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1 Amerika bitaraflık kanunu 

Vaşington 7 (A.A) - Ayan meclisinde 
bitaraflık k~nununun tadili hakkındaki mü• 
zakerelerin dördüncü gününde demokrat 
Thomas bitaraflık kanununun tadili husu • 
sunda hllkiımetin katiyen ha~kı olduğunu v~ 
bunun münhasıran dahili bır mesele teşkıl 
ettiğini söylemiştir. 

Yirmi dokuzuncu yıl 8/Tetrinievvel Pazar 939 No. 7964 Her gün sabahları tzmirde çıkar siyasi gazetedir. Telefon No. 2776 
(Nüshası her yerde 5 kurutt ur) 

ltalya Tuna Devletleriyle 

Amerika' da hükumet taraftarları, ambargonun sür'atle kaldırılmasını is· 
tiyorlar. Hitler'in Mussolini'den b_a.~etm~mesi ~anidar görülüyor 

Paris, 7 (A.A.) - Hitler .d~n P~- " ,~ - ~ '.. , ~ içinde bulun~uğu m~şkül . rnziyete 
lonyanın ırki şartlarınm tensikı vazı- ,, { uygundur. Hıt~er! sar~~ t:klıflere ce-
fesinden bahsettikten sonra derhal bu ı saret edememışt~r: Çunku bunl~rın 
vazifenin bütün şarki ve bütün cen~- reddedileceğini bılıyordu. 0.nuıı ~ozl~~ 
bi şarki Avrupaya teşmili lazımgeldı- rini tabii olarak kabul edelım. _9ünk~ 
ğini ilave etmiştir. Bu mıntakada muh Hitler milleti karşı~rnda taahhude gı-
telif ırklara nıen::;up bir çok insanlar ri~nıiş

1 

bulunuyor. Nut.kun cleylet~er i.i-
bulunduğu ve her yerde ırki ekalliyet- zeı iııdeki tesirine gelınce, tahmmler-
lere tesadüf edildiği doğrudur. Hitler, den daha fena olacağına şüphe yok -
Çekoslovakyada ve Polonyada Alman tur.» 
ekallivetlel'ini müdafaa etmek lü7.u- jor'cle: . . 
mund.an bahsetmiş ve fakat bu iki cHitlerin nutkıınu tetkıkde dal-ta ıle 
memleket müdahalesi Almanya dahi- - Devamı 3 üncü sahifede -

Fransa 3 milyon 
kllo tütün alacak 

linde yeni ekalliyetler ihda~ etmekten 
başka bir netice vermemiştir. Polon
yada bilahare yok edilen 36 milyonluk 
bir kütle içinde yaşayan 700.000 Al -
rNm vardı. Hitler dün ilan edilen . 
pürüzleri düzelten programı Pariste 
bnnun için azami bir ihtiyatların ne -
relerde olduklarını söylemiyor. Cünkü İstanbul, 7 (Telefonla) - Şehrı -
A vrupanın cenui şarkisindeki Alman miz Fransız ticaret ataşesi bug-fı 11 

Bi !eşiyor 

A lmanya bir kaç güne k adar 
garpta faaliyete geçecekmiş! 

Bir lngiliz gemisi daha torpillendi 

ekalliyetlerinin miktarı ehemmiyetsiz ticaret müdürünil ziyaret etmiştir. 
d' Bu ziyaretinde, hükumetimizin ibra- • h 
ırParis 7 (Radyo) _Gazeteler Hit- Amerika Reisicumhuru Ruzvelt, Hitlerin ismini zikretmemesi mani- cma müsaade ettiği m~ddeler hak : lngili"Z kare. ordusu Franıada cep heye sevkedilmittir. Reık~~i~· u • 

lerin n~tkunu derç ve buna şiddetli d ar görülen İtalya ha§ vekili Muııolini.. kında mal.~~a.t alan tıcare.t a.taşesı, dud hattında bir İıweç askerini çamaşır asarken, Fransız oy u ço• 
bir lisanla cevap vermektedirler. Umu- hayet bizzat kendimizi ölüme mahkum ı övr'de deniliyor ki: Fransız reJı~mın. y~kın~a Türkıyeden cukları etrafını sarmış olarak görüyoruz ••• "' 

ml."etl k t d k .. H'tl . b t . 1 . . . . 1 . Ü" milyon kılo tütün mübayea edece- TEBLIGLER 
J e anaa şu ur ı, ı erın u e mış o uruz.» cNutuktakı çekıngenlık, Hıt erın v '! . .. 1 . t' - Batırılan vapur: 

n.utku, Alman milletinin önünde, giri- /j gını soy emış ır. Londra, "l (A.A) - 876 tonluk -
ş~le~ bu hareketi muhik göstermek i- , ' Glenfarg ismindeki İn~iliz vapuru Parb, 7 (Radyo} - Fransız U· 

