
r Çekoslovakya hükumeti Pariste '"'\ 
yeniden teşkil olunuyor 

!'?ıis, a (Radyo) - Çeko:>lovakya cumhzq 
1·eı.sı Bene~, L?ndrn.dan buı uya gelmi~tir. Beneş 
Fraıısız rıcalıyle temaslarda bulunacak ı•e ae
çeıı hafta Çelı:o:>lovakyanııı sabık Paris sefiri 
ile J?alctdiye arasında kararlaştırıldığı üzere 
Paı'ISte Çekoslovakya hiikiimetini yeniden teş
kil edecektir. 

lngilt~renin Vaşington sef.ri 
Hulle konuştu 

Va.şiııgtoıı, 6 (Radyo) -. lııgilt<:,.~niıı .va. 
şington sefiri, bugün Aıı~~rılw .H_.aı·ıcıye ?\azı· 
rı B. Hul ile gö~ iişmiiştııt. Mulakatta;ı çıkan 
,çeffr, etrafını samn ga::etecilere götüşmele~rı 
Pa.nama konferansı mııkarrenıtı ı·e Amerıka.. 
kara sularında emniyet mıntakası meselesı 
üzerinde cereyan ettii}iııi söylemiştir. 

Yirmi dokuzuncu yıl 7 /T. evvel/ 939 Cumartesi No. 7963 Her gün sabahları !zmirde çıkar siyasl gazetedir. Telefon No. 2776 (Nüshaın her yerde 5 kuruıtur) 

.Adolf Bitler, Dün Nutliunu lrad Etti 
----------~~--------------------------------------------------Ebedi Şefimiz lstanbulun kurtuluşu Hitler, lngiltere devlet adam 

larına hücum etti 
Atatürkün kabri 

Anka.r~, 6 (Hususi) Ebedi Şef !ı- Dün büyük merasimle kutlulandı Cum· 
tatürk ıçın Ra_ş_attepede yapılacak • 
Anıt_ Kabir yerinin istimlak işleriy- h • İ b• d . ~ } ki k d 
le alakadar komisyon, istin:Jak m.u- urıye a ı es!ne çe en er on u 

İtalya ile de yeni bir dostluk temhir edilmiş 

Hitler, harpten galip çıkanların, mağluplar k a dar 
ezileceğine inanan devlet ac;!amlarının hen· 

disile beraber olduğunu .söylüyor 

amelesini tamamlamak uzeredır. 
Başvekalette Anıt ~ K~bir. için çal~: 
şan komisyon, inşaat ışl~rını~ .te~r~ı 
meselesi üzerindeki tetkıklerını bıtı
rerek pek- yakında inşaata başlattı-
racaktır. 

Bu itibarla Anıt - Kahirin Türk 
milletinin şerefiyle mütenasip şekil
de olması nazarı dikkate alındığ'ın -
dan beynelmilel bir müsabaka açı
lacaktır. 

---*·---
Bir Alman heyeti 

Moskovaya hareket 
etti 

Berlin, 6 (Radyo) - Bir Alman 
heyeti, bugün (dün) l\.loskovaya hare
ket etmüüir. Bu he~·et, Almanya - Sov
\·et Ru:-;,;a ara:-;ında kararlaştırılan ti
~arl mlibadele esasları üzerinde mü-
zakereler yapacak ve bir anlaşma im- 1 t b 

1 
.~ ( \ " ) Beylatzıttban1 bir görünüş 

d k ·. ' ::' an l1 ' v .'"\..-'"\.. - s an l1 lll :afıııclan gönderilen çelenkler abide:-
za e ece tır. kurtuluş lınyra~ı bugün heyac11lı bi~· nin önüne götürlilmüş ve vali bizzat 

---* şekilde kutlulanmıştır. :JI .. ra:::ime iş- bu çelenklerin yer'cştirilmesine neza-

I ·ı tirak edecek olan kıtaat ve mekt~ı)li- ret ve yardım etmiştir. n gı tere ler evvela Sultanahmed meydanında Bundan sonra şehir meclisi namı· 
toplanmıştır. Saat onda alay harekete na Refik Ahmed Sevengil tarafından 

Amerikadaki tebaasını sı • gelerek Taksim meydanına hareket e- bir nutuk söylenmiştir. 

la
,.. ha çağırınag'J a Jüzum dilmiş \·e abide etrafında yarım daire Saat 12,1:.> de ı;reçit resmi başla • 

şeklinde toplanılmıştır. Saat 11,50 de mıştır. Geçit re!'lmıne motosikletli bir 

görmüyor bu yarım daire önünde abideye karsa polis müfrezesi, yedek subay, askert 
. cephe alan muzika tarafmdan istiklal tıbbiye, deniz harp okulları, deniz llse-

fü~r::;;~~ Vaşington, 6 (A.A.) - İngılbre marşı çalınmış ve bu sırada iki bah- si, Kuleli, :'ıfaltepe askeri liseleri, bir 
!iı1 . . sefareti Amerikadaki İngiliz tebaası- riyeli şanlı bayrağımızı şeref direği- tubur piyade, bir suvari bolüğü, bir 

Berlin 6 (AA) R . w ı . . ::.;;..,;..::;;...;~..,~~~!...~:!i''iıi··· na bu memlekette kalabilecekie:ini çün ne çekmişlerdir. batarya top, bir muhabere, bir istih • 
lisi ~aat •

12 
d Kr İl ayıştag mec - J apmaga mecbur kaldığı süngü mu- Hitler, mebuslardan Alman zayi - kü kendilerinin silah altına çagınlma- Müt.eakıben bir çok teşekküller ta- - Devamı 3 üncü aahifede -

~ıştır B"T' et 'b~. operasın~a. açıl- harebelerini tavsif eylemiş ve burada atını ayakta dinlemelerini istemiştir. sına lüzum görmediğini bildirmiştir. 
at 12 · .· ~ u~ ~\unler dol?- ıdı. S~- L~h merkez ordusunun cansiperane. On bin ölü, 30 bin yalı ve üç bin *·-=----
ne 

1
:) 1. eş a .. ı. a geçe Hı.tler yerı- bır şekilde muharebe ettiğini söyle- kayıp 

w ge dı. Ve Gorıng celsenın açıldı- miştir . D 3 .. .. hif d Konya , _)a gını bildirdi. . - evamı uncu sa e e - a 
:\Iareşal Göring, cephede ölen me-

0 0 o·k·ı · f ı "k d ] - · 
Askeri hey' etimiz 

lnı::ıların ve Hitlerci teşekküller aza- Amerı· ka donanması J 1 1 e.a etze e erıne yar-sının hatıralarını yadettikten f!OlU'a dım için bir komisyon Serefine dün 
saat 12 Yi yedi dakika geçe Hitler ' 

gece de mükel
nutkuna başladı ve dedi ki: teşekkül etti lef bı·r zı·yaf et 

- Rayiştag mebusları; D LJ d l Konya, 6 (Hususi) - C. H. P. Vi-
Bir eylülde size bir devletin tahri- Ün akşam cıaVay Q Q QTlnQ 15.yet merkezinde Dikili zelzele fela- Londra, 6 (Radyo) - Diin fngil- Avam Kamarası azasından B. 

verildi 
kiamiz hattı hareketi dolayisiyle kctzedelerine yardım işi için bir ko _ tere hi.ikiimeiinin Lmıdrada l.mlunan Klnrk, Lo~~dlar ve A~vam K~marası a-
almağa mecbur olduğum kararları harakef ef m iştz•r misyon faaliyete geçmiştir. Belediye, orgeneral Kazım 'orbav serefine Ve:;- zasınııı Tur~ ~s~erı heyetıyle. temas 
bildirmek zaruretinde kalmıştım. ~ parti, ticaret odası ve borsa azasın- . . , ·-"· ". fırsatını temın ıçm bu akşam Türk he-
0 zamanclanberi beş hafta geçti · Si Santiyago, 6 (A.A.) - 29 Ameri- elan sonra görülmiyen miktarda deniz dan mürekkep bir komisyonun faali- t~~dın otelın~e :'el'dıgı zıyafette 1 '.~- .reti şer~fine bir ziyafet verecektir. 
ze bu beş hafta zarfında olup biten- ka harp gemisi taşıdıkları 106 ta,r;\·are kuvvetleri toplanmış olacaktır. Münha yeti, Konyalıların felaket içinde yu- gılız deYlet rıcalı. haYa mareşalı. bu- Bu zıyafete Lordlar ve Avam Ka.
lere dair izahat vermek ve mümkün ile ikinci derecede bir çok gemilerin sıran gemilerdeki mürettebatın talim varlanan kardeşlerine olan yardımı yük amiral \'e bir Fransız generali 'e n~a!·aları .. azası bulunacaklardı.r. Ha.· 
?l.duğu takdirde isikbale göz amak himayesinde olarak dün akşam Havai ve terbiyesini ilerletmek maksadivle kısa zamanda fevkalade vükıselte - daha büyük zevat hazır buluıımu~ttır. rıcıye mu;:te~an B. Butler de zıyafete 
ısıyorum. adalarına hareket etmiştir. Bu gemiler bu tahaşşüdün bir kaç aydan beri der- cektir. Toplanacak parala;, Kızılay Türkiye ve Fransanın Londra büyiik davelli?ir. Türk heyeti, İngiliz ma -

Alman milleti nevi arasında em - Pearl Harboura geldikleri zaman bu piş edildiği resmen beyan edilmekte- vasıtasiyle Dikili felaketzedelerine elçileri de rl:wetli sıfatiyle ziyafete iş- kan;ılarıyle temaslarına devam etmek· 
salsiz bir zaferi tesit etmektedir. Düş adaların sularında büyük manevralar- dir. gönderilecektir. tirak etmiştir. tedır. 
man tart ve imha edildi. roıon,yalılar --- ---====-- -------- - ---------- ---=---------------
Varşova ve 1\:lodlinde tutulmuşlarsa F l • 
bunu kudret ve kabiliyetlerine değil ra n sız arın, su rp rız 
lüzumundan fazla adam feda edil -
memesi için emir almış olan ordu -
muza medyundur. Varşova. kuman - h h 
elanı nezdinde delice bir mukaveme- • t • d k • •• 
tin faydasızlığı hakkında yaptığımız ma ıye ın e l ucumu 
teşebbüs akim kaldı onbeş gün 
soıu·a Polonya ordusunu·n en büyük 
kısmı tahrip edilmişti. Bir teşrini ev 
~ele kadar tutunan diğer kısmı bu 
.utunmasını alicenaplığımıza med -
;;n~~r .. !~t~seydik Varşova mukave-
~ını .ıkı uç günde kırabilirdik. 

cıv · Hıtl~r .kadınlara ve çocuklaı·a a
ett~.a~ sıvı! halkın tahliyesini teklif 
bunaını fakat Polonya kumandasının 
diğini cseöv~p v.ermeğe t7n7zz~l etme-

O Y enıış ve demıştır kı : 
. -bom\aınan yalnız askeri hedefle

r~n Ve ~rdıman edilmesini emret -
tı!11. r.a~a banliyosunun hare -
kattan ~edrıcıni tek lif ettim. Bunu da 
reddettıler. 

Şansö.ly~ buniian sonra Varşova
nın ~es~ıl'!lı. hak~ında tafsilat vermiş 
ve bırbırını !akıp .eden üç teklifin ce 
vapsız kaldıgı~ı bıldirmiştir . 

B: Hitlerw "\· arşo.~anın 48 saatte 
teslım oldugunu soyledikten sonra 
Leh askerlerinin şecaatınl teslim ve 
zırhlı teşekküllerle hava ordusunu 
methetmiştir. 

Bitler, ordumuzun kuvveti sayesin 
d~ kendimizi tamamen emniyette 
hıssediyoruz, demiştir. 

