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Sahibi ve Batmuharriri 

H A Y D A R R Ü S T Ü ô K T E j\I 
Umumi Neşriyat Müdürü 

H A ::\1 D t N Ü Z II E T Ç A N Ç A R 

Abone { Seneligi --1400 kurut 
Şartları { Altı aylığt 800 kurut 

Yabancı memleketler icin 27 liradır 

İDAREHANE: ikinci Beyler sokak. İzmir 
Tlf. 2776 Tlg. (ANADOLU-İzmir) P. kutusu 405 

(ANADOLU) Matbaaaında haaılmıştır. 

Alnıanlar 
Her gün sabahları tzmirde çıkar siyasi gazetedir 

Taarruzda 

( 29 uncu YIL Ramazan: 4 
N0. 7973 EVKAT 

S. D. S. D. 
Salı Sabah: 6,20 İftar 17,40 
17 Öğle :12, 9 '! atsı : 19,10 

T el İkindi·lS,19 imsak: 4,43 
eş.evv ~~-·--~--~--:-~----~ 

9 9 
Nüshası her yerde 5 kuru~tur 

1 3 Günü gecmiş nushalar 25 kuruştur 
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.MOSKOVA MÜZAKERELERİ 
Hariciye Vekilimiz Karade
nizde Gafenko ile görüşecek 

Enkaz altından çıkarılan bir yaralı aedye ile götürülüyor. İtfaiye, hükü met binasında 
dürmeğe çah§ıyor 

çıkan yangını ıÖD• 

gazeteleri Garp cephes:nde bu hafta büyük muharebeler olacağı 
tahmin edi'mektedir 

übe-

telif yerlerine t hrip, yan 
• 

ettı 

Finlandiya reisicumhuru halk 

arasında 
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Hz. Muhammed z ı d ed·yor Hı!alde brr tren 377 N. Muhtar 6 75 9 50 f: ze e evam ı ·282 Ş. Remzi 6 50 ıo m.--~ YAZAN: M. Ayhan.---• kazası oldu 229 M.Beşikçi 8 1125 

224 t. Talat 6 50 ıı 50 _ 23 - den ayrılmış, Şama gitmişti. B d / / d h { 213 s. Erkin 7 60 15 
Nihayet Abdullah ile Amine bin o sıralarda Aralıistanın şimal kıs- ergama a ze ze e en arap o an Tütii de c.a:ışan bir 25 

k O 206 Ş. Riza H. 7 60 9 Ye he bin izdirncı ararla~tırıldı. mında; dııha doğru~u Anadolunun b [ d d 
63 

S. Gamel 8 2fi 8 25 
gün her iki ailenin şerefi.} le mi.ite - sarkı cenubi~indc iranlılr-rla Roma- evlerin fam irine as an l kadın cğır yaralan l 

· b"' k b' · · ıldı ., ' 58 A. Recep 9 11 nasıp. .u~ ~ . ıı me :.ı~ yap ~ · lılar arasındaki ~iddetli muharebe - B (II ~) D'k·ı· rı"batını tetkı'k etmı"şleı·dı·r. Akropo- Dün sabah sa.at 6,35 de Hilal is-
1 

.Mekkenın ılerı gelen butun erkaııı . . . : . . . ergama, ususı - ı ı ı ve 50 Şmlak oğul. 13 26 4 
orada hazır bulunuyordular. Düğün ler yeuı bıtmış gıbı ıdı. Bergama bölgesinde jeolojik tetki - lün Bergamadan, hatta Asklepiyon - ta.syonunda bir tren kazası olmuştur. 30 P. Klark 8 50 13 50 
o zamanm adeti üzerine Ye çok mu- İran hükümdarlığında Sas::ı.niynn kat yapmak üzere gelen heyet, zira- dan daha az zarar görecek vaziyflt - Basmahane istasyonundan Afyona 26 Akseki bank. 6 75 8 25 
tantan olmuştu. İki genç deve kesil- süHl!esin<len NuBirevan bulunuyor - at vekaleti jeoloji enstitü.;:ü müdürü te olduğu neticesine varılmıştır. Ni ~ hareket eden .AfY?n yolcu ~~t~rının 

22 
S. Paterson 

7 7 25 miş ve z·yafetle.r tertip edilerek eğ - Ciu. Ahmed Şevket Bivand ile iktısad ve- tekim Asklepiyondaki bin sene evvel son ~:ıgonu Hılal ıstasyonu .~~unden 15 M. H . Nazlı 6 50 6 50 
leni mişti. (Araplar kendiııine Ebuşirvan .ı.8~ıetı'nden l\". T. A dan profe"o"r Sa- "Ukubulan zelzele tahrı"batının şekli gec;tıgi sırada Alsancakta tutun ma-Bu me ud izdi\·a~ gününde bir çok . ' n .L ~ • 7 j. Kohen 10 60 ll 
kıskanç kureyş kızları kedere bürü- Yuna~lıl~r ı e c.hosı:~es. derler.) ~~- lamon Calvi ve mezkur müessesenin bunu daha iyi anlatmıştır. ğazasında çalışmak üzere Alsanca - __ _ 
nürken, diğer tarafta bu saadet ibü- ma hukumdarı ıse JUStınyanos ıdı. fotograf atelyesi şefi Emin Azizden Bergamanın son yıllarda geçirdi- ğa gitmekte olan kuruçay mahallesi 

3284 yük bir kalabalık huzurunda alkı~ Harp İranlılar lehine neticelenmiş mürekkeptir. ği zelzelenin en mühimmi 1311 yılın hal~ında~ Osma~ karısı 40 yaşında 
181984 !anıyordu. Usulen .damadın, üç ge~e ve Kuşirevan nihayet Romalıları 50 Heyet bir haftada tetkiklerin· Di- da olmuştur. Sonbaharda ve gece ya- Zekıye, bırden bıre karşı tarafa geç- __ _ 

kaympeder hanesınde kalması la - ene nıüddetie otuz bin altın haraca k·ı· . <l B k!. 1 rısında olan bu zelzele çok şiddetli mek i.stemi~, o sıra.da. Karşıy.ak. ad. an 
185268 

zımdı. Nitekim Abdullah da birinci - . , . t. .. _ ı ı ve cn'amı il, ergama ve oy e-
.. .. d ·ı·b kd" - l .· . ta- baglamıştı. A) nı zamanda :ı.ı an hu rinde :vapmaktadır. Bugünlerde bu geçmiıı.tir. Evler yıkılmış, minareler gel.mekte. olan makınıst Sad.rının ıda- No. gunun en ı ı aren ye ıger eı mı k .. d Z d ki 1 "dd 1. b. .. :.1 Y d k 

2 1 
b 

1 
k t 

kiben üç gün; müteveffa kayınpede- um arı ın ı ar a şı et 1 ır mu- J~e son verilecektir. devrilmişti. Bu zelzele üç ay kadar resın .~ 1 numara ı an ıyo a a -
7 rinin kardeşi Vehebin evinde kaldı. cadele açmıştı. Bunlardan A lllezd.ek Şimdiye kadar yapılan inceleme- devam etmiştir. rının on tamponuna çarpmıştır. Tam 

Üçüncü günü sokağa çıkm.ıştı. Te- namındaki ileri geleni cellad ettır - ler neticesinde zelzelenin tektenik o zaman 80 yaşında olan alim ve pon, Zekiyeyi şiddetle yantarafa fır- 8 
s~düf. onu gene ayni yolda dılber .Ra miş, Zındıkları perişan bir hale ge- yollardan husu.le geldiğ· ve muhtelif fazıl bir zat ben bu kadar şiddetli !atmış ve yere düşen kadın, başın,. 9 
kıka ıle kar~ıla~tırdı. Fakat Rakıka f. · f 1 •. . • .. .. d - tt 1 ştır · 10 
ayn· his:siyatı izhar etmekten çok u- ıımış ı. istikametlerde sahayı bezeyen çokün bır sarsıntı ne gordum, ne de oldu - an agır sure e yara anmı · 

11 zak~ı. Abdullahı Jakayd nazarlarla Cenabı :Aptu~!ah Şaınd~ çok k~l - tü hendekleı·iyle sıkı sıkı a!Akadar ğunu duydum. Demiştir. Hadi~ tahkikatına milddeiumu-
süzmekle iktifa etti. madı. Gerıye dondu. Medıneye ugrı- bulunduğu anlaşılmıştır. 1335 sonbaharında ve gene gece milikçe devam edlimektedir. 

6 75 
7 50 
8 50 

10 50 
14 

Incir Aptullah; ondaki bu ani değişik- yarak bab;ıııı tarafından akrabaları Tahribat sahası bilhassa çöküntü yarısına yakın bir zamanda olan zel- oo•oo~--
liği hayretle karşıladı. Gülerek ken- olan Beni N'eccara misafir oldu. hendeklerine ve bunlara civar olan zelenin merkezi Bergamanın Kevçik- Dikili F e 'a,'.zet zedele- 311 Esnaf bankası 
disine teveccüh etti: Tarihlerden bazıları bu ismi şöy- yerlere inhisar etmektedir. li köyü olmuştur. Burası harap oldu- 215 Şerif Remzi 

- Ne oldu Dedi. Niçin geçenki le tensip ediyorlar: jeolojik temeli sağlam olan yerler- ğu gibi buraya yakın köyler de yıkıl- rİne yardım 197 T. Satış koo. 
teklülerini tekrar etmiyorsun! Haris ibni İbrahım Sürakatülad- deki bir çok binalar varlığını muha- mış ve Somanın Kadınköy minaresi Dikili felaketzedeleri iane liı - 146 M. j. Taranto 

vi' 1 t 1 49 Şerif Riza Ha. - ...... ·· faza etmiş bulunmaktadır. Buna mu- devrilmişti. nsanca zayiat o muştur. tesi: 
- Yoksa, sen de arzunun çirkin- Fakat burada bir hastalık Aptul - kabil Alüvyal (yani dolma) arazi ü- 11939 yılı başında olan zelzelenin Lira Kr 42 H. Levi 

liğini v.e günahını anladın mı? lahın taliine erişmişti. Günden güne zerindeki binalar zelzeleden şiddet- merkezi Dikilinin Çandarlı nahiyesi . 26 S. Ergin 
Güzel kadın gene Iakaydane şu ağırlaşıyordu. Tam bu sırada idi ki le müteessir olmuşlardır. (Kaba- olmuştur. 

cevabı verdi: bir müjdeci gelerek zevcesi Ami- kum) köyü bu nevi arazi üzerinde 1939 yılının sonbaharında ve ge-
- Hayır!. Senin dediklerinin hiç nenin hamileleğini müjdeledi. Has - olduğu için tamamen harap olmuş- ce yarısından sonra olan bu zelze ~ 

birisi değil... Ben o gün, senin çeh - ta bulunan baba, bu haberden çok tur. Bunun için bu köyün daha geri- lenin merkezi Dikili olmuş ve insan
;fendeki nura kapılmıştım .. O büyük mahzuz oldu. Babası Aptülmuttali- de sırtlarında sağlam arazi üstüne ca zayiat dolayısiyle çok feci bir a -

Bergama orta okulu 
Kuşadası merkez okulları 
talebeleri 

16 
986 

11 30 122641 

72 60 
123627 

6 50 
7 50 
8 
7 60 

11 50 
9 
9 25 

nurun bana geçmesini istiyordum, be zevcesi Amine de Aptullahın has- nakli uygun görülmüştür. kibet doğurmuştur. 

Tefenni kızılay şubesi 
Yeni Foça okulu öğrenci-
leri 3 28 Zahire borsası 

8 5" 
7 51.1 
8 

12 
13 

9 
11 50 

kendimi kaybetmiştim. Fakat şimdi talığını işitince çok müteessir olmuş- Bakırçay vadisindeki kaynarca - Bu zelzele h~la Bergamada da a-

artık geçti. lardı. !arda ovalardaki Faylay - iştikaklar- rasıra devam etmektedir. Tabiat ilk Mahmut Kantaroğlu 5 253 ton Buğday 5 125 IS 125 

- Neden? Babası derhal oğullarından Zi.ibey- lada sıkı sıkıya alakadar görülmek- enerjiden sonra ~arsıntılarını bere -
- Çünkü o nur; şimdi sende yok, ri çağırarak: tedir. Bergama Dikili arasındaki kay ket versin hafif geçirmektedir. Kış 

senden kalktı, başkasına geçti.. A- - Meclineye git dedi kardeşin has narca yanında bu zelzeleden yeni - yaklaştığı, yağmurlar meydanlarda 
rap müverrihlerine göre, filhakika tadır, yanında bulun. Tedavisine ih- den fışkıran iki sıcak su da bu kabil- barmmıyacak bir hale getirdiği için 
0 nur; Ap~llahın evlenmesi anında timam et ve iyileşince al gel!· dendir. j ilk korku ve şagkınlıktan kendileri -
derhal zevcesi Amine hatuna intikal Zübeyir derhal l\Iedineye gitti. Esa~en bu kaynarcada bilhaRsa ni kurtaran halk evlerinin tamirine 
etmişti. Ve Amine hatun; o dakika- Fakat iş işten geçmişti.. İlahi takdir, kış günlerinde bir kaç yüz kaynak - başlamıştır. Her tarafta hummalı bir 
da hazret :Drluhammede hamil~ kal - yerini buluyordu. tan duman yükseldiği gözükmekte- faaliyet göze çarpmaktadır. Orta bir 
mıştı.. Aptullahın vefatı çok şayanı tees- dir. Bu kaynarcayı ılgın çayı batak- ustanın gündeliği iki liraya çıktığı 

-=-=-==- 218 çuval Buğday 5 125 5 125 
Göcmen gof di 8 çuval Fasulye ıı 2ı 

. ~ d 104 çuval susam 11 2i Bulgarıstan ye Romanya an mem-
48 

b 
k · · t• ·ı ·· ı d n alya pamuk 35 39 le etımıze ge ırı en goçmen er e ~~-~-~!!!"'-lll!ll~~'li!!!!"llll!ll 

650 kişi, şehrimize gelmiş, iskAn m.ii- ı R A D y Q ı 
clürlüğünce alınan tertibatla mü -

rettep yerlerine sevkedilmiştir. Bu 12 80 Program ve memleket saat 
göçmenlerin çoğu Torbalıda, bir kıs-
mı Menemen ve Bergamada köyler- 12 35 
de iskan olunacaktır. VilAyet iskAn 
ınüdürU de dün Torbalıya gitm~tir. 12 50 

ayarı. 

Ajans ve meteoroloji haber. 
leri. 
Türk 1 trtUziği. 