çın ı.:8:d oluı~~uştur. . . Al R ş kA 1 bir Alman tahtelbahiri tarafından mum! karargahının bu sabah 

meyd~n ok~yon başlıgı altındaki ma- İstihbarat nezareti mürettebatının Garp cephesinde enerjik bir va-
Potı Parızıyen; «J!ıtler hakıkate manya ve usya ar 1 torpillenerek batırılmıştır. resmi tebliği: · 

kalesı~de dıyor ~~: . . . ' kurtarıldığını lıildirmekt_:dir. Yal - ziyet müşahede edilmiştir. Düş-
. «Hıtler, sulh ıçın sarılı hıç bır tek- nız tayfalardan biri aldıgı yara ne - man km•\·etlerinin Visenburgun şar 

Finlandiya ya 
tahşidat 

karşı hududda 
artmaktadır 

Rusların ikinci notası 
P~ris, 7 <R:.dYo) - Rusya, F!n- meti, Rusyanın tekliflerini kabul et

landıya aley ıne tedbirler almağa miştir. Bu tekliflere nazaran, biri sa 
başlamıştır. Baltık denizindeki Rus hilde olmak üzere RtBlar tarafın -
donanması sefe;ber edilmekle bera- dan iki hava üssü tesi3 olunacak ve 
ber, Kronştad cıvarında da tahşidat Litvanyaya verilecek köylerin halkı
yapılmaktadır. B~raya, 6QO bombar- na hayat hakkı verilece.l\.tir. 
dıman tayyaresi ıle 18 bin Pilot gön- --
derilmiştir . 

. Alsniski, 7 (Ra~Y0>.-:-- Rusya, Çember/ayn beyanatta 
Fınlandiya hük~metıne ıkınci bir no- · 
ta vermiş ve iki memleket arasında bu /anacak 
müzakerelere başlanmasını tek lif ey 
lenıiştir. Finlandiya hükO.meti, Rus
Yanın bu notasını tetkike başlamış · 
tır. -

Paris, 7 (Radyo) - İngiliz başve 
kili Çemberlacyn, önümüzdeki hafta 
içinde Hitlerin nutkuna cevap vere

!ı.~o.skova, 7 (Radyo) - Litvanya c~~. ve lngilteren;:ı niı:.in harbe .ıri~ -
larıcıye nazırı Orski, bugün Konus- llıgıni bir kere daha dünyaya bıldı -
han. ıı:elmiştir. Nazır , istasyonda recektir. 
d:rıc~e müsteşarı Potemkin tarafın- Çemberlayu, pazarte::i gilnii avam 
Ha~· . arşılanmış ve müteakiben de kamı:ı.rasında HHlerln nutkundan 

1
. ıcıye komiseri Molotof ve Sta ~ bahsedecek ve bazı pasajları tahlil 
s~ ~ara~~~rından kabul olunmuştur. tttikten sonra, asıl cevabı çarşaııba 

oy endıgıne i'Öre, Litvanya hükü - aünü verecektir. 

- Devamı 3 üncü sahifede -



f~AHİFE:2) 

Almao milleti Rus dost
luğundan endişe ediyor. 