. Şansölye, Alman zayiatının bekle
nı!diğinden az olduğunu iddia et -
mış ve demiştir ki: 
'k - Gerçi bazı Alman fırkaları fa-
1 • kuvvetler önünde ağır zayiat ver
mışlerdir. Fakat bu hal Alman kıta -
:tının Yalnız ta2,rruzda değil müda-

aal y~ d.a mecbur kalmalarından ileri 
ge mıştır. 

Füh · 
b "lh rer hır çok Alman fırkalarının 

ı assa v· t··ı 
V B

.
1 

ıs u üzerinde Reichenaun 
e ı aco · · vızın kumandası altında 

Muvaffakıyetle neticelenertek, Lüksemburg hu· 
dudıında bulunan k':lridor 

Paris, 6 (A.A) - Şimdi herkesin 1 Koridora hakimiyet Fransızların 
nazarı .dik.~ati Moselle ile Sarre ara- şarka doğru ilerlemel~rine ve orada 
smdakı Luksemburgun. hemen şar - yeni v.e geniş bir sahada tahaşşüt et
kında bulun.an .ve korıdor denilen melerıne medar olacaktır. Bu kadar 
sahaya çevrı1!:1ış bulunmaktadır. F- geniş harek.7ti;ı büyük bir ihtiyatı ve 
ransızlarm Luksemburg hududun - pek çok muhımmat istimalini isti! -
daki sürpriz mahiyetinde bir hücum zam edeceği tabiidir. 
ları muvaffakiyetle neticelenmiştir. Askeri müşahidleı· koridora Fran 
Fransızlar Borg ormanını tamamiyle sızların hakim olacakları mütaleasın 
işgal etmişlerdir Hücum kıtaatı bu dadırlar. 
noktda ele geçirilmiş olan mevzileri Diğer taraftan bu müşahitler Al -
tahkim etmişlerdir. Almanlar Fran - man erkanı harbiyesinin Majino hat
sızlarm koridorun garp mıntakasın- tına karşı büyük mikyasta ve cephe
da daha ziyade ilerlemelerine mani den bir hücum yapmak ile bitaraf 
olmak için nevmidane gayretl~r sar- memleketlerden geçerek yan hücum 
fetmektedirler. Bunun sebebı şun - larında bulunmak şıklarından han -
!ardır: gisini tercih edeceğini suale şayan 

ı - Fransızlar bu taraftan ilcrli- görmektedirler. 
yecek olurlarsa bu vaziyet Almanla- - Devamı 3 üncü sahifede -
rm daha fazla saha elde etmek ve 
manevra yapabilmek için Lüksem -
burgun bitarfhğını ihlal etmek plan
larını bozacaktır. Amerika 

zaptedildi 

Eden 
Bir mesaj verdi 

2 - Eğer Fransızlaı·, Fransız hu- T h lb h k 
duduna altı mil mesafede kain Beu - a t e a ir ve orsan B. Eden 
ren civarına kadar ilerlemeğe mu - gemilerini aramağa baş'adı Londra, 6 (Radyo) - Dominyon-
vaffak olacak olurlarsa daha cenup- lar nazırı Eden, bugün radyoda bir 
ta Sigfrid hattının ileri istihka~lar~ Nevyork, 6 (A.A.) - Muhari~ler.e mesaj vermiş ve dünya milletlerinin 
yandan tehdid edilecek ve tehlıkelı ait tahtelbahirleri ve korsan gemılerı- emniyet içinde ya~amak istediklerini 
surette döğülecek bir vaziyete düşe- ni aramak üzere Panama mıntakası- söyledikten sonra, İngilterenin, hiini
cektir. nın iki ı;;ahilinde ve Kereib denizinde yet ve in:">aniyeti kurtarmak iı:in her 

Bu suretle bütün koridor tehlikeye on iki tayyareden TY,tirekkep bir kara- türlü fedakarlığı yapmağa azmetmiş 
maruz kalacaktır. kol servisi işlemeğe başlamıştır. bulunduğunu ilave eylemiştir. 

Deniz Nakliyatı 
Konya, lskenderuna hareket etti~· 
Krom şilepi de yarın lzmire gele·cek 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Konya 

vapuru bugün !skenderuna hareket 
etmiştir. . . 

Krom şilebi de, limanlarda bırıken 
0 0 

malları almak için pazar günü İz -
mire ve oradan :\fer.sine gidecektir. 
Şilepler, ihtiyaç halinde ilave sefer-
leri yapacaklardır. · 

Satie davası 
Refi Bayar dinlendi ve suiistimal le 

alakası clmadığını sövledi 
İstanbul 6 (Telefonla) - Satie 

davasına bugün devam edilmiş ve 
Refi Bayar din!enr.1iştir. 

Refi Bayar dedi ki: 
- Ben ımiistimalle alakadar de -

ğilim. Atina seyahatim..?cn b~~i~le 
komiıwon aldığım da dogru degıldır. 
Atinada Piyosla görüşmediğim gibi 
avukat Atı.t'a 6250 lir.ı:;k bir kı>mi:::-

yon aldığına dair makbuz imzala • 
ması hususunda da birşey söyleme
dim. Komisyon işinden katiyen mah1-
matım yoktur.» 

Bundan sonra Rejans müdüı·ü Ma
teo dinlenmiş ve muhakeme, şahid -
!erin dinlenme::;i için gelecek ayın 
20 sine bırakılmıştır. 

~-T E B L i C LEH 
Faris, 6 (Radyo) - Fransız resmi tebliği: 
Dün, heyeti umumiyesi itibariyle cephede ::ıakin geçmiştir. Yalnız iki 

taraf keşif unsurlarının faaliyeti te:">bit edilmiştir. 
Londra, 6 (Radyo) - Resmi tebliğ: 
İngiltere erkanı harbiyei umumiye rei::ıi Sir Eclmon lronsay ile hava 

mareşalı Sir Nüval bugün Fransız orduları baş kumandam general Ga
melen Ye hava nazın general Vilemen arasında l.ıir konferans akdedil _ 
miştir. İki kumanda ara:'ında tam bir fikir mutabakatı müşahede edil _ 
miştir. ........................................ 
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·ıa af ara güvenerek Almany, 
bok mu 

• 
ır 

1 Vilayet Haberleri 1 
Dikili ve Bergamada ye

niden zelzele oldu yapmak ıstivor? 
Yüksek tahsil gençliği, 

deler 
f elô.ketze· 

Alman gazeteleri, lngiltere ile Fransanin harpten yorulmuş oldukla
rını ileri sürerek Alman milletini 

Bir Fransız petrol gemisi, Alman 
. denizaltısını mahmuzlıyarak. batırdı 

.J ,A ..d 

Harbın başlangıcındanberi Almanyanın denizaltıların-
dan yarısını kaybettiği bildiriliyor. Alman 

korsan gemisinden haber yok 
Londra, 6 (A.A) - İstihbarat ne-ı priskoplariyle tayin ettikten :::onra istikametini değiştirirse denizaltı ge

zareti, İngilterenin Alman tahtelba- torpillerini savurmak için bu prisko- misini pekalU mahmuzlıyarak batı
hirlerine karşı aldığı tedbirlerin ne 1 pu indirerek tamamirle dalmış bir rabilir. 
derece mııessir olduğunu gösteren vaziyette ilerliyerek münasip zama İşte mütehassıslar yukarıdaki ha
bazı rakamlar neşretmektedir. nı tayine çalıştıkları andır. Eğer bu disenjn bu şekilde cereyan ettiği ne

Harbin ilk haftası zarfında Alman 
tahtelbahirleri tarafından batırılan 
gemilerin mecmuu tonilatosu 80,000, 
ikinci haftasında 46,000, üçiincü haf 
tasında 46.000, dördüncü haftasında 
21.000, beşinci haftasında 9000 ve 
son hafta içinde (876) dır. 

Bir kaç Alman tahtelbahirinin İn
giliz ticaret gemilerinin taarruzuna 
uğradıklarına dair Almanlar tara -
fından verilen haberler tekzib edil
mektedir. İngiliz ticaret gemilerinin 
eilihlanclırıldıklarına dair Alman 
ınatbuatı tarafından verilen haberler •e gene resmen tekzib edilmektedir. 

Hakikatte Almanya silahsız va -
•urlarla bitaraflara aid vapurlara 
taarruza devam için bahane aramak 
.. fdi. 

Harbin başlangıcından beri Alman 
Fanın tahtelbahirlerinin hemen •ya -
nsını kaybettiğine inanmak için çok 
ıebebler mevcuttur. Brezilya açıkla
rında olduğu söylenilen korsan gemi 
sinden hiç bir haber alınmamıştır. 
İngiliz donanması Alman korsan ge
milerinin faaliyetine mani olmak i -
çin gizli tedbirler almıştır. 

Parjs, 6 (A.A) - Bir Fransız 
petrol gemisi bir Alman denizaltı ge
misini batırmıştır. Bu şayanı hayret 
haberi veren gemi kaptanının ra -
porunda şöyle denilmektedir: 

Alman denizaltı gemilerinin bu -
Junduğu bir ~abada zikzak bir şe -
kilde sefer ederken müthiş bir sa
deme vuku buldu. Ve bu sademeyi 
''apurumuzn sarsan bir infilak takip 
etti. Ayni zamanda büyük bir su sü
tunu havaya yükseldi. Ve bu gütun 
bizim birinci güvertemizin üstüne 
düştü. Bir kaç saniye sonra kalın ve 
kuvvetle kaynıyan bir yağ leke.si su 
ıathında görüldü. 

Deniz eksperleri bu hadisenin şu 
ıuretle izahı kolay olduğun_u beyan 
etmektedirler: 

daki~ada tehç!ide maruz kalan gemi ticesini çıkarnıaktadıl'lar. 
-----<<<***>>>-----

Bitarafların ticareti 
Londra'da bu ınes'ele etrafında 

mühim müzakereler cereyan ediyor 
Londra, 6 (Radyo) - Skanctinav- çabuk terfik edilirse vaziyet o ka -

ya memleketleri de dahil olmak ü- dar süratle değişecek ve düzeıecek
zere Baltık memleketlerinin eksper- tir. İngiliz harp gemilerinin, bitaraf 
!eri halen Londrada bulunmakta ve ticaret vapurlarına terfiki meselesi 
ticar-etlerinin istikbaldeki sekilleri görüşülmektedir. Bu takdirde Alman 
hakkında İngiliz makamlariyle müza- ya, bitaraf gemilerini batırmak hak.
kereler yapmaktadırl2r. En mühim kını kendisinde bulacak ve taarru
müzakere mevzuu harp hali sebe - za girişecektir. 
biyle fiatlerin alt üst olmasıdır. ::.\1ü- Fakat bitaraf memleketler gemi -
zakerelerin en mühim kısmı. şimdi- lerini şfmcli de batırmıyor ve mil
lik fiatlar meselesi üzerinrle ceryan sadere etmiyor mu? Halbuki İngiliz 
etmektedir. Bitaraf memleketler ti - harp gemileri, bitaraf memleketler 
caretine Almanların mühiM darbe- ticaret gemilerini alarak İngiliz sula
ler indirdikleri ve ticaret vapurlarını rına varıncaya kadar himaye edece
batırdıkları görülmektedir. Buna ğine göre bitarafların ticareti düze
karşı alınacak ciddi tedbirler fü~erin lecek rn şin~di verdikleri zayiatı 
de de müzakereler yapılmaktadır. vermiyeceklerdir. Vaziyet fenayn 

Röyter ajan "mm Stokholm mu ha- değil, iyiye doğrn gidecektir. Bu hu
birine bitaraf memleketler ticaret su:.daki müzakereler, süratle netice
gemilerine, harp gemileri ne kadar lendirilecektir. 

lsveç vapurları 
Alman harp gemileri tarafından 

yakalanarak götürülüyor 
Stokholm, 6 (A.A) - Alman ha

fif deniz kuvvetleri şimal denizinde 
Ye Oresunda beş İ::ıveç vapurunu zap
tederek Kiele götürmüşlerdir. Bu 
vapurların üçü Hollandaya , ikisi de 
Amerikaya eşya taşımakta idi. 

