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1 ~M~~k~~-~-~Ü~~k~eleri 
Japonya c· ano Almanya' dan ayrıldı 

H• l l G•• . , Amerika donan-
ıt er, mareşa orın~ e emir verdi masının toplanma 

1 ·ı~ 
1 

. . b 1 . Al 1 sından endişede 
ngı iZ tayyare erlUIIl eyanname eri man arın mane• Hokyo, 2 (Radyo) - Röyter a .. 

viyatını bozdu. Halbuki Göring, hiçbir tayyare Al. ja~~~ıı;:ı~ir Amerikan donanması· 
• nın Havay adalarında toplanması, 

manya afakında Çamaz dem• t• japonyada heyecan ve telaş uyandır-
U ' iŞ l mıştır. japon donanmasına söz söy • 

lemeğe selı1hiyetli bir zat, kendi de· 

Su h olursa Hitler çekilecek, yerine 
a eşal Göring geçecekmiş 

niz kuvvetlerinin, Amerika donan· 
masından korkusu olmadığını söyle· 
mişse de, siyasi mehafil, bu zaman -
larda Amerikan donanmasının hare. 
katına karşı ihmal gösterilmemesi 
icabettiğine, hususiyle bu hareketin, 
İngiliz ve Fransız donanmalarının 
harekete geçtiği zamana tesadüf ey
lediğinden rnilhim sayılması lazım 
geleceğine kanidirler. Gene ayni me
hafil, j aponyHnın bitaraflık siya ~eti 
karşı.sında Amerikan donanma.sının 
bu hereketini, g,gyri dostane bir hare
ket olarak telakki eylemektedirler. 

Tokyo, 2 (Radyo) - Amerika do 
nanmasından 8 kruvazörle 35 des -
troyerden mürekke.P bir filonun Ha· 
vay adaları açıklarında manevralara 
başlaması, burada soğuk bir tesir u
yandırmı~tır. 

- - *---· .. -
Amerika 
Matbuatı 

Sulh teklif ferinin ka· 
bul edilmiyeceğini 

Türk- Rus hey' etleri 4 
saat konuştular 

Bu müzakerelerde bizzat Stalin 
de hazır bulunmuştur 

Moskova, 1 (A."A.) - Tas Ajansmm tebliği: 
1 Teşrini evvelde Molotof ile Türkiye Hariciye Yekili Saracoğlu arasın· 

da Türk - Sovyet milnasebetlerinin bugünkü meselelerine tnh is edilen 
bir görüşme vukun gelmiştir. 

Bu görüşmeye Sovyetler tnı-afından Stnlin, Potemkin, Dekanozof 
ve Sovyetler Birliğinin Türkiye büyük elçisi Terentiyef, Türkiye tarafın· 
dan da Türkiyenin Sovyetler Birliği Buyuk elçisi Aktay iştirak etmi~tir. 

Görüşme dört saattan fazla sürmüştür. 

Hükllmet piyasadan 
pamuk alacak 

Hükumetimiz, Adana havalisinde yaptığı gibi, İzmir mıntakasında. 
da milstahsil elinden pamuk satm almağa karar vermiştir. Bu sayede pa
muk piyasası düzelecektir. :\Iübayea edilecek pamuklar hükClmetçe stok. 
haline getirilecek, piyasaya çıkarılmıyacaktır. 

lzmir ve Aydın mıntakasından pamuk alacak heyet, Ankaradım şeh· 
rimize gelmiş ve Ziraat Bankasında alakadar zevatla görüşmüştür •. He
yet, pamuğun maliyeti üzerinde tet.kikler. yapmaktadır. ~!ü~ar~a fıyatı 
tesbit edildikten sonra :faaliyete geçılecektır. ~eyet ev~el~ Dıkı~ı, Berı~ / 
ma ve Menemen havalisinde, daha sonra Ödemış ve Nazıllı havalısinde oa-
lışacaktır. ,. 

** 
ÇÖRÇilif~ NUTKU 

.. 

' 

Londra, 2 ~;:::?ıor vaıington- Şimdi Şarkta, Almanyanın hücum ede• 
G 1 d p . 1 dan haber veriliyor: h • d 

eçen er e arıste, ngiliz ve Fransız ba,vekillerlnin iştiraki ile toplanan büyük harp konseyi aza· Amerika matbuatı, Almanya ve Ceg" l• bı·r Şark CCp eSl Var lf 
81 bir arada.. Rui;ya taraflarından vuku bulacak 

. Lon~ra: ~ (Radyo) - Röyter a - dan aldığı mnh1mata göre, İngirz tadır. ~u. sebebi~~ J!itler, ?~na mani sulh teklifinin kabul edilmiyeceğini 
Jan ı bıldırıyor: tayyarelerinin Almanya~·a atmı~ ol - olmak ıçın her turlu tedbırın alın • ve harbin çok süreceg~i hakkındak'ı 

Deyli Ekspres gazetes: Kopen - dukları beyannameler, halkın mane- ması 1 G ·· · d · 
hag muhnb'rinin emin b'r kaynak - vh.·atı üz rinde fena tecıı'r '.·apmak - nı, rnareşa orıng en ıstemiş. kanaatinin günden güne kuvvet bul-

- Devamı 3 ncü Sahifede - duğunu kaydetmektedirler. Rus Menfaati 
C E P H E l E R DE l~giliz mahafilinin kanaatine göre: 

lngiliz ve Fransız men-
lngi iz tayyclrelerinin bü H it le r Faatlerine uygundur 

yük muvaff akıyetleri Hesaplarında al anmıştır. Bu arada Türki· Rusya, bilhassa Türkiyenin Na.zi ök-
Fra I .1 1 kt d. yeyi de iğfal edememiştir. Hitler, şarkta • • d- .. v •• •• harbın nSIZ ar 1 er eme e lr Stalinin, garpta da Demokrasilerin esiridir çelerının altına uştugunu, 

Paris Londra Berlin . Lo~dra ıcA.A.> - Röyter tebliğ ği yolundadır. . . . . . . Tu··rkı·ye'ye kadar gitmesini istemez 
p . ' edıyor. 1 - Avrupa lŞlerının gıdışınde 

li-i. arıs, 2 (Radyo) - Fransız tcb· Bertin, 2 (Radyo) - Alman teb- Büy~k Britanyada umumi intiba J:litler yüksek mevkiini kaybetmiş - Londra, 1 (A.A.) _ Bahriye n~· l~nn heps.inin üstün~e '.!.~~k.~ye~.in na 
g G ; !iği: ~udur kı, lıu hafta bir çok cihetlerden tır. z . Ç.. .1 bu akşam radyo ile yaptıgı ~ı ökçelerı altına duştugunu gormek 

h . ece,u~t ~~ten sakin geçmiştir. Cep İlk Alman kıtası bu sabah Varşo- kati bir mahiy ,1 arzedecektir. Lon· 2 - Fransa ve İngilterenin Hitlerle b~~an~tl~ harbin ilk ayını gözden ge· ı temezler. 
emn m k el ıf mahallerinde düşmana vaya girmiştir. drmıın umumi kanaati bugünkü vazi· sulh yapmamak hususundaki azimle _ . . t' Karışıklık ve kararsızlık arasında. 

karşı bas ın ar yapılmış, tuzaklar ku~ _ Devamı 3 üncü aahifedf" _ yetin esaslı iki amili tazammun (·ylcdi- - Devamı 3 ncü Sahifede - çır~:t:~· başladık, artık devam ediyo- Bü) ük Britanya, Fransa ve Rusya a-
rulmuştur. • . tık sonuna kadar da devam rasında harp ateşini Balkanlara ve 

Londra, '2 (Radyo) - İngiliz is· } • ı· F G } . . N • t ruz '\;.ar d. ç .. r il sözlerine şöyle Türkiyeye kadar götürmekten nazileri 
tihbar~t n;gfzar.~tihbildiriyor: ngı lZ, ransız azete erının eşrıya l ~~~~~ı~tm~~:rr: 0 

ç ~eı.ıet~ekte menfa~ birliği açıkça 
Dün Zı rı nttı üzerinde vuku Var ova müdafaası Polonyanın gözüküyor. 

bulan büyük. hava muharebesi hakkın· h u t!hrip edilmez olduğunu gös- Çörçil, harbin ilk ayının diğer en 
da mütemmım ma.IClmat gelmiştir. lJ.ı•tlerı•n şahsına karşı ag\J ır ~u u~tfr İki bilyük devlet Polonyanın mühim hadisesinin Hitlere şarki ve 

Bu muharebe) e b.eş. lngiliz keşif ,J:J j berm:uhu~u zaptedememiştir. Rus) a cenubi şarki Avrupasından hariçte kal 
tayyaresi iştirak etmıştır: Buna mu· k undi şnhsi menfaati uğrunda çok sert masının fötar edilmiş olmasını teşkil 
kabil on be~ Alman keşıf tayyaresi b • 

/ 
l l k~l li bir siyaset takip ederek kuv- ettiği kanaatindedir. 

~alkarak İngiliz ta~ryar~lerinin faa _ ır ı•san kul anı ıyor vetfni göstermistir. Sovyet ordusu bu Alman denizaltı harbi bugüne k:ı-
hyetlerine mani olmak ıst_emişler, ha- ün Almanya ile Rusya arasında tah- dar muvaffak olamamıştır. İngiliz fi-
va.da otuz beş dakikalık .bır .. harp geç- ~id edilen hududda duruyorsa bu her losu Alman denizaltılarını gece ?ii~-
tnış: Uç İngiliz tayyaresı .d~ş!11üs, bir • • .. • • • • halde Rusyanın nazi tehlikesine karşı düz takip ediyor. Bir haftadanberı bır 
lngı)iz tayyaresi mecburı ınış Yap - Sahte yüreklı ellerı kanlı yemınını tutmıyan bır ın· emniyeti için lüzumlu oldu.ğundandır tek İngiliz gemisi bile batırılmamı~ ve 
~! •' r. Bu tayyarelerde bulunan .. on ' J Ve keza nazi Almanyanm hücuma cesa yakalanmamıştır. Vakıa ba~ı d~nızal-
ıkı kişiden sekizi paraşütle ve sag o- / /h l T.. k • •• ı · • M ret edemiyeceği bir şark cephesinin tılar himayesiz bitaraf gemı}er~ batır 
la~·ak inmek muvaffakıyetini gö~ter- san a su yapı amaz. ar ıyeye guvenme ıyız, us teşkil edilmiş olduğu içindir. mağı tercih ediyorlar. Öyle ü~.ıt ed~-
mışlerclir. Beşinci İngiliz tayyaresı YO· • • Rusların milli menfaatleri filen rim ki, bir gün gelece~ ve tn~ılı~ ?mı-
lun~ı devam ederek tam hir şekilde he- solı·nı· mutavassıt rolünü: ıste mıyor. Bu hafta Fransız \:e !ngiliz mefaatlerine uygun· ıalliği bütün mill~tle.rın ~e.mılerını t:ı-
clef~ne 'arıp i tikşaf yaptıktan sonra ' dur. Nazi Almanyanın Balkan devlet. giliz gcmil~ri ka!ıle~ıne ıltı_ha~ e~me~e 
gern e dönmüştür L' L / ,.. d h "d • f b kl l' •d ~ d ·ı · !erini istila etmesi veya cenubi şarki ve makul bır tnrıfe ılc gemılerı sıgorta 