Bu izdivaç miladı !sanın be§ yüz sür bir hadise idi. Çünkü i birinci.si !ık bir hale getirmezden önce bunun halde gene usta bulunmamaktadır. 
yetmişinci senoot {;emazıyelevvelini Kın;eyş tayfasının meşhur Yusuf Ke- ortasında büyük bir sıcak havuz bu- l\Ilılzeme de boyuna bahalılanmak
iptidasında vukubulqıuştu. Recep a- nan kadar guzel bir genci ayrılıp unduğu söylenmektedir. 1 tadır. Köylerdeki yaziyet daha çok 
J1girmfştl.-Emine<ıoli1tu öir gece, gitmişti. İkincisi; Aptullah büyük Kaynarcaya yakın bil'isi çamur ılı- düşünülecek bir haldedir. Kızılay ta K ons "r v "Cf , i ~ kur su 
yarı uykuda yarı uyanık; yani yaka- bir kahraman, fazilet sahibi bir ba - cası diğeri Kocaoba ılıcası olmak ü- 1 rafından Bergama köylerine şimdi - Bornovada ziraat mektebinde bir 
za denilen bir halet içinde bulundu - hadır idi. Üçüncüsü; izdivacının ilk zere iki ılıca bulunmaktadır. J :re kadar yüz altmış çadır dağıtılmış- haftadan beri devam eden aile kon_ 

---000000-----
Çalanlar : 

ğu sırada idi ki, bir ses i~itti. aylarında vukubulmuştu. Ve izdiva- Bergamaya. üç kilometre yakın tır. 
Gene Arap tarihleri diyorlar ki: cmın saadetini bile layıkiyle iktitaf Güzellik ılıcasının suyu tahlil oluna-j Dikilinin ilk zelzele .~elak~ti za -

Bu ses meleklerin sesi idi. Vi!: edememişti. Dördüncüsü i yavrusu - caktır. Bunun harareti 35 derece bu- manında Bergamadan gondeı •len na-
- Sen Seyyidel'enamı hamilesin. nu ana karnında bırakmıştı. Junmuştur. Ayni zamanda Asklepi - kil vasıtalarının, ekmek ves:ıir eşya-

serveciliği kursunda bugün derslere 
son verilecektir. Kursa aile kadınla -
riyle sebze bahçeleri sahipleri arasın 
da çok alaka gösterilmiştir. Onu dünyaya getirdiğin gün Cenabı- Hazret Aptul!ahın terekesi, beş yon mukaddes suyun analitresi yapıl- nın ve ilaçların tamamen p.:ı.rası kı

hakkın himayesine tevdi eyle, onu deve ile bir de bereke namındaki Ifa- mak üzere menbadan su alınmıştır. zılay tarafından ödenmişt;r. Bu yüz-
_şerrü fesattan ve hasetten saklama- be~i cariyeden ibaı·etti. Bu cariyenin Suyun harareti 17 derece olaı·ak te"- den hiç bir suretle ilişikli hesap hıra- Bir çocuğa hırsızlık 
sını Cenabıhaktan yalvar. diğer ismi Ümmü Eymendir. pit edilebilmiştir. Bu mukaddes su - kılmamıştır. Kızılay müfettişi Baha öğretm· şf 

Vecihe, Cevdet Ko:zan, Ru. 
şen Kam. 

13 30 14 00 l\lü~ik (karışık proı. 
ram - PL) 

18 00 Program. 
18 05 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
18 25 Müzik (dans müziği - Pi.) 
18 55 Konuşma (halk iktısad saa, 

ti) 
Diyordu. Hamilelik artık tahak- Amine hatun; zevcinin arkasından yun iki muhtelif raporu profesöre ve- Kavuv felaket görmüş olanlara kar- Gaziler caddesinde İbrahim oğlu 19 10 Türk müziği. 

derin bir zevk içinde bulunuyordu. cok ağladı. Artık Mekkede Beni Ha- rilmiştir. şı büyük bir hassasiyet göstermekte İrfan, yanına aldığı 10 yaşında Ke _ 
kuk etmişti. Ve peygamberin validesi ~im denilen .:ıemtte; zevcinin bira de- Heyet Bergama evlerinde ve haı-a- ve işlerin muntazam yürümesini te - nana hırsızlık yollarını öğrettiği ve 19 50 Konuşma (ormanlarımızı ta-
Bu tahakkuk keyfiyeti; Recep ayı - ~i Ebutalifin evinde bulunuyordu. belerinde de eski ve yeni zelzele tah- min etmiş bulunmaktadır. teşvik ettiği, çocuğun da tütün ba- nıyalım ve koruyalım) 
nın l'lk Cuma gecesı'ne müsadif oldu- Hamlin tahakkukunun altıncı ayı- oo 

8 
20 06 Türk müziği. Klasik prog -

· rii B. Salaheddinin dükkanından 3 ğu için Leyleyreğaip bu tarih üzeri- nın bir_ gecesi., Amine hatun uyk~- 83 ana mükafat 1 Mers:n pamuk1arı idhal tane sigara paketi çaldığı görülmüş, ram. 
ne halen tes'id ve tebcil edilmekte - da ... Ruyasında semalar r.çıldı .. La- 21 00 Konser takdimi : Halil Be-

f · d'l v f k edı'lmı·yecek iki suçlu da yakalanmıştır. d' tif melekler, etra ına ın ı er.. e a ac a dii Yönetken. 
ır. k d. · t "h tt'ler· Seyhan, Mersin, Hatay ve Antalya -=·*·=-- 21 M k ı; tr Aptullah ticaretle meşguldü. Kar- en ısıne. ~:·eccu e .. ı . . . Geçen yıllarda umumi hıfzıssıhha p 1· . .f . ··d h ! 15 tizi (radyo OrAeS ası • 

··anla beı·nber arasıra Şama kadar gi - Se,_7ıdulenamı· dunyaya getırın- vilayeJ.eri pamuklarının penbe kurt- O ısın vazı esme mu a a e 
11
ef .. Hasan Ferit Alnar) • "' kanunu dairesinde para mükafatı i- ~ 

Clı·p gelı·vordu. İzdivacından biraz ce onun adını cMuhammeb koy!. . .. . .1.A • • • Ju oldukları tespit edilmiştir. Bura - tmı·ş 2
2 00 

Memleket saat ayarı ajans .; çın muracaat etmış olan vı a) etımız-
1 

d k .
1 

f k' d ki · e 
sonra gene ticaret kasdiyle 1\Iekke - - Devam edecek - den 83 anaya otuzar lira para müka- ~r anbpat;nu 1 yla ve ç: 1~ e ?;:- Çeşme balıkhanesine satılmak ü- ziraat, esham - tahvil!t, 

-------oo . ·1 . hh t . t' A nın ne a ı parça arının ızmır vı a- t· ·ı b 1 kl dinamı'tle kambiyo - nukut borsası (fi-l atı verı mesı sı a ve ıç ımaı mua- t· t' .
1 

. 
1050 1 

k zere ge ırı en a ı arın 
Al t• f k .... 1 .. ·ye ıne ge ırı mesı sayı ı anun 1 1 

d - t tk'k d at) SovyetlerinKafkasyada 
tahşidatyaptıkları yalan 

venet veka e ınce muva ı goru muş .b. k V"lA t . t av anıp av anma ıgını e ı e en · 
. . mucı ınce yasa tır. ı aye zıraa .. .. 22 20 S b t t tür. Vekaletten emır ve havalesı gel~ .. d .. 1 .. _. d d 

1 
t d . 

11 
gumruk muhafaza memuru B. Meh - er es saa . 

. ~ mu ur ugün ıen ev e emıryo arı , . 22 30 Müzik ( ba d P l ) diği için çok çocuklu analara müka- . . . 1 t .. d .. 
1 

.. _ .. .. d . med Duran ıle polıs memurlarının caz n - · 
· . . . 8 ıncı ış e me mu ur ugune gon erı- . . .. 23 26 23 30 y ı ki p ogram ve ka fatları derhal tevzı edılecektır. b" d M . d k' f .. . t vazıfesıne rnudahale eden balıkçı ar n r 

len ır yazı a ersın e ı umıga u- M h d -ı 8 .. 1 B l t dl' nanıa. . . . - . d . A e me og u u eyman u a a ı- ı- ~ 
ar da fümıge edıldıgıne aır resmı .1 . t· -------------------. k yeye verı mış ır. şehadetnamelerı bulunmıyan pamu MoskoYa, 16 (Radyo) - Sovyetle- su tarafından da teyid edildiği iddia 

- =·*·=-
r:n Kafkas hududu boyunca tahşidat olunan haberler tamamen asılsız ve ı---- ilyaf ve çekirdeklednin izmire geti- 0000 

rildiği takdirde bu şehadetnameleri S:gara kaçakçı'ığı Kanada 
yaptıkları hakkında bazı ingiliz ga- uydurmadır. Tas ajansı bu haberleri D 1ğcılar1n gezisi 
zetelerinde çıkan ve ::\loskova radyo- tekzibe memurdur. ve getirilen pamuk ilyaf ve çekirdek- Limanda bulunan isveç bandıralı Britanyanın tayyare 

-oo 

Berlinde düşürülen 
.-... Alman tayyaresi 

Londra, 16 (A.A.) - Cumartesi 

pazar gece.3i Berlinin tayyareler ta -
rafından taarruza uğramış olmasın

• • • el aki esrar Alman istihbarat büro -

• <:tın un vermiş olduğu bir haberle te
: .:.Jlewür etmiş gibidir. Alman istihba-

.. ,.. Tat bürosu bir Alman tayyaresinin 

bir uçuş esnasında rolunu kaybede -
rek Berlin üzerindeki memnu bir 
mıntakaya gil'miştiı. Hava bulutlu 
olduğundan memnu mıntakaya gir -
miş .olan tayyarenin Alman tayyare
si olduğunu tahkike imkan yoktur. 
Tayyare dafii bataryalar bu tayya
reyi düşürmüşlerdir. Pilot paraşütle 
k:ndisini kurtarmağa mı.ıvaffak ol~ 
muştur. 

Sovyet amirali 
·rallinde 

Berlin, 16 (A.A.) - Resmi Alman 
ajansının Tallinden öğrendiğine gö
re Sovyetlerin Baltık filosunun ami
ral gemisi Oktiesrskaya Revoluzir 
Talline gelmiştir . 

İngiltere Romanya· 
da'1 buğday alıyor 

Londra, 16 (Radyo) - İngiltere 
için bugün Köstence ve Brayila li -
manlarından yüz bin ton buğday tah
mil edilmiştir. 

Çörçi! izahat verec~k 
Londra, 16 (Radyo) - Birinci de

niz lordu Viston Çörçil, bu hafta a -
vam kamarasında Royal Oak zırhlı
sının nasıl batırıldığı hakkında u -
.zun uzadıya izahat verecektir. 

Manisa, 16 (Telefonla) - Parti 
müfettişi Galip Bahtiyar şehrimize 
geldi. Parti ve halkevi erkaniyle te
maslarda bulundu. 

!eri ziraat ida:ııesince istasyonda gö- Ferlay vapuruna bakkaliye eşyası merkezi of aca• 
rillerek vize edilmedikçe tahliye e- satmak üzere giren Hasan oğlu Bay (A A ) K d bil 
dilmemesinin usul ittihazı, buna ay - İbrahim, vapurdan salon gümrüğüne Ottova,16 i. · - t tna anı~ 
kırı hareket edenler hakkında da ay- çıkınca üzeri aranmış, 6 paket Ka ~ 'Yük Britakny~ hmP

1
.ara or ~~1ununi day-

. · · · k · • b ı yare mer ezı a ıne getırı mes n en Dağcıların geziai: ni kanunun cezai mtieyıdelerının tat mıl markalı kaça sıgara u unmuş, . 
1 
ğ 

Dağcılar kolu 60 kişilik kafile ha- bik olunacağı bildirilmiştir. hakkında kaçakçılık suçundan taki- ibaret ol~n program ımparator u un 
Jı'nde 1400 metre irtifaındaki Mani - * bata başlanmıştır. pilotları ıçin aı:trenman merlcezlerJ 0 0 

vücude getirmege memur edilmiş o-
sa dağına çıktı. Gezi neşeli geçti. Yangın Eşref paşa asfalt yolu lan ingiliz hava heyeti reisi Riberda-
Akşam üzeri halkevinde bir çay ve - Evvelki gece birincikordonda tile- Eşrefpaşa beton - asfalt yolunun lenin dün buraya muvasalatı ile tat-
rildi. caıdan B. Kazıma ait 326 sayılı boş inşasına dünden itibaren başlanmış- bike başlanılmıştır. Riberdale gaze .. 

Elektrik tesisatı: evde yangın çıkmışsa da derhal sön- tır. Sabahleyin belediye reisi Dr. Beh tecilere beyanatta bulunarak timdi-
Yeni elektrik tesisatı bir kaç güne dürülmüştür. Yangının, evin bahçe çet Uzun önünde yolun betonu dökül- den ant:ııenmana başlamış olan bir 

kadar .işletil~~e~t~~· kısmındaki tahta çitaların ateş alma müştur. Yol, bir ay zarfında asfalte çok pilotun altı ay sonra geleceklerf-
Emnıyet muduru: .. sından çıktığını ve kasd olmadığı an- edilecek ve sonra Konak - Eşrefpa - ni ve pilotların yetiştirilmesi işinin 
E~niyet ~üdürU Cavi_d ~u.venç laşılm ı ~tır. Bina 25000 liraya sigor- şa arasında belediye otobüsleri işle- tedrici sur~tte teşri edileceğini söy-

~khıs~ra gıderek zabıta ışlerını tef- talıdır. meğe başlıyacaktır. !emiştir. Tayyare inşaatınıı da ayni 

tış ettı. =** * tarzda Kanadada devam edilecek 
Yol itleri: . K d a ld' D . erle•tir ilen ve bitaraflık kanununun feshi takdi-
Vali, yol işleri üzerinde sıkı bır fa- a eş o e I anzıge y ~ rinde Amerikadan da t~yyare satın 

aliyet gösterilmesini atakadarlara Devlet denizyollarının Kadeş va - A/m'lnlar alınacaktır. Avusturalya ve Yeni Ze-
emretmiştir. puru, dün istanbuldan limanımıza landanın hava heyetlerinı'n yakında 

l · 'Ik Akd · f · · yapmış Danzig, 16 (Radyo) - Rinadan 
Parti kongereleri: ge mış, ı enız se erını - Kanadaya gelmeleri beklenilrnekte-
Kaza ve köylerde parti kongrele- tır. Vapur, mutaddan iki saat geci - getirilen 341 Alman ailesi, Danzig ~· 

k k t 12 d 1. gelmiqtir ha.valisinde iskll.n ed11m.iştir. ~ır rl başlamıştır. ere saa e ı.mana .~ . · 
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·s O . N .·· H A . B ~·E R L E R 
Cephe ve Al. d 
cephe gerisi manya a 

Rus alevh-Falih Rtfkı ATAY 

' it'•~ . . 