Stokholm, 6 (A.A) - Karsholm a
dındaki İsveç vapuru bir Alman harp 
gemisi tarafından yakalanarak bir 
Alman limanına götürülmüş ve bir 
müddet sonra serbest bırakılmıştır. 

Bir cemile 

Alma o 
Stokholm, 6 (Radyo) - İsveç si -

yasi mahfillerine göre Alman deni -
zaltı gemileri, cephelerini değiştir -
mişlerdir. Şimdiye kadar İngiliz ada
ları civarında faaliyette bulunan Al
man denizaltıları, bundan sonra Ska 
jerak boğazı ile şimal denizinde fa
aliyet gö::.tereceklerdir. Son zaman
da Atlas denizinde görülen ve Ad~ 
mir-al Şer gemisi olduğu tahmin e -
di len lcorsan gemi--inin etrafında de
nizahı gemilerinden milrekkep biı· 
h1maye kordonu te3i~ edildiği tnh -
min olunuyor. İsveç sahillerinde Al
manların mühim miktarda tlestro -
yerlerinin faaliyette bulunması da 
yeni Alman deniz tabiyesinin bir ne
ticesi addediliyor. 

A.vrupadan dönen ta· 
lehe davet olunuyor 

Ankara, 6 (Hususi) - Maarif Ve
kaleti, Almanya ve Fransaclan dönmü<.ı 
nlan Türk talebesinin İstanbul üni -
versitesinde müteşekkil komisyona 15 
birinci teşrine kadar, İtalya, Belçika 
ve diğer A vrupıı memleketlerinden 
elen Türk talebes "nin de :;o l1iriııci 
eşrine kadar müracaatlarını aliıkadar 

lara bildirmiştir. Bu tar:he kadar mü
racaat etmiyen talebe haklarını kay
lıedecekler ve V€kfilete karşı taahhüd
lcrini ifa etmemiş addolunacaklardır. 
Müracaat edenlerin hukuku mahfuz 
olacaktır. 

Hükumet 
Fındık mübayeatına 

basladı .. 
Ankara, G (Hususi) - Çarşamba 

gününden itibaren CX'du<la birden mü
lıaycata girişen satış kooperatifleri 
birliği, 30 bin kilo fındık satın almı~
lır. Bu mübayeat, 16 kuruştan fazla 
fiyatla fındık mübayea etmemeğe ka
rar vermiş olan Ye birleşen tüccarları 
piyasayı yilkseltmeğe icbar etmiştir. 

Köylü, hükümetin bu kararından 
ve faaliyete geçmesinden çok müte -
<:ekkirdir. 

Muamele vergisi 

15 

Çiftçi Nec1ti 
ihtifali yapıldı 

Dün saat onbeşte birinci erkek h 
sesinde kaybettiğimiz muallim Çiftçi 
Necati merhum için bir ihtifal yapıl
mı~tır .. İhtifal, maarif müdlirü Bay 
Alı Rıznnın riyasetinde olmus bi -
rinci, ikinci erkek \'e kız lisele;İ mU
rlür ve muallimleri hazır bulunmu1-
lardır. 

Törende İzmir mebu:::u Bay Rıd
van Nııfiz ile parti vilayet başkanı 
B. Atıf, parti mümes:silleri ve Çiftçi 
Necatiyi sevenler bulunmuşlardır. 

Muamele vergisine tabi olanla ol
mıyan ve bir be~ anname ile muame
lesi ıynpı!~ın eşya i~in ordino ve be -
yannamclere yapıştırılmak suretiyle 
sarfeclilmiş olan pul bedelleriyle nak 
!iye, sigorta, tahliye ve ardiye üc
retleri mecmuunun vergi matrahına 
alınmakta olduğu görülmüştür. Gtim 
rük ve İnhisarlar Vekaletinden şeh
rimizdeki alakadarlara gelen bir ta
mimde bu eşya için yapılan masrafın 
ela vergi matrahına ne suretle idhal 
edileceği bildirilmistir. Sigorta bedeli 
hariç olmak üzere bu ücretler,eşya
ı ın, nakline göre tahakkuk ve tnhsil 
edilmekte olmasından muamele ver 
gisine tabi olanla olmıyan eşyanın 
nakilleri sigorta bedelinin de ma -
im kıymeti nazarı itibara alınarak 
mütenasiben taksim edilmek sure -
tiyle vergi matrahı tayin ed1lecek 
tir. 

Turistik yollar 
İncir altı yo~ una da 

baş'anacak 

İlk defa birinci erke& lisesi müdtl 
rü B. Hilmi söz alarak merhumun 
husu.;ıiyetlerini, daha sonra ilse mu -
allimlerinden B. Midhat Okoıancak 
Çiftçinin tercümei halini anlatmı ·lal( 
en sonra li:ıe son sınıf talebesincleı 

- l.ıir genç, tl\lebenin ölen muallfmleri· 
ne karşı şükran borcunu yerine ge
tirmiş ve bu suretle hepimizin sev -
diğmiz merhum Çiftçi, insanlara a;c 
nasip olan bir ihtiram ve seygi ırı 
anılmıştır. 

Ba mumu konten1'a'11 Vilayet turistik yollarının inşası-
na devam edilmektedir. Yolların in- Türkiye - İtalya ticaret anhı rı' " 'IJ.o 
şasını taahhi.id eden Fransız jeneral na bağlı listede 150 bin litre 'ik 1 a;• 
cıirkf>1 ·, Km·~·nvnka - Halkapınar yo - mumu kontenjanın 220 bin llreuı 
lunun inşasına devam ederken Tor - çıkarılması hakkındaki Yekiller n .. 
balı kaza mda Arapcı köyü dahilin- yeti kararı, şehrimizdeki alakadarı11• 
deki mumi şoseden Selçuk nahiyesi- ra gelmiştir. 
ne ve Efes harabelerine doğru uza- Boğazından yara'amı.:. 
nan makadem, yani şose inşasına da "" 
lJaşlanmıştır. Bu şose_. 9 metre geniş- .Eşrefpaşa caddesinde İzmirli HIJ-
liğinde inşa edilmektedir. Yakında mı, cadde?en geçen l\Joradahay ot. 
!nciraltı ~ Balçorn - Güzelyalı yolu- lu Şe~oelı sustalı çakı ile yüziinden 
mm in~asına da başlanacaktır. Şir _ ve bogazından yaralamıştır. 
ket, Kar~ıyaka yolu inşaatını tesri F 

Vef c t • ~~~t~~ kısımda fazla işçi kullana - E L H A rvı R A 
Türkiye palamutçuları anonim r "'\ 

şirketi murahhas müdürü B. Fu- Tayyare Sineması 
adın pederi ve Karşıyakada eczacı 1 B U G Ü N 
Bay Esad Nurinin kayınpederi, ı 3 5 7 ve 9 seanslarmda 
fzmirin eski tanınmış ailelerinden Altın sesli meşhur tenor 
sabık ruaumat başkatibi Bay Razi Nino Martini ve Juan Fonten 
Eyimen dün sabah Karşıyakadaki tarafından temsil edilen 
evinde hayata gözlerini yummuş-

Sinemasında bugün 
Senenin en kuvvetli kahra

manlık filmi 

DENiZALTI 
AVCI GEfvtiSJ 

Denizaltı gemileri :ralmz tayyare 
ve harp gemileri tarafından değil fa 
kat bu denizaltı gemileri mahmuz -
lamak için bazı defa en iyi vaziyette 
bulunan alelade ticaret gemileri ta
rafından dahi hücuma maruz kala
bilir. Denizaltı gemileri için en buh ~ 
ranlı dakika hücum edecekleri yeri 

Ecnebi vapurlar 
Navlonlarını yükselttiler 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Ecnebi 

vapurlar navlunlarını gene yükselt
mişlerdir. İhracatçılar, bundan do -
layı vekalete müracaat etmeğe ka
rar vermişlerdir. 

tur. Aşk Şarkısı 
Vaşingt?n, 6 (Radyo) - A~1e!ika Cenazesi, Lugün öğleden sonra Büyük musiki ve aşk filn'ıi 

CUI~hur reısi. B .. :R~zvelt, 11 te~rı.nı ev- Karşıyakada yalılardaki evinden İlave olarak: 

Fransızca sözlü 
Baş rollerde: 
Richard Green - Naucy Kelly 

Dünya haberleri filminde 

~ISLAM T ARIHI~-~--

Hz. Muhammed 
-14-

- Nuh ile İbrahim l 
Dediler. 
- Ya bu ağaç? 
- Bu ağaç sana dedelerinden in -

tikal etti. Sen onu ihtimamla muha
faza edeceksin, onu koruyacaksın. 
Bu, senin bir vazifendir. O ağaç ya
şamalıdır. Çünkü bu ağaç bir gün 
her tarafa dal budak salacaktır. 

Bu aralık ağaç, gene zincir halin
de sırtımda kayboldu. İşte benim rü
yam ey kahin!.. Bu rüyayı iyice tabir 
et 1 Çünkü heyecan içindeyim .. 

İhtiyar kahin rüyayı dinlerken 
hayretle gözlerini açıyor ve adeta 
bir kelime ini .kaçırmaktan korkuyor 
muş gibi bütün dikkatiyle Hazret 
Aptülmuttalibin dudaklarına bakı -
yordu. 

- Bitti. . 
Kahin; ı11ptü lmuttalibi bileğinden 

yakaladı. Yanına yaklaştı.. 
- Bu rüya -dedi- çok büyük, çok 

manalı bir rüya . Başka kimseye aç
ma .. Senin mensup olduğun sülale -
den bir erkek çocuğu dünyaya gele
cek. Yer yüzündeki insanlar, cinler, 
periler, gökteki me1ekler, onun bü -
yüklüğüne, onun kudsiyetine boyun 
eğecekler. 

O sırtından çıkan zincir yok mu? 
İşte o da; bi.iyük bir dini ifade eder 

Çıkacak olan din; zencirin dört kolu 
gibi her tarafa yayılacak ve zencirin 
halkaları gibi; herkes tarafından ka
bul edilerek yayı ıp, uzayıp gide -
eek .. 

Ona karşı düşmanlık edilemiye -
cek, her kim bu dine ve bu bUyük 
ah i te kar ı dil manlıfca kalkar -

POLONYA HARBi 
velın Pt:Javkı. gunu o_larak tesıdı hak- ,kaldırılarak Karşıyaka asri kah -ı GECE KUŞLARI ve 
kmd.a hır e~1ırn~n;e ~mza~.amıştır. ~ıı- ristanına defnedilecektir. Ailesi METRO JURNAL 
lavkı, Ametıka ıstıklal mucadelelerıne 'efradına samimi taziyetlerimizi su ı-~,...--~---ioooııiiıııiiıiiilıiııiiiiiiıİİİİİll• 
iştirak €tmiş ve bu mücadele esnasın- garız. Seanslar: 3_5_7_9 da 

da öl mi.iş bir Poıoyaıı generaldir. -••••••••••• =~~İİİi;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;;; 
sa felaketlerle, hüsranlarla, ıstırap -
!arla, azaplarla karşılaşacak .. Senin 
sülalenden gelecek olan bu Peygam
ber; Ara bistanda ve etrafta çok bü
vük mücadeleler açacalfür. Hazret 
İbrahimin dini, bütün kuvvet ve te
meliyle bu Peygamber tarafından a
tılacaktır. 

