cephede yerini a1-
he$ine nakletmek mecburiyetinde mıştır. Cephenin her tarafını gezi
kalmıştır.:ı> niz, görünüz, müşahedelerinizi fran-

General Gamelen, Almanlardan sız milletine bildiriniz ve söyleyiniz 
külliyetli esir aldığını söyledikten ki, sabır etsin, ordusuna itimat etsin. 
sonra demiştir ki: Zira bu harp, sabır ve tahammül is

- Esirlerin ifadesine bakılırsa, ter.l> 

Varşova şehri 
Ş~mdi h arabezare dönmüş feci ve 

çok acıklı bir haldedir 
tadır. Ümitlsizlik ve ıstırap müthiş -
tir. Varşovada ölenlerin mikta1·ı he
nüz tahmin edilememektedir. Varşo. 
vanın, e~ki mamul şeklini tekrar al 
masına imkan görülmemektedir . 

Hükümdarlar kon
feransı 

men mağlup sayılmıştır. 
Birinci takımlar arasında : 
İlk oyun Yamanlar - Demirspor ta .. 

kımları arasında yapılmı~tır. Hakem 
İsmail H_akkının cic\..den güzel idare
si altında geçen bu oyun 2-2 golle 
beraberlikle neticelenmiştir. 

Oyunun birinci devresinde fevka
lade gayret gösteren Demirsporlular 
devreyi 1-2 galip vaziyetinde bitir
miş, fakat ikinci devrenin başlangı -
cından itibaren daha güzel bir oyun 
ctkaran Yamanlar 21 inci dakikada 
kazandıkları penaltı sayesinde be -
raberliği temin etmişlerdir. 

Üçok - Altay maçında nedense Al
tay takımı Zehir Aliden, Fethiden. 
ve kaleci::inden mahrumdu. Üçok 
takımı ise mutad kadrosunu muhafa 
za ediyordu. -

Oyuna Üçok başlamış, Altay takı-

Kadın yüzünden 
Basmahane civarında 

bir vak'a olclu 
Evvelki gece saat 21 de Ba9maha

ne mcvkiin<le Kepekli sokağında bir 
yaralama vakaQı olmuştur. Torna 

İkinci devrede Üçokun enerjili ve 
seri oyununa mukabele edemeyen Al 
tay takımı Üçoklu Saidin ayağından 
çıkan ikinci gole mani olamamış. bu 
golü ayni oyuncunun 8 inci, 12 inci, 
26 ıncı, 30 uncÜ, 35 inci, 38 inci ve 
son dakikalarda attığı ve attırdığı 
7 gol daha takip etmiştir. Bu miid -
det zarfında Altay zaman zaman 
pek seyrek yakaladığı fırsatlardan is 
tif ade edemediği gibi verilen pena! -
tıdan da iatifade edememiştir. Altay 
1-8 vaziyette iken Altaydan İlyas i· 
kinci golü kaydetmiştir. Oyunun son 
dakikaları Üçokun tazyiki alt4nda 
geçmiştir. Oyun bu suretle Üçokun 
2-9 kazanciyle sona ermiştir. Altay 
teesstisünden beri ilk defa olarak 
böyle fecı bir vaziyete düşmüştür. 
Üçok da kuvvetli rakiWne karşı ilk 
defa olarak böyle mühim bir zafer 
elde etmiştir. 

Atletizm: 
Kültürparkta yapılan 4000 met -

ı·elik kır mukavemet koşularında 
Üçokdan Recep namıudaki atlet 
11,53,2 5 dakikada birinci gelmiş -
tir. İkinci Mehmed Ali ve UçilncU 
Arap Alidfr. 

~Iehmed adında biri, tanıdığı Raki- =** 
be adındaki kadınla sokaktan geçer- • • Ô . 
ken Hüseyin tştebil adındaki şahıs f zmır· demış y olunda 
önlerine çıkmış: 

Londra, 15 (Radyo) - Amster
damdan verilen bir habere göre Po
lonya hükumeti nezdindeki muhtelif 
devletler i;efil'leri, Varşovada elçilik 
işlerini tasfiye için Almanya hükli -
metinin mii~aade:-iyle Yarşovaya git 
mişlerdir. Diplomatlar, Varşovanın 
feci vaziyeti karşısındn vagonlarda 
ikamet etmekte, vagon restoranda 
yemek yemekte. Varşova suyu şüp -
heli olduğundan ve bir çok cesedle -
rin kaynağa, tasfiye cihazlarına düş
mesi sebebiyle kirlendiğinden, va -
gondan verilen su ile iktifa etmekte
dirler. 

Parist 15 (Radyo) _ İsveç kralı - Bu kadını ben götoreceğlm. 
Güstavın daveti üzerine Danimarka Diyerek zorla Rakibeyi alıp gö 

Bir kamyon parçalandı, 
yarah!ar var 

Tifüs ,.e kolera, şimdiden mühim 
tahribat yapmaktadır. Varşovada on 
binden fazla yaralı barakalarda ve 
gelişi güzel meskenlerde bulunmak-

ve Norveç kralları ile Finlandiya c. turmek istemiştir. Mehmed muvafa
reisi yarın Stokholmda toplanacak- kat etmemiş: Evvelki gece Ödemişten izmlre gel
lar, Rusya - Finlandiya ihtilafı etra- - Yoluna giden adama çatma, i- mekte olan izmir belediyesinde 316 nu 
fmda müzakerelerde bulunacaklar - şine git.. marada mukanı·ed izmirli Tatar !zıe
dır. Deyince kavga bllyümll • IIi.IReyin te ait kamyon, Ödemiş şosa~ı i.izerinde 

Pari~. 15 (Radyo) - Bu sabahki Rakibeyi döverek işi zoro. bindirmiş Doyranlı çiftliği ciYarındaki köprU
Pari~ gazeteleri 18 birinciteşrinde Mehmed de tabancasını çekmiş ve niln koruluğuna çarpmış, hasaıa uA'ra

---'-"""-'---- - ------- Stokholm şehrinde toplanacak Skatı· Hil~eyine ateş edt'.\rek onu n~·ağın- mıştır. Kamyonda bulunan İzzet vü • 

Sovyet Or d USU dinav devlet reisleri kongresinden e- dan yaralamış ve kaçmıştır. cudünüıı muhtelif yerlerinden yaralan 
Londra, 15 (Radyo) - Alman er

kanıharbiyesinin, garp cephesinde 
umumi bir taarruz hazırladığı hak
kındaki haber üzerine Sunday Tay
mi;; gazetesinin a:.keri muhabiri bir 
makale yazm1ş ve Majino hattını 
geçmek hülyasiyle Almanlar tara -

mun, muazzam zayiatla akim kalma E t d •• t ' r 'J 
ğa mahkOm olduğunu ve cünkü, ma- S ony a a gos e l en 

hemmiretle bahsetmekte ve bitaraf- Suçlu zabıtaca takip edilmekte- mıştır. Hafif yaralı olan şoför arka -
)arın, Almanya namına sulh te~eb _ dir. Yal'alı memleket hastanesine dan gelen başka bir kamyonla izmire 
büsi.inde bulunmaları meselesi mev- kaldırılmıştır. gelmiş, İzzet, Çatal istasyona giderek 
zuubahis olmıyarak yalnız Sovyet --=·*·=-- vakayı jandarmaya haber vermi~tir. 
tehlikesi meselesini görüşeceklerini, Kamyonda başka yolcu bulunup bu-jino hattının geçilemiye~ek kadar yerleri işgal edivor 

muazzam bir kale olduğunu kaydey
lemiştir. 

Rusya - Finlandiya 
Sovyet Rusya, Aland adalarının tah· 
kimini, mütekabil yadım paktı istiyor 

l'aris, 15 (Radyo) - Havas ajan- lınmış, benzin, petrol ve iaşe madde
"lllln l\Ioskova muhabiri bildirivor: !erinin vesika ile verilme!:!i emredil -

Rusyanın Finlandiyadan ist~diği, ıniştir. 
Olglan adalariyle, Alnnd adalarının Lveç hükumeti. ihtiyati bir tedbir 
Finlandiya ile müşte.11eken tahkimi- olmak üzere bazı limanları kapat -
dir. Buna imkan olnıadıgı takdirde, maga karnr Yermiştir. 
Alana adalarmı münhal-lıra.n Finlan- !erin bir hafta ve hatta daha ziyade 
d iya tahkim edecektir. devam edebileceğ-i tahmin olunmak-

So\'yet Rusya, ayni zamanda Fin- tadır. Sovyetlerin teklifleri Finlandi
landiyaya mütekabil yardım paktı ya hükfımetince malUm olmasından 
teklif etmektedir. ve me kur hükumetin telaşa düşme-

Paris, 15 (Radyo) - Finlandiya- miş bulunmasından nikbin olmağa 
da yeni yeni tedbirler almakta ve imkan mecbud olduğu istintaç edil -
sivil hali" şimale doğru sevkedilmek- mektedir. 
t edir. Londra, 15 (Radyo) - Londra 

Stokholmdan alınan son haberle- radyo postası, Amerika reisicumhu -
r e göre, orada da askeri tedbirler a- ru B. Ruzveltin bir sulh tavaşsutunu 

Tallitı, 15 (Radyo) - Sovyet Rns 
ya - E~tonya anlaşması mucibince 
Estonyanın muhtelif yerlerinde yer
leşecek Sovyet garnizonları efradı, 
ayın 18 inci günü şimendifer ve de
niz yollariyle Estonyada kendilerine 
gösterilecek yerlere gireceklerdir. 