Hükiimetimizin yardımı 
Dikili f eliketzedelerine 300,000 İngiliz kaynaklarından gelen h~ 

berlere bakılacak olursa, müttefik
ler bilhassa kati bir hava ü.stünlüğU 
mücadelesine hazırlanmaktadır
lar: 

tarlığı 
Kanadada imparatorluğun her /ta!vc y:ı karşı da 

tarafından gelecek pilot namzetleri- • 

in· 
1 

· liralık yardım yapılacak 
Bu husustaki kanun dün ~1ecliste kabııl edildi. Baş· ni yetiştirmek üzere büyilk bir mek- f ıal artıyor 

tep kurulmuştur. İngiliz ve Fran::ız Kopenhag. 16 (Radyo) - Alman- • • • • • .. 
tayyare fabrikalarının verimi azami- yada Rusya \'e 1tal.}aya kal'i;'l hiddet Ye ve kıl ve Sıhhıye Vekzlı de ızahat verdı 
ye çıkarıldıktan başka, hiç şüphe:;iz infial başlamıştır. Aıık"t"" l6 ('~J ·) B"' .. k .

1 · tl'd " "• ı- ustun - uyu lı 1 mıntaka ında bir heyet tetkikat yap-
şım ı en Amerikan falırikalarma ta\· Nazi zimamchrları, Sovyetleri!ı, ı •t ıu cı· .· lı .. R f . • . , l h · • c ıne ı:sı ugun e et Canıtezın r- makta. binaların nerelere kurulma-
.} are er azırbtılmağa ba~lanmıstır Alnıaııların hm·atı menfaatler' ıi ih- t" l t l • 

Her halde müttefikler, ~·eni i;tih~ lal etmelerinde;ı korkmaktadırlaı·. ) a ~cı· ınl~ e l)~Pk·aı·m~Hlş.tlır. ısının nılina ip olacağını ara~hrmak-
k • 1 • ~' el' ıs ı ı ı te 'l \'•tzecleleı·ı"ııe ,. 11• tadır. Kızıl av La.ka111 \'e mu··f'ettı"şı· 
·am ara .karşı kara hücumları ile İtııl,ranlnr me~ele-<inc geliıırt>, Po- 1 • • 

1
• 

1 
' ~ • • ı - " • 

a • . 1. • . . • l ını lÇlll \iZi a\· Ull\ aıın le llf·ılfre \" tetkikte Utılunarak Aııkaraya dönmliş 
• gıı ve Uzumsuz zayiat vermek ni - lonyada ı;cn zafer l!"Lhsalıııi müteakıp kr.ı t' bil 1 . • . · • •· • · -
y t' d d ··1d· 1 •. ne ı t cesıııılekı hususı faslına ~00 !erdir. Şimdiye kadar felaketzedeler-

e ın e egı ırler. Bir tarafta A l- talynnın hare:kete geçecegı saııılırnık- bin lira fe k 1• d t h . t k · • ' den hiç kim:se açıkta değildir. 
man denizaltılarını temizlerken, di- ta jdi. .'' a a e a :sı:-a onulması j 
ğer taraftan iktısad harbini şiddet - Halbuki :\I. l\lus olini, Çelik pak- hak~~akı kanuı.rn kabul e~miş, bu mü Yeki!, Kırşehir yardımını da izah 
lendirmeğe, fakat bilhassa h a va ha- tın gizli maddesindeki ÜI' aylık miıh- na .. e t e başvekıl ve sıhhıye vekili i-' ile demiştir ki: 

k i · t• · t . • 1 t . 'f d . . T ~ • zahat vermişlerdir - Kırşehirde. kı a zamanda az mıye ını esıs etmege çalışacaklar- e ten ı~tı a e ıle bıtarafhgı tercih e\.•- B . · • • .. 
d 

uı a mebu u .N ı A para ile azami yardım üz-erinde te-
ır. Almanya, sık ve kalabalık şehir~ !emiştir. el • . . • cvz~c ) a , yrır-

lerden mürekkep, işbölümü son had- f talyada da Alman aleyhtarlıg·rı b:ıı::- dımm '~ ta) ın edılen mıktarın yeri11- 'akkuf edildi. İşler. vatandaş yardı-
" e oldtıguntı tokd" 1 - b mi~ le tahfl kkuk ettirilecekti. Fakat 

(SAHİFE : 3 } 

Hasta bakıcı okulu 
Bir inci talebesi F ran• 
sız sefirinin refikaaı 

Bayan Masiglidir 
Ankara, 16 (Telefonla) - Kızı• 

lny kurumunun açtığı gönüllü hasta. 
bakıcı okuluna en evvel, Fransız se
firinin refika.sı bayan Masigli ile ad
liye vekili B. Fethi Okyarın kızı Ba
yan Nermin Okyar talebe kaydolun• 

muşlardır. 

- =·*·=-
Menem~ncioğlu 

Siyasi hayatının 25 inci 
yıldönümünü idrak etti 
Ankara. 16 (Telefonla) - Hari-

cive ,·ekaleti erkanı, Y.ekalet genel 
se.kreteri B. Numan :Menemencioğlu
nun hariciyeye intisap ettiği gilnün 
25 inci yıldonlimilnü kutlulamışlalf • 
dır. ----** ___ _ 

Alman artisti 
Döviz kaf ırırken 

yakalandı 
dini bulmuş, nakliyat cih az larının e- lamıştır. Bu halıer'erin gazetelerde _ . '. « ıre c eger ulundu- " 
rnin ve muntazam jşJemesine en faz- yer bulduğu gör ülmektedir. gunu 7:ıkrettı~ten . onra. geçen ~ene \"atandaşlar geri kalmışlardır. Paris, 16 (Radyo) - H!!\'AS 'ı.jan .. 
la muhtaç ileri bir garp memleketi- * Kır~ehır f~laketzedelerine yapılan Başvekil Refik Savdam da bu hu- sının Zilrih muhabir j yazıyor: 
dir. Bu kanaatlerini kaybederek, H• 1 T h k t • f. yaı:dımın bılha sa köylüler için bek- sus a söz söylemiş, ziraat bankası Sinamn yıldızı Leni Lifenştayn rlö-
gündelik hava akınları altında , bu ıt er su te J) ın- leııılen nPticeri vermediğin! hatıl'lat - me.elesini izah etmiş ve demiştir ki: vjz kaçırm~k istediğinden dolayı Al• 

biribirine bağlı, karışık ve girift ha- d b l k n~ış ~'·e bu tecrüüedeıı istifade edilme- Sıhhiye Vekili Hulusi Alataş - l\tilli müdafaa vekaleti ayın 27 man zabıtasınca yaklanmıştır. 
yat cihazının altlist olmasına eh em- e U f1Uffi1 ya C a s~. h~.zı~ı ~el~iğini Söylemiş, biJhsssa sinde JJikiJiye uir btihkam bölüğü - =*=-
miyet vermezHkten gelemez. Or du - BerJ" 16 (R d. ) - R ~ • t b koylunun ıhtıyacının lıer ~uretle bel'- tir. göndermiş. enkaz altmda kalan tii - fn ,·ıı·z .. } a on 

111 • a)o e:-;mı e-tarafed"l ··· · ·· · k" ·· l S1 · ı h 1 k l t D"k' g p su, hiç şüphesiz her türlü müdafaa- ı- -. H"tl . Ih . . . ı mesı uzerınde clurulma~n n~ Bunun uzerıne ·ur .... uye ge en ı ı- tun er \C mn u çı ·arı mış ır. ı ı-
yı başarabilecek bir kuvvettedir Za- . ılge ". .. ı erı~.' h"1ııkk ıçdın yenbı . ~a~ilar bu husu tn hlıktimetiıı izahat "'' .. nıe i hh'e \'ekili B Hulusi Ala ta.;; zelzele !iden asker olanlara da on beşer gün Müzakere!eri dev a -n edecek 

· ı rı surecegı a · ın a ecne ı aJaııs- · · t . . • " - · · ""' · . · · · ·· 
ten Führer dahi asker i müdafaa için ların \'erdikleri haberler tamamen nı 1 ~ e~ıştır. ft>laketi ka ,.ısında hükümetin yakın- izın verılmışlır. Buraln.rda mubayaa Tokyo, 16 (Radyo) - İngiltere ile 
bu orduya, gıda ve ham madde ihti- asılsızdır .. 1zmır mebusu l\Iehmecl Alclem·r de elan alak.ıdar bulu 1 duğunu işaret i1e :süratlc yapılacaktır. Zıraat banka ı- japonya arasında başlamıs ve bun -
yaçları için de, eğer harbi süratle bi- · 

00000 
..;oz alarak hiikümetiıı yardımına siik- blittin vurdcla bu~ iik acı clu) ulduğu _I 11111 tah ilatının geçiktirme:ıi içi!l dan bir buçuk ay evvel inkitaa utra-

tirip de ihtiyatl~rı. kafi gelmiyecek Hı ranıı~ı b~lclir~iş, lıu yardımın P.e:·gn- nu söyİemiş ve ezctimle demi tir ki: 1 ele lfızım g len tedbi.~le; alınm~ştı.r. mış olan siya!'li müzakerelere devam 
olur::.a, Rusyaya ıstıı at etmektedir. evyorkta p:ısif mü· ma. \e aıre koylerle Birgi ~eylitpzed _ _Muhtaç olup iaşe imkanı kal - ln~aata başlanınca hu.kumetçe ıhtı- olunacağı söyleniyor. 
Fakat acaba süratli bir netice elde daf aa t C '"Übesi lerıne şamil olup olmadığını sormu~ mn anlar kızı tay tarafından iaşe e- yaca göre kere te verılecektir.> - =·*·=-
etmek için nasıl bir mücadele sistem i N . k .. ziraat banka ının buralarda borçlu ~ el 'ldiği gibi 1150 çadır da teni olun Mecıls Hı.tay vilayetine ait en son R ·ı • 
intihap .edecektir? . be,yodr ' 16. (Radyo) - Dun ge- lara tazyik vnpnıama~mı mrh ·ull~r· mustur Tt;ttin ve )h·ecekler enkaz la\'ihayı da tns\'ip etmiştir. Pazartesi- US gemi eTl 

Ge Lo d p . t 1 ce ura a pa,,ıf korunma tecrübele- · b" · c • :; - ~ • • • kt 
ne n ra ,.e ans en ge en r · . 1 . b .. .. . . nın ır an C\'Vel mübayeasım istemiş- altıııclan çıkarılmaktadır. Zelzele ye toplnnaca ır. R / / · d 

haber ler, Almnnyanın ilk önce ingi- 1 .} ~~1 mış \e ut un şehıı karanlık- eva ımanın a 
liz ve Fransız şe hirlerine amansız !ar ıçmde kalmıştır. Tecri.ibeler, mu- Londra, 16 (Radyo) - Rusyanın 
hücumlara başlıyacağını tahmin et- vaf~akıyetle neticelenmiştir. Al t ht lb h• } • Ergani tahvi!atı Baltık donanmasından 14 gemi, bu-
mektedirler. İngilizlerle Fransızlar N~'?·ork, 16 (.A.A.) - Xe\'york ma 0 a e a ır erı gün Reva! limanına gitmiştir. 
lıu hücumlan hiç şüphe yok cevap - servısın~~ dün. miihinı hava mü da- ikram iye I eri - =*=-·-
sız bırakmıyacaklardır. Bu suretle faa tecrubelcrı yapılmıştır. Bir ta- d •• 4 b d l 
cephede karşı kar~ıya gülle alıp ve- _:aftan sergi üzerinde ıs tayyare do- un vapur a r I ar Bitaraflık kanunu 
ren orduların arkasında , ancak şe- guclan batıya uçarak bir taarruz ma 13 üncıı keşi de dün 
hı deri tahrip etmeğe ve sivil ha lkı nevrası yapmış ,.e serginin bir kıs_ / d Mü z,akere ediliyor 
öldilrmeğe yarıyan bir cephe ger isi mında bütün ışıklar öndürülmüştür. Bir Fransız vapuru Alı ... anlara yi- y r p. ı \?aşington, 16 (Radyo) - Bitard 
harbi başlamış olacaktır. Eğer böyle B~ t~crülıelere 1000 a ker iştirak et- Anknra, 16 (Telefonla) - Ergani Iık kanununun tadili hakkındaki mu. 
bir harp Alman hava kuvvetler inin mıştır. yece '7 Vermeyince fODla ba f l ttldt ahvillerinin on tiçiincü keşideo:i bu- zakerelere bugün de devam olun• 
kati h akimiyetler inde olabil::;eyd i, 00000 ı.{iin yapılnııı::tır. muştur. Müzakerelerin, gelecek haf. 
belki de karşı tarafı tetkik ed erek D / f . Pads, l 6 (Radyo) - Alman tah - hir knç tanesinin atılan mermilerclen 191132 numarn otuz bin. 13335 ııu- ta sona ereceği zannolunuyor. 

rO onya Se ırinin tcll.ıalıirleri, bugün l\Ialmecli Fran - ku! aııilmı.,~acak b:r hala. ,,.eldigirıi ı e: ı · 4•>r.45 ~7111 1~r.:75n mı • ul h çareleri aramağa sevkedt!rdi. " " ınurn •J 11n, ,,.) >, o • < ,) • - *---
Fakat böyle olmıyacak olur :;a , l.ı ila- protesf J S :l ·ız vapurunu batırını~lardır. ~>200 söylenıt>ktedirler. mnralar iiçer bin, 17728. ~4028. 4:;ı54:J, H }"f k 
k is kinle düşmanlığı h er g ün d a ha y_• 16 (R l ) y_• tonluk Lakavoııt İngiliz Yaptll'll cln Bir çok ) olcular imtla<l ic::aretj ve- fi4R07, 71846. 1·1>798 numaralar 909 a l a S 
f a zla kuvvetlendfrecek, zaman, mlit- .n. aunas. a cyo - n.uunas - torpillenmiştir. Vapurun 6 yolcusu rilcliği zaman tecriibC' yapıldığını zar lir:. kazandılar. 
t efiklerin lehine işliyeceği için , en dakj Polonya se!ıı·i. \'ilonomın Lit - ''e otuz mu rette batı kurtarılım.ştır. zannettikleri için etraflarında obli ·- llundan başka 2 9 tahvilede 120 Maziski yİ kabul etli 
sonra Alman~·anın göreceg-i zara r, vanyaha ilhakını prote::.to etmiştir. Londra. 16 (A.A.) - Cumarte~i er lirn isabet etmb,tir. Londra. 16 (Radyo) - İngiltere 