·w Bir Alnıan t~yvaresi düşijrülmüs 1 e V RQ Q e Q lSe er e eme l lT J en l iYOT Avrupasında bir Slav milletini boyun- ettirebilmeğe d~vet. eyliyece~tir .•. 
~if~rd bir Alman t" vyaresi de burgu Londra 2 (Radyo) Hitlerin ya· teşkil etmektedir ları muhtemel sulh tekliflerinin ih· dt.urutk altfınka adlması R~syRanın emnbt•e. til Hgü~~mt~\:~~~~~g}~a~~b~!~fg;nbffi-

ın e vere innıisfr Diğerleri de ge- • l,h - t ')' T · d · ·,, \ tiva edeceğ' mevad ma günü Mos ıne eva u e ~mez. usya ne n· n · er riye dnnmü ll'r r · pacagı ~u. teklifi, bugün . de ııg ız avnııs ıyor 11.·ı: 0 ı 3 .. • ~.U h .f d . .: • giltere ve ne tle Fransa Roma~vnnın, elde ediljnceYe kadar her ne olursa ol-
- Deve.ını 3 ~~ ;:., aahifcdc - azetlerının baş makalelerıne mev ı - Almanlarla Rusların yapacak- - evamı uncu aa ·~ e Yugoslavyanın, Bulgaristamn ''e bun· - Devamı 3 ncü Sahifede -
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Bir lngiliz gazetesinin ortaya attığı iddiaya göre: 

Stalinin • tili Plinı 
Stalin, merkezi veşarki Avrupayı alacak, 

cumhuriyetleri kuracakmış!. Sovyet 
Besarabya, Rutenyayı da zaptedecek, Macaristan ve Avusturya'ya 

kadar uzanacakmış. Letonyd Hariciyecisi Moskovaya gitti. 
Macaristan, Rusya ile anlaşacak 

Londra, 1 (A.A) - Sunday Dis - olan planının icra ı için hayati bir Bu cumhuriyetlerin teşebbüsünden 
patchtn diplomasi muhabiri gazete- ehemmiyeti ha'zdir. Stalin bu haki- sonra Avrupanın alacağı şekli göste
nin Uk sahifesini baştan bar,ıa işgal miyet· elde ettikten sonra Macaris - ren bir harita l\fo~kovada ve Sovyet 
eden bir manşet altında Stalinin a - tana aid olan Rütenyayı ve Roman- Rusyanın başlıca şehirlerinde teşhir 
raıfye aid olan ihtira ları hakkında yanın elinde bulunan Basarabyaıyı edilmektedir. 
izahat vermektedir. Bir kel"me ile zapt"decektir. Stalin ilçilncn enter - Sovyetlerin bu planı Macaristana 
aöyliyelim, muharrir bu yazısında nasyonalm yardımiyle bir kaç Sov- Bavyeraya ve Avusturyaya da şa -
Stalinin merkezi ve şarki Avrupaya yet Cumhuriyet" daha tesis etmek su- mildir. Stalin planını m11letine izah 
malik olmak hülyasında bulunduğu- reti~ le merkezt Avrupayı Bolşevik - etmek ve Almanya ile akdedilmiş ol
nu lddia etmektedir. Bu planı izaha leştirmeie teşebbüs edecektir. Evve- duğu mis~J~ın sebeblerini göstermek 
gayret eden gazete bu fikri Alman- ıa ortaya bir Polonya Sovyeti çıkar - üzere memleketinin nasyonalist un
ya fle Sovyet Rusya arasında Polon- maktlr. Bu Sovyet Polonyalı halkm surlarına projesinin bilyilk bir Rus 
yanın taksim ed·lmesi üzerine doğ- hakim olduğu araziyi ihti~ a edecek imparatorluğu ihdas etmek olduğunu 
muloldufunu yazmaktadır. Alman- tir. Bundan sonra bir Ckranya Sov - ve Komünist unsurlara da maua • 
ve ehistanın enkazından kendisine yeti vücuda getir"lecektir. Bu Sov - dının Avrupayı Bolşev"kleştirmekten 
daha büyük bir hisse ayırmış olma • yet halihazırda bu nam ile mevcut ibaret bulunduğunu sByleme~dir. 
sına mukabil Sovyet Rusyanın Bal • olan Sovyete intimam edecektir. Budapeşte, 2 (Radyo) - Macar
tıkdaki hakimiyetini kabul etmek Bundan başka bir Beyaz Rus Sov - Polonya hudutlunun yeni vaziyeti bu
mecburiyet!nde kalmıştır. Dün Mos- yeti teakil edilecektir. Bütün bu :.ve- gün ilk defa olarak Macar matbua -
kovada tasdik edilmiş olan Sovyet ni Sovyet cumhuriyetlerı Almanların tında konuşulmağa başlanmıştır. Ga
Ruaya - Estonya muahedesi So,"Yet erne geçen Polonya arazisinde ve zetelerin ekserisi yeni vaziyetin e ~ 
Rusya Estonyaya hava ve deniz üs- Baltık memleketlerindeBolşevik pro- hemmiyetine işaret etmektedirler. 
sülharekeleri vermektedir. Bu Stali - pagandası yapan merkezler haline Eski har' ciye nazın Grav beyanatın
nlıı atmış olduiu ilk adımdır. İkinci gelecek, gene buna mümasil olarak da demiştir ki: 
adım Letonyada atılacaktır. Kış mev Sovyet Rusya Rütenya ve Basarab - - Macaristan, eski menfaat bir
siminde buz tutmıyan limanlarına ya Cumhuriyetlerini vücuda getire - liğini tabii istiyecektir. Ancak va -
malikiyet Satlin jçin Baltık denizine cektir ki bunlarn da propaganda zifem'z, bugünkü şartlar altında Rus 
tamamiyle hikim olmaktan ibaret merkezleri vazife~ini goreceklerdir. ya ile olan milna~ebetlerimizi kuv -
1 -

vetlendirmektir. 
Londra, 1 (A.A) - Stokholom -

den buraya gelen ve birbirini teyi
deden haberlere nazaran Almanya 
Sovyet nüfuz mıntakasının Letonya
da teşmiline muvafakat etmişt·r. An
cak bıdayette Rusların bu nüfuzu 
Estonyadaki kadar bariz bir şekilde 
olınıyacaktır. Rusya hududlarınm 
şimdi daha garba doğru ilerlemesin· 
ileri sürerek yeni ilhak olunan top -
raklar için ihracat limanı bulmak 
fikriyle Letonyanın Libau ve Vindau 
limanlarında bazı imtiyaz haklan 
istiyecekt:r. 

Paris, 2 (Radyo) - Letonya ka -
b'nesi, Cumhurreisinin riyaseti altın 
da toplanarak yeni anlaşmalardar. 
doğan vaziyet hakkında har:ciye w 
kilinin verdiği izahati dinlemiştir 
Kabine şarki Avrupada vaziyetin de. 
ğiştğini, harici siyasette tadilat za 
rureti doğduğunu, bilhassa Ruslarlr 
olan münasebatın yeniden tanzim" 
lazım geldi~in · görmüş ve hariciye 
nazırı bu maksadla derhal Mo:ııkovn. 
ya gitmiştir. 

Yunanistanda Belçika 
Ticaretini .inkiıaF et· 

tirmek i•tiyor 

Amerika ı'iükUmeti Dahi'i piyasad.ı yeni 
tedbirler alındı 

Yeni Leh hükumetini tanıdı. Çek- Atina, 2 (Radyo) - Yunan baş-
Bnıaeı, 2 (A.A) - Belçikada , vekili Metaksas, beynelmilel vaziye 

memurlann biltiln eşya fiatlannı ya hakkında he u·· b. k yok tin tevlid ettiği dahilt piyasa ve is· 
kontrol edebilmeleri, herkese tica - n z ır arar tihlak işleri hakkında beyanatta bu 
ret hakkı verilmemesi, ecnebilerin Paris, 2 (Radyo) - Havas ajansı metinin bu hükümeti tanıdığı anla- lunarak, hükOmetin bazı tedbirler 
iktisadi faaliyetlerinin tahdidi için Vaşington dan l:iildiriyor: şılmıştır. Ancak, gene Pariste teşek- aldığını, fevkalade tlr yapanların 
bir kararname hazırlanmıştır. Amer"ka kanunu esasiye dayana- kili etmekte olan yeni Çek hükume - hususi bir resme tabi tutuldukları· 

İspanyaya, bir ticaret heyeti gön- rak, J>ariste teşekkül eden yeni Le - tinin Amerikaca tanınması bazı tef- nı, fakir halk hakkında rahim dav -
deilecek ve abloka tlolayisiyle sev - histnn hükumetini, Vnrşovanın halefi sirlere yol açmaktadır. Benesin isti- ranıldığınt. hükftmetin evveli. zengin 
kolunamıyan Alman endüstri istih ~ olarak tanımıştır. Bu it:barla ~·eni ta- fası, teşkilatı esasiyeye muvafıktır. lerin ~·ardımına müracaat etmesinin 
aalitı yerine Belçika mamulatının nıma merasimine lüzum kalmamış- Fakat Çekyanın Almanlar tarafın - doğru olduğunu :söylem:ştir. 
aatılmasına çalışılacaktır. tır. Amerika hariciye nazırı Hul, Po- dan yutuluşu şekli dolayisiyledir ki , -=*=-·-
Danamerı· Lan lonyanın Vaşington sefirini kabul ile bu hususta henüz bir karar verilme- flı.ndı.stan 
r~ IC yeni hüktlmet hakkındaki notasını miştir. 

1 Viliyet Haberler_i _I 
Dikili'de son zelzeleler -

Yukarıda Birl'İ çarfıatnın enkazı , aıağıda sellerin aUrükleyip getirdlll 
kayalar .. 

Ödemiş, (Hu~usi) - Seylaptfn ı hükOmet ve halk vaziyeti kurtarmak 
(200) bin lira zarar gBren Birgide "çin çalışmaktadırlar. Halkın ziyanı 

büyüktür. Bahçeleri mahvolmuştur. 
Hükumet, köprülerin tamiri ve çay 
mecrasının tathiri için fen heyetle. 
rine tetkikat yaptırmaktadır. 

Piyasa işleri 
Yeni birli.~ hey' etince 

l~onusuldu 
tzm·r kuru üzüm ve incir ihracat

"ılar birliği idare heyeti, dün toplan
mış birliğin teşekkülüne aid mesele
eri ve ~ıracat işlerinde görülen bazı 

.. orluklarla satış f "atlerinin düşürül-

Dikili kaza merkezinde zelzele de. 
vam etmekted"r. Evvelki gece saat 
20,30 da Ye saat birde beşer ~an ye 
devam eden orta şidd ette iki zelzele 
vuku bulmuştur. Maili inhidam ev
lerden dördü daha, aat birde vuku. 
bulan zelzelede yıkılmıştır. 