G. Blun,berg 

Finlandiyaya yapılan Sovyet teklif- Orman vangıni lunmadığı, başka yaralanan mevcud 
!eri hakkında karar alacaklarını , bu olup olmadığı belli değildir. Tahkikn-
itibarla Almanyanın gene telaşta bu- Menemenin Aliağa nahiyesi dahi- ta Ödemiş zabıtasınca başlanmıştır. 
lunduğunu yazıyorlar. !inde Arap çiftliği mevkiinde tarla.mı- =o*o 
Pöti Pariziyen gazetesinde Bolgue daki otları temizlemek için ateş yakan Z b 
bu kongrenin Avrupnda harbin tev- Hüseyin oğlu Salih •. tedbirsizl~k ytizün- a ıtada 
lid etti!ii umumi vaziyeti müzakere d.en yanıpna sebebıyet vermış, a~ş. ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
edeceğini Almanların tahmin ettik- cıvardakı orman ve fundalıklara sıra- Ödemi•te hırsızlık 
ler gibi b

1

ir Roma ve Vaşingtonun yet etmiştir. ~.iva~ k~~ıe.~den yetişen Ödemi~te Ttirkmen mahalle~inde 
bile kabul etmediği ulh teşebbüsü- hıılk. v::ınt?ını sondurmustur. fırıncı Isa Gtildiken, bir çeşmeden 

Londra, l5 (Radyo) - Sabık Al - nii bitarafların hiç bir zaman yapını- rinde Alman tezlerine rer bile veril- su doldururken fırıncı Hasan Canse-
man başkumandanı general Blom- yacaklarını yaz1yor ve diyor ki: mediğini yazıyor ve eliyor ki : verin çeşme yakinine bıraktığı un 
berg diğer beş general, Langlıurg - Danimarka, isveç, Norveç ve «Müttefililerin azimleri kuvvet- çuvalıhdan biı· miktar un çaldığm -
Jıapishane~inde me,•kuf bulunmak - Finlandiyalılar biliyorlar ki ingiltere lendiği nisbette küçük ve bitaraf dev dan yakalanmıştır. 
tadırlar. Bitler, vaktiyle bu hapisha- ve Fransa, küçük milletlerin ve Av- !etlerin itimatları artmakta, bu dev- Kız kaçırma 
nede kalmış ve kitabını burada yaz- rupanm, hatta dünyanın selameti ve !etler müttefiklerin azminden mem- Kahramanlar mahallesinde Meh . 
nııştır. A\Tnpanın huzuru için harp ediyor. nun olmaktadırlar. Bütün bunlardan med oğlu Ali, bir mUddettenberi se-
ancak ilç muharibin mi.lşterek talebi Pöti jurnal gazetesinde Larot da da Hitlerizm şaşkına dönmüştür. viştiği Hamdi kızı 16 yaşında Gül . 
takdirinde kabul edeceğini bildir- ayni mütaleada bulunuyor ve Alman- Epok gazetesinde Bernar yazdığı lüyü kaçırıp kirlettiğinden zabıta . 
mektedir. Bu haber, Vaşington res - ların, bitarafları tazyik etmekle on- makalede diyor ki: ca tutulmuştur. 
mi mahfellerince teyid olunmuştur. lar vasıtasiyle sulh teşebbüsü yap - c:Fransa ve ingiltere, bütün dün- Çantayı kapmış 

Stokholm, 15 (A.A.) - Helsins - tırmağa çalışmasını beyhude diye ra efkarı umumiyesinin kendiler iy- Karşıyakada Banka sokağında Te . 
kiden haber alındığına göre Finlan- tavsip eyliyor. le beraber olması için mühim bir a - mel karısı Bn. Şiikrüye zabıtaya mü
diya hükumeti henüz Sovyet teklif- Ekselsior gazetesinde Marsel P eyi vantaja maliktirler. Hitler, aylar. r acaatla arkasını takip eden, hüvi 
Jeri hakkında etraflı malO.mat vere- sulh teşebbüsü meselesinin bitar afla- danberi çalıştığı halde dünyada mev yetini bilmediği bir şahsın, elinde bu 
bilecek vaziyette değildir. Yalnız bu rı alakadar etnıediği_ni, çünkü onla- cud elli iki d~vletten hiç birisini ken- lunan para çantasını kaparak kaçtı
hükümet müzakerelerin devam ede- rın da huzur ve sük ftn ist ed iklerini, di tarafına çekememiştir. Bu kendi- ğını ~ikayet etmi~, suçlunun aran -
bileceği kanaatinderirler. Müzakere- artık bitar af memleketler ga zetele- si için bir leke değil midir? ma.sına ba§lanmıştır . ............................................................ 

--ISLAM T ARIHI~--·-ırm 
Hz. Muhammed 
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B i naen a 1 ey h Abdullahı öl -

d ilrürlerse onun nesli gelmiyecek ve 
neticede de onlar için endişe kalka -
caktı. B"!,!nun içindi ki, mi.lteaddid de
f alar kendisine suikasda hazırlan -
mışlar, tuzaklar kurmuşlardı. Fakat 
muvaffak olamamışlardı. Bu gün de 
iyi bir fırsat bulmuşlardı. Issız bir 
y erde onu istedikleri ıribi öldürebi
l eceklerdi. 

Abdullah kendi~ini tehdid eden 
f elaketten haberdar değildi. l\Iüte
madiyen vadide ve av peşinde ko -
şurordu. 

Vehebin gözleri; ansızın. bu ~·ahu
di suikastçılara mukabil bir atlı ka -
filesinin geldiğini ve atlılar arasında 
şiddetli bit mücadele başladığını gör 
dü ve hayretle açıldı; 

Y eni ielenler kimlerdi ; 

:\:Ieçhul ! ... 
Abdullahı kurtaran bu atlıları ta

nımıyordu. Bu diyarda öyle insanlar 
yoktu. 

Fakat Vehebin zihn inde derhal 
bir hakikat parladı : 

- Cenabıhak Abdulahı kurtarı -
yor!. .. 

Yahudiler, mücadelede mağlfip 
olmuşlar ve geldikleri istikamette 
firar etmişlerdi ... Artık Vah ip an -
lamıştı ki : 

Bu delikan lı Allahın en büyük 
bir me\'h ibesine maliktir ve zaten 
alnında gözüken necabet; ondan çok 
btl\·ük bir ü18lenin ve bu süHileden 
tle.büyük bir Peygamber ve dinin do
ğacağını göstermektedir. 

Vehep hadiseyi bu suretle görüp 
hakikati anladıktan sonra Abdul . 
le.ha olan muhabbet ve temayülü art 

nuş ve yeğeni Amine ile izdivacını 
istemişti. 

O günlerde; Vehebin halası olan 
ve Kureyşin en büytik kehenesinden 
sayılan Sude nr. :undaki kadın Vehe
bin evine ziyarete gelmişti. Ev halkı, 
onun kehanetine müracaat ettiler. 

Kadınt fevkalade bir haber verdi: 
-Aramızda bir Nezire var. On

dan da bir Nezir doğacaktır. O Ne -
zir; en büyük şan ve şerefin en kuv
vetli bürhanın sahibi olacaktır. Fil -
hakika kahine Sude büyük bir vu -
kufla herşeyi keşf eyleyerek evde 
bulunan Amine bin Vahibin; Pey ~ 
gamber valideliği şerefine ereceğini 
işaret etmişti. Hatta: 

- İşte Nezire 1 
Demişti. 

Artık her hadise, bütün tahmin
leri teyid ed iyor ve Abdulaha Ami
nenin izdiYacının isabeti tezahür ey
liyordu. 

Abdullahln babası bugün bera -
berce dolaşıyorlardı. Sokaklarda i
lerlerken Kureyşin en dilberlerinden 
sayılan bir kadınla (Bu kadın Vara
kat ibni .Nevielin kızkardeşi Rakika 
yahut Katiledir. :liaamdih bu tek -

lifin Fatma namında bir kadın t a r a. .. 
fından yapıldığı da rivayet olunu· 
yor.) Karşı la~tılar. Kadın o g ün ge -
yinişine , süslenişine iyice it ina et • 
mişti. Nazarlarındn derin ve şey -
tanetkar bir mana vardı. 