,, S il ·· ti t"k d . ı. t ı lerin pntladığ-ını görünce hayret et- l"f k b ilk haftalarda vereceği zararın bir efir. bu a razinin mukadderatııı ı ta- g ıı u a an ı en ı zinde va ırı an - =·*·=- hariciye nazırı lord Ha ı a ·s, ugün 
kaç misli fazla olacaktır. yine Sovyctlerin salah iyettar olma- Bı-etagııc ve Loui ane isimlerindeki mişlerclir. Kadınlardan bazıları pi - Rus sefiri Mayiskiyi kabul etmiş ve 

Acaba Almanya her hangi bir bi- <lıkları nı beyan eylemiştir. Sefir Kar Fransız vapurlarının ağ kala!ı yol- jamnlarının il><ttine alelacele manto- Po 'o ry 1daki c/emiryo/ uzun müddet konuşmuştur. 
cularından 400 ki i pazar günii bir !arını giyerek sandallara binmişler - - =*=-

tara f m emleketi zor hyarak, llaJ'ino vet varın Kauna da a r 1 kt f l gen1·s/etı·ıı· vor 
, ,, • 11 y 1 aca ır.. İngiliz limanında karaya çıkarılmış- dir. Bir müstemleke aı.ıkeri yedi ya - ar . T 

hattı dıo.ında taarr uz imka nlan arı- * s t Fransız gemı· lerı· 
'il lardır. Kurtulanlar arasında kadınlar şındaki kardeşine yardım etmek şar- :\J o kovn, 16 (A .. A.) - ovye ma-

yacak mıdır? Bilmiyoruz. Ancak harp M · · 1 d illnı üstünden geçen bir bu,.uk ayhk ac .. r g z ~t ecısı \'e çocuklaı· bulunmaktadır. Bunlar-ı tiylC' bir buçuk saat kadar yüzdükten kamları Ukranya ve Beyaz R~sya a- Bı"r Alman tahtelba· 
Y dan bazılan iki saat kadar !'uyun i - soııra kurtarılmıştır . ki demiryollarını Sovyet demıryolla-

müddet, müttefikler in bu sürprizlere kavt oi -U ı k d ı · Jet çinde kaldıktan soıırn \'aka mahalli- Lou'sisne vapuru. en isini durdu- rına b:lğlamak i.iz-.re hat ar~ g~nış hirini bc.tırdı 
karşı tertipler almış olmasına vak it Tiudapcşte, 16 (A.A.) - Ila,·aı-; - ne gelen İngiliz harp gemileri tara -,rnıı tnhlclbahire yirecek vermek is- mektcdir. I.vo,· - Pod,·olocıf\kı hat - .· , , . 
bırakm~ş olsa gere~ti~.. . Fugetlen l\laagyaro ağ gazetc,.;i, fından kurtarılmışlardır. Ölenlerin temecliği ~cin toı la batırılrnıstır. Va- ' tı bu .uretle tndil edilmiş ve trenler Paııs, 16 (Rad)o) -Atla:; denızln 

tım;l~nıden yendiy~ ıhAtlılatlar olmak ıh- Varşovada muhtelif gazetelerin mtı- 15 kişiden ibaret olduğu zannedil -Jpuruıı lıirinci z, biti ölmüş \e tavf·ıla- hu hal üzerinde normal uir şekilde de ~ozyan. Bretani ve Emil Miket ~·a-
ı va r mı ır . manya sonuna h b' . . . . mckteclir. ~ıııdan birinin gbzü çıkmıc::tır cfere başlamıştır. puılarıııı batıran Aln~an tahtelbahır-

k adar müt tefiksiz mi kalacaktır ? Bu .a ırı olan ve korclıplomatıkle hır - · lerinden biri, Fransız harp gemileri 
suallere d l d"d ·ı e lıkte Var._o,·adan ayrılmış bulunan 1 oo •nrnf111dan batırılmıştır. 

e ı m ı e n cevap verı em z. M t .. s·ıı . d k J> t d 11 Al d s ..... . . acar gaze erı ı ı e n orta an av >.re n.gne .. ".~ı.rnrunun san a arı t 
Eter metodlar tabii hallerın ı mu- b old • . - anya e pro * 

h . ugunu ynzıvor. denızc ınchrıldıgı zaman kadınla r \"C nı a ovy • 
&faza edecek olurlarsa 1939 harbı · L · 1 r / 

bl ..... çocuklar taht bahirJ.erin attıgı ol> " ?tvanya y i novu 
r mukavemet harbi olar ak devam e- " ı d J 

de H Mes · - ~ ferin dağılan parçalariyle yaralan - d b · l b l d 
cat ~~le ei~~k~n~:~~:~ ~:lı7~~ı~~r;;~d:~~ l ort_ırz Q! mış!ardır. Vapur mürettebatının.if~- pagan ası aş a ı ışga e OŞ a l 
ahr· 

1 
. Berlin, 16 CR::ıdyo) - Askeri mü- de"ıne gore vnpurun içinde yedı in- . . 

1 
Kaunas, 16 (Radyo) - Lih·anya 

at 1 ıp erle, !ulh köprüler i bü.sbiltün essseselerle fabrikalarda çalışan Al- şi ,·aralanmı<-tır nretagne .:aııdnl - Kopcınhag, 1 G (Radyo) - Ru. yadan Al manyaya petrol getıren rnpur ::ır- orduları Vilnoyu işgale baslamıstır. 
• 1 nıış olmaz. 1 · · · • · · nda be\•an • • B - man ame esınin haftalık me aisi ·ek- ]arının den"ze indirilme :ni mutea _ ıla, Gestapo tarafından Almanca olarn k yazılmış .... m•yct propaga · -
olanl~rı~ra~~ bkizim gibi h a rp dışmda ~en saate çıkarılmıştır. kıp batmıştıı·. Yolcular :-ı .. nJallardan nameleri uulunmtıştur. Yure leri, cephe gerısının .,:_ ___ .::_ __ _:_ ______ __:...:.:.:.::._::.::.:.:.:.:.:~:.:._~~~~:::~=:.:.:.:.:.=... _______ ..:_ ______________________ _ 
~asunı halkı ,.e garp medeniyetinin D n· ·n c:=\\ n.., nu 0n ~ ~ r.:=\'\ l.fS\ ~ 18' 4=fl /8\ n IE5\ /8' ıe a0 m o e nı:1 
bır ~aha Yerine konulmıvarak e~crleri ~ U U 11'. ~ lb:O '6" U U 'E::i" U U U ~ \YI ~ ~ '9' ;;;;;J) U 
üzerıne titl'iyor Al · t h 

. . · mam·anın, son a - ' 
mmlercle ıleri suruı · ·a b 7' 
w en neYmı ane o - o: 
gu~a usuluna ter "h d v. • . cı e ecegını zan -
netmek ı tem iyoruz H h ld k . · er a e a r -
şıhklı Ye bır ayar büyu··k k t l . uvve er ar a-
sında son sıllhların ve 11 • 

. . son usu erın 
mtıthış bır tecrübesine .. ah"t 1 v b • y ı o acag:ıza 
enzıyor. Bu siJah ve usul} . 1 h erı va nız 
arp maksadlarına hasretmek ·imka-

n1.ı \•ardır. Böyle olmasını temenni ede
ım. 

- - -·*---
Amiral Darlan 

Loryana g"tti ve döndü 

D
Loryand , 16 (Radyo ) - Amiral 
arlan h A . ' ususı ._renle bugün burayn 

gelmış ve hilkQ t k. 
t k me er ·aniyle konuP-
u tan so t k . 

t .. nra e rar Parise dönmliş-ur. Denemede imdadı aıhhi ekibi. Nöbet bekliyen maakeli bir aaker ve bir po li• _ ...... . ~ 

Dökme gaz 
Ankara, 16 (Telefonla) - 15 bi

rinci teşrinden itilıaren İzmir irin 
dökme gazın fiyatı on beş kuruştur. 

Bir lsveç vapuru battı 
Londra, 16 ( Radyo) - Mayna 

çarpan i Yeç vapuru batmış, milret
tebatından 3 tayfa boğulmuştur. 

Polonyada çete mu 
harebeleri başladı 

Paris, 16 (Radyo) - Bükreşten 

haber veriliyor: 
Polonya ordusunun döküntüleri, 

karpatlarda ve Biyaloviç ormanların• 
da çete muharebelerine başlamışlardır. 

Bronz paralar 
Ankara, 16 (Telefonla) - Teda

' jlden kaldırılmış olan bronz para
lar, yılbaşından itibaren devlet ban
kasmca kabul edilmiyecektir. 
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00 Sovyet - Fin}andiye 
müzakereleri 

irleri Loid Corc 
;:-

Sulh için (Jraya gir· 
- Baştarafı 1 inci sahifede - A .. l · R rikaıarda re im çekmek, not aımak 1.m n yan n, ngiltere ve Fransa mesıni uzvelte tav· 

memn4dur. Şimendifer ve limanJar- •t h h [ d b [ siye ediypr 
da kUlliyetli miktarda eş~·a nakli de l e arp Q İn e U Undug., UnU yaşakbr. Ne\•york, 16 (Radyo) _ Loid 

Demokratım gazetesi, serbest li- veni nnf zyorlar Corc, Nevyork Amerika gazeresindc 
l!!4 çıl}an P.ir makale inde, Ruzveltin sulh 

man mıntaka ındnki Almanların u- Londrn, 16 (Rad'l•o) _ Garı) cop- ı d" · h ı · · h zaklaştırılmasıııı istemekte<lir. ,, e ıklerinı, e e Alman - Rus anlaş- ı~ın emen tava utta bulunm sını tav 
Pari' 16 (Radyo) - Puti Parizi- hesinde alınan Alman e~irleri, Al- maRındnn h". bir şey bilmedik!erini si~e etmcM.e ve lıöJle bir teşebbü için 

---....,.---=00 

mü af aa ecrii
dün yapıldı 

derilmi~tir. ) ende Lüsyan Boğ, Aland adaları- rnanyanın İngiltere ve Fransa ile söylemişler, imdiye kadar Rus düş- zamanın ı:ok müsait olduğunu ileri sür 

rma, sıh1 _ c kilatı fevkalade mü- 1\ ı.. en Elhamra sina;.. nm Sovyetlere terkine Finlandi'l·a- harp halinde lıulunduğundan haber- manı trörüııeıı Hitlerin, lıir Rus - Al- mcktedir. 

b 
" dar olmadıklarını ve kumanllanları- man anlaşma ı ·· t · 

m ı i,.lemi tir. Halkın , .ırım : • - ma ı uz rjne de bir yangın pom ası nın asla rıza göstermiyeceg-ini "az- ' ' na rıza gor ermesıne o . 
1 

· t- " nm kendilerine manenadan bahsey- hayr€t etmislerdir ç• 
m ı 1 lemi tir. Halkın al mı ış:.ı- dµ d <l rh. l onduriı muş ur. maktadır. Gazetenjn yazdığına göre · 10 f~yyareJerı· 

da ortadan ka.}b lnıa ı, m - Haµ· h ne b"na ında da )angın çık - bu hu uta Helsinki ve Stok})olm A. LMAN J\J o T' ASJ ~ 
\e ca delerden çekilm i, me!- mı a dn h p· hnnc itfai.}~si tarafın- •JkQmctleri mutabıktırlar. :Muhar- .1-l Bazı şehirleri bombar• 
ıgınaklara girmesi t kdirlc kar- dı n onduı ulmuştlır. rir, adaların bitaraf vaziyete sokul-

Bunlardan bı şka Eşrcfpaşa çayırı masını sulh jçin en müsaid yol ola_ dıman ettiler 
giz- n a t10,80da4bombaatılmı~,fakat rnk görüyor. Şimal devletlerinin İngiltere ile ticari Tokyo, 16 (Radyo)-Çint,ayyare-

. , ma kesi bulun nlar masl le - ha ar olmamıştır. Güzelyalı civarına Övr'de madam Tapui, Finlandi _ !erinden bazılan, bugün japon ordu-
alarm sonunu beK - da bomlı.ı atılmışsa da hasar yoktur. ya meselesinde Staliııin ihtilaflı yo- münasebattnl kesmelPrini istiyor sunun işgali altında bulunmakta olan 

Gozt pe uzerinde dolaşan tayyareler la sapmıyacağını tahmin etmekte ve . Çin şehirlerinden bazılarını bombar-
aat 10,41 de üç tahrip bombası at - vaziyetin mil~aid bir inkişaf göstere- .. Pa~ıs, 16 (Radyo) - Almanya hU- se, İngiltere ile olan ticari münasebet- dıman etmişlerdir. 