Dikili feli.ketsedeleri iane liateah 

miyerek tevhidi meselelerini konuş- Milhend"s Hayri Abra 
muştur. Bazı meseleler hakkında Tı-
"aret Vekaleti nezdinde teşebbüs - Sel!met kutu fabrikası 
erde bulunulacaktır. işçileri 

Seiamet kutu fabrikası 
G?lenler, g:den 'er sahipleri 

ı . b B Na . İlk A Glen tütün kumpanyası 
zmır me usu . zmı er n-

<aradan, Muğla ziraat bankası müdil- memurla? . 
·it B. Osman Özdal Muğladan şehri- . ~le? tutün kumpanyası 
nize gelmiş, İzmir mebusu B. Rahmi ışçılerı 
T{ökmen Bergamaya, A) dın mebusu Forbes k~~Pa.~y~sı .. 
B. Sadullah Güney Aydına, Kütahya Kültür dır ektorlüğu 
mebusu B. Mustafa Ankaraya git - memurları 
mişlerdir. .Merkez bankası 

memurları 
Yaka1andı 

Lira K. 
20 

27 10 

25 

88 50 

9 65 
250 

11 28 

60 50 
5 konferansı almış, bu suretle de Ameri~:C~>U Mü lümanlarl 

B d ln} 8 1-T Karşıyakada Soğukkuyu mevki -
Ömer Tunalı 
Ertugrul Tunalı 
lzmir su şirketi işçileri 

1 
6 50 
2 

ugtin a~& ıyor , ·ı · t l . u s~ne acca inde emniyeti umumiye nezaretinde 
Panama, 2 (A.A.) - Panamerikan l n !"l ız Q vyare erı gidemiyecekler bulunan Numan, oğlu Ferid, neza -

k,.-~ rans salı rrünu·· damla aktır Kon ~ J ~ retten kaçtığı iç'n tutulmuş, meşhud ••••••••••••••• wu.e 1 
e e• c · Bombay, 2 (Rad''O) - Hük:ımet, ferans hedefine varmıştır. " u cürümler kanununa gore mahkeme- ç·f • N . . 

B r hayır sahibi 

Bitaraflık kanunu, bitaraflığı hi- o·· B ı· p d d k harpmünasebetiyledenizseyahatiteh- \'e verilmiştir. 1 tçı ecatıyı 
maye eden hukuki bir vesika haline un er ıne ve ots ama gi ere Hkeli olduğundan, bu sene Hindistan B . 
g~rilecek, Birleşik Amerika teklifi müslümanlarının hacca gitmelerine Tı"re kazns·ırnıncı~zagyuertko··,.ı·ı·n e b ı"ı· kaybettı•k 
kabul olunursa tahtelbahirler Ameri- S3 atlarC t 1 i~kau. 0!ma?ı~ım, müslüman cemaa- ... '-' J ' a uç u ar tıne bıldırmı"l.tır. k t .. ka sularından uzaklaştırılacaktır. Kon _ "" saat uzakta Koca ulak oğullarından zmırın çok yakından tanıdığı ve 
feransın merkezi Vaşington olmak ü- Londra, 2 (Radyo) - İstihbarat ı Berline ve Potsdama giderek saatlarca ---cıno1c:ı-ooo04-oı.--- Mestan oğlu Hü!leyin ölil olarak b u- sevdiği lise mualliınt Çiftçi Necati, 
zere, bir kaçakçılık orzanizmi olacak- ve hava nezaretlerinin son bir tebliği- uçmuşlardır. Anlaşma lunmuştur. Vücudunda kurşun yara- tedavi için lstanbula gtderken Ban· 
tır. ne göre, İngiliz tayyareleri, bugiın Jarı vardır. dırmadan hareketinden aonra vefat 

Panama, 2 (Radyo) - Panameri- ccc:***n>----- Derhal tatbik o'unuyor Kır bKekt(lsi adliyeyi haberdar et- ettmi~!ir •. Hkabeır, tzmirde büyük bir 
.kan konferansı, Amerika sah'llerinin s R miştir. a ı aranıyor. eeaaur e al'fı anmıttar 

ı-ı· · · ·· ·· 'llik b" t Talin, 2 (Radyo) - Rusya ile p • k k 1 Merhum, .. nelerdenberi memleke 
emn.., .. 1 ıçın, uç yuz mı 1 

• ır mm- O vye US ''Q E d kd 1 1 artı oca ongre eri tin muallım' lik küraüau·'nde bulunu -taka aynlmasını ve muharıp memle- T .. stonyn arasın a a o unan an aşm:ı-
ketlere mensup harp gemilerinin, bu nın ahkamını tatbik etmek üzere bu- c. J{. P. Ocak kongrelerine başlan- yordu. Yıgınlarla talebe yetittlmıiı· 

msuasreıtnlea ·iAm~;0rikbaınraks1a1mhiallmerasinıenı~k·aakrlanrş-- fı•n)andı·yayada bazı teklı.fler yapacak gün Moskovadan bir heyet gelmiştir. mak üzeredir. Parti ilyönkurulu, Par ti. Türkocağı zamanında gençler a. 
_ Bu heyet, Rus teknisiyenlerinden mü- ti ocaklarının kongre tarihlerini tes- raaanda hararetli bir milliyetperver 

1 .... t tı rekkeptlr. bit ederek alakadarlara bildirmiştir. olarak , lzmirin güzide müne'f'Verleri -v ırmı~ r. Paris, 2 (Radyo) - Moskovadan Letonya hariciye nazırı, Mosko - k be 
1 J • ) Asansör ocağının senelik ongresi ile hera r çalatmıt, daha sonra sene /ta/ya kabinesi a ınan ha~ereı::~ g~re, Ru y~nın L.e vaya gitmek üzere yola çıkmıştır. apOll amıra ) 7 eylül cumartesi akşamı saat 20,30 memleketin milli, içtimai müeaaeıe· 

tonyadan .stedıgı, Lıbao ve Lıvao lı- Roma, 2 (Radyo) - Stefani a _ da Asansör binasında toplanacaktır. terinde, HalkeYinde vazife alnıııta. 
Bugün toplanacak manlarıdır. Bu limanlar, büyük harp- jansı bildiriyor: Lonclra' ya vardı Hükumet tabibi ö1du·· Ölümü, cidden bir ziyadar. Kederdi 
Roma, 2 (Radyo) - İtalya ka- ten evvel Çar Rusyasına aiddi. Rus- Rusyanın, Finlandiyada bazı tek- Londra, 2 (Radyo) - janpon ami- de ailesine ve meslek arkadaılanna 

blneel, yann Mussolinin riyasetinde j lar, J:ening~~ddan Varşovaya giden liflerde bulunacağı ve Finlandiyanın ralı Uzemi, bugün buraya gelmiştir. lzrnir hükumet tabibi Dr. Saki Ze- taziyetlerimizi sunarız. 
toplanacak ve mühim müzakerel~rde demrıyolu ıçın de Letonyadan bazı bunları kabul etmemek niyetinde bu- japon amirah, cuma günü Tokyoya ren dimai aekteainden vefat etmif, •••••••••••••-
bulunacaktır. taleblerde bulunacaklardlr. Junduğu söyleniyor. hareket edecektir. cenazesi dün kaldırılmııtar . 

...................................... -------------------------de gene mezarımıza inecekt:r. rı mahalde taş bulamazlarsa kum • helvanın adı (sevik) t'r Hurmanın 
--~JSLAM T ARIHJ Diyerek bir nevi (ölüp dirilme) ları yığar ve teşekkül eden tümsefin çekirdeği çıkarıldıktan sonra tere -

nazariyesini kabul ediyorlardı. üzerine sütlü bir deveyi getirip sa- yağı ile yuğrularak imal edilmişti. 

H M h d Mekkc şehri bu bedevt kabilelerin ğarlardı. Ve artık bu kum yığını on- Benu Hanife yıllarca, bu helva PU-

z. U amme elinde idare edilirken Kureyştler de lar için bir mabut teşkil ederdi. Ki- tun karşısına geçerek ona Allah di-
"yiden iyiye fazlalaşmışlardı. Gittik- beye hürmet, gerek milattan enel, ye tapındılar. Bu gillilnç helva yı -

YAZAN.: M.. Ayhan _ • çe Arabistanın şark tarafındaki badi gerek sonra aynen cari idi. Fakat ğınına kurbanlar kest"ler. Onun ayak -••••=• yelere doğru kol atıyor ve diğer ka- burası Hazret lbrahimin temin etti- ları ucunda dualarda bulundular. 
bilelerle ihtilaf peyda ediyorlardı. ği mahiyetten uzaklanmış bulunu - Ondan feyiz ve bereket, kudret ve 

-10-
Kız evlAdına malik olmak, adeta 

utandıncı bir keyfiyet ve hatta bir 
feliketti. Her hangi b ·r Araba: 

- Kızın dogdu ! 
Denilse, bunu bir ınOjd değil, 

bir uğurauzluk t lakki eder .., e habe
ri aetirene aldırmak i erdi. Ana 
rahminden dünyaya ayak bn an kız 
çoeuklan; babalarının kucaklar!n~a 
aahraya götürülür, masumane ın l ~ 
tiler arasında dir' diri mezara gö -
mülürdU. Bu facia, bu vicdansızlık 
küçük bir azap ve tee silr bile uyan
clırmaadı. 

Kabileden b 'risi vefat etse, devesi
ni de meunnın baş nda bir yere 
batlarlar: 

- Milteveffa kalktıiı zaman de -
vu!ne binip gider. 

Dilşünees"yle zavallı deveyi hıra -
kıp ~iderlerdi. 
Hayvancık bu kazığa bağlı olarak 

beki r, bekler ve açlıktan ölür, gi -
derdi. 

E» !erin kapılarında gü linç bay -
raklar allanırdı. Harbe gıdenler ar
ka ına donüp bakmazlardı. Çünkiı 
harbe giderken arkalarına bakanla • 
rın artık harpten dbnemiyecekleri 
kanaati vardı. 

Bunlar arasında en garibi şudur: 
Bir şehrin kapısından girerken ses 

lerinin büyük kuvvetiyle eşek takli -
di ~·aparak mütemadiyen anırırlardı. 
Eşek gibi anıran bir in nna o şehir
de ha talık gelmiyeceği zannedilir
di. 

lçler·nden bazılan: 
- Biz ölünce vücudumuzun par

çaları da&ılacak, fak at hır ku~ hal n 

Arap müverrihlerine göre Cahili- yordu. Cenabı hakka karşı ibadet herşey istediler. 
yeiarap devrinde, yani islamiyetten esası zail olml,lJtu. Bir sene geldi ki, Arabic:;tana hiç 
evvelki devirde bir çok dinler intişar İranda Mecusiler, yani beni te - yağmur düşmedi. Sıcağın arzettiği 
ve taammüm etmişti. Başlıcaları şun minı, binlerce senedenberi yanan ve fazla deh~et mahıml!tı kuruttu. Sey
larclı: mukaddes sanılan bir ateş yapıyor - rilıı.efer azaldı . Kazanç kalmadı. Yi-

Nasranilik ve Yahudilik, Mecust- tardı. yecek t e tükendi. Bu kabile uzun 
l"k ve Zındıklık.. Yemen kıta~ındaki Hamyert me. müddet ne bulduysa yedi, içti. Fa -

Bir de Sabiiler vardı ki, bunlar Ye- lükO.nden birisi, Nasraniyeti kabul kat artık aç 'ık son kerteye gelm"~ti . 
men taraflarında ikamet ederlerdi etmişti. Bu adam, Roma imparatoru Kabile fr dı kırılıyordu. Nihayet 

kendilerince tayin edilen yıldız- Konstans ile muharebe etti ve San'a bir gün· tı aç kabile sürusü. yıllar-
lara taparlardı. nehrinde bliyük bir kilise inşasına ca tapır ıklaı ı bu helva u• n üze -

Kureyşilerin bir kısmı Zındık ol - muvafakat i~t"hsal etti. Bu hükumet r'ne sn rl• r1ı 1 ar. Onu rere d \ r ek 
muşlardı. Kelimenin tam manasiyle Habeşistanm, Arabistan topraklarına ağlıya · ~ ·: vec !er ve mabutlarını 
doğru yoldan, hak ve iman yolun - geçmemesi için bir dıvar teşkil ed" - midPy 

0

l1Cl"rd"lcr. 
dan ayrılmışlardı. yordu. Fakat Habeşliler pek az za- K~bi l r · 1 bir kı mı Allahı ve 

Nasraniler, mOtemadiyen kirse man sonra Arabistana da geçmeğe Peyr '.-1.m rleri t:ım m' e inkar edi-
inşa ed'yorlardı. Bunlardan Şam, Ha muvaffak oldular. yorla ·d B'r l 
lep ve Habeşistan kiliseleri çok meş- Kureyşiler arasında putperestlik - , A , fakat P ey -
hurdu . öyle taammum etmiııti ki, Benu Ha- ı g mb r ok+,,,. 