(ANADOLU) 8 Teşrinievvel 1939 PAZAR 
~~~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~----~-·~--~~----~----~~------

~=~t= -'~---' -~ş~E_H~lR_v_E_M_E_M_L_E_~_E_T_H_A_B_E_R_L_E_R_i_~ 
seyiıı oğlu Hasan Karacu, bağ me!'<e- o•k•ı•'d k lt d b• k 
lesinden yeğeni 23 yaşında Hadice Ka- 1 l l e en az a ın an ır aç 
rncayı tabaııca kurşuııiyle göbeği üze-
rinden ağır surette yaralamıştır. Ka-

3 CÜ Rayş şeflerinin So\ yet zimamdar- çun C~dd~l~~ ·:ğ~~,~~~cak cesed daha çıkarılmıştır 
\ I 1 • d .. • d k k ! Belediye, şehir caddelerinin nğ:ıç -

arının e ıne uşmesın en or u.uyor landırılması için mühim hazırlıklar 
, yapmaktadır. 

Amsterdam, 7 (A.A.) - Berlinden korkulmaktadır. Ç k h h · Zelzele mıntakasında yapılan 
çay civarında inhidam 

tetkiklere göre, Bakır
devam etmektedir 

alınan haberlere göre Alman - Sov~ et Alman siyasetinde göriilen hayrete OCU asta anesı İnşaatı 
dostluğu hakkında askeri rnnhfellerde şayan değişiklik ~imdi açıkça tenkit e- Belediye çocuk hastahanesinin in-
beslenen itimad ~ivillerde ve bilhassa dilmektedir. Yeni tatbik edilen iaşe şasına devam etmektedir. Hastahane
:raşları ilerlemi:;; olan Almanlarda yok si,,.,temi umumi endişeyi arttırmakta- nin gelecek yıl cumhuriyet bayramın
tur. Bunlar bilakis bu dostluğu endh•e dır. Bugünden itibaren Almanra<la da açılma merasimi yapılacağı anla -
ile karşılamaktadırlar. süt satılmamakta ve çikolata imal c- şılmaktadır. 

ÜçQ.ncü Reich şeflerinin Soyyet zı- dilmemektedir. Havagazı fabrikasında makinelerin 

Dikili ve ha\·alisindeki zelzeleninl Fakat Dikiliden gelenlerin söyle-ı ta haı·aretle devam edilmektedir. 
::;ebebini fenni şekilde te:)bit için diklerine göre enkaz yığınları kal - Dikili hareketzedeleri iane listesi 
Aııkara<lan gelen ve Dikiliye giden dırılırken baz_'! cesedler meydana çık- Lira Kr. 
yi.iksek ziraat en,titüsü jeoloji dö - mıştır. Uzun zaman en,~az altında Emin Arkayın 15 

mamdarlarımn eline düşmesinden \e otomatik ocakların montajına da ele çenti profesör Bay Şevket Ahmed kaldığı için bu cesedler tefessüh et - Gazi ilk okulu talebeleri 21 40 ** vam edilmektedir. 

Komünist Torez l lngiltere OZfJM BORSASI 
Birant tetkiklerine devam etmekte- miş ve yüzleri tanınmıyacak hale Duatepe ilk okulu talebeleri 10 39 
dir. Haber aldığımıza göre ilk tet - gelmiştir. Hüviyetleri bile tesbit edil Geri tütün şirketi istifcileri 7 05 

firar etti Yugoslavya 
Derhal tevkıfi emir 

olu ndu 
P aris, 7 (A.A) - Askeri makam

lar evvelki gün Mkerliğb:ıi yapmak
t a olduğu kıta,hn firar eden eski 
k omünist parti:itniıı umumi ,b:fitibi 
Mayrice Thorezin tevkif:nı emretmiş 
t ir. 

Yeni amele ve köyJLi gurubunun 
r eisi Ramette VH umumi katibi Flo
r imond Bonte de firar etmiş ve hcniiz 
~ulunamamışlardıt·. 

Mussolini 

Ticaret müzakerele· 
rine b -ışlanıyor 

Londra, 7 (Radyo) - İngiltere ile 
Yugoslavya arasında ticaret müza
kerelerine başlanmak üzeredir. Bu
nun için, yakında Belgrad_g bir heyet 
gidecektir. 

Ş::ırk cephesinde 
Berlin, 7 (A.A) - Alman umumi 

karargahı bildiriyor: 
Vistülün şarkında ve Suvalki mın

takasrnda Rus kıtalariyle mutabık 
kalan Alman kıtaları bilahadise Al

Çuval 
1460 jiro ve şü . 7 50 
1392 S. Gamel 7 
881 A. T. üzümcü 6 25 
656 üzüm tarım 6 50 
422 F. Solari 7 25 
342 S. Erkin 6 
341 Ş. Rıza H. 6 75 
278 T. 21 K. Taner 8 
273 H. Alanyalı 6 50 
226 Akseki ban. 7 25 
127 H. Veral 7 75. 

98 l\I. H. Nazlı 7 
58 j. Tranto 7 75 
51 Albayrak 8 
43 P. Mihalef 6 75 
37 Alyoti bi. 8 50 
34 M. Ali kar. 6 
32 N. üzümcü 6 25 