Genç kadın, gözlerini Abdullaha 
teveccüh etmişti. 

Giizelliğinin, Abdullahm üz er inde 
tesir yapmasını istiyordu. Ve bun -
dan biraz da emin gibi idi. Çünkü 
filhakika çehresinin, gözlerinin, vü
cudunun ve etvarının ienç bir erke
ği b~ştan çıkaracak kadar kuvvetli 
olduğunu kendisi de biliyordu. 

Bu kadın; ayni zamanda kabilenin 
kehenelerinden ve mesleğiru;le iyice 
iştihar etmiş bir zatın hemşiresi l.di. 
Artık biribirlerine iyice yaklaşmış
lardı. 

- Abdullah! Dedi biraz gelir mi
sin? 

Abdullah başını çevirdi ; 
Rakika ile göz göze geldi. İçinde 

bu yaman ve genç dilbere karşı mu
kavemet edecek kadar metaneti 
vardı. . 

H er güzel tehlikelidir. Abdullah 
da bunu biliyordu .. Fakat k endisin
den emindi. Babası biraz ayrılmıştı . 

Dilber kadına yaklaşarak: 
- Birşey mi istiyor sunuz? 
Diye sordu. 
Nazarları hırs ve hayvaniyetle, 

ayni zamanda zeki ile parhyan gU -
zel kadın yavaşça fısıldadı : 

- Seninle görilşmek istiyorum. 
- Anlamadım. 
- Evime gel.. Seni evime davet e-

diyorum. Benimle müsah abette bu -
lun. Her zevkini , her ihtiyacını tat
ınin eder im. 

- Siz nele r söylilyorsunuz ? 
- H iç ... İçimden geleni söl-·lilyo-

rum .. Benimle bir gece kalırsan sa
na kurbanlıktan kurtulmaklığın için 
kesilen yilz deveyi de veririm .. Ka -
dın bütün güzelliği ile k orkunç bir 
dişi mahlO.k halini almıştı. Genç deli 
kanlıyı sokaktan alıp sürükliyerek 
götürecek derecede başı ~e gözleri 
dönmliştii. 

Abdullah başını silkti : 
- Hayır -dedi- böyle şey olamaz! 
Kadın ısrar edh·ordu: 
- Gel delikan·lı, gel! Bu davete 

icabet edersen pişman olmazsın: 
Abdullah ba.cJını nefretle çevirdi: 
- Hayır, ben böyle arzulara bo • 

yun eğemem. Bunu başkalarından a .. 

rayınu; . Abdullah ölür de. bunu ;yap. 
rnaz. 

Genç kadını başını yıldırım düş
müş gibi sallandı ve sarardı ... Sukutu 
hayale uğramıştı.. Beslediği bütün 
emeller v& gurur , bu yükSek muka
vemet karşısında perişan olmuotu. 

Çünkü bu t ehlikeli mahH\k da 
diğer k&hin ve kahineler r ibf A b • 
dulla.hın a!nındaki nuru, bir P ey -
gamber babasına aid olduğunu kar
deşinden işitmiş ve onu kandırarak 
ken disine yar etmek, ondan çocuk 
almak ve o, Nuru kendi varlığına ie
çirmek istemişti. 

Bunun için de biitiln güzelliğini , 
şuhluğunu ve zarafetini hatta serve
tini ortaya a tarak Abdullahı, yolun
dan çeyirip evine götürmeğe çal~mış 
tı. 

Genç delikanlı; güıel kadını oldu 
ğu yerde bırakarak ve arkasına bak
madan yürüdü. Onu tekmeleyip çık -
tığından memnundu. Vicdanında bü 
yük bir inşirııh ve ıtevk duymuştu. 

-Devam edecek-
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Hatayda be ediye 
çimi yapılıvor 

se-

Halk neş e içinde reylerini partimi-
• ı .. • 

z1n namzet.erıne veriyor 
Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz- tir. Davullar, durmadan çalmakta

den) - IIataydan gelen hal>erlere dır. Halk, ı·e~· .!lnndıkhırının bıı.şm -
gör~ Hatar vijayetinin her yt;:rinde da toplanmış, reylerini istimal etmek 
belediye !ıeçlnıj dtln ~· ~ah !başlamış tedlr. Reyl t\ partimizin namtetlle -
tır. Htr taraf bayraklarla süslenmiş- rine verilmektedir. 

Bugün şekrimizde pasif 
korunma tecrübeleri 

cal{t r. .. pı 
- Butara{ı ı inci sahifede_ lere göl'e hareket olunur. Tecessüs 

n - 2 inci bölge (Karş,yaka) un ve merak ;;evkiyle penc:_ere, kapı ve 
1 - Melek sbe:nmıı ct;ğer aralıklard~n sokaga ve ha,:aya 
2 - Sumet sıne:ıuısı bakmak tehlikelı ve yasaktır. Bına -
r. - Bornova hölgeginch larü1 üst katlarmda bulunan halk 
1 - Halkevi alt katlara ve bodrumlara inmek su-
P.u}ılar mefruz sığınaklardır. retiyle gazdan, bomba ve enkaz par 

. _Sıgınaklara girh, oturuş tatbikatı çalıı.rının te:sirinden kurtulmuş olur-
ıçın kullanılacaktır. Jar. Bu <-urctle sokakta bulunmağa 

Se1t1·e taaı·1-ıtz eden tamınreler: ve üst katlarda oturmağa nazaran 
A - Tahrip bombası verine ı:ırrnı- 'crueceK zc.nat ehcmmıyetli suret-

zı hava fi~eği. • te azalıı·. İltica edilecek olan alt 
B - Yangın b ı.. s~1rı katların ve !:'utll'a!l1lurm g-aza ve hom-om·ıası yerine . b' h ı 

hava fişeği. bn parçalarına karşı emin ır a e 
C - Gaıo; hornbam yerine ,.e.,,il h::ıva getirilmiş olması şarttır. 

f:şeği ataca klardn-. · " Bahçe ve arsalarında siper hazır-
Resmt dairelerde memurlar maske- lıımış olanlar buralara iltica ederler. 

!erini takarak sığınaklara VP.Y!l mah - Bilhassa ah~ap evler için müs~it bah 
ZE.'nfere ineceklerd!r. Geceleyin <le 1şık çe ve ar;:alan bulunduğu tak~ırde bu 
söndürme tecr ~~i ynpılnC'aktır. Han ralarda siper yaparak bu sı~erle;e 
ve nakil vasıtları, aF m e nac;ınd:ı şu girmek bodrum katlarına gırmege 
suretle hareket eflecnklerclir: tercıh edilir. 

Şehı-imizde pasif 'kvrunma tabika\ Sığınağa ve sipere girmiş olanlar 
yapılacaktır. Ham kuV\'etleriııiıı tMr- (tayyare hücumu bitti) işareti veri
ruzn tayyarelerimiz tarafından tems]i liııceye k clar bur:1ılan çıkmazlar. 
ş:ki\de yapılacaktır. Bnna karşı a~ke- Sığınaklarrla ve siperlerde sıgara iç
rı konlUtanhk tat~ıfınd 11 icap (' leı1 nıek \'e güı Liltiı etmek memnudur. 
aktif müdafaa tertibatı , ImacaUır. Umumi sıgmaklarda lüzumundan 

Aldnn: fazla in~aıı tol,laııına•;m.ı i·ztliha -
Tayyare hi.icumtınu il in için ~ehir- mu me) dan \'Crilmiyecektir .. Her u

de rne\"ctıd canvar clti(tilklcri an fın - nıumi ı:ıığınakta ~ığınak amiri olarak 
dan kuYetleşip zayıflaşan ve boylece bır polis bulunur. 
tı~ daklk.a devam ed~n fasılalı sesler v_e 2 - Geceleyin bilumum ışıklar sön 
rılecektır. Alarmı halka du_yurmak ı- dürültır. Işık yakmak zaruretinde o
çin çan ve dil~ük gibi diğ-er vas~talar !anlar ışıkların pençere, kapı, ve di
la ge~e 3 da~ıka devam etmek üz~re ğer nıenfozleı·den harice sızmaması 
her ~ört sanıyede kısa sesler verıle- i~in buralarını kalın siyah perdeler, 
cektır. battaniye ve saire gibi örtülerle ör -

~alkın ~areket _t~~·7ı; . . . terek karatmayı temin ederler. Lam-
- Alarm sesını ışıt?~ ışıtmez ?ı- baların üzerlerine koyu mavi veya 