Araplardan bir kısmı taşlara kar- nif e kabilesi. bir gün hurma helva- D'yo artlı. 1 ' mı da, yukarıda yınız. 
şı ibadet ederlerdi. Eğer bulundukla- sından büyük bir put yaptılar .. Bu i~ar ett"ğim "z " ıile putlara ve -D edtıcek -



, 

3 Tetr'nievvel 1939 SALJ ·(ANADOLU) 

Ç .. ·ı· N- k lngiiiz mahnfilinin Paris -Londra Alman Ordu.su orçı ın ut u konaa~i":e ~«Jre -B-rafı llncl oahüede- • 

- lt.ttttafı 1 inciaahihde - ileyhin nu undaki sükGnetli ve ak· . -Ba,tarafı lmcı.aahif~d...,_ Londra, 1 (A.A.) - İngiliz hava DfJn Varşova şehrine g rJi. Şehirdi! 
ıun tıe'bata karar vermiştir. lıselimde~ nişan veren edanı~ ~l - rı Alman - ~.u~. ~le müteea.s!I' ol- kuvvetleri dün akşam Abnanyanın şi- .. " 

Bundan bir sene evvel bizi çileden man hatipler·nin edalarındakı şıd- mtmıştır. B~uk Brıta1;1yada Hıtlere malinde yeni bir k~şif uçuşu yapmı~- Ü l..t f h ·ku•• ~"l SUf Q uor 
çıkarabilecek olan hır büdce geçen haf- det ıle tez ad teşkil etmekte oldugunu~ hesaplarında aldanmış ~ır adam ~aza- tır. Hare.kit tamamiyle muvaffak ol- B R t.. ~ U H 1 T 
ta sağlam ve &eri bir kararla kabul e- ıöyle~ektedir. _ riyıe bakılmaktadır. Müşavfrlerlnın .. ve muş ve bütün tayyareler de geriye Be r 

2 
(R dyo) _ Aln\ n Dr- civarın ak H la ~ arımal . aı 

dilmiştir. Btıyük b'r ordu Fransaya İngıl z başvekilinin sôzu, ha~k'ln- bılhassa yttn R!bbentropun tecav.uze gelmiştir. Garp cephesinde küqük bir dusu ~:t..n Pr: adan Varşo\ra şeb• ti 0 uşt ı. Burada l · 
gitmiştil'. Diğer İngiliz orduları ha- dan emin olan bir adamın tam bır s~r kak'şı .İngılt~ren~!1 h~reke~e geçmıye- keşif hava kuvvetimizle bir çok düı- r·n ' · ~ f ş ~·rd tam bir iitkQ .. mlralı ile 52 bit esir aJı. 
zırlanıyor. Büyük Britanya miİlet· besti içinde idareikelam eden ve milt ceklerı!1e daı~ s~y~~dıklerıne kanını~- man tayyarelerJ_ arasında vuku bulan nı te ıft:~.i ~~rm~k~d~r lonya. bahri ilerinden e 
parlak Fransız ordusunun yanında tefiklerinin takip etmekte oldukları tır. Hıtlerb~ 'ım~ı onaklemeyel çalıştıgı müsademeye gelince dUşnıanın ik1 tay- ~Son alınan haber! re.göte Gidinya dört btn kişidir. 

vis a~ 
tir. Po~ 
olatılar: 

durmafa ve kabil olduğu kadar sürat- yolun kendilerini zafere pe~ yaku~- garp har mı çı arm la a ~anmıştır. y&resi aJevler içinde dütürülmUştür. e • l 
le hidisata onun yanında iştirake ka- da götüreceği kanaat'ni be.slıyen bır ispanyanın ve ~talyanın Ve Japonya - Londra, 1 (A.A.) - Kral dün 20 A . k aşması 
rar vermiŞtir. adamın sözüdür. nın sempati~hıı k~y~t~ekl7 .v..e bil· ve 21 yaşındaki &"ençleri sili.h altına merı a an 

Zaferin temini, elleri kanla kirlen- İki tarafta da ayni miktarda adam hass~. ~l~aı:ıyanın Türkıyeyı ığfal e- davet eden bir emirname imzalamış-
miş olan Hitlerin ve onun eşkiya çete- vardır. Fakat Almanların tara!ınd~ d~cegını umıt etmekle hataya düşmü- tır. Bu emirname ile 250 bin kişi as- T k •• ) - \mc • 
sinin, betbaht ve muti Alman milletin' muharip kabiliyetlerine güvenılemı- tur:K M . kerliğe çağırılmaktadır. a as esasına gore yapı &CA .. -• ı 
ne kadar müddetle elde tutabilecekle· yecek b:r çok kişi vardır. b. ez~ em Kampf taraftarlarının Londra 2 (Radyo) - Resmi bir 
rine baihdır. Bay Çörçil harptan muztarip olan ır çogunun da ~veccühünü zayi et - tebliğie gö~e garp eephesinde bugü~ •k d b• h y'et geliyor 

~ndta, 1 (A.A.). - Bahriye nazı- ve sulbü arzu eden ki!"seleri teşv k mekle hatB: etmişti~. Bütün bu sebep: de tiddetli hava muharebeleri' ohnu1- rJ~ 8 &D lf e 
rı. Ç~tl.' radyodakı beyanatında de- ve teşci etmekten halı luuma~ıştır. ~r 1dolayısıyle Rayıştagı~ önilmilzdekı tur. Düsen İngiliz tayyaresinden biri- İstanbul. ('telefonla) ........_ Bundan! muahedeyi yenllettfrmek ve takas esa-
ınıştır 1m . Başvekil onlara demokrasfnın hi- nipbantısı b~ndan e\tv-elkı topla~tılara nin pilotları, A'...,., , hatlarına paı·a- evvel hükUmetinıis il .,.·1 _ • a göre yeni bir anlaşma vücude g:-

. - Kızılordulan .bugünkü mevzile- mayesi altında yaralarının tesfiye .~- 8 Jtle İngıl~rede. 0 ka~ar ~lak~ u- şiltle inmeie muvaffak olmuılardır. sında akdolunan ticaret mı.uıııtdesi,j tirmek ii21ere Amerikadan memleketı-
rı.nde hl~y~nın düşmanı olarak de- dıleceğinin muhakkak olduğunu soy( yar ıramaz .. ~1.!h~.kık~ Hıtıe;ın ~iltiln Paris, 2 (Radyo) -. Fransız teb .. tatbikatta iyi netice vennedijinden mize bir heyet gelecektir. 
ğıl, mUttefıkı olarak bulunmalarını lemişt'r P~ ır~ıları, gurultulerı ve vaıtlerı ken- rv.. • 
ümit ediyorduk. B • Cörçilin ÖUşmanll'l yapmak ni- J dısinın kredisi düşmüş bir siyasetçi ıg~ün gece ortalığ'ın karanlığından ~ ..-... l h •• k A t 

Lontra, 2 (A.A.) - Bay Çörçilin yetinde olduğu sulh tekliflerini ka- ve şarra .~talinin ve garpta da Fran- istifade ede~ düşman bazı baskın. İ, 'w' _.o nya u ume ı 
nut~u ng ltfrenin her tarafında tas bul imk!nına telmihte bile bulunma~ış sız -. nş-ılız ordularının esiri haline lar apmı tır. Fakat düşman k~ • 
vib ıle karşılanmıştır. Herkes muma- olması dikkate şayan görUlrnektedır. ~~l~ış bır ad~m olduğu va2iyetini de- kuv~etleriş pusuya düşmüıtur. Esfr F d h • l b J p } ya 

C. Al d g~ştırve:eı. ~ınaenaleyh Hitlerin Ra- alınmııtır, Kuvvetlerimiz, mevkileri ransa a arıç e u unan o on • la no manya an yış ag a n~ !t~re Ve P'ransa~·ı nulha ni tersin ~tmişler ve -yeni işgal etli - • , • • 
;i~;.~ırmak. ıçıtı yapacağı güruıtüıer ıen sabayı temizlemekte devam ey - Jılardan bır ord U teı-ş Kıl edıyor 
oı: ı en akım kalmıya mahktlmdur. ]emişlerdir. ÇOnkü düşman bu saha-

ıd Altnan larda bin türlü tertibat almışlardı. Par's, 2 (Radyo) - llaşvekil Da.- da ile Anıerikada bulunan Polonyalı· ayrl } Varnd ormanında 3000 den fazla tor- !adiye, bugÜn Polonya baş~ekm ge- lan til!ha davet etmiştir. 
T ht lb h• J • p.l bırakılmıftı. 70 kilometre mu - neral Sikorskiyi kabul etmiş ve ken- Haber verldiğine göre, Xanadada 

- Battanfı t fnd aah~de _ manyanın tesis") ifa ed:lmiştir. Ken- a e a Ir eri rabbaı saha dahilindeki 6000 torpil disiyle. uzun müddet konuşmuttur. bulu11an yoı; elli bin Lehli, derhal bu 
ti~. B.~ münasebetle• Göringin. hiç ~isi bundan böyle sanayi ve edebiyat B"t fi de i~i konulmadığı için bir çoğu ken- Parıs, 2 (Radyo) - Polonya ba.ı- davete koşuımuolardır. 
hır duşman tayyaresinin .Alman top ıle meşgul olacaktır. • :ır ... 7 arın Vapurla· dil ğinden patlamış. 1000 metrelik veklli general Sikorsk:l, a1nf :zaman- Polt>nya hUktlmetinin, '.Fransada 
raklan 1lzerlnde uçmağa muvaffak Bu kabil bir iht!malin. l!1gi~tere<!~ b t [ bir hat üzerindeki torpiller de bir da Polonya ordusunun baş kumandan sekiz fırkadan ibaret yeni bir erd• 
olamıyacafını iddia ettiği hatırlatıl- hatır ve hayale bıle getırılm~yecegı ~ını O ırıyor ar Fransız obüsünün isabeti ile hep lığını deruhde etmişt.r. Başvekil, ha- teıkil edecett ııöyleniyor, 
maktadır. B. Çörç lin dünkü nutkunda müste ~ Parıs, 2 (Radyo) _ ffr Alman birden patlamışlardır . riç memleketlerde ve bilhassa leana-

Londra, 2 (A.A) _ Londra ga _ ban olm~ktadır. ~~maileyh bu nut- tahtelbahfri, Skaje~an açıklarında Patis, 2 (Radyo) - Fransız teb- T •• k ı • 1 • 
zeteleri diplomatik muhagirlerinin kunda şoyle demıetır: İsveç bandıralı Gorın vapurunu ha- liği. ur ngı i Z 
zanaettikleri &"ibi Hitler İtalya Hari. Ne Hitler ne de halefleri aulhün tırmıştır. Bu vapur, 1200 ton hac .. t~giliz, Fransız tayyarelerinin son • 
ciye nazırının Berlin ziyareti esna • akd~ tari,!J.ini. tesbit edecek iktidara minde idi. ... keş f uçuşları, Almanların Polonya r · •• k 