Hazret Aptulmuttalip, nefes bile 
almadan bu tabiri dinledi. 

İhtiyar kahin tekrar etti: 
- Dikkat et, kimseye açma .. Bili

yorsun ki Yahudiler, size düşman -
dır. Böyle bir Peygamberin doğuşu
nu da istemezler .. Bir hiyanete si.!IUk 
etmeğe kalkıştılar. 

Hazret Aptülmuttalip kahinin ya 
nından a)'rılarak l\lekkeye döndüğü 
vakit içinde, derin bir sevinç ve sa -
adet duyuyordu. 

Fakat bu Peygamber: On tane oğ
lunun hangisinin siilalesinden dün~ 
yaya gelecekti. O oğullarından Ap -
tullahı çok seviyordu. 

Mekkenin ve civar kabilelerin bu 
en güzel, en alicenap, en güzide de~ 
likanlısı, mütemadiyen ruhunu, fik
rini i"lgal ediyordu. 

Onu, cliV,er cocuklarıncır.n fazla r.~ 
viroı·<lu. Bir his, mütemadiyen kal -

o:r~i Hazret Aptullaba dc,frru sev -
kedi:rordu. 

B·t" gün Aptullah; 
- Baba -ded.:- ben hP.r ne vakit 

i\{e1ckeden uzakla~aral~ Seh:r dıığnrn 
çıksam ve bir tarafa otursam esrn -
ı·engiz razı şeyleı· göcLyorum .. 

-- N' eclir oğlum ı: e&rarengiz şc:>y • 
ler·: 

- s~ıtımdım do,i;a?J ik: ırır fal'
kecl?yı mm .. Bu nuntr'l hiri şe?:lrn, cli
ğuri g":n br. doğru uzuyor. 

~:ı!1~:j birisi de bı.ı.nv. bazı Ş('Y'<>r 
s'· 1' i ör .:;ı-. 

:\c zı:ı.oan bir k..ı ·u :ıfocın dibine 
tıtu:·.>.-.n•. o ağaçta rlerh:ıl yaprak 'a -
r r1 ;ıc; .. ~ ·ğını göriiynnım. Beıı 11.'rTI -

i:nc:ı, ~ ::-ı.raklar, gr; l•' kaybo~·ıror , 
ağaç, eski kuru manzarasına avdet 
ediyor. 

Ve bütün bu ahval. sanki bir an 
içinde olup geçiy0r. I\rmdimde de -
rin bir zevk duyuyorum. Rüya mı -
dır. nedir anlıvamı,·orum. 

AptülmuttnÜp, oğlulrn ·aHl.ka ile 
dinledi. Artık anlıyord•L 

Kahinin bahsettiği Peygamber , 
işte bu oğlundan, Aptnllahtan doğa
caktı. Zaten bu oğlunun vechindP.ki 
güzellik ve parlaklık, ruhunda goril-

len asalet ve ulüvvücenap ile bütün 
kabilece tanınmış olan zekil.sı,bilgisi, 
yüksek meziyet ve ahlakı bunu ifade 
etmiyor ınuydu? 

Yeni ve büyük bir Paygamberin 
geleceği Arabistandaki Müsevi ve 
HKıristiyan alimlerince de malüm
du. Fakat onlar; bunu gizliyorlardı. 
Yeni bir dinin kendi dinlerini istih -
laf etmesini ve daha büyük bir Pey
gamberin doğarak bütün insanları ye 
niden kendi dinine davet eylemesini 
hazmedemiyorlardı. 

Tevratın beşinci seferinin ikinci 
kısmında bir fıkra vardı. Bu fıkra , 
Hıristivan alimlerince de maliim -
mm ilk mübeşşiri idi. 

Peygamberliğin şarktan, yani 
:.'ıf ekke civarında oturan hazret İb -
rahimin ve hazret İ ~mail neslinden 
geleceğini koydediyordu. 

şiratı ortadan kaldırmışlardı. Çünkü 
bu izahat, hem hazret Muhammed, 
hem de Kur'an hakkında idi. 

Yani Hazret Muhmmed ile dini 
İslamın doğumu, vaktiyle mukaddes 
kitaplarda işaret ve tasrih edilmit , 
fakat yahudi hahamları tarafından 
kısmen silinmiş, kısmen de tevil edil
mişti. 

Davudun mezarındaki bazı veci
zeler de; Hazret ::\fohammed için o 
zamanın halkına ve yahudilere bir 
ders teşkil ediyordu. 

İşte o mezamirden bir parça; (1) 
«İlahı rahmetim, senin üzerine bl

paynn nimetlerimi dökmüştür. Sen 
çalış, bereket ve muvaffakiyet se • 
nindir. Onlar senden ayrılmazlar ... 
Kılıcını düşmanlara uzat, ve gale • 
beden emin ol.. 

A n1i zamanda, 
-· Gelecek olan bu büyük Pey - J{e)amullah senin gerdunen ol -

gamber, Hazret l\fu-ıa gibi reni ve ~tın .. Hak dinin şanı; senin kuvvetfn
büyük bir din neşredecektir. Dün - lt! ~ Lik elecek ve topraklar bile senın 
~·evi ve uhrevi kudret ve şııvketi keıı rınünde eğilip ilrünecek .. Ve herkes 
di üzcı·inde toplıyacakttr. 1 ilenin arkandan gelecek. 

Diynrdu. -Devam ı;!decek-
Bazı ~ a hudi il l" rrı ri; Tevl'atta te- ( 1) Tevratın Ha:ıred Davuda aid 

sadüf ettikleı·i diger izaha~ ve tep - , mezamir kısmından ı 
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Rusya -Letonya 
(ANADOLU) 

Halifaks Son yağmurların 
zararları 

Sabıkalı hücük Hasan , 
Ec;rar satarken yakalandı 

{ SAH!FF.: ın 

Paz ar maçları 
Y armki müsabakaların 

hakemleri 

Muahedesi imzalandı. Anlaşma 

ibarettir 

Mühim beyanatta 
bulundu 

Sabıkalı Küçük Hasan, kaçak e5-
Bilhassa tirede zarar çoktur rar satarken gene zabıtaca yakalanmış Yarın Al::;ancak ~abasında yapıla. 

tır. Hasanm esrar sattığı, arkada;ıla- cak lik maçlarının hakemleri şöyle tes-

beş maddeden 
Son yağmurların Tire, Torbalı ve rından sabıkalı Çakır ömer tarafın - bit edilmiştir: 

Menemen kazalarında yaptığı mü - dan taharri dairesine haber verilmiş B Tukıınları: 

Moskovn. 6 (Radyo) - Sovyet Rus- Sovyetler askeri kuvvetler bulundur
ra ile Letonya arasınuaki anlaşma im- mak ve bataryalar yerleştirmek hak
za edilmiştir . Anlaşma beş madde ü- kını haiz olacaktıl'. Sovyetler 1.ıurada 
zerinedir ve bu maddeler şöyledir: garnizonlar da lıulunduracaklardır. 

Londra, 6 (Radyo) - Lordlar ka
marasında hariciye nazırı Lord Ha
lifaks, mlihim beyanatta bulunmuş
tur. Nazır, Almanyanın, ingiltereye 
teminat vermesi mevzuuna temas et-

him zararlar şu su1'etle tesbit edil - ve zabıUtca derhal tertibat alınmış- Saat dokuzda Ateş - Yamanlar, ha-
miştir. tır. Numara ve serileri tesbit edilen kem bav Al::ı.eddin, :-aat on birde Üç-

Tire kazası dahilinde tarlalara ko dört lira Ömer vasıtasiyle Hasana ve- ok - D~ğan~por. Hakem Sait Varol. 
zaları açılmış, fakat henüz toplanma rilmiş ve bu para ile Ömer, Hasımdan A Takıııılaı ı: 

1 - Sovret Rusya ve Letonya, 4 - Her iki taraf, başka devlet- miş ve demiştir ki: . 
mış olan 223 ton pamuk ıslanarak esrar satın almıştır. ömerin esrarla Saat on tiçte Ateş - Yamanlar ha-
kalite itibariyle zarar görmüştür. Bu evden çıktığını gören sivil memurlar kem Baha Konuralp, r-;aat on beşte 
pamukların kalitesi ikinci ve üçün - gizlendikleı·i ~erlerden çıkarak Ha::>a- Üçok - Doğ.ınspor Hakem Hasan Ya
cü dereceye düşmüştür. nı yakalamış ve numara serileri tes- mk.. . . 

bir Avrupa devleti tarafından hücn- !erle yekdiğeri alevhine anlaşmalar im
ma uğrar veya bir Avrupa devletinin za edemiveceklerdir. (Sov)et askeri 
tehdidine maruz kalır,;a :ıskel'i yar- bulunan ·mıntakalardn Leton~ a hü -
dımlar da dahil olmak üzere birilıirine kümranlığı kabul edilmektedir.) 

- Alman hükümeti, büyük Bri -
tanyayı tehdidle değil teminat ver
meğe kalkışsa cJ.ahi bu teminatı bu
günkü şerait dahilinde ingiliz hüku
meti tarafından asla tanmmıyacak -

Menderes nehri kenarında hazır· bit edilmiş paraları üzerinde bulmuş- Umumi merkez yüksek komı~esı 
lanmış havızlarda ve hususi yatak- !ardır. tarafından ehliyetleri tasdik edılen 

her türlü yardımı yapacaklardır. 5 _ Bu vesika altı günde Rigadn 
2 - Sovyetler birliği, Letonyaya teati edilecek ve teatisinden itibaren 

her türlü silah ve harp levazımı \'ere- on sene müddetle muteber olacaktır. 
cektir . · İki tarnf murahhasları, mii~terek 

tır. 
larda ıslanmak üzere bırakılan 83 Hasan ile evinde bulunan Bedia is- hakemlerimiz şıinlardır: 
ton kendiri , sular sürükleyip götür- minde bir kız, ağır sözlerle polislere .Alaeddin Kazanova, Mustafn Bay
müştür. 100 ton in~ir. de ıslanmış ve hakaret etmişlerdir. Suçlular adliyeye ra İsmail Hakkı Gör, Sait Varol, 

3 - Buna mııkabil Letonya Rildav bir de bevatıname imzn etmişlerdir. 
ve Libav limanlarında Sovyet Rusya Bu bevannnmede iki hükiimetin hü -
için deniz i.isleri ve hava meydanları kümra.nlığı ve dahili rejimlerinin her 
tesi~ini kabul eder. Bildav civaruıdaki türlü tesirden rrıasun kalacnğı taah
mınr t.kada ve Letonya sahillerinde hüd olunmaktadır. 