30 D. Arditi 7 
20 ::.\fazaglo tica. 9 50 Hitlerin nutkundan 

bahsetmedi 

man - Sovyet mıntakasına doğru i -
lerlemektedirler. Polonya ordusunun 

16 T . 21 S. Paterson 10 25 bakiyesi meyanında -olan iki fırka 
kumandanı ile 100 zabit dün Kook ----

Londra, 7 (Radyo) - Romadan 1 civarında teslim olmuşlardır. 14~~~~ haber veriliyor: • 
Mussolini, bugün Sardonya faşist Lıbao, Rusyaya 

rüesasına bir nutuk irad eylemiştir. ld 149284 1,2 
Mussolini, yirmi dakika süren bu bıra-kı ı No. 
nutkunda, Hitlerin aöyle\•inden hiç 
l>ahsetmemiştir. 

7 

11 
11 

!) 

10 25 
15 50 
7 625 

9 75 
15 
13 75 
14 
10 50 
10 

8 50 
13 !)0 
8 25 
8 50 
8 
6 70 
7 7ö 
9 50 

10 2e 

Fiat 

6 50 
7 25 
8 50 Perapalas oteli 

kqpandı 

Paris, 7 (Radyo) - Letonya, en i
yi limanlarından biri olan Libaoyu 
Rusyanın emrine vermiştir. Letonya, 
bu suretle mühim bir üssünü feda et
miş bulunmaktadır. 

8 
9 
10 
11 

10 50 
14 

kikler, zelzelelerin tektonik sebeb - memekte ve der]lal mez2rlığa gö - Cumaovası ilk okulu muallim 
!erden ileri geldiğini meydana çıkar- mülmektedir. ve talebeleri 5 
mıştır. Profesör, bazı dağlarda ve a- KARŞIYAKADAKİ TOPLANTI MUALLİM B. EMiN ÇAM 
razide bulduğu taşları kırarak teşek Dikili felaketzedelerine yardım Kozak nahiyesi Kara veliler köyü 
küllerini tetkik etmiş ve bunların ve için, Karşıyaka Halkevinde dün bir muallimi Bay Emin Çamdan bir mek
bu havalideki arazinin tamamen vol~ toplantı yapılmıştır. Bu içtimada, tup aldık. 
kanik olduğunu tesbit eylemiştir. bir heyetin, bu gün mahallelerde do~ Evvelce, zabıta raporu üzerine B. 
Bu itibarla zelzele, hala devam eden !aşarak iane toplaması kararlaştı - Emin Çamın yıldırım düşmesinden 
inhidam hadisesinden tevlit etmekte- rılmıştır. yaralandığı yazılmıştı. Halbuki, ken 
dir. İnhidamı tam manasiyle gösteren ÇEŞMEDEN YARDIM disi, yıldırım düşmesi sırasında ba 
bazı tabii hadiseler de ortada bulun- Çeşme, - Dikili felaketzedeleri ğa gitmiş bulunuyormuş. Yıldırım e 
maktadır. Bunların en mühimi Ber- için kızılay heyeti idare reisi Kela ~ ve düşüp yangın çıkarınca Kozak 
gama-Dikili arasında Kaynarca mev mı Ertan, azadan Refik Alca, kurum Halk Partisi başkanı Hasan Karaka 
kiinde yeni fışkıran iki kaynaktır. katibi Kemal Ôztürk taraflarından ya ile köy gençlerinden Bedri Ko 
Çok sıcak olan kaynak sularından bi- yapılan teşebbüs üzerine Çeşme me- nuk, zifiri karanlıkta yağan şiddetli 
t•isi çok boldur. Bulanık renkte akan murin ve halkından toplanan yardım yağmura rağmen fedakarlıkla yan 
:.;ular, etrafa kükürt kokusu neşret~ miktarı 156 lira 27 kuruştan ibaretti. gını söndürmüşlerdir. Mesele bun 
mektedirler. Evvelce burada iki kay Merkez ve mülhakatta teberrüa- dan ibarettir. 
nak daha vardı. İki kaynağın suları ** 
Lahlil edilecektir. jeoloğ, Bergama - M f 
Dikili arasında şose üzerinden husule Kültürp arkta halk ersin ~ e erleri 
gelmiş olan toprak yarıklarını da .. l • yenı·den başladı 
.etkik etmiştir. g un erı 
İnhidam mıntakası, Bakırçay va~ . . . .. . 

disi olarak tesbit edilmiştir. Bu hava Ha~t~nın Çarş~~~a ~ü~lerı k?l~r- Devl~~ ~enızyollarnı~ Konya va-
lideki arazi Alloviyon teşekkülatlı _ P.ark ıçı~ (Halk .?'u~u) ıttıha~ edılmış- P~ru! dun ı~.tanbuld~n lıma~ı.m.ıza. gel
dır. Zelzelenin zararı bu vadidedir. tır. O g~ı:ıter, kulturparka gırecek1er- mıştır. Bugun l\Iersın sef~rı ıçın Iıma-
Bakır a • ciYarında ose kenarın_ den d~hıl!Ye ahnmıyacak ve herke~ o- nımızdan hareket e~e~ektır. . 

da . ç.ıj. f ba a~ t radakı eglence vasıtalarından, muze- Konya vapuru, gıdış 'e gelışte Ro 