1 
• • . • k• ld 

sın'tta İtalyanın bu hususta tavassut .. malık deg.ıldı~ler. . Stokho!°!• 2 (A.A) - Kagıt yüklü c~phesinden. y~ni ~u!vetler ve h~va IC8rEt muza ere erı iYi bır Qe 1 e 
ta buluamasına Kont Cianoyu ikna Bu kabıl hır teki f İngıltere ve F- 1305 tonılatoluk Asten İsveç gemisi fıloları getırdıklerını kati şekılde 'I" 
etse bile sulh teşebbüsünde muvaffak ransa tarafından layik olduğu mu - Anverse gitme~te iken Alman harp g"Ö'Stertniştir. b•tt• H v' t• m· p ·s d ~ yacak 
olmak ihtimaller• roıttur. kabele~t gtsrecekttr. . g~mil~ri tararı~~~n zaptedihniş ve Fr~nsız fotograf tayyaresi9 .tay- l 1. e e 1 iZ art e e U0 f i 

~e~lin, 2 (Radio) _ Almanya Deylı Eksı>r.es a:azete~i~d.e .Seft_?n Kıel.! ma~ına goturülmUştür. yare hımayesfnde Alnıan ce~hesınde İstanbul, 2 (Telefonla) _ T·earet laşrna hasıl <>lmuştur. 
harıc~ye nazın Von Ribentrop, bu - Delmer, B. Hıtlerın kendısını~ ılk Dıger b.r İsveç v~puru da Skandi- uçarken 15v Alman !.ayyareınnin ta. he etimiz, bugün Londardan hare - Heyetimiz, Paristen de geçecek ve 
gün ötleden evvel saat 11 de (Bel sulh taarruzunun püskürtül~.uş ol- navyanın şa~k sahılınde Schuvudun arruz~na ugr~mı~, duşmanın beş tay- ke{ etmi tir. Hilkumetimizle İngiltere Frtnsa ricaliyle temaslarda buluna• 
Vu) şatosuna ıttmiı ve İtalya harici- duğunu anlamış bulunduğu mutalea- cenubunda bır Alman tayyaresi tara- yaresı düşilrülmuş, Fransızlar üç d ş kubulan müzakereler caktır 
ye nazın kont Ciano ile kısa ve ace- sını serdetmektedir. Bu sebepten do- fından durdurularak kendisine ce _ tayyare kaybetmişfr. ar~s~n. a ;u ~ ermiş ve tam bir 8~ • 
le bir mttılkat yapmıştır. Kont Cia. layı son oyununu oynamadan evvel nubi şarkiye do~ru hareketini detiş Paris, 2 (Radyo) - Gazetelere ço ıyı ne ıce er v F 
no , saat tı,45 4• tatodan aynlmıı bil' takım kozlar tedarik etmeğe çalış tirmesi emred imiştir. göre, Gamelenin ihtiyatlı planı ~u- ispanya t da ran k OD U 0 bir kar8FI 
ve Aııalt'ıstuyornına hareket etmif.- maktadır. Maamaf;h iki tsv~ç tayyaresinin vaffakiyetle tatbik edilmek suretıyle 
ıir. Hava~m yatrnurlu olmasına tai. . F~hrer, Napolyomın berri abloka İ~veç gemisine yardıma gelmesi tize- Alman kutnandanının pl!nını suy~ Madrid, 2 (A.A) - General F - melerde bir Uişiii bulun11111'• btıtüJl 
men İtalya hariciye nazın, istasyon - f.krmi a'iltmek tasavvurundadır. Mu- rıne Alman tayyaresi kaçmıştır dttşUrmü§tür. Ren ve Sar arasmdakı rankonun bir kararnamesi Nasyona· bahriyerlerin affını natık b'lhıamak 
da Von IWMRV.p, Himler ve Alman ~a.Ueyh bu huıusta bir çok. devletle - Londra, 2 (A.A) _ Stokhol~dan müselles üzerinde ihdas edilen vazi- listlerln za:terfndenberi askert mah. tadır. General Frankonun qni aff! 
.reneralleri tarafından uturlanmış - rı bilhasas Belçika, Hollanda, Bal - bildirildiğine göre Baltık denizine yet, Almanların buradan taarruz im- kemeler tarafından altı ayı geçmi:yen umumiyi sivillere de tqmil edeceğı 
tır. Koftt Ofanoyu hamil oları tren, tı~ v~ Balkan d~vletlerlni iskandil et- gitmekte olan tmanta ismindeki Le _ kinlannı tamamiyle ortadan kal • hapis ceıalatına mahkftm edilmiş o. söylenmektedil'. 
saat 12 de -:'-n.alt istasyonundan ha- ~ı~ır; Be~lka ıle Hollanda her tür- ton gemisi Skani sahilinden üç bu - dırmıştır. lan ve dahili harpten evvel mahke .. 
reket ~ylemıştır. . . lü ı~tımale. karşı hazır olmak .üzere çuk mil açıkta bir Alman muhafaza B ı• M·ıı M ı· • d •• 1 d 

Berlın, 2 (A.A) - Harıcıye nazı- denız üzerınde bulunan sedler.n ar - gemisi tarafından zaptedilmiş ve için er )Jl l et eC iSi 00 top an l 
n Kont Ciano öğle üzeri Berlinden kasındaki su seviyelerini yükseltmek de bulunan İsveçli Pilotla birlikte _ 8 rafı ı ıinc· sahifede - .. .. · · 
ayrılmıştır. suretiyle mukabelede bulunmuşlar _ bir Alman limanına götürülmiiştür. . •tta ) 1 H 

1 
Ankara, 2 (Telefonla) - Büyifk ce s?z alarak 4 - 5 sene once ~~clıs.ın 

Berlin 2 (AA) K t c· dır. Z l.I k 1 Berlın, 1 (A.A. - e a yarıma- Millet Meclisi bugün toplanmııtır. aynı mevzuu konuştuğunu soy emif, 
, . . - on ıa~o - Nevyork 2 (AA) - Matbuat İrQQf y e dıefi dasınaaki Polonyalılar beyaz bayrak Yeni Trabzon mebusu B. Şerif and bu takririn maliye encümenine vertı. 

nun ~areket ~den sonra neşredılen Çörçilin n~tku ve. Kont Cianonu.n çekmişler ve teslim olmuşlardır. Bu- içmiş evvelki gün ölen Urfa mebusu mes·nı ısteıniı, ınilteakıben anasonla-
resmı bir teblıfde nazırın Alman hü- Berlin göt111melerile al6kadar olmak Jıtihaaldtı artırm~lı gün saat on altıdandanberi mütareke Ali &ibin ruhu, iki dakikalık bir sil- nn g«mrUk resminin ten li kararlat 
kdm~ti tarafından vuku bulan davet ta ve Çörçilin Sovyet • Alman ma. akt.olunl!luş~ur. Son Polonya kalesinin kftt.la tazi:ı edilmiştir. Mtıteakiben tırılmıı 'V'e kfmyaker, doktor, sıhhiye 
üzerıne J&ptıiı siyareti tamamladı- nevraeını evvelden ortaya çıkardığını iç in kanun hazırlıyo,. de ~asvıyesı yolknda ~leny~lılfrın divanımuhasebatın bazı muameleler memurlannın t~hadetnamelbri~e ald 
iı kaydedilmekle iktifa olunmak - kaydeylemektedir. Gazeteler, Hitle- ı ta b 1 2 (Telefonla) _ Ziraat tesl~m olnıalan onuş an aşa - üzerine Trabzon mebusu Sırn Dayı- har9 meselelerı de karara aaı&n • 
ta ve mumafleyhi istasyonda ufurl? rin İtalyayı da bu manevraya iıtırak VekA~etr rsÜhsali.tı artırmak için ye- mış r. ., nın bir takriri konıışulmuş, bu mü - mııtır. 
~~n zevatın isimleri &ikredilrnekte .. ettirmete utnıtıtını tebarüz ettir - ni bir k~nun hazırlamaktadır. Bu ka- . ' 0000 • nasebetle Manisa mebuau Befik ln-

tr, mektedirler. nuna göre zirai mükellefiyetler ihdas Ba,kan atletızm CC«***»> 
Tebliide Kont Ciano ile Von Riben Nevyork Herald Tribüne gazetesi 1 kt '. • • b J k O J d • 

tropun birbirlerine hararetle veda Hitlerin sulh taarruzuna kuşı müs- 0 unaca n. d b Jktl&ddf Q ıO Q a a tye 
ettıklerı ua,. ec1umektedir. kit bir cevap vermiş olan Çörçm bu Almanya a ayramı . En , d · hat 
Bum~nla beraber Alman radyoları kat't tarzı hareketinden dolayı teb- • • Bir J ·gili% profesiJriJ cOmen.er e ıza 

~u teblitcien laala olarak iki nazırın rik etmekte ve ~öyle demektedir: M uzayeka ba•ladı Takımımız 2 C l geldı l verec•k 
ö~Ieden evvel de görüştükler~ni bil - Cörçil parlak cümleler kullanmak 'Y • nl1n mdf l eost - . 
dırmektedlrler. Ktlzakerelerın mev- tan içtbıap ederek misal teşkil ede- Paris, 2 (Radyo) - Almanyada Atına. 2 (A.A.) -. ~nuncu Balka~ • . Paris, ıı (Radyo) - Başvekil ve 
zuu hakknıda nimi beyatıatta bulu- celç blr cesaretle kanaatini i&har et- şimdiden muza.yeka başlamıştır. Ge- atletizm oyunlarına. ıştırak etmek li- Parıs, 2 (Radyo) - İngıl~i PN -Hariciye nazın Daladiye bu hafta 
nulmam11tır. .,..T miştir. Hatip bütün memleketlerde lecek haftadan itibaren lokantalar~n ~re cumartesi günü buraya ~ele~ fesörlerinden Frezer, Rusya ı • - parllmenw ve ayan mecl sleri har;ci-

Londra, 2 (A.A) -- Deyli Miror yaşıyan insanlann anhyabileceii bir yemek yiyenle.r, ~ükümetten vesıka Türk, Yugoslav ve Romen ekıplerı m~nya ar~sında akdolunan anlaflll~ ye encüntirlllerlne gld ftk, ltuı .. 1-
gazeteslnin siya$! muhabiri yazıyor: lisan kullanmıştır. Dünya bu suretle almll.k mecburıyetınde bulunacaklar - meçhul asker mezarına çel~nk koy - munaaebetıyle ~yanatta bulu~m~'t> man anlaşmasında~ aotıra basıl .lan 

İn&"iltere "e hansanm kendisi ta- dinlemiş ve anlam11tır. dır. muşlar ve pazar s~bahı. velıahd tara- Rusyanın aanayı bakımından ıl~ il~ vaziyet hakkında iaahat vencektır. 
rafından serdedilen sulh ~ekUflertni Nevyork Taymis, Almanyanın ye- K } fından kabul edllmışlerdır. ~~~eket ~a~ Almanyaya ümıt ed 
kabul e1;meei takdirinde B. Hitlerin ni manevrasına mani olmağa karar r a Gazeteler, dünyanın bugünkd ka~ fügı kadar ıptıdat maddel~r. veretniJt- M . ,_ . D • ' 
B. Görhı• !ellinde feragatte bulun- veren tna'ltere ve Fransanın kati- rı~ık vaziyetinde Balkan oyunlarının ceğini, aksi takdirde ke.ndısınfn mutr OSISıd ı-Drr.t e 
ması mUınkttndflr. Hıtlerfn yapmak is yetle hareket ettiklerini tebarüz et- Çôr~ili kabul etti icra edilmesinin Balkanlarda hüküm zarrır olacağını söylemış, lııflteren: •t _ J • 
tediğini aöylediii vazif (Büyük Al- tirmektedir 7 süren kardeşlik zihniyetinin yeni bit vazettiği iktısadi al>lokanın evam e. gı m8UI 