İngiliz - Fransız müna;;ebatından 
b.ahseden nazır ~u sözleri söylemiş
tır: 

hurda haline gelmıştır. verilmişlerdir. Os~an öztolan,. 
Buğday, arpa ve tütün mahsu!le- M Yarın yapılacak maçların en mil-

- Fransanın, bize ne kadar emni
Y~ti \.·arsa bizim de ona o kadar em
nıyetımlz vardır. Fransız hükumetiy
le. fi~ir teatisinden evvel yapılmış 
hıç bır hareket ve verilmiş beyanatı

rinde de cüzi zarar vardır. Zeytın ~ enşe fehadet namesi himmi Üçok - Doğanspor arasında ce-
likler, harap olmuştur. . . .. . . reyan edecuk müsabakadır. Geçen 

Torbalıda: Kıymetı ellı Tu.rk Jırasını geçmı- hafta fevkalade bir oyunla Altayı ) e-
Torbalı kazası dahilinde. de. pa - yen posta paketlerıyle ba~ı maddeler- nen Doğansporun yarın Üçok kar~ı

mukların zararı yüzde 10, ı?.c~~lerin d~.n ı:ıenşe ı~ha.detnamesı ~ra~ması sında alacağı netice lik şnmpiyonlugu 
yüzde 30 ve zeytin mahsulunun de gumr ilk ve ınhısarlar llekaletınden üzerinde ilk tahminlere imkan vere-mız yoktur. Gafenkonun beyanatı 

Balkan cephesiLin teşkili ) ve idamesi 
Romanyanın çok ehemmiyet 

B~r hatibin Polonya hakkındaki 
ı~~alme cevap veren nazır, sözlerine 

yüzde 10 dur. şehrimizdeki alakadarlara bildirilmiş- cektir 
Menemende : , , tir. Kıymeti elli Türk lirasını ve}·a · 

şoyle devam etmiştir: 
-. Polonyanın taksimi, Polonyanın 

mah~ı demek değildir. Polonyanın fe
dakar lığı, diğer milletlerin istikbal 
v: istiklalleri, hakimiyetleri için 
Y~ksek bir misaldir. Fransada teşek
l<ul eden Polonya hükumetini, resmi 
ve meşru Polonya hükumeti olarak 

Menemenin Emralem nahıyesı da- muadili ecnebi parasını geçmiyen pos- Kama ile yaralamış 
hilinde sergilerde kurutulmakta o - ta paketleri, posta ve şimendifer ile 
lan razakı üzümler kısmen ıslanmış yapılan irsalat ve hava yoliyle gönde- Gaziler caddesinde Vahid ve Ah
ve zarar görmüştür. _ rilen ve sıkleti 5 kilogram ve daha .ıız med, arabaya binmek meselesinden 

İzmir merkezinde yaimurun fay - olan paketler gibi ticaret mukavelena- kavga ederek kama ile birbirini ya -

verdiği hir mes'eledir dası görülmüştür • mesi hükümlerine te' fikan men~e şe- ralamışlardır. 

U 
... ,Z(J. M BORSASI hadetnamesi ibrazı mecburiyetinden Su'hcoza hakimliği 

Bükreş, 6 (Radyo) - Kabine top
lantısında hariciye nazırı B Gaf en~ 
ko , siyası vaziyet hakkınd·a izahat 
vermiştir. Gazetecilere beyanatta bu
lunan Romen hariciye nazırı demiş

ehemmiyet verdiği bir meseledir. 
Romanya hariciye nazırı, Roman

yadaki Ukranya siyası mahfillerinin 
müzakeresini istedikleri bazı mese -
leleri de haber vermiştir. Bokovina 
ve B.asaı·abya mekteplerinde Ukran
ya dilin in öğretilmesi istenmekte ol~ 
duğu gibi Ukranyalılar, şurayı aliye 
beş Ukranyalı alınmasını, belediye 
reislerinin Ukranyalı olmasını, tahsil 
sahibi Ukranyalıların belediyelerde 
ve hükumetin mühim mevkilerinde 
istihdamını da talep etmektedirler. 

muaf tutulan. eşya kıymetleri eıı.ascn 
ciizi olan alelumum Türk kitapları ve Şehrimiz ceza hakimliğine B. Nn-

t Z 1\ ,f ı R matbualariyle inhisarlar idaresince ci Erelin yerine tayin edilen B. Sela-
tanıyoruz. 

İngiliz hariciye nazırı, Polonyaya 
~arşı~ olan ingiliz taahhütlerine nak 1V1 hususi sipariş üzerine ye zati istihlake hiddin Başkan vazifesine başlamıs-
lı kelam ederek demiştir ki : mahsus olduğundan tenzilatlı fiyatla tır. 

tir ki : 
- Romanya, bütün komşulariyle 

iyi mllnasebat idame etmektedir. Av 
rupada insanlar sulh ve sükune muh
taçtırlar. Bu mümkün olmazsa Av
rupa, çok karışacak ve zarar göre -
cektir . Balkan cephesinin teşkili ve 
idamesi, Romanya siyasetinin çok 

.- Bazıları diyorlar ki, bu taah- Çuval 
hUtleri biz ingilziler, kendi millt 761 Üzüm Tarım. 
menfaatlerimiz için aldık. Bu ne de- 698 K. Taner 
receye kadar doğrudur? 521 M. j . Taranto 

Almanya, civarındaki milletleri 475 Y. 1. Talat 
h .. k~ tı b • 487 P. :Mihalef 

u ume eri irer birer ezmek, malı- 285 İnhisar idaresi 
vetmek yolunu tutmuştur. Bu vazi -

Hitler, lnJ?iliz devlet a
damlarıııa hücum etti 

yette bütün milletlerin birleşmeleri 255 S. Erkin 
g~~·et tabii bir hadisedir. Filhakika 186 A. R. Üzümcü 
bır çok memleketlerde şu cihet ka- 186 S. ve İzzet 
b l d·ı 181 F. Solari 

u e ı miştir ki Alman tecavüzü - 180 N. Üzümcü 
nün ne~icesi hayata kıymet veren 172 :M. H. Nazlı 
her şeyın mahvıdır. Bu milletler, Po- 150 Muharrem 
lonyanın ba5ına gelenin, kendi baş- 123 j. T. mah. 
larına da gelmesinden korkmuş ve k 
hayrete düşmüşlerdir Buna ne vak- 122 Albayra 

- Baıtarafı 1 inci aahiledtı - ne de A.lmanva ölecektı·r. t k d · 118 Akseki bank. ,, e a ar devam edilecektir. k 
Muharebenin neticesi Polonya or- Bitler sözlerine şu suretle devam 70 P. Klar 

etmı.ştı'r · Bunun manası, enternasyonal mu··- 68 Hakkı Veral 
dusupun tamamen ortadan kalkması · 
ve 600 bin esirdir. - Almanyanın şarkdaki hedefle - nasebatta cebir ve şiddete avdettir. 63 Cemil Alişan 

Führer müteakiben eski Versay rini ve Polonya meselelerini mütea- Zayıfların, kuvvetliler elinde tama- 60 jiro ve şü. 
muahedesinden doğan devletlerin yı- kiben milletlerin hayatını iğlak eden miyle baziçe olmasıdır. Almanların 54 F . T . H. 
kılmasından bahsetmiş, Polonyayı şu diğer meseleleri halleylemek ıa _ zaptettiJ.ieri yerlerde baş vurdukları 44 Muhanımer 

d mezalim de herkesin malumudur. İn- 41 M. Ali Kar. 
güya devlet sıfatile tavsif ve Leh hü- zım ır. sanlığın bağlı bulundugvu ve öteden 35 B. Tevfik Nazif 
kumetinin ekallit·etler hakkındaki u Almanyanın şarktaki hudutları- 35 A. Mavtla 

J t b ·t· d l beri devamını istediği ve devam ede- J 
sullerini tenkit ederek demiştir ki: nın es ı ı, ev et ve milliyetler me- v • • •• • .v. . . 30 N. Karan 

Bu rejim hiç bir zaman arkasında selesi, yahudi meselesi, ekonomi rne- cegını umıt e~:1~?ıgı ıde8:1lerın mah
bütu··n halkın "l•üzde on be". ı·nden faz- selesi bu toprakların emniyetinin volduklarını gorunce lngıltere, hare- 22 Nuri Beşikçi 

,, .... . ' . . . .. kete geçmek ve bu harbe girmek lüzu- 20 S. Paterson 
lasını bulmamıştıı·. Polon)·adaki Al- garantı ed~l~esı ve Rus - Alman mu- munu gavet tabii bir şekilde kabul et- 9 Sabri Kasap O. 
man ekalliyetlcl"ine kar.şı yapılan nas.ebetlerı?ı bozmıyacak .e~aslara miştir. • 7 D. Arditi 
zulüm ve ifsacl ~ar·bn bahr.eclen H da) an~n. bır Polonya devletının tek- Sulh tekliflerine temas eden Lord -----
Hitler bu ekallty:·~.~r.!1 vaziyetini rar tesısı, Avrupa, Rusya ve Alman- Halifaks ezcümle demiştir ki· 5408 
ıslah için 934 cl..:·.u.:ı·ı ya1ıılaı~ gayret ya gi~i iki büyük devletin büt~n bu - Aımanya tarafından he.nüz yapıl 137120 
leri kaydedildikten sonra Leh hü- şeylerı halle muvafakat etmesınden mamış sulh teklifi münasebetiyle bir ----
kümetini harb ~ll 1 mak ,.,~ halt<\ tlıı· dolayı memnun ?lm~lıdır. v şey söylenemez. Herkesin kanaati şu- 142258 
ğu Prusyasının ilhakını istemekle it- Al.~anya vazı~etı ayd~.nlatrna~a rlur ki. bu derece sarih vaziyet karşı-
ham eylemiştir. ~e sılah~ızlanmaga tevessul etmege sında tek bir adama ait böyle bir vaka 

Polonya har Danzig meselesin: bal- amatl.e~ır .. Barışın esasl~rnu kur· şimdiye kadar görülmemiştir. 
letmek istememiş, AHti - Nazi müca- mak ıçın hır k?nferans lazım~~r. Fa- Sulh müzakerelerine girişebilmek 
delel~rinde bulunmuşlardır . Alman kat top seslerı arasında degıl.. Ve için şu üç noktanın dikkate alınması 

No. 
7 
8 
9 

10 
11 

6 50 
7 2& 
8 50 

10 50 
14 

7 
5 50 
8 25 
5 75 
6 50 
4 25 
6 50 
6 50 
8 

10 75 
6 25 
6 50 
6 
9 25 

10 50 
8 

10 50 
7 25 

10 
7 25 
8 
8 50 
6 25 
7 50 
6 
8 50 
7 75 
8 25 

10 25 
7 50 

ordusum.tn kuvveti istihfaf edilmiş - milyonlarca insan hayatı feda edil- lazımdır: 
ti. medeı; ve ş~hiı:ler harap olmada.ı ön- 1 - Sulh tekliflerinin yapıldığı şe- 1 NC1 R 

11 75 küçük partiler h::ı.linde ihraç olunan 
14 25 inhisar mamulatı, kıymet hududu ile 
ıo mukayyet olmaksızın, menş'e ~ehadet-

8 mukayyet olmaksızın, menşe şeh~det-
10 50 tur. 
5 75 Hastahane ihtiyacı 7 

~ ~~ Bir veremli sokakta ö~dü 
14 Kuşadasının Selçuk nahiyesinden 
~ ~g şehrimize gelen ve Akciğer vere -

minden hasta bulunan Ahmed oğlu 
7 75 Mustafa adında bir genç, Tepecik 

i~ SO emrazı sariye hastanesine müracaat 
etmişse de hastanede boş yatak bu

i~ ~~ lunmadığından kabul edilememiştir. 
9 

Zavallı genç, tekrar Selçuğa dön -
mek üzere Kemer istasyonunda tre

l~ ~~ ne binmek hıtediği sırada gene düş
müş ve ansızın ölmüştür. Hadise, 

~ 
50 

müddeiumumiliğe haber verilmiş ve 

7 
yapılan muayenesinde ölümün se ~ 
bebi tesbit olunmuş, cenazenin def-

9 50 . h t ·1 . t• 
6 

nıne ru sa verı mıs ır. 

8 75 Gazi bulvarındaki otomobi: 
7 76 
8 25 

10 25 
7 50 

azası 

Bir kaç gü nevvel Gazi bulvarında 
feci bir otomobil kazası vuku buldu
ğunu, Ama olduğu bildirilen İbrahim 
i~minde birisinin öldüğünü yazmıştık. 
lbrahimin ailesinden aldığımız bir 
mektupta, merhumun hafif bir hasta
lık geçirmiş olmakla beraber gözleri
nin gayet iyi gördüğünü ve bütün iş
lerini bizzat takip ettiği bildirilmek~ 
tedir. 