"ıkylenı ı ı r:a

1 
ı8: d r b a1sı am.ak~en !erden parasız istifade 1.;decektir . . \3 - dos hariç olmak üzere bütün limanlıııı-

J ı mış ve ıç erm e u unan ı ı a- k ~ ·· ·k d ı "lt·ı kt b ı ı·a ıgvr kt m 1 "l .. t" H lb k' b . erı muzı a :ı rn. ı ı·par a u nn.a- t ıyaca ır. 
e e o muş u. a ,u ~ gen~ ~ c~ - cak, güzel parçalar çalacaktır. . 

~a~da: B~rg~ma~·a d~gru hır çıftlık Kışın pazar günleri de müzika kül- Portakal bahçelermde 
vaı du . Çıftlık bınalaıının yalnız dı- t·· kt b ı kt G .. d ·· d" t · 1 tl t 1 h. d t urpar a u unaca ır. un e uç or Inciraltı civarındaki portakal bah· 
vkar ar.ı tça bamış ıdr. nb ı lam mktın a - defa kültürpakı gezen ve çocuklarını çelerinde krizanfalüs haşere '·i 'mUhi 
ası, ış e u yer en aş ama a ve t · h , d ·~ı·f 1 tt•. ·ı ı ' v ' .:s m 

Admiral Şer Atlas 
denizinde 

Dikilide denize kadar uzan makta - . e!11ız a\ a ·f n ~~ ıttc ~ ·~aııen f ~ e .er z~rarlar rapmaga başlamıştır. Vilayet 
ç ı dır. Dikili merkezinde sahil kısmın- ~9ın ucuz aı e ı e erı ı a::ı ec 1 mış- zır~t mü~.ürlüğüne şikayet edilmesi ü-

uva d b 1 - b' 1 d t h ır. zerıne mucadeleye başlanmıştır 

incir 

628 Esnaf bankası 6 50 13 a u unan ına ar a amamen a- Bu biletleri hamil olan kadınların · 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Pera
ıpalas oteli bugün kapanmıştır. Otel 
sahibi, günde iiçyiiz lira masr afa ta
lıammül edemediğini söylemiştir. 

• 
389 l\I. H. Nazlı 6 15 rap olduğu halde da~~ geri~eki ~i- beraberlerinde bulunacak 10 yaşın - Refah.ye kaymakamı 

Londra, 7 (Radyo) _ Boenos Ay- 186 M. j. Taranto 8 50 13 n~lar. o derece zarar gormemışlerdı:. dan ktlçük çocuklardan da ücret alın-
l'esden alınan bir habere göre cenubl 150 B. j. Franko 6 50 8 50 E\:lerı tamamen yıkılan Kabakum ko- mıyacaktır. S€f eri hisar eski kaymakamı Bay 

Cevdet Çanka Refahiye kazası kavma-143 F. Solari 7 75 9 yü de bu saha üzerindedir. Sahilde 
Atlas denizlerinde dolaşmakta olan 109 Alp K. ve j . F. 8 875 8 875 bulunan Bademli köyü önünde deniz-
Admiraşer adındaki Alman kro ~ 54 Öztürk 8 50 9 25 de vaktile büyük bir adacık mevcud 

- Bqtarafı l inci sahifede - vezörüne müteaddid Alman tahtel- 47 İzzi ve Ali F. 6 50 7 olduğu halde zamanla bu adanın 
,,. Kazanın makinisti l\Iehmed Ce- bahirleri refakat etmektedir. 24 Hayım Levi 11 13 parçalanarak küçük bazı adalar te-
m al Diln?}~ı-ın di~atsizli~inden /ta(yan vapur farında 23 C. Alyoti 8 11 şekkül ettiğini Dikilide bulunan köy 
ileri geldıgı tahmın edılmek- !tiler profesöre anlatmışlardır.Profe-
tedir. Hadise tahkikatına müdde- yer yok 1753 Yekun sör, gerek bu adacıklarda, gerekse 
iumumi muavini B. Etem Tüfekcioğ- 98040 Eski yekOn. ayni köy dahilinde Karadağ gölün -
ıu el koymuş, sabaha kadar orada meş- . ~apoli, 7 (Radyo).-::: Rek.s ~d~n~a de tetkikler yapacaktır. Dağlar ara-
gul olmuştur. Enkaz alt:!nda bulunan kı ıtalyan transatlantıJi.1 bugun ıkı hın 99793 U. yekun.. sında bulunan bu gölün ec:ki bir kra-
cesed, dün öğlere doğru çıkarılabil- yolc~1 ve 800 ton eşya .ııe. buradan A: ~ v Zahıre ter olması çok muhtemeldir. Tetkikat 
miştir. Ödemiş yolcu treninin makini!I- ~~r~.kaya hareket etmıştır. Paza~·tesı 14a ton bugday 5 125 5 375 bunu tesbite yarıyacaktır. 
ti l\Iehmed Cemal ifadesinde şunları gunu hareket edecek olan Kont Dısav- 60 ç. susam 11 Mütehassıs, Dikilide bazı zevata 
söylemiştir: diya vapurunun kamaraları şimdiden 931 B. pamuk 37 50 40 bu ha valide gördüğü volkanik ara -