9,16 de duşınan talyarel.crinin İz- mışlardır. Bor:ıbalar denize düşmii§ ceği ümidinin mevcud olduğunu bil- kum~tı, İsveç, Norveç v~ Danimarka- !erini hemen kesmelerini ve İngiltere I~~-------------• 
re doğru gelmekte oldukları gbzcü- ve hasar yoktur. diriyor. Y~ .bırer nota :«rer~k, tıca~et gemile- nezdinde sulh.için teşebbüsatta bulun- Taze, temiz, UCUZ 
tar fından emniyet amirliğine ha- Hükilmet önOndeki bombardıman- rının batırıldıgını gormek ıstemezlcr- malannı tavsıye eylemiştir. 

erirnoo şehrin muhtelif semtle - da elektirik şebekesi ile su borularının Helsinki, 16 (A.A.) - Finlandiya =DO==------ il A 

ki canavar düdükleri şiddetli ve harap olduğu farzedilmiş ve yangını nazi ııartisi geçenlerde Berline bir Alman taY,yarelerı· aç 
~ l r çık rmağa başlamışlar- söndürmek için itfaiyeye ona göre ta- murahhas heyet göndermiştir. Heye-

Halk, tehlike karşısında kendisini limat verilmiştir. Su bulunmadığı - ti kabul eden ikinci derecede memur- Her türlü tuvalet 
·)ette hi ettiği yerlere koşmuş - nı nazarı dikkate alan itfaiye, kuman- lan Finlandiya menfaatlerinin Al - • • [ • 

r. Pasif korunma emniye: amirliği, d~n ~- 1brahjm Gunay i~aresinde re- ma~ saha~ı har!cinde bulunduğunu Dün Iskoçya sahillerine gitmişler ve çeşıt erı 
uz sığınak olarak lzmır ,e Knr- tışm ş, motomopları denız kenarına be)nn etmışlerdır. Heyet meyus ola- Hamdi Nüzhet 

d ki sinamal rı, Bornovada d \e şadırvan yakınına koyarak bura - rak avlet etmiştir. Edinburga bomb tmışla d 
· binasını gôst rmiş olduğundan !ardan temin ettiği sularla yangını Hel "nkj, 16 (A.A.) - Hükfimet a 3 f Jr ç 
eleru .. n seri adımlarla ilerliyen öndürmuştur. ve resıni mahfelle Sovyetler birliği Londra, 16 (Radyo) - Röyter A- mek için çok yüksekten uçmuşlardır. ançar 

intizamla bu binalara girmişle- J.,im nda bulunan vapurlara da iki tarafıııdan ileri siirülen taleplerin jansı bil<liriyor: Buna l'ağmen İngiliz dafi tayyare ba- Sıhhat eczanesı· 
' yangın, bir tahrip bombası, gümrük neden ibaret olduğunu if~a etmemek Bugün öğleden sonra saat on dört- tary~ları derhal faaliyete geçmişler 

"k e lcrile caddelerde dolnşan ve- depolarına iki gaz bombası düşmüş - te: fn1•at bu talepler hakkında ecne- te, {iç Alman tayyaresi Edinburg şeh- ve ayni z~manda havalanan İngiliz tay Başdurak Büyük Snlepcioğlu ha
l r bekci ve polisler, kesik ke- tür. Ek.plcr faaljyete geçmiş, haı:ıara bi m' mleketl rde dolaşan şayiaların ri üzerine gelmiş ve bir ce\•elan vap- ya releri de düşman tny'l·arelerini ta-,, ,, nı karşısında 

dük çnl ·a]c nlfırmı, şehrin lıer meydan vermemiştir. Limandaki Nor- e~nc.;ız olduğunu beyan eylemekte- tıktan sonra bombalar atmağa başla- kibe başlamışlardır. Alman tay - -~.,;•---... --.---~ 
1 

~ ymı tardır. ~·akil va ıta- \CÇ rnpurunda bulunan puvantör 1b- dıı ıer. mıştır. Hava o derece berrak idi ki, yareleri bu vaziyet karşısında derhal ...,----. ------·----... 
dd ·ı ı 1 etmiyecek tarzda rahim, rnpurda gizlenecek bir yer arar düşman tayyarelerinin attıkları bom- kaçmağa mecbur olmuşlardır. za geçmışler ve Şnoyberg tepc!ini 

\ lerdc 1 rdurulmuş, yolcu1ar ken muvazen ini k. yb derek ambara Yaşington, 16 (A.A.) - Finlandi- balar tamamen fark edilmiştir. Halk, düşman tayyarelerinin sey- ~aptetmişlerdir. Düşman, topçumu -
kara il ıc etmiştir. Arabacılar, du maş \ e agır r t e yaralanmış•ır. ya orta. elçi IIJn_Im~r Procope rad- Bombardıman on dakika sürmüş rini merak ve heyecanla seyir etmiş- z_un ~iddetli. ateşi karşısında Vatın 

ı r d n oker k yem tor- Şehidlerde Hnvagazı fabrikasında yoda b.ı· nutuk öylıyerek Finlandi- ve Alman tayyerelerinin attıkları bom tir. şımalınden rıcate mecbur olmuştur. 
ı b l ı ı , takını ve arabanm çıkan ) ngın, fabrikanın kendi vesa- ) anın man 'i müzah:ret ve dostlu - balar tamamen denize diişmilştür. Alman tayyareleri köprü üzerine de Harp .g~mileri~iz, geçen hafta Al-

k ·in a ı lardır. Knrşıya- i~i) ı: sonduri.ılemedi-rinden itfaiye ) e- ğu~~an d~la~·ı ~n:ıerıka):a ~inne~ - D.üşman tayyareleri şehire ansızın iki bomba atmı§larsa da isabet ettire- manya. ıçm .. oldugu anl~şı.lan 25 bin 
i 1jy n v puflar, en yakın vapur t.şmış ve sondürmüştür. tıu hgııu b_ıldu mıştır. Elçı Fınlandı - gelmışler ve kendilerini belli ettirme- memişlerdir. ton eş~ a musadere etmıştır. 
e in yana .arak yolcu)arını çı- Turanda Sokoni gaz depolarına n- yanın ye.gune arzusunun diğer millet 00 Parıs, 16 . (Radyo) - Pöti Parizi-

ı 1 roır. Ş hir civarında bulu - tılan bombalardan da yangın çıktığı le_rıe m~ısal ,metpen·eran.c. bir teşri- A 
1 

y~n ga~etesı, ~lman tahte~b.a~irleri-
r g"zlenecek y r bulamıyanlar farzedilmiş kendileri yangını söndü- kı mesaı hın aı:1ı ve barış ıçınde ya~a- m an t a u u ba l d nın takı bine yüz harp gemısının tah-
:1u rm dovar diplerine i!ti~ remediklerinden itfaiye ateşi bastır - mnk olduğunu bildirmiştir. Procope a rr Z Ş a f sis edildiğini ve takibata etraflı su -

mıstır. memleketin Rusya ve Almanya ile rette başlandığını yazıyor. 

k 

"f KAllŞIJ" AKADA do tluk münn ebetlel'ini idame ar - . -Baıtarafı linci aahifede- lümlerinin boşa gitmemiş olduğunu is- Paris, 16 (Radyo) - Alman tay-
a u v r ler a tı korunma • : a ld _ f k • düşman kuvvetleri, motörize ve top- pat edecek surette hareket etmelerini 1 rlni i T 
·n n s· d i k r ı ında şehir Kar ryaka üzer·ne giden düşman tay zu, un .a 0 u~unu, a. at h~~·at.ı ~~n -ç.u -kıtaatiyle kürnyetli miktarda istemek olmuştur. yare e. n'. ngı 1"" dunanmasına ve 
g l m d"klerind n 9,35 de la- yareleri orad·ı da muhtelif yerlere tah- r~.ı~l~r.ınd 11. 'azge5~uyecegı .. g~bı ~-s- tank yerleştirmişlerdir. Cenuptan şi- Nevs Chronicle gazeresinden: po~~ rnpuı larına karşı esaslı. suret-
n il n a· . tir. Şeh:rde der rip, gaz \e Y ngın b mbaları atmışlar- -~I lı) le;. bıtnrafhgı:rle ve butunlu - male doğru askeri sevkiyat devam et .. te ır taarruz yapacakian söyleni-

.. h el t t . t• dır g le t kııf ne imkan olmıyan hiç bir kt d. Al k ti . h Boyle darbelere maruz kaldığımız ;yor. Tahtelbahirleri idare edenlere 
\ e mış ır. . . . . me e ır. man uvve erı, ep ge- . . . . b . . 

10 21 de m fruz on bir Kar ıy .. ka vapur iskı>le i karşı::ıın- n ı ahed ~ı ~e ımza etmıyeceğini ilfı- celeyin na:kledilmektedir. Nakli •at za~an ş~ca~tımız ve f:ra~atımız za- .u hususta genış talımat verilmiş -. . . . z . . . . ve eylemıştır. l ferı kendımıze mal olmaga ıcbar etmek tır. 
n t n r nın Aydın ı tı)rnrr.e- da ekının kahve .ne 10,45 de ısabt!t Pa .

8 16 (R d ) F~· 1 . projektörlerle tespit edilmiştir. hustı u d k. ·kt"d ı . . . - d bi t h · b b b • rı ı a yo - Jn andıva- n n ı ı ı arımızın ne derece Paris, 16 (~ndyo) - Havas ajan-
n zm r uzerıne gelmekte o!dugu e en r a rıp om a ı ur-:ısını yık- d b 1 k • h · Vaziyet öyle gösteriyor ki · Alman- ld - ·· te · . . . a aş ıyan a erı azırlıklara de _ ' o ugunu gos rır. "ının verdiği habere göre; Fransız 
eme po taları tarafından bılclırıl- mıştır. \'anı olunmaktadır IIükümet .hf lar, l\lajino hattı üzerinde umumi bir Daily Heral gazet 5 · d okun _ topçusu bugün Alman cephelerinin 

ve .aııt 10,25 de ikinci alarm işu- "k" k~n.kazknltıknd1ad kalarakk. yaralanan yatlardan yeni sın~fları çağıı:m:Qt:r- taarruz için hazırlanıyorlar. Bunu muştur: e ın e arkasuıı şiddetle bombardıman et-
verılmiştir. 1\1 -r~uz düşman tav- ı ı ışı en az a ırma e ıpleri tara- Gö .. 1 ı·· .. . b k ~ · tespit eden müttefik erkanıharbiye- mı"Qtı'r. 

f d k ta 
.. ru en uzum uzerıne azı öyler ~ 

r eı inin bir kısmının önlerb1de ın n ur rılnrnk hastaneye gonde- tahlive edilmişt·r si, üç haf tatlan beri muazzam ted- Roval Oak b tt F k t f"l 

d d A 
. ·ı · t" • ı · • a ı. a a ı omuzun 

rnr ı. ynı za - r rn r. Yenjden ilaha çağırılan kuvvet - birler almış, yüz kilometrelik bir sa- kuvveti ve müesserh·eti b g" h - Londra, 16 (A.A.) - Royter a -
· t•k f d 1 Da\ hm kahves"nd ç ka "a h d · t hk' t h ı - u un er za 

1 ame ın '1 < • • ' • 1 e 1 n ngın !erle Finlnndiva ordu~unun lıe~yüz a a yenı a ıma azır amış ve mankinden daha fazladır jnnsının Paris muhabiri garp cephe-
~<ligi g?rülmüştür. mıh l'" ı r sı tarafından söndürül. bine iblağ olu~acağı söylenivor. cepheyi g.eçilemiyecek bir hale koy- · sinde bir Alman taarruzunun artık 

. . rııı: şehır halkı, ilk m 1 :\1olotof; Rib ntropla son ·mü laka- muştur. Pınis, 16 (A.A.) - Fransız gaze- tamamen yakın göründüğünü haber 
ı ur tle ıgınaklarn, bina - ,lan iper"t tında, Finlandjyadaki Alman tebaa- . ~ teleri İngilterenin Royal Oakın ziyaı- vermekte ve şu ma10mntı ilave et-

b drum luti rına gizlenmi !er- rr rı, g . f' 1 ri tara- 1 ın biran -0\vel Almnnyal'a nakle- Parıs, 16 (Ra~lyo) - Nasl~~~~I nı ilan etmesini ve nikbet ve felaket mektedir: 
n m erd h ·ç bir panik olma- fındaıı t 1 ıım g lıa l • ...,, . hak dilme ·ni ta\·sive e'l ]emiştir. Ça-:ı tung gazetcsı; cephede buyuk karsısında gö \"'er ·ş ld - . Almanlar bütün cephe u··zerı·nde . ı· 1 d 1 l J J • • • ,. " mı o ugu şecaatı ı ı,; po ı erin, bisikletler),• ara m gaz n n o mnmı~tır. ~~r:kata ıntıza~ etmek lazım geldı- sena etmektedir. hücuma geçmek üz~re büyük hazır-· 
l r~d n h berdar etmek iç·n T. hı .. p bombal11~1TJ1n Ka_rşıynknda Brük el, lG (Radyo) _ Belga a- gını, Almanya, ıtalya ve Rusya nra- . . !ıklar yapmaktadırlar. Bu müna bet erı g r lmilştür. Tayyare] r, hava g zı bor ıları ıle kanalızasvonlar jan 1; Çarşamba günü Stokholmda ında gizlice müzakerelere devam o- Le JU;. gaze~sınde Leo~ Bailby Cou- le ilk ateş hattma bazı Alman s~ıta-

rupl r halinde Güzelyalı, E r.,f la vnptığı tahribat onarma ekipleri tn- toplanac k olan ı v eç, Norveç \C lunduğunu haber vermektedir. ra~ us e Ro)al Oakın zıyalarını her- lan sevkedilmiştir F a t 
u rl rinde B h "b lı K 1 rafmdun kı rı bir znma d t · a·ı )<esten ev\•el İngiliz amirallık dair,.si- "d 1 · r nsız opçusu 

11 
a rı a n, ış a ve . 1 11 a amır e ı - D ninrnrka krallnriyle Fiıılandiv.a · } 0 . . _ -· şı l etle mukabele etmektedir. Ge -

ı t üz rine gelmiş bu hayaliye miştır. rci icumhurunun, sulh için ta\·as~~t- Londrn, 16 (Radyo) - İstihbarat um uı er \crmış oldugunu hatırlat - celevin bir çok motör sesler· . ·n . 
, Al ancakta ,.e Kemerdeki fab- BORı\'Ol' ADAK/ HASAR: ta bulunmak üzere Amerika cum- nezaretinin bugiln neşrettiği resmi maktadır. ve Alınan toı>"USU her hal~:ş~ı mı.~ 

K H k b b 1
·-a K d . y c evzı 

r , ar ıy kada bilha sa vapur ü ümet inasına, saat 10,26 da hurreiı.ıi Ruzveltle italya bnşvekiH ~r teb ıg e: . uc~ r:.tnotunun, şım- leri belli etmemek maksadiyle ses-
i bnuncleki meydana, Turanda- da düşen bir bamba ateş çıkarmış ise .io oliıı·re bir teklif yapacaklarını dıye kadar hıç bır hucuma maruz . Pariş, 1~ (A.A.) - Askeri müşa- siz kalmıştır. Londranın askeri mü-

g ı.. el pol nna )angm, tahrip ve de derhal ôı urulmü tUr. hab r \er"yor. kal_m~d~ğı ve Almanlarm işae ett!~- h tl~r B. I~ı~lerin taarruza karar ver- şahidleri Almanların galip b"r ihti-
b m aları atmışlardır, Büyuk bi- Çar ı hanında çılrnn ;}angın vak- L<ındra. 16 (Radyo) _ I"inlandi- l~rı gıbı, Ork ~oyal ta:rarc gemısı- me::ıı t~kdırınde bu taarruzun Sarre male göre Alsas ovası üzerine yayı-
ı ın si leme suretiyle gizlenmesine tinde sondilrOlmti tur. y:ı ~ıı büyük mağazalar tahliy.e edil- nın de zarara ugrnmadıgı, Alman tay kar~ı ıcra edileceği mütaleasında lan Lauterburg mevzilerine bir hü-
lmış, bir çok yerlerde yangın çık- Orta okula dü en g z bombasından nıckte ve geniş tertibat alınmakta_ yarelerinin ing~liz dona~ma~ı~a kar- bulunmakt~dırlar. Alman kıtaatının cum hazırlamak mnk adiyle Luen _ 
ır çok nhnlar gazlanmıştır. T~s- iki talebe gazlanmış ise de }surtar1Jm1ş.. dır. t veç, Norveç ve DanimarJ.a )lil- şı _ya~tı~l~rı hucu.mun aa akım kal- en !azla mıktarda tahşid edilmiş ol- vald gerisinde külliyetli kuvvetler 

dilen h di eler şunlardır: lardır. kOmetJerj, Finlandiyanın her t.angi dıgı bıldmlmek~dır. dugu cephe Sarre cephesidir. Ren toplamakta olduklarına dair Fran-
S at 10,80 da hükümet binası üze- Ziraat mektebine düşen bir tahrip bir taarruza maruz }calmasma müsa- nehri cereyanının çok şiddetli oldu - sız kaynaklarından daha evvel ah-

bir yangın bombası düı;mliş, yan- tarafından kaldırılmıştır. .ade etmjyeceklerdir. Londra, 16 (A.A.) - Gazeteler Ro- ğu Ren cephesi taarruz için asla mu- nan haberlere sureti mahsusada 0 
-