Kız kaçırma 

Müteakiben Alman - Rus müna::ıe- ~e daıma bır Fransız - Alman budu~ rait, Çm·al 
betlerine t emas eden B. Hitler iki clu mevcuttur. Ve bu beyanat mün- 2 - Sulh tekliflerini yapacak hü- 2645 Tütsü ile incir ş. 5 12 
rejimin karşılıklı olarak biribirine derecatını anlamazlarsa sonuncu be- kümetin vaziyeti, 481 Şerif Riza ha. 7 9 

Kuşadası kazasının Selçuk nahi -
yesinde Mustafa kızı 17 yaşında Fat
mayı, Şirince nahiyesi halkından Se 
!im Çaytaş ve kardeşi Ömer zorla 
kaçırmışlardır. Suçlular yakalana -
rak adliyeye verilmiştir. 

hürmet ettiklerinı ve iki hükumetin yan~.~ ~laca~~ır. . 3 - Sulh teklile1·inden doğacak 594 Tarım Satış Ko. 8 8 
barış yolunda birlikte yürüyerek her Dogtişecegız . Ve 1918 bır daha te- emniyet.. 363 Hakkı Şeşbeş 5 625 9 
birinin kendi haleflerinin refahına kerr~r etm.~yece.k~ir.. . . Silahların tehdidi altında yapılan 344 M. H. Na. 6 75 9 
hizmet ettiklerini söylemiş, prensibi- IIıtler, sozlerını bıtırırken Alman müzakerelerıfon daha tehlikeli bir sulh 292 j. Taranto. mah. 8 50 8 50 
n e riayet edilmesi icap eden milli_ za.f erinden şüphe e~mediğini söyle - ol~maz._lngiltere ve Fransa harbe gir- 93 Esn~f Bank. 6 125 6 İ25 
yetler meselesinin hallinden sonra mışv v~e harpten galıp çı~~nla:ın da m.ışlerdır. Bu~un seh€pleri malumdur. 78 M. J. T.. 7 11 
iki memleket arasında bütün ihtilaf m~glupl~r kadar ezılecegın~ !nanan Bız, Alman rıcalinin kendi imzaladık- 60 !. ve Alı . 6 625 6 625 
tnevzularının ortadan kalkacağmı n:ı l.letlerın ve onlarm şefl~rının .ken- !arı enternasyonal vesikaları nasıl yırt 7 Hayım Levı 8 8 
bildirmiııtir. dısı tarafından uzatılan eh kabul et- tıklarım ideallerini muhtel'f k · lı 

~ tikle · · b"ld" · d ·V l · · t ı ' ı şe 1 er- 4957 

Sünger istihsaldtı 
Bodrum, 6 (Hu~usi) - Bu sene 

Bodrumda 15 bin kiJo sünger igtJhsal 
edilmiştir. Mahsul çok iyidir. Piyasa 
yakında açılacaktır. Fiyatların 11 - 12 
lira arasında olacağı söylenmektedir. 

Amerika'da 
Heyecan veren bir 

haber 
Vaşington, 6 (A.A.) - İroguois va 

puru meselesi Vaşingtonda büyük bir 
heyecan tevlid etmiştir. Hükümet m81ı 
hafilinde hakim olan mütalea. bunun 
bir propaganda manevrası olduğu ve 
bu manevraııın Amerika milletinin 
A theniayı B. Çörçilin batırmış oldu
ğu suretindeki Alman ithamına inan
mış olması suretindeki yanlı~ düşün
ceye istinad etmekte bulunduğu mer~ 
kezindedir. 

Halbuki Amerikan milleti böyle bir 
ittihama asla inanmıt değjldir. Ve 
Almanyanın böyle esassız bir şeye is
t inaden yeniden manevra çevirmesin
deki hikmeti kimse anlamamaktadır. 

İrogucisin içinde hepsi de Ameri
kalı olmak üzere yolcu ve mürettabat 
olarak 584 kişi vardır. 

---Operatör·...ıııllll!!!lm-•I 

Cevdet Mustafa 
GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştatibl 
2 inci Beyler sok ak f urun kar~ısı 

No. 25 

Kiralık Ev 
Güzelyalı -Nuri bey sokağı- 54 cü 

sokak 6 numarada, bütün asri konfo
ru haiz, havadar, ve güzel manzaralı 
5 odalı ey kiralıktır. Her gün öğleden 
ev\•el ayni eve müracaat. 

A sabiye Mütahassısı 

Dr. Cahit Tuner 
Her gün .. a t 3 ten aonra Şam

lı aokak ( Oçüncii beyler ) N o. 19 
da haata ka bul ve tedavi e d er. • 
Elektrik tedavileri t a tbik e d er. 

TeJ: 3559 
llitler, Versay muahedesiyle ve rını . 1 ırmış, . ıger erı ıs .er. er- de ?~sıl çiğnediklerini ve feda ettik -

rnı.etler cemiyeti ile istihza etmiş ve se b~ elı reddedebılirler. demıştır. lennı biliyoruz. Bugünkü Almanya 93083 

hngıltereden müstemleke istemenin . H~tl~r nutkunu saat l3,25 de hi ~ bize teminat veremez. İngiltere her za- -----
ak!ı olduğunu bildirmiştir. tırm:~tır. .. . .. man şn.nu tekrar etmiştir ki: 98040 
F'lührer müteakiben Almanyanın şi Muteakıben Gormg soz almış ve; Cebır ve ~iddet terk edildiği takdir- Z A H l R E 

lzmir Defterdarhğından: 
Muhammen B. 

Lira K. mBal ?kevletleri, Danimarka, Hollanda, «Führer, seni takip edeceğiz,:!} de - de İngiltere, dünyanın hakiki kuruluşu 300 ton Bakla 3 25 3 375 S t N 
e çı a ve İsviçre jle olan iyi müna- miştir. ve kurtuluşu davasında Alm . .1 60 ton P. çekirdek 2 25 a ış o. 

sebet~erini kaydeylemiş, sözünü tut- Bundan sonra celse tatil edilmiıtir. de anlaşmak ister. FRkat A~~~ı~a~= 275 balra Pamuk 39 40 50 311 Kadrive M. Harnzlıaşı Sinekli Cad. 11717 M. l\I. eş-
mad~ hakkındaki ithamları redde- hükümranlık ve il'tipdad, huzursuz - p ARA BORSASI çarı müsmireyi havi tarlam~~ h.arap.kule 96 00 
~erde ·lVe;say mua~.e~es.~nin tadilini Fransızların surprı·z luk, silAhlanma devam ettikçe buna 312 Kadrive :M. Havuzbaşı mevkıı Sıneklı Cad. 10464 M. 
,. a. e). emış e bu sozünu de Alman imkan yoktur. ANKARA M eşÇarı müsmireyi havi tarla 84 00 
mılletıne t~bit ve h ayati hakkıni ver- h • d k Nazır, son olarak: 'Sterlin 5.24 313 K~dl'iye :M. Havuz başı mevkii Sinekli caddesi 5416 M. 
mek suretıyle tutmuş olduğunu bil _ ma İ Ye ti U C İ - İngiliz hi.lktimeti, Lordlar ve A- Dolar 130.025 M. eşçarı müsrnireyi havi tarla . 44 00 
dirmiştir. va~ kamaralarının ve milletin büyük F. Frangı 2.96875 314 Karşıyaka Bahariye M. 1866 No. Afıtap sokak 14 eski 

Şansöliye Macaril!ltan ve Yugos _ hu·· CUffiU müzah.aretfne malik bulunduğundan İsviçre F . 29.2325 4 taj No. lu 179 ada 15 parsel sayılı hane 150 00 
lavya i~e ola.n .tn~naeebetleri kay • emfndır., . F lorin 69.3125 315 Karşıyaka Turan şimendifer Cad. 29 A. taj No. lu 2568 
deylemıı, fta.lJ.a ,ıle yeni bir dostluk _ Baıtarafı t nci Sahifede _ Demıştır · Belga ·21.855 M M arsa halinde bahçe 898 80 
temh ir edılddıgın~ söylemiş ve Fran- l\iüşahidler bu suali irad ederken 1 

1 
lsveç Kr. 31.19 316 K~rşıy.aka bostanlı 1815 ve 1813 No. Ju toprak sokak 

tı~dan bahs~ ere nı.Unasebetleri tav- Almanların yeni model ve ağır tipte R A Q y Q E.'lham 1•e Tahvilat 174 ve 233 taj numaralı hane 80 00 
zcl:~eü çtalbı~tıgınrıetvter. Shaarıı · nıd eseles.in.in tanklara sahip olduklarını, bu tank- 1933 ikramiyeli Ergani 19.54 317 Karşıyaka Alayber :M. Mitat paşa Cad. 13 atla 8 parsel 

ur s ır su ın b ki hh İttihat değirmencilik şirketi 11.25 sayılı 114 tajlı, 326 :\-1..,. :M. arsa 200 00 
m l k t ında hi b'en erı ı ların 6 pusluk toplarla müce ez ol- 13.30 Program ve memleket saat a- İ ·•tanbufun kurtulusu 318 K"hramanlar )1. 1543 No. Dere sokak 9,11 taJ· No. lu 
~m e e . aras ç ~r toprak duğunu hesaba katmakta ve bu tank 0 ,.. 

m?t~lebesı mevcut olmadıgun bildir- larm istihkamlara karqı toptan hare yarı. .. 97,65 1\1. M. arsa 13 41 mıştır . h . d·İ . bul d 13.35 Ajans ve meteoroloji haber le- - Battarafı 1 inci sahifede - 319 Kahramanlar M. Nusret sokak 50 yeni 14 taj No. lu 
fftl t ·1t . ile vaklaş k . . ket ıcrasımı. ta sıs e ı mış un u - ri.: kam bölüğü, polis müfrezesi, üniver- hane 150 00 

""Pt ~ er, ngtıl e:e de ·
0 
.. tekı"lernda ıçın ğunu söylemektedirler. 13.50 Tu k •v · ·t "k k k 1 t t K t• M K·pril · k 1 d .;... ıgı gayre erın r en az , L./ •f. r muzıgı. sı e ve yu se o ular alebeleri izci- 320 kinci ar~n ma . · o . ıs e e ca . 1730 ada 9 par-

olmadığını söyledikten sonra nizam _ Lüksembur g un fe -ı ı ı 14.30 Müzik: (Riyaseti cumhur ban- ler, diğer erkek ve kız mektepl~ri iş- sel 78 eskı 96 yenı, 6 taJ numaralı hane. 100 oo 
dan nefret eden ve nizamsızlığı arzu .. K Ih dosu) tirak etmi~lerdir . 321 İkinci Karantina M. Bülbül sokak 1747 ada 1 parsel 
eden İngiliz de,·let adamlarını tenkit Luksemburg, 6 (A.A.) - ızı aç 15.15-15.M Müzik (dans muziği) Tribünde vali, general Bıyıktay !inde kayıtlı 53 l\12 7 taj No. lu hane 25 00 
~~nı.iş ve sö~leriniıı nasıl tefsir edilece- hkarpte bulunan çoc~k1 l1ar,ı.ndan v1ı:_ yat- 18.00 Program parti müfettişi Fikret Sılay, üniver~ 322 İkinci ;Karantina M. İkinci Sami sokak 10 eski 30 taj 
gı endi!I .. h' t k . · lngilte ınlarmdan asker aı e eı ıne ma uma 18.05 :\iemleket saat ayarı, ajans ve diğer askeri ümera ve erkan ileoKb No. Ju 9252 M2 hane 65 00 

,.esını uıse me sızın re v b·ı . . . L .. k lı rg ı·advo ı·s h lı l . 't k İ . K t• 1\.. l ve Franeıa ile olan . ııasebetler hak- ere ı mesı ıçrn u s.em u , < • - meteoroloji a er erı. sı e re törü, merkez kumandanı ve 323 kincı aran ına .m.ısır ı Cad. l 71SO ada 11 parsel sa-
kınduki fik 