- Develi istasyonundan hareket et- tutulmuştur. !'••••••••-••••• zideki taşların Ankara ve Kırşehir 
tik, Curnaovası istasyonuna yaklaştı- • havalisinde de mevcud olduğunu ve 
ğımız zaman yolda bir kırmızı işaret M ,. I f J l - , Anadolu yarım adasının tamamen 
gördüm. Orada ista!lyon yoktu, tehlike a 11ye memur arının ter i şare l er. volkanik bir zelzele mıntakasından 
mevcud olduğunu anlayınca derhal • t•h J ibaret bulunduğunu, Dikili havali~ 
fren yapmağa başladım . Fakat ara- ım l an arı Seferı·h· k sinde zelzelelerin devam etmesi çok 
daki mesafe azdı, müsademe vukubul- Maliye memurlarının senelik terfi JS3r me • muhtemel olduğunu, eğer Dikili ka-
du. imtihanları halkevi salonunda yapıl- J • k J sabası, yeniden kurulacaksa sahilde 

Şeftren B. :VIehmed de o sırada eh- mıştır. İmtihana yüz kadar maliye me tep eri apa J değil, daha içeride ve sakız biçimi 
şarı baktığını ve kırmızı işareti gö- muru ve boş memurluklara hariçten evler inşası suretiyle kurulması rnu-
rünce yavaşlamağa zaman kalmadan talip olanlar girmiştir. Dün bir hadise haber aldık, ade- vafık olacağını söylemiştir. Zelzele-
müsademe vukubulduğunu söylemiş - ta inanamadık. Seferihisar merke- nin bu arazide uzun seneler geçse 
tir. Nazilliden gelen marşandiz va- Bergamada zeytin bol zinde üç ilkmektep vardır ki, üçü de bile, iki , üç, on, otuz ve elli senede 
gonlarında yağcı Yusuf Ziya da şu i- tamire muhtaçtır. Vilayete tamir tekrarı mütehassıslarca kabul edil -

Tren kazası Belediye reisinin 
tetkik leri 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün 
beraberinde başhekim olduğu halde 
şehrin muhtelif semtlerindeki fırın -
!arla yoğurtcu ve sütçü dükkanlarını 
teftiş etmiştir. Belediyece, gıda mad
deleri satılan yerlerin sıkı şekilde kon
trolü maksadiyle sıhhat zabıtası teş
kilatı vücude getirilmiştir. Bu kısımda 
müteaddid memurlar çalışacaktır. 

Terzi dükkanında bir kaza 
o~du 

Kemeraltı caddesinde terzi B. Zeki
nin dükkanında Ali oğlu Raif, yanın
da taşıdığı tabancayı elinde tutarken 
tabanca ateş almış, çıkan mermi dük 
ka~1da çalışmakta olan Hüseyin' oğlu 
Ah Çakırı bacağından yaralamıştır. 
~uçlu tutulmuştur. 

r "' 
T ayyare Sinemas ı 

BUGÜN zahatı vermiştir: ve bereketli için müracaat edilmiş, netice çık- mektedir. 
- Curnaoy~sı ci~·a:1 rampadır .. Bn- Bergama kazasının Zeytindağ na _ mamıştır. ::\Iühenclisler de tehlike Ankaradan gelecek diğer jeoloğ- 1 3 5 7 ve 9 seanslarında 

zan lokom .. otıfı gerı ı.ter, tekrar ıler- hi.ve"İ dahilinde ze'-'tin mahsulu··nu·· tet- raporu verdikleri için mektepler ka- Jar da Dikiliye giderek tetkiklerini Altın ~e~li meşhur tenor 
1 Ge 1 l l "' J h ı Nino Martini ı•e Juan Fonten er . ne oy e o c u, bız manevra yapı- kik eden vila,·et zevtincilik mütehas"ı- palı kalmıştır. Şimdi (700) çocuk heyet a inde yapacak ve sonra ra-

tt.k ıı..T d · · f k · · ·' b 1 B .J tarafından temsil edilen yor zanne ı ., ı,e en sonr~ ışın a~ ı- 51 B. Nazım Kılıç şehrimize dönmüş- açıkta ulunmakta, sokaklarda do- por arını aş'lekalete verecekler -
n a vardık. arkadaşlarıma ışa~et ettım, tüt. Bergama kazasında zeytin mahsu- !aşmaktadır. Keza 6 köy mektebi de dir. Aşk Şarkısı 
f ren yaptık. O sırada Ödemış katarı lü çok bereketlidir. muallim tayin edilmediği için kapa- ZELZELE DEVAM EDiYOR Büyük musiki ve aşk filmi 
gör ündü, hemen kırmızı feneri çevir- Jıdır. Evvelki gece Dikili kaza merke - İlave olarak: 
d irn. işaret verdim. Fakat lokomotif B. Ziya So1akoğ~u Bu ne iştir, bu ne haldir?. İzmir zinde iki zelzele daha olmuştu. Ü - GECE KUŞLARI ve 