~ar~da bulunaı: herkes ~vı yakın ıse siyah kağıttan nbajoı· koymak sure -
f e) ecansız, telaşsız ':e koşn:a:ksızı!1 ve tile de k~rat-tmak lazımdır. Gecele-

(ANADOLU) 

Tekirdağlı Hüseyin AI .. 
man hasmını yendi 

( SARtFE: 3) 

1"orvaııda 
Ehli hayvan sergisi açı1c!ı -Bat tarafı 1 in•,i sahifede -

Alman Ürdus'1 

manlar Poh:>nyada harp etmiş olah \'ilayetin mühim kazalarında ehlt 
fırkalardah virmi fırkan garp l!ep- harvan sergileri açılacağını yazmış
he ine getirmişlerdir. Al'"ffianlarm fa- tıK·. Hav,·an ı:;lah işlerinde geniş haıe· 
al ordu u yüzde yüz Nazi gençlerin- ketler ğörülen Torbalı'~.a dün ehli hay. 
den mürekkep vt? garp cephesinde bu van sergi:si açılmış. yuze yakın tay, 

F k 8 4 3 I• lunmaktadır. l3u ortlu birinci sınıf kısrak. at, boğa, inek ':e b~/!{~rı~ mf1-en er ta llllJ, eşiktaşa • ga lp, bir ordudur. Fakat Kayserin 1914 sulleri teşhir edilmiştır.U _ı a:1:e· ~~ e-
senesindeki ordusunda görülmemiş riner müdürü B. Nazım :lt1:uırn ı ıya. Ankarada da maçlar yapılmıştır olan bir tnkım nakis~leri vardır. Çün selinde bir veteriner heyeBı_. .c uı.1 !~~. 
kü fırkaların adedi dört senelik hir antajla meşgul olmuştur. ı~ınc!. \ 1n 

Ankara, 16 (Radyo) - Ankara re di.i<ıürdü ve altına aldı, 8,5 daki - müddet e~nasmda yetmişten doksa- ci ve üçühcil dereceyi alaı~ ay·rnn.~ -
şehri, bugün mühim bir spor günü katla Alman pehlivanın sırtı yere gel na çıkarılmıştır. Ve tecrübeli zabit- rın sahiplerine para mükaftı verı e
yaşamıştır. 19 mayıs stadyumunda mişti. Stadyum dakikalarca alkışla leri azdır. Halbuki müttefikler bu cektir. 
kızı!ay umumi merkezi tarafından çınlamıştır. noktai nazardan eYvelce oldukların-
profesyonel güreşçilerimiz arasında Futbol lik müsabakaları: dan dnha zengindirler. J 0 .. fu• k cocug"' U 
tertip edilen müsabakalar halkın bü- Muhafız ve Güne§ takımları ara - Berlin, 15 (A.A) - Kazır Pei<s gun ~ 
yük nğbet ve alakasını temin etmiş- sındaki lik müsabakası 6-2 Muhafı- bütün kumandanlıklar nezdinde on Parçalayarak öldürmüş 
tir. İlk müc::abaka, 8-10 yaşındaki kü zın Kırıkkale - Harbiye takımları sekiz yaşını geçmiş olup a 'keri ta -
çükler nrasmdn yapılmıştır. Sonra mU~abakaları da 1-3 golle Harbiye lim görmemiş olan vatandaşların ta- Ödemişte Kiraz nahiyesine baı(h 
1\Iandıralı •• r ehmedle Dinarlı İsmail takımının zaferiyle neticelenmiştir. !im görmelerine aid bir tedbir itti - Çapak köyünde bir vaka olm~ştur. İIJ. 
güreşmiş. İsmail 5,30 saniyede tuşla l&tanbu(da: haz etmiştir. Yalnız fırkada ve teş- rahitn oğlu Ali Coşkunla evınde otu -
galip ge'miştir. Bundan sonra sıra Kadıköy stadyumunda 6000 se- kiHl.tlarrnda daimi hizmet gören ve- ran içgiiveysi Mehmed Şaşmaz aras~n-
Bulgar pehlivanı Dimitri Pançef ile yirci önünde yapılan Beşiktaş - Fe- yahut silah fabrikalarında çalı~~m da kavga ç,ıl mış, Ali, damadını cV.!l-

1\Iolla Mehmed arasındaki mfü;aba- nerbahçe maçını da 3-4 goll_e Fener vatanda~lar istisnn edilmiştir. Ayni den koğmuştuı·. Milııakaşa esnasın~~a 
ka~·a ge'miştir. Bulgar pehlivan da_ takımı kazanmıştır. Biriııcı dewe znmanclu memleket için hayatı bir Ali Coşkun, Mehmed Şac::mazın ~O gun 
ha iri o •• asına rağmen rıı.~hmedin 2-1 Fener lehine idi. Beşiktaş takı - menfaat arzedcn çiftliklerde çalışan lilk çocuğu Emin Şaşınau .hıdd~tle 
sıkı atak , t·ı karşısında bocaladığı , mı, ilk zamanlar hakim oyn~mışsa veyahut ta~Tyarelere karşı müdafaa yer~ çarparak ölümUne sebebıyet \:er-
hattrı. sınclığı göriilüyorclu. Yirmi da- da l>u hakimiyeti temadi ettıreme - işlerinde istihdam olunan gençler miştir. . • • 
kikalık dt•vre, berabere bitmiş, ikin_ mişt!r. Beşiktuşlıların bir golü penal- de müstesnn tutulmuştur. St1çlu ihtivar tutul~uş, adlı~·e~d;~ 
ci de\•re başladıktan az sonra :Meh - tıdandır. Berlin, 15 (Radyo) - Alman or- rilmiştir. Hadise tahkıkatma 1!1n e 
med, hasmı Bulgarm sırtını yere ge- * duları başkumandanı general Ko;rtel umumilikçe devam edilmektedır. 
tiı-m iştir. ve gen el kurmay başkanı general 

Kara Ali-Habeş Kasım arasındaki Du·· r"\ Izm.ır, D~kili ve Havlder dün B. Hitlerle uzun süren Alman ordusunun l\Iajino hattmn 
müsabaka da çok güzel ve heyecan- • ı bir. müliikatta bulunmuşlardır. Hit - karşı taarruza geçmek için emir ala-
lı _geçmistir. Habeş kilo itibariyle , F d l ! \ d !erin. tatbik etmek istediği şiddetli cağı zannedilmekle beraber abluk~-
faıkti. Fakat iyi güreş_en kuvvetli OÇCi a ze ze le o u hücum Ye harp sistemi hakkında nın tesiri o derece hissedilmektedır 
p~hlivan kara Ali, 9 dakika, 12 sa- . . . bu iki generalin mütalealarını sordu ki Almanya kısa bir zaman zarfında 
nıyede hasmının ırtını yere getirmiş. -Baştarafı lıncı sahıfede- ğu tahmin ediliyor. Mühim karaı-lar taarruzn _geçmeğe ınecbuı: kal.ncak, -
Ka ım bunu tabii görmüş gibi Alinin mıc::tık. ittihaz edilmiş "olması muhtemel gö - tır. Almanların ingntere üzerme 'e 
elini sıkmıştır. Halk, bu samimi ha _ BB. Hli.<1ameddin Kural ve Mustafa rülmektedir. İngiliz gemilerine karşı bo:nbırdı • 
reketi alkışlamıştır. Cantekin diln sabahki Anka~·u ek~pre- Brüksel, 15 (A.A.) _ Beljik Lib- man filoları göndermelerı muhte-

Bundan sonra en heyecanlı ve mü ı'!iJ·le Ankarara hareket e ~ıışlerd~r. re gazetesinin Berlin muhabiri ya - meldir. Muhabir, öniimüzd:ki ~a\~n 
him güreş YR}Jllmıştır. Bu, Tekirdağ- Kış mevsimi münasebetıye felaket- zıyor: taarruzunda ortaya çıkacagı bıldı -
lı Hil eyin pehlh·anla Alman pehli- zedelerin ~ıcak bir çatı alt;nda ba.rm~- Almanya 18 birinci teşrin cuma gü- rilcm esrarengiz bombalardan tekrar 
Yanı Villimnı arnsmdu idi. Hake - ıak şiddetli soğukları ge,çırmelep içın nünden beri bilfiil harp halindedir. bahsetmektedir. 
min düdüğü ile iki hasım birbirine kızılm· kurumu tarafrnuar. felaket;-_e- ~~!E,~;!.!.~:.!!!!.!..~.~...!!:~~;.:;:.:.:.:.;...:;;:,:,:.:.;;:.;.;.;;;;.;.;.;;~-..------
hitcum edince Tekirdağlınm, Alma- dder~ nmumı pa\·yonlar inşası tens.p T. lş Bankasının 
mn ayağını burguya getirerek yere edilmiştir. , . 
dUşUrdüğü görüldü. Fakat Alman , Aııkarada toplanacaı• kızılaJ umu-
bu müthiş kı kactan kurtulmakta ge- mi merkez heyeti toplantısm~a yaptı- • p[ 
ciktnedi. Villi, kacak oyunlar tat - rıl~cak inşaat iç;n karaı· Ytmlecek \"e 1939 K. Tasarruf J kramiye anı 
bik ederek dolaşırken bir aralık ge- üratle in~a~ta _hıı~latt~~~!:~~aktır. 
ne yakalandı ve Hüseyin, ha~mmı sa lJalıkcs11 lılc1111 tr.l>c1 ~ ııı · . ., .. 
vurarak yere düşürdü. Sırtını yere Ralıke:;:ir. 1;) (Hususı) - Dıkıı~: e 32, 000 L ı· r a M u·· k a f ~ t 
getirmek üzere iken Almanın tekrar Bergama lıavalisindc ve Tialıkes ırın n 
kurtulduğu gi>rüldli. A~·akta giireşir- Altıııöva. Gömeç na~iyelerinde zeız;: KURALAR: 