1 • ı• F~ · 1 . :tondra, 2 (~ad~o) -. Kral ~tın~~ tezahürü olduğunu kaydetmektedir - mesi l~~ım geldiğini, uzun :!1k61'd~ Bükret. 2 (Radyo) ..... Sabık Po-

ngı lz ransız gazete e JOrJ, bugün ~e~ız bırıncı lordu Çörç ıer. . . harp ~çın hazırlık yapma& ay loııya cumhur reisi :MU8ialdnin Roman-
• kabul eylemıştır. Atmanın büyük caddelerı Balkan lemiştır. yadan Pariae kaçtıjı hakkındaki nı. 

oyunlanna iştirak eden milletlerın bay ÇemberlayD be it alüadar makamlar tarafınd.a 
• • • bir Bulgar heyeti vardır. Nihayet Lon raklan ile silslüdO.r. ııd:.; Ajansı vasıtasiyle t.ekıip ecW-

rının n eşrıyatı drada askeri, malt, iktısadi müzalt~re- Balkan atletizm konfederasyonu- B Jı b ifa miştlr. Muaiski halen Romanyada bu-
lere dev~ma gitmiş bir Tttrk heyetmin n'lln onuncu kongresi de salı gttnfl top- ııg1ı1n eyano hmmaktadır. ' 

_ L bulundugunu unutmamalıdır. }anacaktır. 6 [ k 
kova"'- ............ ı acl Waifetle - l DeyH E~ 'l/aftfO'/': Enternasyonal meseleler karşısında Balkan atletizm oyunlanna dun öğ- u anaca Şarki Prusva trf!ni 

k iY•UU.•lndea inhiraf etmJ.ye. «Hitlerlıı lnıilte~ ve Fl'aflSa ta~a· bütiin bunların, yeni vaziyetlerden son leden sonra baştan başa dolu olan A- Lo dr 2 (Radyo) - BBfVtldl . .T 
ke ~ursa, bu ktııtabane nümayişe tından ka~e ~~saıt olmıyan teklıf- ra alabilecekleri şekildir. tina stadında kralın, veliabduı. başve- Çe be 

1 
n ayarın A\tam KaınatUld Derim, 2 (Radyo) - Sarkl Pnıe-

ai·u crabımız, halkın göstermekte ler yapa~ılmesı .. ım~insızdır. ÇUnkil Pöti Parizyen: kil Metakasın, hükOmet azalarının, da Quır Tı:nan aıılapıa&mclan ıoııra .. ya için ilk tren, bugün buradan hue-
old t g nfiaıden başka bir şey olmıya- demokra.sıler, sozlerınin kıymetini bi· Bu gazete, Moskova müzakereleri- yüksek devlet memurlannın ve kor- k" 

1 
- t tratmda beyanatta bulu- Itet etınittir. 

cak 
1
\ 1e . lirler. . . ne temas ile, Tilrkiyeye itimad edile- diplomatiğin huzuriyle başlamııtır. n~C:~~ e 'r r • 
Hı nıı teklifleri, dem~rasile.rin Sahte yüreklı, el~erı . k~nlı, azam bileceğini yazmaktadır. Halk, kra!ı, veliahdı, batvekil Me- t . artili mebusları, trııuterenin ~ er~ 1 

esas gayelars.t Ye elindeki cınayet ım- bir kurd, pusuda bır tılkı olanlarla, Figwto 'IJ<Uıyor: taksası ve bı119are geçit esnasında ni inBl~ etdlinl lah -rımı.ealni baı Veteriner müdtırlöğü fen memu~ 
kin~a~ı~ =~~ete ınatuf olan he- Polonya kanlar içinde yüzdUkc,e, Ce • «Pek tnuhtemeldir ki, İtalya hilkU- TUrk, Yuıoslav ve Romen ekiplerini vet.lden lstiyeceklerdir. B. Selim Köker bir dtreee terft ettfrlll. 
defımızı . ,,.;"::~· CUııkü Hitler koslovakya zincirle baitlı kaldık.'la ınetl, Cianonun Berlin döntlşün.de böy- ıiddetle alloşlam11tır. aı l kada miştir. 
pyanı J~;!rim_t-u4fz. Binaenaleyh müzakere olmıyacaktır.• le blr sulh için mutavassıtlık yapmalı Geçitten sonra Balkan atletizm ırıemnd m l ft a Ask t "k• kt bi' 
ancak ıh ilk ıı 9ıttada.ri kaldırıl- F nsız matbuahnda am etmemektedir. çnnku bu hareket, konfederasyonu reisı. Balkanlarda suı R . ~eken Alman er musı a me e 
!nası, su un f l&ltı4ır. ra ttalyanın şimdiye kadar idame ettiii hun bir sembolü olan onuncu Balkan esım Y tal be alacak 

DeyU Ttlgrtıv ~z Ekselıi1/0f'tttı ra-tm: • . bitaraflık siyasetini de ihlal edebilir. oyunlannın ehemmiyetini t.ebanız et- kaçb mı? e 
cPolonya ya~acılal'.Uı-ııı )'apaeak· Bu guete «Hitler arazı ı>etınde> Her halde Musaolini b1i mevzuda bazı tiren bir nutuk söylemiş ve oyunların M letnir ıkeriik ftCbNİflÜn: 

ları sulh t.eklifle~ı, htıı- ~tar~ Ff.garo gazetesi de «Alm!lı_ıy~nın aulvh tartlar ileri snrec~k ve Rusyanın küşadını milteakıp Bulgar, Yuan, lstanbul, 2 (Telefonla) Alm::1~ Ankaftda yeni agılan ukeıt ~ 
fından kabul ~dılme~ ~ 'bu tek· teşebbüıleri Cfanoya bil?ırıldn• başlıgı merkezi Avrupa ile Balkanlarda git- R<?men, Türk ve Yugoslav. b&yrak]arı nu mıııtakada "91; O::dn vam edil- ki gedikli erbaş hazırlama o 
lifler yenılnlerınden f mdan• olmakla ta· altında bugünkü vaziyetı tetkik etmek- tikçe artan nufuzu dolayısiyle bazı ga- mıllt maqlar çalınarak direklere çe- muhakemesine bu ,\ ftl !o. gelme hına talebe alınacaktır. Bu VAii~~ 
nınnıış iki adam tara ~n Y•Pılınat .. te pıetelerin hemen hemen hepsi, sa- rantiler istiyecektir.> kilmi,tir. mittir. Munun ma e e..,. • l'eceklerin Uk okul mesuma '*lMNI• 
tadır. Bunl&rdan birisı. ken~i•i ile -.. rıh malOmat olmadıtından yalnız tah· Gene bu gazetel'e göre bu hafta lçin- Dünkü oyunların tekııik neticeleri diğlnden, kaçtığı zan olunuyor. olmalan f&l'ÜU. Şuôece ~ 
ınirnt eekilde konu~ul~ası imkanı Ol• minlere istinaden maltlmat yürütmek- de fevkalade hadiseler beklemek ildi• ıunlatdır: . . bul tetrini enelin ytrndtlcl 
Jnıyan bir insan, dığerı de Müttihteki tedirler. . za eder. 800 metre: Bırınci Sarat.akos (Yu- (Yunan) ı.ı t9 . . . şamına kadar yapılacaktır~ !19-
iınzasınııı mO.rekkebi kurumadaıı bun. Sen Briç yaıdıtı makalede diyo~ ~: Le jıır 'llMt'llor: nan), ikinci Glenis (Yunan) 2/°" üçün ıo bin metre: ~ı~ncı.Ragazos (Yu- rin şubeye müracaatları \'8 dftr pıt,. 
lan inklr eden adamdır. M~ğl~p ol • cBerlinde, Hitlerle ttaıya harıcıye «Almanya bize harp ilin. ettlii za.. cü Corsek (Yugoslav) 2/1 nan) 82, 68, 6, ikincı Krıstea (Romen) 'an da ıubeden öftenmelm l wrıu ... 
Jnıy~, df!e gelmiyen bir mıll~t!, bb- nazın arasındaki mülakatın perdesi man kendisini tam mhhat halinde tö- 100 metre düz: Birinci Muzaffer ss, 80. . . in olunur. 
le bır anda. böyle bir sulh teklıfıni ka- açılırken. M:oskovada da TUrkiye ha- rüyordu. Halbuki şimdi, çok zayıf ve (Türk) 11/6. ikinci Kling (Yugoslav) 4:X400 b~c Birin.cı. Yuan ekıblt.•ıı...,_. .... _ ... ____ .,__ ... 
bul için kimse icbar eyliyemez. riciye vekili ile Rusya hariciyecisi ara- hasta olduğunu anlamıştır. Fakat hal· 11/6, üçüncü 8tafeno\'ice (Yugoslav) S, 81, 8, lldncl Ttl!k. ekıbı 3, 82, 8, ü- lSeli er uurd 

De11Zi Heraldın makalesi: sındaki mUkileme ıahnesinin perdesi ka: 11/6. çU:neU Y~_lav ekıbı 8, 33, 1. 7 
«~itler kendisini açılmış olan. şid- kapanmak üze~fr. Öbür taraftan - Çarpış, vuruş 1 Yükse atla.D\a: Birinci Letabaıl Birf~n ıonunda uuıumt tasnif Tal b k • ...1.... d 

d~tlı ll'lUoadelede .;_yıf gördüğü için• Ronıen hariciyecisi, Moskovadan dön- Demektedirler. Bu maç baılamıttır. (Yunan) 1,80, ikinci Pulat (Türkl neti~i: . e e &y""""a evam 
dır .ki, sulh istiyor Yağmacının elin- mek üzere bulunan Türkiye Hariciye Devam edecektir.> ı,so. üçüncü Pal'tuil!I (Yunan) 1.80. Binneıf Yu~anıstan 25 puvan. etmektedir 
dekılerfn, kendisinde kalması gibi u- Vekilini iltikbale hazır'lanmaktadır. Gazete bundan sonra Almam~anın Siklet atma: Birinci Kovacevic tkinci TUrkıye 14 puvan. 

tıtanç vtrici bir pazuhk yapıiınıyacak- Daha ötede, ııaart olarak Mosko- bu maçı katbetrnep mahldlm oldutu- (Yugoslav) 14 66, ikinci 8'tJıuller 'OçOncü YugoslaVYa 1 puvan. 
r.,.s vaya hava yollan mUukeruiııe f14elı ııu :.vazmaktad.ır. ·(Romen) 14/44, Qçürıd ....,_nalda Dördüncü Romanya 8 puvan. 
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lzmir Polıs mekte in· V. F. Henri Van Derze ilzmir Leva%ım Amirliği .Satın Atma 1 
de dün tedrisata VAPl'RLARIN HAREKET LİSTESi § Komisyonu. ilanları i 

AMERİKAN EXPORT LtNF.S, İNC : lzm• Lev Am" t:!::.! Sabn Alma K • --..1--. 
l d NEWYORK ır azını ırugı omıayon~. 

bas an l NEW-YORK İÇİN 1 - Manisa tümen birliklerinin ihtiyacı olan 144600 kılo kuru fasul 
İzmir polis ~mektebi dun öğleden cEXCi:LLO> Vap. 29 eylüle doğ- ye şerait ve evsaf dahilinde satın alınacaktır .. 