yaklaşıyordu. Müsademe vukubulur- vilayetinin böyle bir kazasında bin- çer saniye devam eden ve orta şid-
ken ben de yere atladım. Karaburun beledlye reisi B. Ziya den fazla çocuğun sokakta kalması dette hissedilen bu zelzeleler saat ı-~~---•!ıı•fE•'ıııiiT•R•O-.;Jı;.U~Rliı)T,;.;A~L._ı 

kamlığına tayin edilmiştir. · 

Teşekkür 
Ebedi üfuliyle bizleri mateme gar

keden aziz ölümüz bayan Rukiyen in 
cenazesine bizzat gelmek ve çelenk 
gönder mek zahmetinde buulna n, 
mektup ve telgrafla ilam ve ız
tırabımızı tahfife çalışan bilcümle 
hısım ve akrabalarımıza ve dostları· 
mıza sonsuz minnet ve tükranlarımı
zı ayrı ayn sunmaya büyük acımız 

ma ni olduğundan gazetenizin tavaa
ıutunu r ica ederiz. 

Evlidları 
Damadı 

Ahmed Ragıp Üzümcü 
Torunları 

Nermin, Nihat, Seha 

' ' E LH/\ MRA 
Sinemasında bugün 
Senenin en kuvvetli kahra

manlık f:lmi 

DENiZALTI 
AVCI GEMİSİ 

Fransızca sözlü 
Baş rollerde: 
Richard Green - Naucy Kelly 

Dünya haberleri filminde 

POLONYA HARBi 
Müddeiumumilikçe tahkikata de- Solakoğlu, belediyeye ait bazı işler ' ve 8-10 mektebin kapalı bulunması 1,50 ve 2,45 de olmuştur. ):eni hasar Pazar günleri 11 de 

•v•a•m-ol•u•n•m•a•k•t•a•d•ır .............. i•ç•in .. iz•m .. ir•e•gıiıımel•m•imşt•i•r._ .... _ ........ n•e •d•e•m•e•k•t•irm'•s•o•r•u}.·omrmuiiliz!İmılli••~>~·o~k~t~ur~ ................... .;iiiiiiiiiiiiiii::f:T:A:L:K:;:)~.1;A;T;1;:N;T;E;Stİİİİİİl~İİİİİİİİİİİSmemamnmsl;a;r;: ;3;-5;-;7;-9İİİİdmaİİİİİİİİİİ 
Kabe kapısına dikilmişti. İçeride 360 - Dünyanın en büyük kiliselerin- etmeğe başladı. kıymet vermiyordu. 

1 
.-~ISLAM T ARIHI ... 

Hz. Muhammed 
• ~YAZAN: M.Ayhan.... • 

-15-
Yalnız bil ki; Muhammet Musta ~ 

f a senin arkandan gelmekten yani 
sana tabi olmaktan tenzih edilmiş -
t ir, o, bundan müstesnadır.> 

Ayni zamanda, Tevrattaki (Ben -
den sonr abi.iyük bir nebi gelecektir) 
d en sonra büyük bir nebi gelecektir) 
Yahudi hahamları; bilahare İncil de 
H azret !sanın, 

Ben Musanın şeriatını değiştirme-
f e memur değilim. (2) 

İşareti ile işin farkına varmışlardı. 
F akat gene inkardan geri kalmıyor -
lardı . H azret !sa ayni zamanda İn -
c ilde 

- Paraklit (3) gönderildiği za -
ınan benim Peygamberliiime şeha
det edecektir. 
Demiş ve Hazret ~luhammedin do-

ğumunun ve Peygamberliğini daha 
evvelden haber vermiştir. 

Bütün bu hadiseler ve tebşirat ; 
bilhasa yahudileri çok sinirlendiri -
yordu. Onlar; Tevratın bu ifadeleri
ni şekilden şekle sokmuşlardı. Ma -
nasını miitemadiyen tahrif ediyorlar 
dı. İncilin kuyudatı da ayni akibete 
uğratılmıştı. 

Hazret Muhamm ed, tevellüd ve 
nübUvvetleri bu suretle tahakkuk e -
derken Mekke şehri ve Kabenin A
rabistan halkı üzerindeki tesir ve 
nüfuzu da gittikçe artıyordu. 

l\Iekke, artık büyücek bir şehir 
haline girmiş gibiyd i.. Etrafı duvar
larla çevriliyordu .. MUteaddid ka -
pıları açılmıştı. 

Kal!e büyük bir ziyaretgah halin
de idi. Aptülmuttalibin Zemzem ku
yuı:ıundau ~ıkardıj'ı a ltjn he~Tkeller 

put vardı. den birini inşa ettirerek yavaş yavaş Yeni kiliseye <Betyülkuleys> de- Buna rağmen Ebr.:ıhe, her tarafa 
Hacılara zemzem suvundan ik - halkı bu kiliseye çekmek lazımdır. nilmişti. elçiler, mektuplar, habeı·ler gönder-

ram ediliyordu. Bu vesile ile de bü- Ebı·ehe kararını verdikten sonra İnşaat bittikten sonra Habeş hü - mekten usanmıyordu. Çünkü bu ka-
yük pazarlar kuruluvordu. Kabenin derhal faaliyete geçti. kümdarına bir name yolladı. Bu na- dar muazzam Ye muhteşem bir kilise 