ıkmış a da saat 10,84 de yetişen bombası path,ımamış v~ bombacılf,lr yal Oakın ziyaının İngiltere için pek vafık değildir. Esa en Fransızlar hemmiyet atfetmektedirler. Fransız 
s c tarnfmdan genişlemeden sön- Küçük çarşıya elti en tahrip bom- Y l ağır bir darbe oldğuunu kabul etmek- köprüleri berhava etmişlerdir. Lük - tayyareleri GoJopne, Coplen Bonne 
m Uştil 

1 
• bası bir klşi;·i yaralamıştır. U g 0 S ; l V ya te. n ncak bu kabil darbelerin 1 ngill<>- sem burgun lam şarkın da ki eep he de M a ins ve M • n he!n mmtak~larınd~ 

Y ngın ) irmi dakika slirmilştur. :Muhtelif ekipler ve b!lhaq a itfaiye • • • renin denizlerde sarfetınekre olduğu tarruz için murnfık değildir. Bu mın düşman tahşidatı keşfetmiş) erdir . 
.Kı la a . ant J0,30 da hucum eden çok iyi bir şekilde çalı mıştır. Af mony ~ r e bır t ıca· cenkcuyan~ gayreti artırmaktan baş- ta~a o.rmanlık ve dağlık olduğundan Bu kuvvetlerin Polonyndan getiril -

anare tarafından gaz bomba::;ı . Sa.~t ?,n ~irde .d~işm~n tayyareleri- ret muahedesi kabir nctıce vermiyeceğini söylemek- Hıtle__rın pek ziyade Omid bağlamış miş 13 fırkayı ihtiva ettiği zannedil- , 
, g z t mizleyici ekipleri der- nın pu kurtülm mı muteakıp verilen tedirler. Times gazetesi diyor ki: oldugu söylenilen tankların hareke- mektedir. 
lh te geçerek gaz temizlemeğe ikinci işar tle halk sığınaklardan çı- irrzaladı . . . . . tini iş~aı edecek.tir. Hi.tı.erin taarru- Alınan diğer haberlere göre Mer-

, gazlan n iki ki i, sıhhi im- karak mut d f al"yetlerinc lıaşlnmış- Belgrad, 16 (Radyo) - Yugoslav- h~:.)e~ıızl~re :akı~ .01~ak ıstıyen, bu ~a /1~ a; ~~esı t~kd~·_ı1nde, kütle zig - Sarburg ve Berzabern 7.veino-
kılatı \C otomobili tarafından 1 rdır. ya - Almanva ticaret muahedesi bu - a mıyet~ edelını odemeye amade da ın e a~ ar aynı şe 1

1 
de bonıbar- beıcken hattı ger· inde müteaddid 

h tnn ine gef ilmiştir. giın imza'~ teati edilmi~tir. Muahede ol;:;ıl~dırt Bu b el_ l, ara smı gü~el ge- ı~a~~e . arp ~~YY~~e d~ri kullana - tanklar ve ta~yarelerle birlikte duş-
m·zıeme e ipleri iperite karşı ltalva sefı•r•l niıı müddeti altı a)dır. ~ıı ~·ın "1 o ge~ılerden da~a gu1..el o- c:gı dımı~ . et·ı :e .e ı.r. Fransız man topçu unun eh mmiyetH tahşi-

n cihazlı maskelerle yetişerek ;J anlA ılnsandarınbz yaıdır. Mı~let, cec:ıur, humanb al e~ekıt der ıhtımale karşı dat yaptığını bi dirmektedir. Toptan 
h · · • l d u ı · r k 0000 e\ t arın nn nzılnrının zıyaına ağ- azır u unma n ır. b. t h . .. }ı rı renklı fılamalarla tah or na ıra s taro· Rig 1daki Almanlar 1 ' k,. F k t d"- latl <. ır a mıne gore Almanlar hilcuma m , bu l erlere kireç kaymağı d . .~\ n~a d"1r." a fi .ge~ ev . arı denız 6 ( hazır sekiz yüz bin ila dokuz yüz bin 

ı, onra temizlik yapmıştır. Bu fın an kabul eJıfecek A 1manyaya nak.o)unuyor huzer 11 e ıfa dece~~e~ı v~zıfenin nıu- Londra, 
1 

Rndyo) Replüs askeri seferber etmekle meşguldür-
. b . 

1 
. 

1 
. d 

16 
( 

1 
atnra ına dnhn buyuk bır zevkle gö- zırhlı ınm torpillendiği hakkındaki 1 U i tt t hk. . •v • 

. nz atı temın e rnüke lef pohs Lon ra, Radyo) - talyanın Paris, 16 (Radvo) _Havas Ajan- ğ'" kl d" Alman haberler· . 1 d er. mum sure e a ·ım edıldıgı-
d . d k 

1 
. 

1 
. f" . B t" . u gerece er ır. ı ) a an ır. . il p 1 ..:ı _ 

r e mas e erıy e faa- yenı e ırı a l) anı, yarın hariciye sının Hign muhabiri azı) or: . ne g9re m n o onyaua ynptıgı 
""IU tur. nazırı Lord Halifaks tarafından kabul Buradaki Alm n teb a mı almak D .

1 
T 

1 
h . ~arıs, l6 (Radyo) - Saat 21 de ilk taarruzda tatbHs: edilen tabiyele.-

ln e Ankarapalnsa jsa- olunac k \e 1 alyanın takip etmekte üzere ) irmi , pur g ım· ·r Alman- t 31
.vlt e gr~pd. )'.a

1 
zı~·orl.: . ntAlar eden re mi tebl"ğ: rin aynini tatbik edece~, yani tank-

b
. t h . ı. b 

1 
_ · ngı ereye m ırı m o an bu kabı! man kıt"atı uzun süren bir to ı l h k t t"kt 

J• a rıp uom asının husule o duı-11 ve hundan sonra takip edecei!i \•aya götürulecek olan Almanlar otuz d rbel .· t• . d . . . ' P nr a re e e geç ı en SQnr:ı top -
:ı~ını, eııkaz kııldırma siynse h k ında malOmat verecektir. be§ pindir. ' 1 ~ 

1 
eı ınd ne ıce k1 1aıma. onu ~en~ çu ate _ınden o~rn . fozcrn "arkınd <'U u v tayyar l"r· bim ye i "itmda 

e\ arın an ma tu dilşenlerın o· ve 6 kılometrelık hır sahada taarru- müsademe kıtal ·ı kullanacaktır. 



17 Teşrinievvel !139 Satı (ANADOLU) 
Ja:m~r birinci .icra memurluğun· I' ·••••••••• ................. , .............. , ...................... ,,,.,,,. .. ,,,,,,,.,,,,,,, ... ,,.,,,,,,,,.,,&._. .. 

d ~lzmır Levazım Amirliği Satın Alma ~ 
·i:mir iş banka ·ın:ı ipotekli borçıu_I S ıtılık ve kiralık ~ Komi•yonu. ilanları i 

~nr~an ~~i \:e Hüseyin knrdeşlerin f b • k lzmir ietwzım anıfr1iği satın alma. komisyomındarı: 
ızrnır bırmcıkordon cadde~inde 194 a rı a ı - 1zmir müstahkem mevki merkez birliklerinin 60 bin kilo sade-
ve ikincikordonda 167 numaratajlı f yağı ihtiyacı kapalı zarf u~ulü ile eksiltmeye konmuştur. 
alan etrafı dıvarla çevrili ve tapu- zmire trenle iki saatlik me - 2 - İhalesi 19 birinci teşrin 939 perşembe günü saat 15/30 da İz-

s~~e?e şimendifer istasyonun mirde kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
nun 1201 ada ve 7 parselde kn.rıtlı bıtışık denecek vaziyette zeytin yapılacaktır. 
480 metre ve 52 desi metre murab - ve pamuğun en bol yerinde sekiz 3 - Tahmin edilen tutarı 57000 liradır. 
balı ve 7200 lira kıymeti muhammi- sene evvel makineleri tamamen 4 - Teminatı muvakkate akçası 4100 liradır. 
neli arsasiyle gene borçluların Ak - yeni olarak Avrupadan getirile- 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
deniz mahallesinin Gazibulvarınm rek müceddeten kurulmuş üç rağ 6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gl>s-

preseli komple bir zeytinyağı termek mecburiyetindedirler. lsmetpaşa bu iv arının katettiği dir- f b 'k 
a rı ası ile dokuz çıkrıklı gene 7 - Eks:ltnwı:e iştirıık edecekler 2490 sa)·ıh kanunun ~ki ve ü~ü.ncii 

se~ ve basmahane civarında 992 tam te~kilatlı bir pamuk fabrika- madclet~rınde ve şartnamesinde yazılı vesikalarıyle temınat 
ada VP parsel l pafta 82 de ka}·ıtlı sı mükemmel işler bir halde .sa - ve teklıf mektuplarını ihale .saatından en az bir saat evvel ko-
200 metre muralr'Jaı eski 19 numara- hiplerinin İstanbula nakilleri do- mü:yona vermiş bulunacaklardır. 4 8 13 17 3644 
1ı ve tamamı 2400 lira ıw~metli arsa laybıiyle çok müsaid şeraitle a - J . 1 . l 

~ 1 cele satılık veya kiralıktır. zmır evazmı mmr iği satın alma komisyonundan: 
s1 gene borcluların bu adanın vanı - Ad re:': l - Maltepe piyade. atı~ ~kulunda yaptırılacak olan der~hane .keşi~ 
başında 992 ad~nın 2 parselinde ka- latanbul Cöztepe Ridvan _ ve ~rtnamelerıyle planına göre kapalı zarfla ihalesı 19 bırincı 
_ntlı 19-1 ve 19-2 numarajlı 209-50 pafa aokak 9 No. müracaat teşrın 9~9 perşembe gün ti saat on dörtte yapılacaktır. Muha!11-
metre murabbaında ve 2508 lira mu- m .... - men keşıf bedeli 71040 lira 63 kuruştur. İlk teminatı 5328 lıra 

;:ından hariç kalırlar. ? kuruşt\1r. Keşif cedveli ve planı bedeli mukabilinde ait oldu-
hammen kıymetli ar"-ası açık artır- 4 _ Gösterilen günde artırmaya lu şubesınden verilebilir. 
nıa suretiyle 20-11-939 t:ırihine mil- 'ştirak edenler artırma şartnamesini 2 - steklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı 
sadlf pnartesi günü saat 11 de dai- k~n:~mın iki '~e üçüncü maddelerinde yazılı vesikalarıyle ihale 
remizde satılacaktır. kıımuş ve lüzumlu malllmat almış gununden sekız gün evvel vilayet nafıa fen müdürlüklerinden 

e bunlar ıtamamen kabul etmiş ad alacakları vesikalari~·le beraber belli gtin ve saattan bir saat 1 
- Şartname 9-l 1-939 dan itiba. ve itibar olunur. ev.ve! teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma ko-

ren herkesin görmesi için açıktır. k 1 k d" i ·h mısyonuna gelme! · 3 17 
5 - Gayri men u en ıs ne ı a- ........ 1 ........................... ~···.·:·.~~!; .................... ~ ... .!~ .................................. . 2 - Birinci artırmada muhammen Je olunan kimse derhal veya verilen zmır levazım amırlıgı satın alma komisyonundan: 

hymetin 1-75 ini sürülen peyi bul - mühlet içinde parayı vermezse iha- .. 1~0 ton bulgur alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 26-10-939 perşembe 
mazsa satıı on beş gün daha tehir e- le kararı f esh olunarak kendisinden gunüd saat 14

1 •
30 da tophane~e istan~ul levazım amirliği satın alma k~mi.syo 

.. . nun a yapı acaktır. Tabının bedelı 17150 lira ilk teminatı 1286 hra 25 
dilerek ikinci artırması 5-12-939 ta- -vvel en yuksek teklıfte bulunan kuruştur. Şartnamesi ve numunesi kom· d .. ··ıebilir. İsteklilerin 

k" t · ld x. b 1< "' "k 1 ısyon a goru rihine müsadif salı günü saat ıı de ımse arze mış 0 UgU edelle al... an~nı vesı a ariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatından evvel 
mağa razı olur:;:a ona razı olmaz ve- komısyona vermeleri. ıı 17 21 25 

en çok artırana ihale edilecektir. J 
ya bulunmazsa hemen 15 gün müd- zmi: levazım amirliği satın alma komisyonundan: 3 

- Bu gayrimenkullerde ipotek detle a7tırmaya çıkarılıp en çok ar- hi . Manısad~ ~ul~nan birljklerin sene.tik 310500 kilo k~ru otu '!11üteah
alacaklarla diğer alB.kadarların ve tırana ıhale edilir. İki ihale arasın- dı taahhUdunü yapamadıgından şera~t ve evsafı dahilınde yemden Ea-

. tın alınacaktır 
irtifak hakkı sahiplerinin gayrimen- dakı fark v~ geçen günler i?in yüz.- Kapa~ı ~a~fla ihalesi 31/lo;939 günü saat on birdedr. 
kul üzerindeki haklarını faiz ve de 5 ten he.3ap olunacak faız ve dı- Hapsının tutarı 12420 liradır. Ve ·ık t · t 931 lira 50 kuruştur. 
ma ft d . b • k l · h t t kl"l · "Ik · 1 emına ı .. sra an müte air iddialarını ış u ger arar ar ayrıca hükme acet .,~. e ı :.rı.n ı.. temınat makbuz veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 
ilandan itibaren yirmi gün içinde ev- kalmaksızın memuriyetimizce alıcı - t-;~ı ve uçünc~ maddelerinde yazılı ves:kalariyle beraber ihale saatınd~n 
rakı müsbitel.eriyle birlikte memu- dan tahsil olunur. Fazla malOmat al- oır saat evvelıne kadar teklif mektuplarını Manisa tüm satın alma komıs-
1 iyetimize bildirmeleri icap eder ak- mak istiyenlerle taliplerin memuri - vo~na .!;!~leri. 11 17 22 27 
si halde hakları tapu sicilli ile sabit yetimize 39-5989 numara ile müra - lzmir le1Ja::ım aMiJ'liği satın alma komisyonımdan: 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma caatları ilan olunur. 1 - İzmir müslahkem me,ki askeri hastanesinin 48 bin kilo kesil-

işi gününde tes'im etmeği prens:p edinen ve bu
nun1a iftihar eden bir müessesed·r 

.... ~~ .. K•e•s•ta•n~e~p•a•z•an ... d.em .. ir•c•il•e•r~6•7 .. -•6•9 .... T•e•le•f•o•n•:•Sm9m9m3 ........ ı 

M. /Jf. V .. Deniz Levazım satın 
alma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 17.509 lira olan 500 metre kaputluk ku

nı:ış 19/10/939 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15,30 da 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Ka l'ı teminatı 2626 lira 35 kuruş olup şartnamesi her gün !rn
mi.syondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatta Kasımpaşada bulunan komisyo-
na müracaatları. 8398/3821 

Devlet Demiryolları umum 
müdürlüğünden: 

İdaremizin mııhtel!f yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım he -
kimlerinP. ihtiyaç vardır. Verilecek maaş 177 liradır. 