1 
Şubat, 

1 
Mart, 

26 
Ağustos, ı Eylül, t ikinci teerln ta• 

ken II liscyin lıir hamlede hasmını ye- le fplfıket~nclen .e' lerı hnr~ıı; ?1~~11.T,ı .ı 
\'anlım iç.ın fnnlıyete geçrnış eıdıı · .. e- rihJerinde çekilecektir. 

Kadeş vapuru 
Bugün Iimammıza gelecek 

berrüatın mühim bir miktnrda yuk - 1KRAMJYELER 
seleceği ·halkın gösterdiği ~·ük~ek ve sn 

mimi alukadun anlaşılmaktadır. 1 Adet 2000 liralık 2000 liro 
Operatör 5 .. 1000 " - 5000 • 

Dr.Asil Mukbil 8 • soo .. - 4000 " 
a~at acele1 olara~.evıne ve. ışın~ gıder .. yin dışarıda hareket tarzı gündüz 
Evı u~ak o,~~lar ~teye be_:~ye. koş~ak- olduğu gibidir. Memleket hastahanesi operatörü 
:ızm ~a polısın gosterecegı bır sıgına- 3 _Fabrika imalathane ve digv er ---·*--- Hastalarını her gün 3 ten sonra 

De\'let denizyo11armın Kadeş vapu
ru, dün istanbuldan limanımıza rnüe
vecdhen hareket etmiştir. Bu vapur. 
deYlet denizyollarının yeni ve en güze1 

vp,purlarınd ndır. 1zmir seferini ilk 
defa yapmaktadır. 

At akam 16 • 250 • 4000 • 
60 • 100 • 6000 • 

ga ve vahud · k h" • ·· "t k ' • n ., '~ 7 J 
• . en~ a ı~ 11 musaı apa- iş müec::-c .. elerinde iş başında bulun rf1T f t rca ~ PO 1 g~e. e ri Birincikordondn 312 numara!ı a-~~:~~ ~ırer. Öyle hır ye~· .bulamıyan- ması zaruri olanlardan gayri kimse - k"nyon apartmanında kabul eder. 

. uvar arkasına, bıı catı altm:-ı ler müessesenin hazırlamı"- oldugvu C. H. P. Eşrefl)aşa kamununa bağ-
37 veva bır a~ "I · ~ ·I • "' l s l' · ~ il k k · Telefon: ırn . 

. ~ .. .. gaç go gesıne sıgı~~ıı ::ı..r. sığınak veya siperlere iltica ederler. ı e ımıye ocagının yı ı. ongresı, '-------·--------·• 
B!-1sbutun açıkta bulunanlar munas~p Nakil vasıtalarının hareket tarzı dün yapılmış. idare heyeti raporunuı1 

.. 95 
250,, 

50 " - 4150 ,, 
25 ., 6250 

32000 bır çukura yatarlar ve hareketsız 1 8 . 1. k•t t 1 okunup tasvibinden sonra yeni ida ~ Asabı.ye Mu .. tahassısı bekl 1 . • - eygır l na l vası a arı: 
O .. r,.e1r er. Bu ee~ada bn gaz bulutu Alarm işaı·l•tini mliteakip beygirli re heyeti .<1eçimi yapılmıştır. İdare . 

g_ LA Ur ve Ya göz~erdc. ~e burunda nakil vasıtalaı·ı sokak ba~larını, de- heyetine BB. Ömer Tunalı, Ahmed Dr Cah :t T uner T. İş bnnkasını.ı para yatır~akla, yalnız para bitiriktirmiş olmaz, aym bır taharrüş hıssedılırse he ~ vair ve mües8esat kapı önı"erini kapa- Saymakcı, Mehmed :N'aci Önkul, • ' l zamanda talihinizi ele denemı~ olursunuz. 

6'35 

n:ıen maske tak_ılır. .::\las~e .. - mamak şartiyle ı;e tercihan yan so _ Ahmed Kızılşen ve Şerafeddin Erkut Her gün saat 3 ten &onra Şam- • d 
nU örter. Bır gaz l'.'ulutn ıçınde kalın - araba lan .. . k 1 b' - • gregi delegeliklerine de BB. İsmail da hasta kabul ve tedavi eder, 
sı o.Jmıyanl~r ıslu~ b.r m~ı;dılle YLIZU- kaklarda durarak beygirlerini intihap edilmişlerdir. Kamun kon- lı S'>kak (Üçüncü beyler) No. 19·ı Istanbul beled_iyesın en: 
tnıa hıe nııı.ız ve burun bir mendille ve- . ~ . _ço~~ı, .a ı.n ır agaca Ve) a D'" - 1 ö T 1 ·1 · · b"k d 
ya ..:elbl ~. . t -iYle örtülü olarak elektrık dıregme \e)n arabanın teker- ogene ve mer una ı seçı mıştır. Elektrik tedavileri tat ı e er. Şartname ilk keşıf . 
. . sesının ~-:g-: . - • !eğine bağlar. Hnyvanın yem torbasını Yeni idare heyetine muvaffakiyet - Tel·. 3559 Becle!i Teminat Bedelı ı üzglrın geldıgı ıstıkamet·~ dog~u başına tnkar. !er dileriz. 

!aolşı1!1rnakslıdzın gGaz bıulutu~.ataens5ı~mlaagn 2 - Tratnı•nylar vtı molürlii vasıta- ı·R~--A~-~D~-""'y~-·o'".!""-ı O 22153',ns - Beyoğlunda, Tünelde. beledi-
" " a ı ır. azc an mu e -. .,n . o n- laı': _,___ peratö.r-----• 1,10 lGGl.54 ve sokağıııdu yaptırılacak :3:1-
ıa: veya bomba, enkaz parçalarıle ve Alarmı mtitenkrn bütün tramvay ve C d t M t f ~il şubesi binası. . 
shatır sudretle yarakla~anlar en yakj~n kınlı- motörlü Yasıtalard~ıı niha~·et beş da- 12 30 l)l'Ogram \'e memleket "aa a- ev e us a a '> ., 511 67 Fatihte yapılacak beledıye tah-

yar nn tner ezme yeva po ıs a - k"k · · ı · ı kl · · .., GÖNENDEN l,J.., 1688 .. :>8 22 · sil şubesi binası. 
rakoluna müracaat ederl~r 1"\1a ıc:ın~. e :!ic ec~ 71 ;rer~ 1fuvas~ - yarı, 12.35 ajans ve meteoroloji haber- • . "kt ·Jarı vukarırla yazıı işler kapalı 

Allrm esnasında bomba~dırnan al - d'l. .frı -yu:r .1• 11 0 kıı r 1° yerler~ ~~ - !eri. 12,50 Türk müziği (Pi.), 13.30 Memleket hastanesi baştal:.ibl Keşi~ bedelleriyle ılk temrnat mı ~\_10_939 salı günü saat 15 te i::ı-
tında bağırıp çağırmak Ye öteye beri- eı er. -~} ~11 uza_ 