evvel Halkevi ı;;,ılonunda kur eklin- ru bekleniyor . 2 _ Kapalı zarfla ih:.ılesı (i birinci teşrin 939 pazartesi &11nU saat OD 
de açılmış \e deı 1 r ba lanmış+ır. EXERMON'f> Vap. 1 ilkteşrıne b" d d" 

İ · t d · · B Se ır e ır. lk dersler, emnı) e mu uru · - doğru bekleniyor. . . . 
lahiddin Arslankorkud, hukukçu a\u- cEXMOOR> Vap. 3 teşrine doğru 8 - Hapsının tutarı 2024.d lıradır. . . . • 
kaflardan B. Nuri E en, Sıhhat ve İç- bekleniyor. 4 - ilk teminatı (1519) lirad•r. İsteklılerın ılk temmat makbuz ~eya 
tlmaı Muavenet muduru Dr. ~.evdet 1 cEXECUTİVE> Vap. 9 ilkteşrine mektupları ile 24!;0 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncu madde~ennde 
Saracoğlu, merkez komutanı Yt_ız?a ı doğru bekleniyor. yazılı \•esikaları ile beraber ihale günü ihale saatından bır saat 
Nez:hi ve emni.} et miıdür muavmı. B. -0000-- evveline kadar tekiif mektuplannı Manisa tümen satın alma k~ ts!'°'~il Küntay taraflarından verıl - ARMEMENT DEPPE - ANVERS 

13 19 
26 3 8884 

mıştır. ANVERS İÇİN --..-·m~is~y~o~n:u~n:,a.;v;e;;rm~e:;IE'.;.ri;.;,·~"""':-~~~~~~~-----
Kursta der ler bir sene ?evam e- cGİRONDE. Vap. İlkteşr·n bat- lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: • . 

decek ve sonra İstanbul polıs mekte- langıcına doğru bekleniyor. 1 _ İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin 23200 kılo zeytın-
binde olduğu gibi imtihan yapılaca,k, -ooooo- yağı ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur1. . de 
muvaffak o anlara poli mekteb· sa- D. T. R. T. BUDAPEST 2 _ ihalesi 9 ilk teşrin 939 pazartesi günü saat on ~ltıda zmır 
hadetname i verilecektir. Büttin po- TUNA LİMANLARI tçtN kışlada tzmir levazım amirliği satın alma komısyonunda ya-
lisler, bu dersleri tak"p etmektedir - cTİSZA) Vap. llkteşrin başl~ngı- pılacaktır. 
ler. cDUNA ) cına doğru beklenıyor. 3 _ Tahmin edilen tutarı 10672 lira 20 kuruştur. 
K .. ' ·ı ~k boğalar -00000- 4 - Teminatı muvakkate akça"'ı 800 lira 40 kuruştur. 

oy ere verı ec SERVIÇE MARITIME ROUMAİN - 5 _ Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . . . 
Vilayet köy budçelerinden topla - B CAREST 6 _ fstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklanna daır vesıka gös-

nan para arla ko\ ler "çin Ka.!'acabe) PİRE KÖSTENCE GALAS VE TU termek mecburiyetindedirler. . . . . 
hara ından 18 M?ntafon bog~sı a - NA LİMANLARI İÇiN 7 _ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı k~nunun .ncı ve ~çüncil 
tın alınmış, veterıner B. Cemıl .Al. - cBucureşti vap. 4 teşrini evvelde maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesıkalan. ıle temınat ':8 
tan boğaları, Karacabeyden getırmıs bekleniyor. teklif mektuplarını ihale saatından evvel komısyona vermıı 
tir. Boğalar Menemen, Bergam~, Fo- -ooooo- bulunacaklardır. 23 28 3 8 3522 
ça ve 1:ire klj) !erine tevzi edılmek SOClETE COMMERCİALE BULGA- lzmir levazım amirliği satm alma komisyonundan: . 
Oezered r. RE DE NA VİGATİON A V APEUR 1 _ İzm:r nıü!ltahkem mevki merkez birlikle~inin 28~000 kılo ke-

l R A D Y O 1 V ARN A silmiş sığır eti :htiracı kapalı zarf usuhyle eksıltmeye kon • HAİF A !SKENDERİYE VE PORT 
İ iÇİN muştur. . . be ı · 

SA T 2 - thale~i 16 birinci teşrin 939 pazartesı günü saat on şte zmır 
12.30 Program ve memleket saat cBOURCAS> Vap. 13 ilkteşrine de kışlada tzmir le\azım amirliği satın alma komisyonunda ya-

ayarı doğru beklenivor. pılacaktır. . 
12.35 Ajan ve meteoroloji haber - DEN NORSKE MIDDELHAVSLIN • 3 _ Tahmin edilen tutarı 70500 lıradır. 

leri. JE - OSLO 4 _ Teminatı muvakkate akçası 4775 liradır. 
13.30 14.00Müzik (Karışık prog • Norveç limanlan için 5 -.')artnnmesi her gün komisyonda görülebilir. . . 

ram Pi.) cBalkıu vapuru 10 ilk teırine 6 _ htekliler ticnret odr.sınW. kayıtlı olduklarına daır vesıka gö,s. 
18.00 Program. doğru bekleniyor, termek mechıır"n:tindedirler. . . 
18.05 Memleket aat ayan, Ajans Vapurların is m ve ta,.!hleri hak- 7 _ Eksiltmeye 1• t"ı·ak cc'ı>cekler 2490 sayılı kanunun ı)cı ve ü~ün-

ve meteoroloji haberleri kında hiç bir taahhüd al,namaz. ciı m:ıddelt•r;pdc \'C şartn ımesinde yazılı vesi~alarıyle t~mınat 
18.25 
18.55 
19.10 
19.60 
20.05 

Müz"k (Pl) hafif müzik ve teklif mt ktuı l~ırını ihale saatından en az hır saat e~cl ko-
Konuşma. S t . misy~na~rmiş huluna~kl~ıı:.,_.28 3 8 14 3573 
Türk müziği perco Vapur acen esı /znzi1• lemzım amM"ği satın alma komisyonundan: . 
Konuşma cADRIATICA• SOC. AN. Dl ı - Manisa tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan 61200 kılo mer-
Turk müziği (Kli ik prog - NAVIGAZIONE cimek şerait ve evsafı dahilinde satın ahnacakt~r. 
ram) cDiana» motörü bu,.ün beklenmek 2 _ Kapalı zarfla ihalesi 16 ilk teşrin 939 pazartesı a-ünü saat on 

21.0Ö Kon!~er takdimi - Halil Be - te olup Venedik ve Trieate limanları birdedir. 
dii Yönetken için yük alarak hareket edecektir. 3 - Hepsinin tutarı 8565 liradır. 

21.15 Müzik (Radyo orkestrası ) cCiliciu motörü 7-10-39 tarihinde 4 - İlk teminatı 643 liradır. . 
Şef Hasan Ferid Alnar beklenmekte olup Napoli, Cenova ve 5 _ İsteklilerin ilk teminat makbuz veya . mektuplan . ıle 

'22.00 Aj.a~s, ziraat~ esham - tah - Marailya limanları için yük alarak 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddele~ınde yazılı yesıka-
v~lat - Kambıl o - nukut bor- hareket edecektir. ıariyle beraber ihale günü ihale saatından hır saat evvel.ıne ka-

22.20 
22.30 
23.25 

sası (fiat) cfTALİA• soc. AN. Dl dar teklif mektuplarını Manisa tümen satın alma komısyonu-
Serbe t aaat NAVIGAZIONE na vermeleri.. 29 3 _8 13 3590 
Miiz"k (Cazband Pl) cConte Crande. motörü 17-10..39 Bornmı; asl:P-ri satın alm<L komisyonundan: 

23.30Yarınkj program ve ka- tarihinde Cenovadan orta Amerika Bir aded laangar ile elektirik tesisatı 
panış limanları için hareket edecektir. Bedel keşfi Muvakkat T. -=·*·=- ilandaki hareket tarihleri ıle nav. Lira Kuru~ Lira Kuruş 

Ve ır• ATeŞTl.VQf tunlardaki değişikliklerden acente 76627 88 5031 S~ . . • """ 
ı 4 l~~ Afvon dem!ryol tamirat deposu ıçın yuka~ıda keııf ve muv~at miiiiı;;;;iiiiliiiii;;;iiiiiii;;;-iiiiliiiiim miz mesuliyet kabul etmez. Daha ~eminatı. y· zıh bır hangRr ile buna ait au, elektırik teılaabkapalı zarfla 

E d •• • fazla ~afsillt içın İkinci kordonda .h 1 1 . 6 ]t) 939 cuma günil saat onda yapılacaktır. Yapılacak hanaın 
n US tr l FRA TELLi SPERCO vapur acente-

1 
ea t~:i:~tın proje ve ktaşfinl görmek istiyenler her gün ve talip olanla-

İzmirde çıkmakta olan bu faydalı ine müracaat edilmesi rica olunur. .,1 ihale len bir aat eV\·(!1 tE>mintrttı mektuplarını 2490 sayılı kanunun 
ve güzel mecmuanın 25 inci yılının TELEFON - 2004 - 2005 12" _ 33 üncü maddesinin tarifatı dahilinde Afyon kor satın alm'!ı_?<1°0mfa-d · I 1 ki k l · ·1 • l r 22 27 3 6 •1rı birinci sayısı a aynı o gun u R çı - \onuna v0rme erı ı ar.o unu . 
mııtır. Mecmua, bu ayH ile yirm· Bornoı:a a keri satın alma komisyonundan: 
beş yaşına ba mıştır. Endüstri mec - Kilo 
muası, milli sanat ve fen mefkü - Olivier ve sürekası 
resine bu kadar emek vermiş , Limit~d 
muvaffak olmuş bir meslekdastır. 
Daha uzun yıllar ayni muvaffakiyet- VAPUR ACENT ASI 
le çalışmasını d leriz. Atatürk caddesi Rees binası 

ANADOLU 
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 

Sahip ve Baımuharriri 
HAYDAR Rt.lŞTÜ ÖKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı itleri 
mil dürü 

HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 
IDAREHAI ESi 

İzmir İkinci Beyler Sokak 
C. Halk Partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Tel. 2443 
Londra ve Liverpol hatları için 

piya anın ihtiyacma göre vapurları
mız efer yapacaklardır. 

Asabiye Mütahassısı 

Dr. Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sonra Şam

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

Te': 3559 
Telefon: 2776. P. kutusu 405 Akhisar hukuk hakimliğinden: 

ABONE ŞERAiTi Akhisarın ha~ hoca mahallesinden 
Yıllığı 1400. Altı ylığı 800 ismail oğlu mehmed maya tarafın -

kuruştur. dan müddeialeyh karısı halen İzmir-
Yabancı memleketler için sene- de balık pazarında yahudi havrası 

civannda 22 numaralı evde Musir 
lik abone ilcr ti 27 liradır. kızı Ayşe aleyhine açılan boşanma 
CllnG seçmit nüahalar 25 davasından dolayı çıkarılan davetiye 

ku1'11ftur. üzerine ikametgahının meçhuliyetine 
, __ A_N_A_D_O_L_U_M_A_T..,.B'.'.""A~A"'.'.'.S:-::IN:-:=D-:A~ binaen gazete le ilanen tebliğe.t ya-

pılması için duruşma 12-10-939 per-
Basılmıştır. şembe saat 9 za bırakılmış ve bir 

'----------T~---• nüshası mahkeme divanhanesine ta -lzmi r Sici 1i i ca • lik kılınmış olduğundan mezko~ 
günde bizzat mahkemeye gelmesı •• d 11 ı ·· "" •• d veya bir vekil göndermesi aksi takret mu ur ugun en dirde gıyap karan ittihaz kılınacağı 

(Hüseyin Alphan) ticaret unva - "lan olunur. 3616 
niyle İzmirde başdurakta büyük Liz 
hanııtda 20 numarada Her türlü top
nk mahsullerinin toptan ticareti ~e 
müteahhitliğile uirapn Hüseyın 
Alphanın işbu ticaret unvanı ticaret 
kanuııu hükümlerine göre sicilin 
2676 numarasına kayt ve tescil edil 
diği ilin olunur. 