1 
. b"ld~ü ·,r tasyonunun beynelmılel Kızılhaç ı::m- 18.25 Müzik (rad~·o cazı) diğer askeri ümera ve erkan ile sehir vılı 242,25 metre murabbaı arsa 2t1 25 

Şansöliv r ~ı ~ ıı ~1l:? ~r .. h dil _ rine verilmesi teklifinde bulunmu ştur. 10.00 Türk muziği. meclisi· azası, mali müesseseler dfrek- 824 Üçüncü Karataş Salhane M. Şetaret sokak 29 kapı 
re, lnı e~k~ un an s~m a .~ a u .. e Hariciye nazın Beck, Lüksemlıurg 20.00 Konuşma törleri ve sair davetliler yer almışlar- 21 taj No. lu 688 ada 3 parsel sarılı 188 M2 hane. 200 00 
cu ın et-. tıl harp zengmlerıne hu - kızılhaçının Lüksembuı-gun muharip 20.15 Tii.ı'k muzigv i (halk türküleri) dı. Yukarıda yazılı emvalin mülki•·etleri 7/ 10 939 tarJhinden itibaren 

ıulŞ r lı•ıt•• ·ı k 2 l<l l .J Bay Hitl '. l un mı !etlere uit mecruhlarııı ·a- 2.00 Ajans ve ziraat haberleri Bütün yolları dolduran kalabalık 17 gün miic ete açık artırma usuliyle müzayedeye konulmuştur. lhnlele-
taç kalan ~~~e~~\naa~ı:ıca talle mu~ tbukllif~1e.ı·lFcezi yapılma..:ı hususundaki 22.15 Konıışma (ecnebi dillerde) bir halk kütlesi askerimizi candan te- ri 23/ 10/ 939 tarihinde perşembe günü saat on dörtte rnillt emlak müdUr-
milvonlarc . · er ıcın oş yer e ıııı ran~ız ve> Alman hükiimetle- 22.45 :Müzik (cazband plfi.k) zahürntla alkışlamakta idiler. Iüğ~nde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedeller i üzerinden yüzde 
yo~tur z· a ınsan fedasına mahal rine kabul ettirmek maksadh·le Paris 23.25-23.30 Yarınki program ve ka- :Merasim saat on üçte nihayet bul- redı buçuk depozito akçası yatırarak milli emlak müdürlüğüne müraca-

. ıra ne Versay dirilecektir ve Berlinde teşebbüıolere girlşmiştil'. panış.. muştur. atları ilin olunur. 7 15 870ô 

" 



~Sa.fiile~~"' - -

\ lzmir nhisarlar. başmüdür • { ı·· ".. d r ugun en: 
'.Alsancakta yapr, k tütün· merkez bakım evimiz döşeme tadilatı açı~{ 

eksiltmeye konulmu. · r. 

~ 
r Keşif bedeli 1389.87 ımmıkkat teminatı 119.21 liradır. 

Keşif ve şartname-ıi levazım şubemizde görülebilir. . 
İsteklilerin 17 10 939 günü saat on beşte baş müdürlüğümüzdekı 

komisyona gelmeleri ilan olunur. 3 7 3619 
................ ' .............................. 1 .......................................................... :. .. 1 •• 

~lzrru,· Levazım ı4mirliği Satın Alma ~ 
: Komisyon".ı ilanları ~ 
Jzmir levazım amirliği satın a'n.'l. i·omisyonundant 
1 - l\iıanisa tümen birliklerinin seno!lik ihtiyacı olan 90000 kilo 

bulgur şerait ve evsafı dahilinde aahn alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 20 ilkteşrin 939 cuma günü saat 11 de-

dir. 
3 - Hepsinin tutarı 9800 liradır. 
4 - ilk teminatı 795 liradır. 
5 - İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 sa• 

yılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı veaikalariy 
le beraber ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Manisa tüm aatınalma komisyonuna ver• 

\ meleri. 21-29-7-15 3484 

lzmir lernzım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki motörli.i birliklerinin ihtiyacı olan 

, 85 bin kilo benzin kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhale.::ıi 20/10/939 cuma günü ı:ıaat on birde müstahkem mevki 

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

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

;. larını makbuz mukabilinde komisyona teslim etmeleri mecbu-..,.. r ridir. 
5 - Benzine ait şartnameleri Ankara, İstanbul ve İzmir Lv. Amr. 

satın alma komisyonları ile Balıkesir Kor ve Çanakkale Mst. 
J!1. Mv. satın alma komisyonlarında görülür. 

.. i ~ Taliplerin muayyen olan günde komisyona müracaatları 
-~ 3 7 13 18 3639 

. lznıir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
""' l -. 190ton pilavlık pirinç alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

J 2{110/939 salı günü saat on beşte İstanbul Tophanede İstanbul levazım 
~ amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 41800 lir:ı 

illç teminatı 3135 liradır. Şartname ve numunesi komisyonda görülebilir. 
İ!teklilerin kanuni vesikalariyle teklif mektı1plarını ihale saatından bir 
saat evveline kadar komisyona vermeleri. 7 12 17 21 
f lzmir levazım amü·lifji satnı alma komisuonıtndan: 

' ıt - Çerkez köyünde yapılacak iki bölüklU bir paviyon keşif cedveli 
ve planları dahilinde ;raptırılacağından kapalı zarfla ihalesi 23 birinci 
teşrin 939 pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Muhammen keşif 
bedeli 44577 liradır. İlk teminatı 3343 lira 28 kuruştur. Keşif cedvelleri 
ve şartnamelerle planları ait olduğu şubesinden bedeli mukabilinde verile
bilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu \'eya mektuplariyle 2490 sayılı ka
nunun iki Ye üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle ihale gününden 8 
gün €vvel vilayet nafıa fen müdürlüklerinden alacakları vesikaları ile be
raber ihale gi.in\j ihale saatından bir saat evveline kadar teklif mektupla
ı·ım. Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

- 7 12 16 21 3710 

lzmir levazım amirliği safın almrı komisyomrndan: 
ı ·- Muğla, Marmaris, Milas, Küllük ve Bodrum garnizonları ihti

yacı olan 350 bin kilo ~ ulafa talip çıkmadığından bir ay müd
detle pazarlığa konulmuf)tur. 

2 - 21 teşrini evvel 939 gününden itibaren pazarlık yapılmasına baş 
}anacaktır. 

3 - 1Iuhammen tutarı 21 bin lira olup muvakkat teminatı bin beş 
yüz yetmiş beş liradır. Şartnamesi komisyondadır. 

4 - Taliplerin komutanlık satın alma komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 7 14 18 21 3708 
l zmfr levazırrı amfrliği satın alma komi.~yuıııından: 

1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri iç,in pazarlık suretiyle 225 
ton buğday üğüttürülecektiı·. 

2 - İhalesi 9 birinci teşrin !)39 pazarte!'i günü saat onda kışlada 
İzmir levazım amirliği satın alma komiı;;yonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin belli gün ve ~aattan evvel komisyona müracaat 
lan.. 3707 

Bornova iiinıen satw alıııu ko111ix.ııo111ııırlcrn: 
1 - Kuşadasında ciheti askeriye tarafrnclan gfü;terilecek mahalclc 

yapılmak üzere bedeli keşfi 78894 lira 76 kuruşluk iki aded pa
viyon ile bedeli keşfi 15071 lira 47 kuruşluk bir ahır ve bedeli 
keşfi 5015 lira 75 kuruşluk bir mutbahki cem'an !)8981 lil'a 98 
kuruşluk inşaat kapalı zarfla münaka:-;aya konmuştu~·· . 

2 - İhalesi 26 birinci teşrin 989 perşembe günü saat on bırde İzmır
Bornova askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

Bornovada askeri: satın alma komisyonunda görülür, tetkik e
dilir. 

5 - Bu ise istekli olanlar Nafıa Vekaletinden alınmış yapı mü -
teahhitlik vesikası göstermesi veya bizzat yüksek mühendiıs 
veya mimar olması veyahud bu şartları haiz olmadığı takdirde 
bu işin fenni mesuliyetini üzerine alacak bir mühendis veya 
mimarı inşaatın devamı müdrlP.tince istihdam edeceğine dair no
terlikten tasdikli sened vermesi sarttıl'. 

6 - Eksiltmesine girecekler ~490 sayılı kanunun iki ve üçi1ncü mad
deleriyle beşinci maddeıle yazılı vesikaları \'e kanunun 32 ve 
33 üncü madclel erinrle yazılı tarifat dairesinde teklif ve temi
nat mektuplarını ihale saatından bir saat evveline kadar adı 
geçen komisyona vermeleri. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yukarıda 
vaktine kadar komisyona gelmesi lazımdır. Postada 
cak teahhür kabul edilmiyecektir. 7 13 19 23 

t zmir levazım amirliği satın alma komif{]!onımdan: 

bildirilen 
vaki ola. 

3694 

'(ANADOI.U\ 

Kuru meyve ihracatçıları 
birliğinden: 

Birliğimizin on iki birinci teşrin 939 perşembe günü saat on yedide 
aktedilecek umumi heyetine birliğimize mensup azaların gelmelerini rica 
ederiz. 

Henüz duhuliyesini verip birliğe kaydolunmıyan üzüm ve incir ihra· 
catçılarının da o vakte kadar duhuliyelerini verip birliğe kaydedilmeleri 
lazımdır. Duhuliyeyi verip birliğe yazılmıyan üzüm ve incir ihracatçılan
nın on beş birinci teşrinden itibaren ihracat yapamıyacakları da aynca 
ilan olunur. 3699 

Kiralık arazi 
T. C. Ziraat bankası lzmir şu. 
besinden: 

l\Ierkez Torbalıda ve Torbalı kazasına bağlı Taşkesiği, Çapak, Saip-
1er, Dağteke ve Doğancılar köylerinde bankamıza ait kiralık arazi vardır. 

İsteklilerin 12/10 939 saat on dokuzda Torbalı parti ocak binasınrla 
14/ 10 ~1:1!1 ~:ıat on beşte Doğancılar köy odasında 15/ 1 r "~9 saat on h 
kuzda \:aıı tk ko cneı·atif binasında 16/ 10/ 939 saat on ·· T)· ~rt · _ >Y 
odasında 17/toı s.., :!at on ücte Taşkesiğ.i köy odası: t1:. lı .:ı ı· ı)ulunmala· 
rı ve tafsilat almak iıtin ;i "1cl iden bankamıza ve mahalli kooperatiflerimize 
müracaatları. 3700 

Tornacı aa=-anıyor 
Devlet Demiryolları umum 
müdürlüğünden: 

Sivas demiryolu atölyesinde çalıştırılmak üzere birinci ve ikinci 
sınıf tornacı işe alınacaktır. 

İmtihanda matlup evsafta görülenler tavzif edilecektir. 
İmtihanlar lzmirde htanbulda Eskişehirde ve Ankarada yapıla -

caktır. Talip olanların İzmir ve Sirkecide işletme müdürlüklerine Eski
şehirde atelye müdürlüğüne ve Ankarada cer dairesine müracaat etmeleri 
lazımdır. 7 9 11 3697 /5081 

lzmir Telefon Müdürlüğünden 
1 - 4 / J O 1939 tarihinde ihalesi yapılamıyan 600 lira muhammen be

delli «Nife» si 1,5 tipinde 60 aded akümülatör 16 ilk teşrin 1939 
tarihine raslıyan pazartesi günü saat on beşte açık eksiltme su
retiyle ihale edilecektir. 