0 ~nar yok a,u;ız a- 14,00 müzik (karışık program - Pi.) zaı·f eksiltmesine ko.nu_lmuş~ur. 1~adle , hıcuktıı· . Taliplerin ihaleden sc-
Ye ko•m k h 1. k l ı·Jnı ve ı aıye musnı tarını apanıa- 18 00 ]Jl'ogram 18 05 rnemlek t saat 2 inci Beyler sokak furun kur~ısı tanbt~! belediyesi d_uınu. ene_·. tim. e_ ı.t~~- ee :ımapu··ıı·acaatla alacakları fenni ehliyet ""ak f~ ad , eyecan ·;el tc asB,a .. lapı - ınuk ~arti~-le cfa;i;.nıJ., b:r şekilde durur av.aı·ı aJ'nns ve' me.teoı·oloJ·ı· haebe ler'ı· 1 dü lügun 
··• av asız ve d ve za 1 · • r N 25 kiz giin evvel fen •Ş erı mu 1 . mektupları ile 2490 No. lu kanuna lnanll\rd' t 1 bzalral'ı ır.l· o.d w 1 - hr. ~indeki halk vr; mür~ttebai' poli- lS.25 müzik (rad"o caz orke'tr·'ı)' o. . t kluz \'e'a 1 

a op u u unrnama.. agı ıp s·n ·· t - . k ~ - 'lt' " ;:; a;:; , vesikal'lr~ \"e ilk temına ~rı ' · .;nı ihale günü sat 14 e kadar istnbu 
kendin· k ~ l k ' tt p gos erecegı en ya ·nı sıgıııag2. ı ı- 19.00 konuşmn (tavukuculuk) 19 15 göre !rnzırhyacakları kRpa_:ı zatflaı 

1 
•· 

16 
20 2!'i 28 8332-379 l 1!1 ernrine kat'i sure!:t., itaat mecbu- T. ı · , .1 •• ur muzıgı a~ı eyeti), 20.lö ko- ~ "' ·~ ::: lis' ı orumaga ça ışrna şar ır o l'<\ 1 rerler T"' k .. ·~· (f l h • . Uo'-·tor belİdz··~·:ııT=-ı· icl;ı·n1~ıgeni~~u·~·an~niı". k,•eı·memeıı.uhafaza taburu ridır. ~ 1 en et ! e 'Uapuı .cıı · nuama, 20.30 Türk müziği 

2 1 - Alarm esnaı:nnda yolcularını Çalanlar. Vecihe Re at E Bakteryolog 
ta ol A~ık pazarlarda ~atış yapm:tk- bindirmiş ve harekP.te hazır bulunan şen Knmc Cevdet Koza ş rer, Ru -

bir ö~~u~;ı;sele~ Tevcu~ .. maddledlıkertaini trenl~ ~eme~ har~ke~1.: şehbi~ haric~- 1 - Okuyan: l\fuzaf~,. İlkar A. Kemal Tanay satınalma komisyonundan: :ıonra k d" mu a aza a ~ma a n ne çı ar ar. e m m unse ır tüne.- ı _ Şehnaz pu~elik p • · 2 Bubıtıcı. a&l.illl hastalıklar 
Jerek eı;:ı ıleri bir ~u~~ar dibine çeki- de ~kerl~.r. :'.~.çı~tfl bu~unan trenler Dede_ şehnazpuselİk bestee·şc~~ı.' d lt alt.luuaa Miktarı Umum tutarı Muvakkat teminat 
bilir. arını göz önunde bulundura mühım kopru c1:_varlarmda~1 uzakta için), 3 _ Sedat Öztoprak _ 11eh~::. Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

3- Nak 1 . . yarma ve yolun ags.çı1 yerlermde durur puselik şaı·kı: (Cuş edip w•lş k ·s- (Verem ve saire) Cinsi 
1 ı vasıtalurı ıçınde bulunan lar ) 

4 
R K çag am ı~ 

halk a arını tnfiteakip bu vasıtala - Sehre yaklaşmış olan trenler gara t7r ' - D 11Jen am: Kern~nçe tak- &.mahane poU. btakohl ya-
rın duracakları Yerlerde sükunetle i- irmeksizin yukartda izah olunduğu sı~i, 5 - e e .. - şehn&zpı_ıselık şarkı: 
nerek yukarıki maddede tarif olun - ~"' hile hareket ed~rlı~r. (~ilçük Suda gorrltlm senı), 6 - De-
duğu şekilde hareket ed 1 ~~1 snasında. henüz yolcu al _ nız oğlu - şehnazpusellk ı;ıarkı: (yol~n 

4 cAlarm bitt . er eı. arm e 1 ı ı bulamam), 7 - Dede - Şehnazpuselık 
t - nca.k J• ışar-eti verildik mamış trenler yo cu a vmaz~ ar garda vtirük semai: (Bir dilberdir) 8 - Se- 1 --.. 
en soı:ra 8 

v ıtgınak amirinin mü bulunan halk garın sıgına~~a veya dat ôzoprak - şehnazpuselik ~az seınn- • 
saa~esıyle sıgınak_ ye siperler ter - civar sığınak ve melcelere ıltıca eder . . s 3.tılık ve kıralıkl 

amda '14T 

Telefon: 4115 

kedılerek herkes ışı başına döner. ler. ısı. Ok 

Dışarıya çıkan halkın nı.erak saika 2 - Alarm esnasında hareket he.- i = H~~ka~~1~Ü~~~Yn~ ~enar. h". f b •k 
siy!e tahribat veya hasarat mahal= Unde bulunan kÖrfez vapÜrları en ya koltuğa ~ığarmı), 2 - ~~~ı1h~~~ıiı~ PlL a rı a 
lermde toplan:naiarı. m~rnnudur. So- kın iskeleye giderek y~lcularını çı - nar - Karcığar şarkı: (sana P'Önill ver-
ka~lar~~ iperıtlenJ?ış ~ etl~r, yıkıl_ karırlar ve iskeleye baglı olarak ka- dim), 3 _ Karcı~ar türkü (İkide tur- İzrnire trenle iki saatlik me -
~akga yuz tutnrnş bınalar, bırçok hen lırlar. Henüz yolcu almamış olan va nam). 4 _ Karc:lğar türkü (Kesik sa- safede şimendifer istasyonuna 

e ve ~ukur~ar ve. ~nka:z ~ıA-ınları purlar yolcu almaksızın bekle~\ er. çın kumraldır). bilişik denecek vaziyette zeytin hulunabılecetınden 6s le ~ehlıke)[ Yer 3 _ Geceleyin bilumum nakıl va~ 21.15 1\Iüzik (kil ük orkestra _ şef: ve pamuğun en bol yerinde sekiz he:1~en uzaklaşmak ve bılhassa şüp _ sıtaları ışıkları söndürürler _ve zannı Necip Aşkın), 1 __:__ Franz Lıehar: Göt- sene evvel makineleri tamamen 
b 

1 ıslak yerlere ve patlamaTış bom ahvalde ancak kamufle edılmek şar tergatte operetinden Potpuri. 2 _ Yil- yeni olarak Avrupadan getirile-
B alara asla yaklaşmamak lazımdır. tiyle ı~ık yakılabilir. ly Engel_ Berg-er: Aşk hüznü, 3 - Lu rek müceddeten kurulmuş üç yağ 0

tnbardımandan mnteyellit hasar iR"ini: Mısır balesi ~niti, 4 - Ernst preı.eli komple bir zeytinyağı 
ve zararları gklermeğ'e ve tamire uğ Alarmın sonu Fischer. A- Tatl gtinl<'ri, B - Bek· fabrikası ile dokuz çıkrıklı gene 
~~ş~7 şehir teşkiliit.ımn faaliyet_i~-e .. Tayyare hücumu bit.tikte~. sonra l~~ilmiyen bir tesadüf, C _ Suların tam teşkilii.tlı bir pamuk fabrika-

~ . 
0

.
1
mamak ve ıcabında polısın hucurnun tekerrür etmıyecegıne ka - ~uku11E'ti, D _ Avdet. . sı mükemmel işler bir halde sa-~a,~tı üzerine bu işlerde itirazsız naat geldiği takdirde (Tayyare teh- 22.00 Memleket :ıaat :ıyarı, aJ_a_:ıs hiplerinin İstanbula nakilleri do-b ar ı~a koı:ırnak yurt müdafaası likesi bitti.) r"-areti verilir. Bu işaret haberleri, ziraat. eshnm - tahvıl~t, layisiyle cok müsaid şeraitle a -

orc~c. ur. . . canavar dU.düklerinde üç da.~ika de- ka.~~~iyo -.. n.ı.ıkut bor::ıası (fiat). 22.-~ 1 cele satılık veya kiralıktır. 
ına dahılınde hareket tarzı ,•am eden uzun seslerdir. Dıger vası muzıK (kucuk rr!w~t"".~ - yukarıcfakı Adr-es: 

::!. -. E~·le~de, daire ve müesseseler talarla da böylece üç dakika deva~ pr.1g"nnıın devnnıı). 22.3~1 müzik. (caz latanbul Göztepe Ridvan -
de ~ün düz be alarmı müteakip bi- lı ses verilecek. Bunun üzerine tabıi "rnd- Pl.), 23.25 2:~.30 program \e ka- paoa sokak 9 No. müracaat 
na orunma amirinin vereceği emir hal avdet edecektiı·. 1 P2.nıa. -