İzmir sicilli ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. Tenik imzası 

lzmir •Buca 
Kültür Lisesi 

Resmt liselere muadildir. Ortaokul 
sınıfları ile lise sınıfları vardır. Leyli
nehari kız ve erkek talebe alınır. 

Telefon: 2080 16 

K M. V. deniz levazım sabo 

8454 7404 

7000 Sabun 
5000 Yulaf 
5000 Kuru ot 
5550 S• de) ağı 

15000 Kuru ilzüm 
8000 Toz şeker 

15000 Kuru fasulye 
19000 Bulgur 
15000 Nohut 

6000 Mercimek 
8000 Pirinç 
5000 Zeytin tanesi 

10000 Bezelye 
3000 Zeytinyağı 

150 Çay 
7000 Patates 

1 _ Askeri vasfı haiz hekimi ve kimyevi .muayeneye tabi ve ayrı ay~ı 
şartnamelerle yukarıda cins ve mıktarı yazılı (16) kalem Yi-
yecek pazarlık suretiyle satın alınacaktır. . . 

2 _ Pazarlığı 6 birinci teşrin 939 cuma günü saat dokuzdan on ıkı-
ye kadar yapılacaktır. . . 

3 _ Pazarlığına iştirak edeceklerin muvakkat temınat vermesı 

şarttır. b" · k d b"ld' · 4 _ istekliler teklif edecekleri numunelerle ırlık~ yu an a ı ırı: 
rilen vakittte Bornova askeri satın alma komısyonuna gelmelerı 
ilin olunur. 3 5 8628 

lzmir levazım amfrliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı 
Kilo Cinsi 

3800 Kesilmiş koyun eti 
2850 Kesilmiş kuzu eti 
4750 Kesilmiş sığır eti. . . . . . 

1 _ tzmir deniz komutanlığı bırlıklerının yuka~ı~a cıns ve mı~tan 
yazılı Uç kalem et ihtiyacı 28 eyl61.939 tarıhınde açık eks~ltme 
suretiyle yapılan eksil~esin~e. ta.lıP çıkmadığından ~ksiltme 
on gün uzatılarak ihalesı 9 bırıncı teşr!n. 9~9 pazartesı gü~U 
saat on beşte kışlada İzmir levazım amırlığı satın alma komıs
yonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutan 4142 liradır .. 
s _ Teminatı muvakkate akçası 810 lıra 66 ~~ruetur. 
4 _ Şartnamesi her gün komisyonda görülebılır. . . 
6 _ istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır vesıka gös-

termek mecburiyetindedirler. . • 
6 _ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıl~ kanunun ıkı ve üc;üncU 

maddelerinde yazılı vesikaları ve temınatı muvakkatalan ile 
birlikte ihale saatından evvel komisyona müracaatları. 

lzmir levazım amirliği satın alnw. komisyonundan: . 
ı, _ lzmir tayyare alayı birliklerinin 198 bin kilo ekmek ih~ıyacı .26 

eylill 939 salı günü saat on beşte pazarlıkla yapılan eksiltmesın
de talip çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 6/10/989 perıembe 
rtınf1 saat on altıda kıılada İzmir levazım amirlili satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin odilen tutan 20790 liradır. 
8 - Teminatı muvakkate akçası 1559 ~~ra 2~ ~::ıruıtur. 
4 - Sartııamesl her a11n komisyonda gorülebılır. . . 
5 - fsteklller ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır vesıka a&l-

termek mecburiyetindedirler. • o a Ü 
6 _ Pazarlıfa ·ştir ':i: edecekler <>490 sayılı kanunun ikı ve c; ne 

maddelerinde ve r ··+ • • ."? yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkataJarı i!: L. _ .d ihale saatından evvel komisyona 
mUraenatlaı ı. 

3 ·reırinievvel 1939 SALl 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonun<Jan: 
Miktar T. edilen T. M. Teır.Jna\ı Münakasa iJaele 

Cimi Kilo Lira Kr. Lira Kurut Şekli tarihi 
Sadeyaiı 2340 2223 00 166 73 A. Eksilt. 7-10.131 

Kuru üzüm 1200 180 00 

Pirinç 6000 1440 00 

13 

108 

so 

00 

Cumartesi saat ti 
A. Eksilt. 7·10.931 
Cumartesi saat 11/30 
A. Eksilt. 7-10.NI 

Cumarteai saat: i l 
1 - İzmir deniz komutanlığı birliklerinin açık eksiltme suretiyle m .. 

nakasada bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı Uç kalem er• 
zak ihtiyacına talip çıkmadığından eksiltme on gün uzatılar6 
ihaleleri hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlarda kııtada:b
mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılaeaktJr. 

2 - Teminatı muvakkateleri hizalannda yazılıdır. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - fstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika arös

termek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve flc;Unctl 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temfnab 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mtı
racaatları. 

lzmir levazım amfrliği satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki motörlü birliklerinin ihtiyacı olan 

85 bin kilo benzin kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 20 10 989 cuma günü saat on birde müstahkem mevki 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Benzinin beher kilosu 23 kuruştan 19550 lira kıymet takdir .. 

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

larını makbuz mukabilinde komisyona teslim etmeleri mecbu-
ridir. . . 

5 - Benzine ait şartnameleri Ankara, İstanbul ve lzmır Lv. Amr. 
satın alma komisyonları ile Balıkesir Kor ve Çanakkale Mıt. 
Mv. satın alma komisyonlarında görülür. 

6 - Taliplerin muayyen olan günde komisyona müracaattan 
s 8 ıs 11 \ 

lzmir levazım amirliği satın alma komi8yonundan: ~ 
1 - Maltepe piyade atış okulunda yaptırılacak olan dershane kqlt 

ve şartnameleriyle planına göre kapalı zarfla ihalesi 19 birinci 
teşrin 939 perşembe günü saat on dörtte yapılacaktır. Muhanı
men keşif bedeli 71040 lira 63 kuruştur. ilk teminatı 5828 lira 
7 kuruıtur. Keşif cedveli ve plinı bedeli mukabilinde ait oldu· 
ju şubesinden verilebilir. 

2 - isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı 
kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalarıyle iha1e 
gününden sekiz gün evvel vilayet nafıa fen müdürlüklerinden 
alacakları vesikalariyle beraber belli gün ve saattan bir IU 
evvel teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma kC> 
misyonuna gelmeleri. 3 8 13 17 4. 

Jzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Ayazağada süvari binicilik okulunda şerait ve ketif J*)vellerf· 

ne göre kapalı manaj yeri yapılacağından kapalı zarfla ihal11I 
21 birinci teşrin 939 cumartesi günü saat onda yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 80288 lira 90 kuruıtur. İlk teminatı 
2271 lira 29 kuruştur. Şerait ve keşif cedvelleri bedeli mukabi
linde ait olduğu şubeden verilebilir. İsteklilerinin ihale gbfln· 
den en az sekiz gün evvel viliyet nafıa fen müdürlflklerindln 
alacakları vesikalariyle beraber belli gün ve saattan bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. 8 8 14 19 

lzmir levazım amirliği aatın alma komiB1/on1'ndan: 
1 - İki bin aded sedye alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6/10/919 

peqembe a-ünU saat 16/80 da Tophanede İstanbul levazım a
mirliği satın alma komiıyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli beher adedi yirmi lira kati teminatı 60GG lira
dır. Nflmuneıi komisyoncja aörülr. 

8 - isteklilerin kanuni vesik.ıarı ile belli aaatta komfqona ıeım .. 
leri. 

lzmir levazım amirliği satın alma komi8ı/on'Undan: 
ı - İzmir müstahkem mevki merkez bfrlilderinin 47260 kilo bula'ur 

ihtiyacı SO eyl61 939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde 
talip çıkmadığından pazarlık 7 birinci teırin 989 cumartell 
günü saat on beşte kışlada İzmir levazım amirliji 1&bn am. 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutan 5433 lira 75 kuruştur. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 407 lira 54 kuruıtur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair vesika S-. 

temıek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ild ve Oçtınca 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalan ve teminab 
nıuvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona .a. 
racaatlan. 

lstanbul Defterdarlığından: 
26/10/939 tarihine müsadif perşembe günü İstanbul Defte~ 

milli enılak müdürlüğündeki eksiltme komisyonu odasında 42096 lira 44 
kuruı keşif bedelli Beşiktaşta Hayreddin iskelesindekl mevcud binada 78-
pılacak kırtasiye anbarı tamirat ve tadilitı işi kapalı zarf usuliyle mDt;. 
meye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel, busust ve fenni tartna. 
meleriyle proje keşif hulasası ve buna mUteferrii evrak ild lira on bb 
kuruş mukabilinde emlak daire!linden verilecektir. 

Muvakkat teminatı 3157 lira 28 kuruştur. İsteklilerin t.eklif met. 
tuplan ve en az bir taahhüdde 40 bin liralık bu işe benzer ft yapblını 
dair idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden latanbul vill)e
tine müracaatla eksiltmeden sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 989 fllı
na ait ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 26/10/989 tarihine 
müsadif perşembe günü sa:ıt on dörde kadar komisyona tevdi ile uat on 
beşte zarflar açılırken komisyonda hazır bulunmalan. 

3 8 13 19 8582/7769 

Izmir 
den: 

'l'elef on müdürliijiin. 

Malzemenin nevi Kutur 

Çıplak bronz tel 1,6 m/m 800 Ks. 
Çıplak bronz tel 2,6 m/m 1000 JCs. 
Galvanizli çelik tel 6,1 m/m 2000 Ka. 
S tonluk galvanizli çelik tel halat 7X2,2 m/m 600 X.. 
6tonluk galvanizli çelik tel halat '1X8, m/m 200 ıc.. 
Kapalı kalaylı bakır tel 1,5 m/m 2000 

1 İdare ihtiyacı i~fn. yakanda cins ve mlktan 7aaılı olan alb kalem 
telefon teli açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (3195) Uç bin yüz doksan beş Ura, muvakkat 
teminatı 239 lira 63 kuruı olup eksiltmesi 21/11/989 salı dnl 
saat on beote İzmir telefon müdfirlüifl binasında mfltetekkD 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

s _ istekliler, muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu 
ve diğer kanuni vesailde mezktlr &11n ve saatta komisyona mQ
racaat edeceklerdir. 

4 _ Şertnameler her gün İzmir ve İstanbul telefon mfldUrlUJderla 
de parasız verilecektir. 8 18 2 18 8189 

lzmir • nhisarlar baımüdiir- . 
lüğünden: . 

Alsancakta yaprak tütün merkez bakım evimiz döşeme tadilltı ~ıt 
eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 1589.87 muvakkat temi!1atı 1~9.24 1.i~adıı. . 
Keşif ve şartnamesi levazım ıubem•de görüleb lır. 
lst.eklilerin 17 10/939 günü saat on beşte baş müdOrlüifimüzdeki 

konıia79Jl8 ~etmeleri ilan olunur. 3 7 S619 