2 - İlk teminat 45 liradır. 
3 - Şartnameler her gUn İzmir ve İstanbul telefon müdürlüklerin

de parasrn verilecektir. 
4 -İsteklilerin yukarıda sözü geçen gün ve saatta ilk teminat mak

buzu veya banka mektubu ve diğer kanuni vesaikle İzmir telefon 
müdürlüğünde müteşekkil satın alma komiwvonuna müracaat-
ları ilan olunur. 3690 

lzmir Telefon müdürlügün:
den: 

1 - İdare ihtiyacı için satın alınacak «Manesman~ tipinde çelik 
borulu 76 aded direk açık eksiltmey~ çıkarılmıstır. 

2 - Muhammeı bedelı (3812) üç bin sekiz yüz on i.ki ·Jira, mu
vakkat tenıinatı 285 lira 90 kuruş olup eksiltmesi 9 / I0/ 39 
tarihli p<tzaı tesi günü saat on beşte İzmir telefon müdürlüğü 
binasında müteşekkil satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu 
ve diğer kamı.n: vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona 
müracaat edecf'klerdir. 

4 - Şartnarr:eler her giin İzmir ve İstanbul telefon müdürlükle~ 
rinde parnsız verilecektir. 22 6 21 7 3019 

lzmir muhasebei hususiye 
Müdürliiğünden: 

Bedeli sabıkı 
Lira Kuruş 

70 

30 
20 

105 

25 

30 

7 

00 

00 
00 

00 

00 

00 

50 

l\'.Ievki i 

Ilalçuva ılıcalan arazisi 
dahil' nele 
Kan Çeşme mevkiinde 
Narlıderede eski mezarlık 
mevki inde 
Narlıderede eski mezarlık 
mevkiinde 
Kilizmanda IIamdinin Çift
liğinde 
Karsıyakada iktısad sokağında 
No. 24 

Cinsi 

48 dönümde 376 ağaç 
zeytin mahsulü 
12 dönüm tarla 
10 dönüm tarla 

10 dönümde27 4 ağaç 
badem mahsulü 

105 ağaç zeytin 
mahsulü 

Üç odalı ev 

Bucada Sarı Göllü Hasan 107 ağaç zeytin mah-
bahçesinde sulü. 

İdarei hususiyei vilayete ait olup yukarıda yer ve cinsleri yazılı ara
zi ve e$çar muhtelif müddetlerle kiraya verilmek üzere 2/ 10/ 939 tarihin
den itibaren 16/ 10 1939 tarihine kadar 15 gün müddetle açık artırmaya 
çıkarılmıştır. Kirasına talip olanların kira şartlarını öğrenmek üzere 
her gün muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek 
istiyenlerin de ihale günü olan 16 / 10 /939 pazartesi günü saat on birde 
)'Üzcle yedi buçuk depozito makbuzlariyle birlikte vilayet daimi encüme-
nine müracaatları ilan olunur. 3630 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yulaflar satın alı
nacaktır. UoHtor 

Bakteryolog 
2 - Her kıtanın ihalesi hizalarında gösterilen gün ve saatlarda müstahkem mevki satın alma komisyo -

nunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin mezkur tarihler de teminat akçalariyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte mu

ayyen gün ve saatlarda Çanakkale müstahkem mevki satın alma komisyonuna müracaatları. 
:\I. Bedeli M. Teminat Tutarı 

Garnizon Kilo Kr. S. Lira Kr. Lira İhale T. ve S. G. saatı 

Ezine P. A'. 80000 4 50 270 00 3600 16/ 10/939 pazartesi 10 
Açık eksiltme 

Geyikli 72000 4 50 246 00 3280 16/ 10/939 pazartesi 10/ 30 

Kilitbahir 216000 4 50 729 00 9720 16/ 10/ 939 
Açık eksiltme 

pazartesi saat 11 de kapalı zarf 
Ecabat 360000 4 50 1215 00 16200 17/ 101939 salı saat 10/ 30 da kapalı zarf 
Ezine Top 763000 4 50 2575 12 34335 17/ 10/ 939 salı saat 11/ 30 kapalı zarf 

28 2 7 13 

A. Kemal T ona1 
Bul&flea. aalgın Juwabklaı 

atteh._ 

(Verem ve saire ) 
Burnahane poJia karakoha ya

ınnda 74T 

T elefoııı: 4115 

Lise ve Ortaokullar satın alma komis yonu başkanlığından: 
Cinsi Azı 

Kilo 
çoğu 
Kilo 

Beher kilosu Muhammen bedeli ilk teminatı ait olduğu okul 
Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. 

Birinci nevi ekmek 73340 83000 10 8300 00 622 50 Kız, erkek lisesile sanat okulu 
Birinci nevi ekmek 72861 !)2080 10 9208 00 690 60 Buca orta ve Kızılçullu öğretmen ok. 
Koyun ve kuzu eti 1-1300 17500 43 7525 00 564 38 Kız, erkek lif~esi ve sanat okulu 
Koyun ve kuzu eti 12100 16000 43 6880 00 516 00 Buca orta ,.e Kızılçullu öğretmen ok. 
Urfa sadeyağı birinci 12148 14947 105 15694 35 1177 76 Bütün yatılı okulların 
Yukarıda cins ve miktarı ve muhammeın. bedelleri yazılı yedek ihtiyaçları kapalı zarf usuliyle ek:;iltmeve konulmuştur. 17 1 ci tesrin 939 ~alı günü sa 
at ln tP ayrı nvrı ihaleleri yapılacaktır. Şartnameleri her giin kültür direktörlüğünde görülebilir. hLeklilerin 2490 ~ayılı kanunun 2 inci ve 32 inci 
maddelerine göre hazırlıyacaklal'ı teklif mektuplarını 17 Birinciteşrin 989 salı günü saat 14 te hükfamP.tte kültür direktörlüğünde topl:rnncak olan 
komisyon başkanlığma makbuz mukab:linde te::ılim etmeleri ve bu saatten sonra \'erilecek veya po::ıtada gecikecek mektupların kabul eclilemiyeceği 
ilan olunur. 1 7 12 15 3568 

7 /Teşrinievvel/1!>39 Cumartesi . 

V. F _ Henri Van Derze Sperco vapur acentesi 
Nevyork için «ADRIA TICA» SOC'. AN. Dl 
tı:EXERMONT» vap. 6 ilkteşrine NAVIGAZIONE / 

doğru bekleniyor. «Cilicia» motörü 7-10-39 tarihiıide 
«EXECUTİVE» Vap. 11 ilkteşrine beklenmekte olup Cenova ve Marslıya 

doğru bekleniyor. limanları için yük alarak hareket ede-
cEXPORTER» Vap. 27 ilk teşrine cektir. 

doğru bekleniyor. Guirinale vapuru bu ayın ı2 - 15 

Armament Deppe, Anverıı 
Anvers için 

de beklenmektedir. Adriyati:K liman
ları için yük alacaktır. 

«İT ALİA» SOC. AN. Dl 
NA VIGAZIONE 

cGİRONDE» Vap. ilkteşrin başlan 
gıcına doğru bekleniyor. 

D. T. R. T. 
Tuna limanları için 

«Conte Grande» motörü 17-10-39 
tarihinde Cenovadan orta Amerika 
limanları için hareket edecektir. 

İlandaki hareket tarihleri ile nav. 
tunlardaki değişikliklerden acente
miz mesuliyet kabul etmez. Daha 
fazla i:afsilat için İkinci kordonda 
FRATELLI SPERCO vapur acente-

cTİSZAc Vap. 10 ilkteşrine doğru 
bekleniyor. 

cDUNA> Vap. 10 ilkteşrine dogru 
bekleniyor. 

5 r··i~~ Maritime Roumain sine müracaat edilmesi rica olunur. 
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için. 
cBUCUREŞTh Vap. 4 ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 
cARDEAL» Vap. 12 ilkteşl'ine doğ 

ru bekleniyor. 

Olivier ve şürekası 

cDUROSTOR:~ Vap. 28 ilkteşrine 
doğru bekleniyor. 

Limited 
VAPUR ACENT ASI 

Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Ste. Commerciale Bulgare de Na- Londra ve Liverpol hatları için 
vigation a vapeur piyasanın ihtiyacına göre vapurlan-

Haifa İskenderiye ve Port Sa it için _m_ı_z_s_e_f_e_r ...;:.y_a...::p_a_c_a_k_la_ı_·d_ır_. ___ _ 
cBOURGAS» Vap. 13 ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 

Curgas ve Varna için 

İzmir· Buca 

Kültür Lisesi 
Chipku Vap. 8/ 10 ilkteşrine doğ 

bekleniyor. 

Vapurların isim ve tar.ihleri hak
kında hiç bir taahhüd al;namaz. 

Resmi liselere muadildir. Ortaokul 
sınıfları ile lise sınıfları vardır. Leylt· 
nehari kız ve erkek talebe alınır. 

Telefon: 2080 16 ......... ~~ ............................. ... 
Hiise~1ın Hüs --ıii Uzi-,. 

Pek büyük fedakarlıklarla \·e yalnız 93!) senesi İzmir enternasyonal 
fuarına ait olmak üzere getirtmeğe muvaffak olduğum 

Amerikanın 
Simmons fabrikasının 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli ı:ınndalya ile mn~ala
rını saygılı müşterilerimin nazarı dikkatine arz e~ !edim. Arzu edilen meta
net, .. zarafet \'e rahatlığ1 ancak mezkur karyolcı w "omyularda buluııaı.:ağı 
ve 1ıyatlarda bir bir zam olmadığını saygılı müşterilerime bildiririm. 

Her müşteriyi tatmin edecek şekilde yerli karyola çe~itleri ve gayet lüks 
Avrupa çocuk arabaları dahi bulıınur. 
tzmir Yenikavaflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yeri 

Hüseyin Hiisnü U.,is 
• 

M. fiil. V. D eniz Levazım satın 
alma komisyonunda : 
1 - Tahmin edilen bedeli 34.152 lira olan 120 bin kilo pirinç 19 bf. 

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

2 - tık teminatı 2583.90 lira olup şartnamesi her gün komisyondan 
173 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı 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 vermeleri. 

2 7 12 17 3581/ 7721 

Izmir Telefon müdürlüğün. 
den 

.1 - İdare ihtiyacı için satın alınacak 4000 metre 50 devreli de· 
niz altı telefon kablosu kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çı· 
karılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli ( 16000) on altı bin lira, muvakkat te
minatı 1.200 !fra ol~p eksiltmesi 9 / 10/ 939 tarihli pazartesi 
günii saat on birde lzmir telefon müdürlüğü binasında mü
teşekkil satın alm~ komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler, muvakkat. teminat makbuzu veya banka mektu• 
bu :le diğer kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat ona kadar mezkur komisyon reisliğine vereceklerdir. 

4 - ;ertnameler her gün lzmir ve İstanbul telefon müdürlükle• 
inde parasız verilecektir. 22 6 2 1 7 3020 

lzmir telefon müdürloğün
den: 

1 - 4/ 10/ 939 tarihinde ihalesi ~~apılamıyan 1643 lira muhammen be
delli dokuz kalem muhtelif cins telefon hatları inşaat malzemesi 
14 ilk kşrin 1939 tarihine raslıyan cumartesi günü saat on bir
de açık eksiltme ı<m·etiyle ihale edilecektir. 

2 - İlk teminat 123 Hm 23 kuruştur. 
3 - Şartnamelel' her gi.in İzmir ve İstanbul telefon müdürlüklerinde 

paraı;;ız verilecektir. 
4 - İsteklilerin ~·ukarıda RÖZii geçen gün ve santta ilk teminat mak

buzu Yeya banka mektuhu \'C' diğer kanuni vesaikle İzmir tele
fon müdürlüğünde miite,şckkil satın alma komisyonuna mü-

racaatları ilan olunur. 3691 

f 