300 105 00 8 00 
Peynir 700 133 00 10 00 
l\takarnn 1000 S60 00 27 00 
Sebze konservesi 500 155 00 12 00 
Sabun lEOO 25ü 00 20 00 
Gazyağı 700 686 00 52 00 
Sadeyağı 350 lGB 00 13 00 
Zey inyağı lOOO 250 00 l9 00 
Zeytin Tiril~-a 1400 336 00 26 00 
Pirinç 1500 282 50 18 00 
Bulgur 1600 186 50 15 00 
Fasu))•n. 1000 150 00 12 00 
Nokut 700 !Jl oo 7 00 
Mercimek 160 21 00 2 00 
C. üzüm 20000 250 ()0 19 00 
Odun 1300 29 25 3 OO 
Samn 1800 72 00 6 00 
Kuru ot 3500 140 00 10 OO 
Arpa 800 400 00 30 •)0 

\ 
K~t~~ir gümrük rnuhnfaza ta bum ihtiyacı için askeri evs~fı. haiı 

hi~emi ve kimyeYi muayeneye tabi ve n~·rı ayrı şartnamelerle :rnkarıda 
cins ve miktarı yazılı 19 kalem erzak pazarlık suretiyle satın ahnacak-

l tır2 - Pazarlığı 17-l0-~3g ~alı günil saat 13 den 17 re kadar yapıl.aca.k. 
jtır. 1ımum tahmin tutarı ile rnuYakkat teminatı hizalarında gosterılmış-

tir3 _ İsteklilerin tekfü edece:kleri nümunelerle birlikte yukarıda bild:ri
en ~aatte izmir beylersokağı arkası Geri tütün kumpanyası yanında ta
bur satın alm komisyonuna müracaatları. 



MİLLi PİYANGO İDARESİNDEN: 
1 Mi ·ı P ya~g-0 bilet eri 11·10-1939 tarihinden itibaren T. C. Ziraat Bankası şube ve ajanlarının bulunduğu mahallerde satışa çıkarılmıştır. 
2 Perak~nde o'arak satnıağa mecbur oldukları intikal planı biletleri için her baiye seyyanen yüzde 10 komisyon verilmesi kararlaştırılmıştır. 

3 Mil 1 Piyango bayii o:mak için şeraiti an:amak ve bayilik ruhsatname4'i almak isteyenlerin hüviyetlerile sarih ticarethane adreslerini ve seyyar bayilik 
istey 0 n1erin ise hüviyet ve ikametgah adreslerini gösterir bir dilekçe ve iki fotoğraf ile birlikte T. C. Ziraat bankası şube ve ajanlarına müracaat etmeleri . 

......................................... " .................................................................... . 
§izınır Levazım Amiriiği Satın Alma ~ 
§ Komisyonu ilanları ~ 

lzmir levazım amirliği scıtın alma komisyonundan~ 
1 - Çerkez köyünde yapılacak iki bölüklü bir paviyon keşif cedveli 

ve planları dahilinde yaptırılacağından kapalı zarfJa ihalesi 23 birinci 
uşrin 939 pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Muhammen keşif 
bedeli 44577 liradır. İlk teminatı 3343 lira 28 kuruştur. Keşif cedvelleri 
ve şartnamelerle pliinJarı ait olduğu şubesinden bedeli mukabilinde verile
bilir. !steklilerin ilk teminat makbuzu veya mektuplariyle 2490 sayılı ka
nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle ihale gününden 8 
gün e\·vel vilayet nafıa fen miidürlüklerinden alacakları vesikaları ile be
r aber ihale günü ihale saatından bir saat evveline kadar teklif mektupla
rını Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

7 12 16 21 3710 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğün
den: 
1 - İdaremiz münhallerine alınacak memur ve müvezzi için müsa

baka imtihanı yapılacaktır. 
2 - İsteklilerin (hüviyet cüzdanı, mektep şehadetnamesi, sıhhat ra

poru, aşı kağıdı, zabıta ve adliyeden musaddak iyi hal kağıdı, 
askerlik vesiknsı, dört fotoğrafı) ve bir dilekçe ile (halen me
mur olanların sicil cüz<lanları ile dilekçeleri) 21 birinci teşrin 
939 cumartesi tatile kadar Vilayet P. T. T. Müdürlüklerine mü
J"acaat eylemeleri ve bunların 788 sayılı memurin kanununu11 
dördüncü maddesindeki şartları haiz olmakla bcrnlıer devlet 
memuriyetine ilk defa gireceklerin otuz yaşım gc~miş bulun -
m"maları. 

3 - :\Iemur!uğa alınacakların en :ız orta (lise mezunları tercih edi
lir.) .Müvezzinlerin de ilk mektep mezunu olmaları lazımdır. 

{ ~ - l\Iilimba.ka Vililyet P. T. T. müdürlüklerinde 23 birinci teşrin 
939 pazartesi günü saat on dörtte yapılacaktır. 

' 5 - Müsabakada muvaffak olan lise mezunlarına 20, orta mektep 
mezunlarına P. T. T. memurin kanunu hükmüne göre ı:imdiliı\ 
10 lira ve müvezzilere de yediden on liraya kadar asli maaş ve
rilir. 

6 - Süvari müvezziliğini istiyenler dilekçelerinde bunu ta~rih et -
mekle beraber bir hayvan tedarikini tanhhüd edeceklerdir. Bun· 
hıra beş lira yem bedeli verilecektir. 

7 - Başka dairelerden naklen gelecek olanlar müsabakaya tabi ol
makla beraber kendilerine umumi hükümler dairesinde maaş 
verilir. 

8 - Müsabakada muvaffnk olanların idarec~ teklif olunacak her 
hangi bir yeri kabul etmeleri şarttır. 12 14 16 18 375G 

M. M. V. Deniz Levazım satın 
alma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 37.575 lira olan 75.000 kilo zeytinyağı 17-1 

inci teşrin-939 tarihine rastlıyan salı günü ı-aat 14,30 da kapaıl zarfla a
lınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 2818 lira 13 kuruş olup şartnamesi t,.-.r gün komis
yonda 188 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

1 6 11 16 7720-4580 

M. M. V. Deniz Levazım satınal
ma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 16.275 lira olan 150.000 kilo nohut 17-1 inci 

teşrin-939 tarihine rastlıyan salı günü saat 11 de kapalı zarfla alınacak
tır. 

2 - İlk teminatı 1220 lira 63 kuruş olup şartnamesi her gün komisyon
dan parasız olarak alınabilir. 

a - İsteklilerin 2-190 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek· 
Jeri ,kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve :;atten bir saat evveline 
kadar kasımpr.şada bulunan komi::ı.} on başkanlığına vermelPri. 

l 6 11 16 7719.:~579 

lstanbul P. T. T. müdürlüğün
den: 

R. Hisar P. T. T. merkez. imasının yeniden inşası işi kapalı zarf usuliy
Je eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme, 1-11-939 çmş.Lmb, günu saat 15 de B. postahane binası bi
rirci katta P. T. T. ımtdürliigü odasında toplanacak alım satım komisyo
nun:~a yapılacaktır. 

Keşif bede!i c2140i~ lira lC kuruş, muvakkat teminat cl605> lira c3!)-, 
kuruştur. 

hteklileriıı mukavele, ck~atınc, bayındırlık işleri genel, hu~usi ve fen
ni şartnameleri, proje, keşif lhıhi asiyle buna müteferri diğer evrakı 
cl07~ kuruş mukabilinde ı.lmak ve muvakkat teminatını yatırmak üzme 
r.alışma günlerinde mczklır ıniidürlük idari kalem levazım kısmına, ek -
siltme saatinden bir saat E:\'ve!ine kadar, en az 15.000 liralık bu işe ban-' 
.zer i~ yuptığına dair ıdnre:ler:nc?en almış olduğu vesikalara istinaden is
tanlııı! vilayetinden l'ks"ltme t:":rihinden en az 8 gün evvel alınmış ehliyet 
ve 939 senesine nit ticaret cch. ı vesikası ve nuvakkat teminat makbuz 
\'Cya banka teminat mcktuplıırını havi kanunun tarifine göre hazırlan
mış mektuplarını sözü ycçen komisyon başkanlığın No. lu mkbuz muklıi-
lint1(' ievcli eylemel~ri. 16 20 24 28 8359-37n 

Umumi mağazalar 
lzmi·r subesinden: • 

-T. A. ş. 

Şirketimizin izmir şubesi İkincikordonda 84 numaralı binada açıl-
mıştır. 

Her nevi ticari ve zirai eşyayı şimdilik serbest depo suretiyle ve en 
müsait şeraitle arziyelerimize kabul edeceğimizi sayın tüccara lıildiri
riz. 

Alfıkadar müe~sesatın bu hususta her türlü tafsilfitı mesai saatleri da 
hilinde şubemiz muameliit !::ervisinden alabileceklerini ıırzr>deriz. 