Ayrıca mesken veya mesken bedeli verilir. 
Serbe:ıt bulunmak ve yaşları 45 ten yukarı olmamak üzere taliplerin 

devlet demir yolları zat işleri müdürlüğfine milrncaatları. 
17 19 21 5254/3799 

miş korun eti 11 birinci teşr:n 939 tarihinde kaplı zarfla yapı
lan eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlıkla satın alına -
raktır. 

2 - İhalesi Hl birinci tç~rin 939 perşembe günü saat on beşte kış
lada lzmir leYazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla-
caktır. 

3 - Tahmin Qdik:r tutarı 20640 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 1548 liradır. 
5 - Şm·tııamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncli 

m:tddeleriııde ve şartnames:nde yazılı vesikaları ve t.erninatı 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü-
rac~atları. 

lzııdr le,;ı.hım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu ihtiyacı için 25500 kilo makine yağı, 7665 kilo gaz yağı, 

761)!; kilo gres yağı, 7 birinci teşrin 939 tarihinde pazarhkla ya
pılan eksiltme~inde talip çıkmadığından pazarlık 20 birinci teş
r;n 939 cuma günü saat 15 de kışlada İzmir levazım amirliği sa
tm alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin iı:thmin edilen tutarı 13944 lira 8 kuruştur. 
3 - Teminatı katiye akçası 2091 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartname~; komisyonda görülebilir. 
5 - !stekliıer ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Pı:ııarlığı-ı i§tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncil 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
nıuvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü
racaatlaı·ı. 

ızmıı le\ a~ını amirlıği ::;atın alma komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo Cinci 

.23 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde v~ 2.70 metre yüksek
lia'inde ahşap bir çift .)reni dubanın inşası ve dubaların biribirine bağlan
ınası ve 150 günde devlet demir yolları Haydarpaşa limanında teslimi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 35602 li- 80000 Yulaf 
radır. 50000 Saman 

Eksiltmn Haydarpaşada gar binası dahilinde birinci işletme komis- 1 - lzmir müstahkem mevki birlikleri hayvanatı ihtiyacı içh1 yuka-
)'onu tarafından 27 /10/939 tarihine müsadif cuma günü saat 11 de ic- rıda cins ve mikt.arı yazılı iki )<alem yulaf ve saman ayrı a.yrı 
a-a .edilecektir. Bu gibi deniz vesaitini evvelce hüsnU suretle )'aptıklarına pazaı-lık anretiyle satın alınacaktır. Taliplerin 18 birinci teşrin 
daır bir ehliyet vesikası ile birlikte teklif mektuplarını mazrufen ayp.i 93~} perşembe gün[l sa~t onda kışlada İzmir levazım amirliği 
~ün •IMlt ona kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. satın alma l.;0:n:·ı:.·onuna müracaatları. 

Posta ile gönderilecek teklifler için postada vııki olabilecek taahür- /zmir leva%ım amirliği satın alma komisyonundan: 
ler k~uı edilmez. · 1 - 190ton pilavlık pirinç alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

. uvakk3t teminat 2670 lira 15 kuruştur. Fenni ve eksiltme şartna- 24/101939 salı günü saat on beşte İstanbul Tophanede İstanbul levazım 
melerıyle1 tnukavelename esaslan ve planları idaremizin Haydarpap, An- amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 41800 lira 
tara ve !ll\fr \teznelerinden 179 kurua mukabilinde alınır. ilk teminatı 3135 liradır. Şartname ve numunesi komisyonda görülebilir. 

'Jf tsteklilerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale saatından bir 
8 12 17 22 7948/367i ıaat evveline kadar komisyona vermeleri. 7 12 17 21 

Kamyon kazası lzmir levazım amirliti aatın alma komiıyonıandaıı: 
D a· d a Teminatı 

e ırmen a ı C:flddeaı"nde şoför Tahmı·n kk 
Ah d wl H muva ate 

me or u ani, idaresindeki kam Cinsi lıedeli 
7onu Muatafa oAfo, 12 Yaşında llha- Miktar• Lira Kr. L7::;as~r. 
11.a çarptırarak başl?)dan 'Yaralanma- Kilo İhale tarihi gilnü ıaati 

•ına sebebiyet vermiştir. 

Nazilli hukuk bi.kinılii,ınden: 
Turan mahallesinder. uluborlul 

•e:nerci Mehıned oğlu Ali karısı Ay~ 
ıe. Demir tarafından Kocası Ali De _ 
lllır aleyhine açılan boşanma da'Vası
~ın Yııpılmakta olan muhakemesin _ 
Ge rnUddeialeypin yeri belirsiz oldu
t~nda.n ilanen davetiye ve gıyap teb
lıg edılmi4 i.be de gene gelmemiş ol -
anasından ve tarafların ~·rılığı üç ay-
aan fazla sur .. 1 ·ıA 

muş o masından ı anen 
.kanunu mede · . . . . 

. . nının 132 ıncı maddesı 
aııucıbını:e bir 

d 
ay zarfında karısını e-

•me avet ve .1.1.k . . . . 
e\ ı ı vazıf elerını bır 

•f zarfında Yapnıası i in t br· 
1tanıına kaim ~ e ıg ma -

olmak Uzere kevfiyet 
&ıln olunur · 

. 8820 

2340 Sade yağı 2228 00 166 73 19/10/939 Perşembe 13/30 da 
1200 Kuru üzüm 180 00 13 50 19/10/989 Perşembe 14 de 
6000 Pirinç 1440 00 108 00 19/10/989 Perşembe 14/30 da 
1620 Zeytinyağı 777 60 58 32 19/10/939 Perşembe 15 de 
3000 Sabun 930 00 69 75 19/10/939 Perşembe 15/30 da 
2700 Toz şeker 729 00 64 68 19/10/939 Perşembe 16 da 
4200 Kuru fasulye 56f 00 40 95 19/10/939 Perşembe 16 da 
2700 Zeytinyağı 540 00 40 50 19/10/989 Perşembe 16/30 da 
3600 Nohut 432 00 32 40 19/10/939 Perşembe 16/SO da 
1 - lzmir deniz komutanlığı birliklerinin yukanda cins ve miktarı yazılı dokuz kalem erzak ihtiyacı 11yrı 

ayrı şartnamelerle ve açık eksiltme suretiyle yapılan eksiltmesinde talip çıkmadı,iından ayrı ayrı pa
zarlıkla satın alınacaktır . 

2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda fzmirde kışlada da İzmir levazım amirliği ıatın al-
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminat akçaları hizaların la yazıldır. 
4 - Şartnameleri komisyonda ~örülebilir. 
5 - Pazarlığa işt:rak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı 

vesikaları ve teminatı ınuv:ıkkatları ile birlikte ihale snatından evvel komiı~·ona müracaatları 

(SAHiFE 5) 

ltmfr l ı:o .. wı amfrli§i satı alma komis11onurıd,.,.. 
1 - Beıgaına garnizon birliklerinin lıir senelik ihtiyacı ohm 600 

tfln linyit kömürü kaplı 2:arfla eksiltmeye kmımuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 9000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 675 liradır. 
4 - İhale ,3111 939 perşembe günü -.aat on beşte Bergam~ satın al· 

rna komisronu binasında yapılacaktır. .. 
5 - Evı:;af ve ~aı·tları her gün komi~yonda göriilebilir. 
6 - Taliplerin belli belgeler ve muvakkat teminatlarını ihale saatın. 

d~n evvel en geç bir saat evveline ka.oal' komisyona makbuz 
mukabili teslim etmeleri. 17 21 25 31 

1zmir l~nıznıı amirliği !ıatııı alnw kmniıyommdan: 
Niktaı·ı 

Kilo Cinsi 
v 

10000 Pirinç 
7375 Gaz yağı 

1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri için yukarıda cins ve miktar· 
tan yazılı iki kalem pirinç ve gaz yağı pazarlık suretiyle satın 
almacaktır. 

2 - Taliplerin 18 birinci teşrin 939 çarşamba glinü saat on be~te 
kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonuna müra
caatları. 

lzmir leN.ızıtn amirliği Batın alma komisyonmıdatt: 
50 bin metrekıadar yatak kılıfhğı bez alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme

si 18/10/939 çarşamba günü saat 14,30 da Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 16250 Ji. 
radır. Kati teminatı 2437 lira öO kuruştur. Nümunesi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli saatta komisyona gelmeleri. 

lzmir foı·ıı~ım amirliği satın nlma komisyonunc!an: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki teşekkülleri için kapalı zarfla ek· 

.siltmeye konulan 15 bin kilo sade yağının 7/10/939 cumartesi 
günü zuhur eden taliplerin teklif ettikleri fiyatlar komisyon
CP. gali görtildüğünden 2490 sayılı kanunun kırkıncı maddesine 
göre bir ay müddetle uzatılarak pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Pazarlığı 23/10/939 pazartesi günü saat onda Çanakkale Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sade yağının beher kilosu 100 kuruştan 15 bin lira kıymet bi-
çilmiştir. Muvakkat teminatı 1125 liradır. 

4 _ isteklilerin mezkfir tarihtE! teminatları ve ticaret "Çesikaları ile 
birlikte komisyona müracaatları. 

Jzmir leı·azı mamiı'liği satın almrr komisyonundan: 
190 ton kuru fasulye alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 26110/939 

perşembe gilnü sat on beşte İstanbul Tophanede levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 24700 liradır. İlk teminatı 1852 lira 60 kuruş
tur. Şartname ve numunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanun! 
vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 11 17 21 25 

lzmir leı•azwı amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Mani.;:a tümen birlikierinin senelik ihtiyacı ohm 42000 kilo makar-

na şerait ve evsafı dahilinde satın alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 20-İlk' Jşrin-939 günü saat 10 dadır. 
3 - Hepsinin tutarı 10500 liradır. 
4 - İlk teminatı 787 liradır. 
5 - İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariy!e beraber 
ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar te~ıf mektup. 
iarını Manisa tlim satın alma komisyonuna vermeler!. 

27 4 10 17 

lzmfr let'llzım aınirliği satın alma komisyonundan: 
44300 çift yün çorap alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmes~ ~~~1/939 

perşembe &"Ünü saat on beşte Tophanede İstanbul levazım amırlıgı aatın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 22150 .liradır. İl.~ ~em~
natı 1661 lira 25 kuruştur. Şertname ve numunesi komısyonda gorü.lebı
lir. İsteklilerin kanuni vesikaları ile beraber teklif mektuplarını ıhale 
ıaatından bir saat evvel komisyona vermeleri 17 22 27 31 

lzmir Defterdarlığından: .. 
ı _ f zmfr hükümet konağı maliye dairesinde yapıla~ak bacalar ıçın 

24!l0 No. lu kanun hükümlerine göre açık eksıltmeye konul • 

muştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 1308 liradır. 
3 - Teminat akçası 98 lira 10 kuruştur. . 
4 _ İhale 1/11/939 çarşamba günil öğleden sonra saat on beşte mı!-

li emlak dairesinde icra edilecektir. A • • • 

5 _ Talipler keşifname ve şartnameleri millı emlak servısınde gö-

rebilirler. . 1000 l' 
6 _ Münakasaya iştirak edecek olanlar devlete aıt en az . ıra-

lik inşaatı bUsnü suretle ve hiç bir ihtilaf _çıkarmaksızın ıf.a ~de-
ki · b ı·ıı.ı· vaktı'nde ve dürilst bır surette yapabılecek-ce erıne ve u ~ . . 

l · d · f mildürlüğünden ala.cakları vesaikı komısyona erme aır na ıa 
17 27 ibraz etmeğe mecburdur. 

Istanbulda Nafia müdürlüğünden 
7/11/939 salı günü saat on beşte fstan~ulda N~!ıa müdürlüğü e~-

·ıt k · dasında 21867.14 lira keşif bedellı İstanbul Gureba 
il me omısvonu o l"k'l 'k k · t 
h t · • · · d yapılacak dahiliye anfisi po ı nı ısmı ınşaa ı ka-as anesı arazısın e 
palı zarf usulüyJe eksiltmeye konulmuştur. 

l\ı k 1 ksiltme bayındırlık işleri genel, hususi v f nni şartna.. 
u ave e, e ' . d·- k ıo k 

meleri proje keşif bulasasiyle buna müt.eferrı ıger ~vı l uruş mu· 

kabilinde dairesinde verilecektir. 
Muvakka~ ten jnat 1640 lira 05 kuruştur. 
İ t kı ·ı · teklif mektupları ve en az bir taahhüdde 20 bin liralık 
s e ı erm . d 1 ld w • 

bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerın e~ a mış ~ .ugu vesik~lara ıs· 
tinaden İstanbul vilayetine müracaatla eksıltme ta.rıhınden 8 gün evvel 
alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ticare~. odası vesıkalarını havi kapalı 
zarfı 7;11/939 saJı pnü saat on dorde kadar İstanbul nafıa müdf1r. arını 

7 22 lüğüne vermeleri. 1 27 2 8341/3796 

ArmutJu Belediyesinden: 
Eksiltme ile alınacak bir motopomp ve tef errilatı bedeli muhammen! 