5 9 12 16 19 23 26 30 :;668 -

ikkat· 
« 1;: P. Henri Van Derze Sperco vapur acent~si 

Mantoluil, R p· 
luk erkek, ka< ın ~ , 
musammaları ~ BA Y LA R 1~gr: ... ~~g 

için palto, par· i1r.-. ~~ 
d ee e ~{ I : 

esu ve eyı · i 

elbise ve ağır 
hazır mantoları 

lbrah·m 
Karakasta , 
Bu:ursunuz L Odunpazar> No. 12 

~ .' . 'r . • ' 4 .. • 

v ı-u.• u::· .ARIN HAREKET LiSTESi cADRlATICA» SOC. AN. Dl 

Amerikan Eksporl Lines, İne. 
Nevyork için 
c~XERMONE.-. Vap. 10 ilk teşrine 

doğru bekleniyor. 
cEXECUTİVE> Vap. 14 ilk teşrine 

doğru beklenivor 
cEXPORTER "\Tap. 27 ilk teşrine 

doğru bekleniyor. 

ARMEMENT DEPPE, ANVERS 
Anvers için 
cGİRONDE> Vav. Halen limanı -

mızdadır. 

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

ru bekleniyor. 
cDUNA• Vap. ilk teşrin sonlarına 

bekleniyor. 

Service Maritime Roumain 
Köatence Kalaı ve Tuna limanları 

için. 
cARDEAL> Vap. 11 ilk teşrine 

doğru bekleniyor. 
cDUROSTOR> Vap. 28 ilk teşrine 

NAVİGAZIONE 
cQUIRINALE• vapuru 15/10/89 ta. 
rihinde beklenmekte olup Adriyatik 
limanları için yük alarak hareket e· 
decektir. 

«CALDEA> motörü 25/ 10/39 ta
rihinde beklenmekte olup Cenova 
''e :M:arsilya limanları için yük ala -
rak hareket edecektir. 

İT ALİA - SOCİET A ANONİMA Dİ 
NAVIGAZİONE 

cVULCNİA> motörü 20/ 10/39 ta
rihinde Tiryesteden Nevyork limanı 
için hareket edecektir. 
cSATURNİA» motörü 1/ 11/89 

tarihinde Tiryesteden Nevyork li -
manı için hareket edecektir. 

cREKS> motöri.1 1/ 11/39 tarihin
de C'enovadan Nevyork limanı için 
hareket edecektir. 
«OCEANİA> motörü 16/ 10/39 ta. 

rihincle Tiryesteden Cenubi Ame • 
rika linı.wları için hareket edecek· 
tir. 

«NEPTUNİA» motörü 19/11/ 39 
tarihinde Tiryesteden cenubi Ame • 
rika limanları için hareket edecek· 
tir. 

doğru bekleniyor. 

Anka rapa las -----!! . İlandaki hareket tarihleri ıle nav. 
a. .,, 1 . Stte; Commerciale Bulgare de Na- tunlardaki değişikliklerden acente• 

vıga ıon a vapeur . . 

L k t P t h • Haifa l akenderiye ve Port Sait için mız mesulıyet kabul etmez. Daha o an a ve as a a ne s l cBALKAI'.\> Vap. 1 ilkteşrine doğ fazla Lafsil:it için İkinci kordonda 

En müşkülpes0ndlerl iutmin edecek deı·ece<le mükemmel olan lokan-
ta ve pastahanemiz lJir aile yuvası ı-amimiyetini haiz, temizliği ve nefasc-

l
ti ·ıe beraber fiyatları tahminin çok fevkinde ehvendir. l\Iev:ıim müna
~ebetiyle en temiz Ye modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif 
ed('cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

/RRAH!M ŞEJ.:ı.:UR 

~ ........ 1D11a.:..mır:ım1 ......... lill .... rz:ımliZil ........... 

Hüsevın Hüsnü Uziş 

ru bekleniyor. FRATELLI SPERCO vapur acente
sine müracaat edilmesi rica olunur. 

S!;. «AGHAIA> ve ss. cl\IOREA-. TELEFON - 2004 - 2005 

Bu vapurlara aid konBumento ha- -·----- --------
ıtı~~leri ve

1 
bu vapurlarda eşyası olan 1 O/ı' vı·e."" .. k ... 

muc ese er yapacakları muamele ve şure ası 
hakkında ma!Um:ıt edinmek üzere a-
cent~mizc müracaat etmeleri ilfm o-
lunur. • 

Vapurların isim Ye tar.ihleri hak
kında hiç Lir taahhüd al.namaz. 

TELEFON: 2007 • 2008 

Limited 
VAPUR ACENT ASI 

Atatürk cadclesi Rees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piya~anın ihtiyacına göre vapurları. 
mız sefer yapacaklardır. 

·~ 

Pek büyük fcdakfırlıklarla \·e yalnız 939 senesi İzmir 
fuarına ait olmuk Uzere getirtrneğe muvaffak olduğum 

Amerikanın 
Simmons fabrikasının 

entern.ısyonal 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sandalya ile masala
rını saygılı müşterilerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edile.n meta
net, zarafet ve rahatlığı ancak mezkur karyola ve somyalarda bulunaca~rı 
ve fivatlanla hir bir zam olmadığını saygılı müşterilerime bildiririm. 

Her müşteriyi tatmin edecek şekilde yerli karyola çeşitleri ve gayet lüks 
A nupa çocuk arabaları dahi bulunur. 
lzmir Yenikavaflar çarşısı 29 - 36 num<ırada Simmons karyola satış yeri 

1 Alsancak 
İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

1 
Has:; ~t~nesi 

SAHİBİ 

Doktor Operatör I 
-ADiLBiR-

lzmirin en büyük ihtiyaçlarından birin~ tekabül etmek üzere 
hazırlanan ve her türlü fenni tekamülat, konförü ve kalorifer, ront 
ken ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan Ege huıusi hastanesi J 

Alsancak istaayon kartısında açılmıştır. 
Her şubeye aid hastalar kabul ve mütehaaaısları tarafından te • 

davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün sabahları muhtelif 
şubelere ait polik1inik de yapılacaktır. 

TELEFON: 2918 Hüseyin Hüsnü Uziş ... 

'LC~ ~-~·~ ~(!~~JfC'AA~ ~:~:sarlar • 
Makine Tamirhanesi 

işi gününde tes1im etmeği prensip edinen ve bu· 
nunla iftihar eden bir müessesedir · 

&~::::::::K::es:t:an:e:::p:a:z:a:rı::d:em::ir:c:il:e:r:6:7::-:6:9:::T:e:l:ef:o:n:::3:9:9:3::::::::~' 
M Ü l~ E L L İ 1 .. 

Ali Rıza Evcim 
lzrnir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 3 1 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve san'at icaplarına 
ı:töre yapılır. 

Bankalara mahsus Airitli ve vidalı defter ve dosyaları 
anccak mücellit ALİ RfZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sioaris üzerine lüks albümler yapılır. 
Müess"'senin siarı <>a(.lc>mlık, P.ÜZPllik ve süra ttır. 

umum müdürlüğün. 

1 - Keşif, şartname ve planı mucibince idaremizin Paşabahçe mil!
kirat fabrikaım1da mevcud yemekhanenin müdürlük binasına 
tahvili ve tadili işi 21/9/939 tarihinde kapalı zarfla ihale edile
mediğinden yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 23755.84 lira muvakkat teminatı 1781.69 liradır. 
3 - Pazarlık 19/ 10/939 perşembe günü saat on dörtte Kabataşta 

levazım ve mübayeat şubesindeki alım komisyonunda yapıla • 
caktır. 

4 - Şartnameler her gün levazım şubesi vezne~inden ve İzmir An
kara baş müdürlüklerinden 119 kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - İ:;teklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatta ~·üzde yedi 
buçuk güvenme paralariyle birlikte mezkOr komisyona gelme-
leri ilan olunur. 11 13 16 18 8159/3727 

lzmir Emrazı sariye bastaha-

1 H~t~~:mi~!s?~~!~~!t~e~~?.~~~~emir sandalye 
25 madeni etajer ve 25 şezlong açık eksiltme ile alınacaktır. 

1 

Eksiltme 2!3 birinciteşrin 939 pazartesi günü :-aat 11 <le olacaktır. 
İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve artırma eksiltme kanunu

na göre teminat makbuzu veya banka mektupları ve icap eden vesikalar
la birlikte eksiltme santından bir saat evvel İzmir Tepecikte emrazı ~ariye 
hastanesinde toplanan komisyona müracaatları. Yüzde yedi buçuk niı1be-
tinde muvakkat teminatı 153 lira fl7 kuruştur. 6 11 16 21 3667 