1950 liradır. Teminat yiızde 7,5 hesabı ile 146 lira 25 kuruştur. Fennt ve 
hususi şartnamesi Armutlu belediyesinden meccanen tedarik edilir. 

Eksiltme müddeti 2 ikinci teşrin 939 perşembe günü saat on altıya 
kadar yirmi bir gündür. İhale günü bedeli haddi layık görülmez veya ta
libi çıkıpazall artırma on gün müddetle temdid edilir. Eksiltmeye i~tirak 
etmek istiyenJ.erin artırma ve eksiltme kanununun hükümleri dairesinde 
\•esaiki lAzimelerini ibraz etmeleri lazımdır. 

!hale yeri Armutlu belediye dairesidir. Daha fazla malümat almak 
istiyenlerin Amıutlu belediyesine müracaatları ilin olunur. 

17 20 23 26 8826 
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' 

MİLLi PİYANGO İDARESİNDEN: 
1 l\1i· · ı Pya·1~0 bilet'eri 11·10-1939 tarihinden itibaren T. C. Ziraat Bankası şube ve ajanlarının bulunduğu mahallerde sabşa çıkarılmıştır. 
2 Perak 21 de o' arak sa:nıağa mecbur oldukları intikal planı biletleri için her baiye seyyanen yüzde 10 komisyon verilmesi kararlaştırılmıştır. 

3 - Mili Piyango bayii olmak için şeraiti an1amak ve bayilik ruhs.:tname5İ almak isteyenlerin hüviyetlerile sarih ticarethane adreslerini ve seyyar bayilik 
isteyenlerin ise hüviyet ve ikametgah adreslerini gösterir bir dilekçe ve iki fotoğraf ile birlikte T. C. Ziraat .bar.'kası şube ve ajanlarına müracaat etmeleri. 

Musik i Gedikli Erbaş hazırlama 
Ortcokuluna talebe alınıyor 
1 - Ankarada Riyaseti cumhur bando heyeti binasındaki musiki 

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

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

3 - Kaydı kabul şartları : 
a) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
b) Vücuc.lünün teşekkülatı düzgün ve ahenkli, sıhhati yer inde 

olmak. 
c) Ağız, diş, parmak teşekkülleri musikiye elverişli olmak. 

(dişleri tamam, ağzı diizgiin, elleri tabii) 
d) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ahlak ve seciye sahibi ol

mak. 
c) Terki tahsil müddeti iki seneden fazla olmamak. 
f) 14-17 yaşında olmak ve bu yaşlara ait boy ve ağırlıkta bu

lunmnk. 
g) Evvelce gördüğü tal1sil derecesini gösterir şehadetname ve

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

çıkarılmış olmamak. " 
~ i) Şehirli olmak ve musikiye hevesli bulunmak. 

4 - Bu şartları taşıyanlat• bulundukları yerler in askerlik şubelerine 
mür: caat edecekler ve askerlik şubelerinde bulunan askeri lise 
orta okullarla, gedikli erbaı:: hazırlama orta okullarına ait kaydi 
kabul şartlarında yazılı vesikaları tamalatıp şu be yolu ile 
.:\nkarada askeri liseler müfetlişliğine gönderilecektir . 

~ stidalarda aclreslel' sarih olacaktır. İstekliler çağırılmadıkça 
.. 1,,.. bulundukları yerlerden hareket etmiyeceklerdir. 
5 - Kaydi kabul için A~kerlik şubelerine müracaat 20 birinci teş

rin 939 tarihine kadar devam edecektir. 
10 12 14 17 

Urla Ta haffuzhanesi nıüdürlü
ğünden: 

Tahaffuzhane clah ilinde tamir ettirilecek 25 tonlıık su havuzu mu
hammen fiyat 736 Era 6 kuruştL1r. Muvakkat teminat 55 lil'a 25 kuruştur. 
Açık ek:siltme 25 X !J39 çarşamba günü saat on birde tahaffuzhanedeki 
mahalli komisyonda yapıl2caktır. İsteklilerin şartnameyi ve keşifnameyi 
görmek için her gün tahaffuzhaneye, .müracaatları ilan olunur. 

11 17 20 23 3786 

lzmir Iı1emleket hastahanesi 
Baştabipliğinden: 

Hastanemizde vefat edip sahip ve vari.::leri tarafından müddeti mu -
ayene:;i zarfında alınmıyan 168 kişi~ c ait elbi..;e çamaşır ve benzeri eşya 
satılığa çıkarılmıştır. 11-10-939 tarihinden 26-l 0-939 tarihine kadar 15 
gü nlük iJan müddeti hitamında ha::;tahancde <çık artırma ile satılacaktır. 

İstekli olanlar ihale günü olan 26-10-9:~9 tarihine rasllıyan salı günü 
saat 9 dan 12 ye kadar İzmir memleket hastane.sine müracaatları. 

15 17 19 21 3770 

T. C. Ziraat bankası 
, KURULUŞ TA Rl Hl 1888 

Sermayesi: 100 ,000,000 Türk lira$ı ŞulH 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para birik tirenlere 28800 l:ra ikramiye verecek 
Ziraat lıankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

a z 50 lirası bulunanlara senede dört defa. çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana g öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
4 < 500 c 2,000 c 
4 < 250 c 1 ,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 3,200 c 
DİKKAT: Hesaplarındaki par alar b ir sene içinde elli liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz lasiyle verilecektir . 
Kur'alar senede doı t defa, 1 cylfı l, 1 birincıkanun, 1 mart ve 1 ha· 

z iran tar ihlerinde çı;kilecektlr. 

at 
M antolu«, P :rı· 

luk erkek, kaoın ~ 
musammaları ~ 

BAYLAR ?-,;~~ 
için palto, par· ~i • 

desü ve eyi ·~1 1 

elbise ve ağır 
hazır mantoları 

1 rahim 
Karakasta , 

* l '1. P. Henri Van Derze Sperco vapur acentesi 
vAt ...,:-· A..RIN HAREKET LİSTESİ «ADRİATİCA» SOC. AN. Dl 

Amerikan Eksµort Lines, İne . 
Nevyork için 
«EXERMONE» Vap. 10 ilk teşrine 

doğru bekleniyor. 
cEXECUT!VE» Vap. 14 ilk teşrine 

doğru bekleniyor. 
cEXPORTER V ap. 27 ilk teşrine 

doğru bekleniyor. 

ARMEMENT DEPPE, ANVERS 
Anvera için 
«GİRONDE» Van. Halen limanı~ 

mızdadır. • 

D. T. R.T. 
Tuna lirnanları için 
«TİSZA> Vap. 15 ilk teşrine doğ

ru bekleniyor. 
cDUNA• Vap. ilk teşrin sonlarına 

bek!eniyor. 

NA VİGAZİONE 
<ı:QUIRINALE» vapuru 15/ 10/ 39 ta
rihinde beklenmekte olup Adriyatik 
limanları için yük alar ak hareket e· 
decektir. 

<ı:CALDEA» motörü 25/ 10/ 39 t a· 
rih inde beklenmekte olup Cenovş 
ve Marsilya limanları için yük ala· 
rak hareket edecek tir. 

İT ALİA ~ SOCİET A ANON1M:A D .. 
NAVIGAZ! ONE 

«VULCNİA» motöril 20/ 10/ 39 t ..... 
rih inde Tir yesteden Nevyork limanı 
için hareket edecektir. 

cSATURNİA:• motör ü 1/ 11/ 39 
tarihinde Tiryesteden N evyork li -
manı için hareket edecek tir. 

cREKS> m otörü 1/ 11/ 39 t arihin
de Cenovadan Nevyork limanı için 
h ar eket edecek tir. 

cOCEANİA» motörü 16/ 10/ 39 tıı• 
Service Maritime Roumain r ih inde Tiryesteden Cenubi Ame
Köatence Kalas ve Tuna limanları rika lünı.ınları için h ar eket edecek ' 

Bu~u~su 1uz tir. 
• iç~ARDEAL» V "lk t . cNEPTUNİA» motörü 19/ 11/ 39 

dog-ı·u beki . . ap . 11 ı eşrıne tarihinde Tiryesteden cenubi Ame -
ennor. ·k l" 1 · • h k t d k· DUROSTO.R V 28 'lk t . rı a ıman arı ıçın are e e ece « » ap. ı eşrıne t" r 

doğru bekleniyor. ı · 

Ankarapalas ---••! 
5 

C . İlandaki hareket tar ihleri ılc nav· 
a. 1 . te: ommercıale Bulgare de Na- lunlardaki değişikliklerden acente· 

vıgatıon a vapeur 

L k t P t h • Haifa İskenderiye ve Port Sait için miz mesuliyet kabul e tmez. Daha 
0 an Q Ve QS Q aneSl «BALKAN» Vap. 1 ilkteşr:ne doğ fazla ı:afsilat için İkinc i ltordonda 

En müşkülpesendleri tatmin edecek derecede mükemmel olan lokan- ru bekleniyor . FRA TELLi SPERCO vapur acent e· 
ta \'C pastahanemiz l)ir aile ~·uvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase- sine müracaat edilmesi rica olunur. 

ss. cACHAIA» ve ss. d\10REA '> TELEFON _ 2004 • 2006 
5ebetiyle en temiz Ye modern bir salon haline ifrağ edilm1'şlerdir. Teşrif Bu vapurlara aid konşumento h a-l
ti 'le beraber fiyatları tahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim milna-

eclecek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. milleri ve bu vap url arda eşyası olan -----

_______ .... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~R~,·A~H~U~I~~E~NjN~U~R~~~~E müeu~elM yapn~kl arı muam~e Ohvier ve şürekdsı 

hakkında rnah1mat edinmek üzere a - Limited 

Hüse yin Hüsnü Uzis 

Pek büyük fedakarlıklarla ve yalnız 939 senesi İzmir enternasyonal 
fuarına ait olmak üzere getirtmeğe muvaffak olduğum 

Amerikanın 
Simmons fabrikasının 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir r enkli snndalya ile masala
rını saygılı müşterilerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edilen meta
net, zarafet ve rahatlığı ancak mezkur karyola ve somyalarda bulunaı.:ağı 
ve fiyatlarda bir bir zam olmadığını saygılı müşterilerime bildir irim. 

Her müşteriyi tatmin edecek şekilde yerli karyola çeşitleri ve gayet lüks 
Avrupa çocuk arabaları dahi bulunur. 
1zmir Yenikavaflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yeri 

Hüseyin Hiisnü Uziş 

Istanbul belediyesinden: 
Cerrahpaşa hastanesi mutfak, çamaşır yıkama ve soğuk hava tesisa. 

tı kapalı zarf mnıliyle eksiltmeye konulmuştur. İhale 24/ 10/ 939 salı g ü
nü saat on be$te lstanbul beledivesi daimi encümeninde yapılacaktır. M u
hammen bedeli 56529 lira ve ilk teminat miktarı 4076 lira 45 kuruştur. 
Şartname 283 kuruş mukabiliııde fen işleri müdrüliiğünden alınabilir. 
:\Hiteahhitler her üç tc:-;i~at için ayrı ayrı fiyat teklifinde bulunabilirler . 
Taliplerin 939 yılına ait ticaret odası ve ihaleden sekiz gün evvel İstanbul 
belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatları alacakları fenni ehliyet ve
sikHları ve ilk temınat makbuz veya mektuplan ile 2490 numaralı kanuna 
göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat on dörde kadar İs
tanbul belediyesi daimi encümenine vermeleri. 
--------~~-------~9.._~13-._1_1""="'2_1 ___________ so.1.2.13.1riiıiıs .... 

M. .Nl. V. Deniz Levazım satın 
alma komis>·onunda • • 
ı - Tahmin edilen bedeli 34.452 lira olan 120 bin kilo pirinç 19 bi

rinci teşrin 1939 tarihine ra.slıyan perşembe günü saat 14,30 
da kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - l lk teminatı 2583.90 lira olup şartnamesi her gUn komisyondan 
173 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 Rayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saattan 
bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon baş

kanlığına makbuz mukabilinde Yermeleri. 
2 7 12 17 3581/ 7721 

ccnternize müracaat etmeler i ilan o- VAPUR ACEN'f ASJ 
lunur. .. • ~· "" '"'· "' At atür.k ,<;+'lddesi Rees binası 

Vapurların is:m ve tar.!hleri hak- Tel. 2443 
kında hiç lıir taahhüd al,namaz. Londra ve Liver pol hatları fçirı 

TELEFON: 
2007 

_ 
2008 

piyasanın ihtiyacına göre vapurları• 
mız sefeı· yapacaklardır. 

,. ' ~ • • .. \ • ' ~ • : • .. • • : •• l...<" • • • -

Alsancak 
İstasyonu Kar~ıco.ında Yeni Açılan 

'•-IEGIE-· 
Hususi H ..,stahanesi 

SA H İ B İ 

1 
Doktor Operatör I 

-ADiLBiR-
lzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül et mek üzere 

hazırlanan ve her türlü fenni tekamiilat, konförü ve kalorifer, ront 
ken ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan Ege huıusi hastaneai 
Alsancak istasyon karşıeında açılmıştır. 

Her şubeye aid hastalar kabul ve mütehassısları tarafından te -
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün sabahları muhtelif 
şubelere ait polik'inik de yapılacaktır. 

TELEFON: 2918 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

Memleket hastahanesi operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı Ja
kinyon apartmanında kabul eder. 

Telef on: 3537 

UoR.tor 
Bakteryolog 

A. Kemal TonaJ 
Bul lflCI, u.lgm lu•stab klar 

aite ha•• 
(Verem ve saire ) 

Ber.nahane poliı kamkol• ya

•mda 7•T 
T p 1 e-ıorı· 1111 ~ 

1 
Asabiye Mütahassısı 

Dr. Cahit Tuner 
Her gün ıaat 3 ten aonra Şanı• 

h sokak (Üçüncü beyler) No. 19 
da hasta kabul ve tedavi eder • 
Elektrik tedavileri tatbik eder: 

Tel: 3559 

.-·--Operatör----• 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştat.ib! 

2 inci Beyler sokak furun kar,ısı 

No. 25 

Eksir Şahap 
Brıs11r memelerini gi
lerir. Kuvveti, erkek· 
li~i, istihavı arttırır 