görd!ğü büyük a lak~; ger ek İranlı- Binlerce kale ve esiri, San'a şeh ~ metle; nin; Kil.be gibi mimari tarzı iptidai 
!arın, gerek Romalıların, gerek Ha- rinde harekete geçirdi. - Ben öyle muazzam bir ibadetha- olan bir binaya tercih edileceğine 
beşilerin hLddetini artırıyordu. Yunanlılardan mühendisler ge - ne inşasına muvaffak oldum ki, ar- kanaat ediyordu. 

O ı;ırada Yemen ve ha valisi; Ha - tirtti. Misli görülmiyen bir kilise in- tık Araplar, Kabeyi ziyaret değil , ::\lem urlardan biri de; Hazret ls 
bcşilerin idaresindeydi. Habeş hü - 9a ettirmeğe başladı. onun ismini bile anmak istemiyecek- mail ahfadından Kenane kabilesine 
ki.imdarı; Eberhc namında zalim , Kilisenin müzeyyen atı, altın gü - lerdir. gönderilmişti. Ebrehemin elçisi Be~r
mıı.ğrur bir kumandanı, Yemen ve ha mi.iş işlemeleri hayret uyandırıyor~ Bu haber, Habeş hükümdarını se- tülkuleysi medhü sena, Kabeyi de 
valisinin idaresine memur etmişti. du. Her tarafa gtirülerle mabut hey- vindirmiş ve Ebreheyi taltife vesile zemmetti. .. Kabile efradı sinirlendi-

Ebrehe; Şarktan gelen kabilele - keli dikiliyordu. teşkil etmişti. Ebrehe, bundan sonra ler .. 
rin, Yemenden gelip geçen kervan- Bu meyanda hatırına bir şey gel- propagandaya başladı. Elçi; kendi kilisesini medhede 
ların ağzında mütemadiyen Mekke- eli : Her devlete her kabileye baş vu~ bilirQ.i; fakat kıymeti tarihiyesi olan 
nin ve kabenin ismini işitiyordu. - Eger Ka::ırı Belkisten bazı par - ruyor, onlara Beytülkuleysin aza - bir mabedi tezyif etmeğe hakkı var 

Ebrehe, N'aqrani idi. Yani Hıristi- çalar alıp ilave edersem kilisenin metil şanından bahsediyor, kabile~ mıydı? 
yandı. Fakat puta tapıyordu. Kabe- şeref ve kıymeti artar. leri, burasını ziyarete davet ediyor- Bir kaç kişi: 
nin; gittikçe şeref bulması ve Yemen, Dedi. du.. - Bu herif haddini tecaviiz etti. 
San'a havaliQinin dillerde destan ol . Belkis Kasrı; Hazret Süleymanın Fakat bu temenniler bir türlü ta- Ona yaptığının cezasını verelim! 
maması; zaman geçtikçe, onu dikka- zevcesi Belkis tarafından (Se°ba) da hakkuk etmiyordu. -De\'am edecek -
te, kıskançlığa sevkediyordu.. inşa ed ilen ve tarihte şöhret bulmuş Halk, bilakis bu yeni kiliseden nef- ( 2) İnciliıerifin Fransızca nüsha· 

Mağrur ve kindar kumandan bir olan büyük bir saraydı. ret ediyor; sandan: 
gün düşünüyordu. Ebrehe, bu sarayın büyük sütun - Kabe, tarihi bir mabettir. Pey- (3 ) Paraklit İncile göre Hazret 

- Ben; Kabenin bu şeref ve ikba- ve oymalarından bazılarını da bura- gamberler eliyle inşa edilmiştir. Süs Muhammeddir. 
!ini nasıl kırabilirim? Kabileleri bu- ya naklettirdi. ~rtık San'ada, üç kısa ve büyfiklük para etmez. Onun mane (4 ) Hazret İbrah im Kabeyi in t a 
rayı ziyaretten nasıl menedebilirim? yani Avrupa, Asya ve Afrika ka - vi kıymeti hiç bir mabetle muka~·ese ettiği gUndenberi A raplar Ka beyi zi-

Kendl aklınca çar çabuk çareyi bul nmlarının ziyaret edeceği bir kilise edilemez. yarete hoç, z iyaretçiye de hacı der· 
du : it1Aaı1ma muvaffak olduiuna kanaat Düşüncesiyle bu propaıandalara ler. 
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Bir Alman taar- Lelı i gençler 

Sovyet-Alman ik
tısadi anlaşması 

Fransa lngiltere 
ruzu püskürtüldü Yeni Polonyq orclu· 

it 1 -Battarafa linci aahifecle _ suna i tilıak 'ediyorlar a ya Almanların Wr 'bıı kını: Br lk 1 7 yo) - Buradalft 
Paria, 7 (Radyo) - Alınan ma - Lehliler n al ı b n prıç Franı~ 

Tuna devletlerile lftmata gö~. Alman kuvvetleri dün teşkil oluı acak Poon~a una ıltiııe 

B
. Al Hı.tlerı·n nutkunu tetkı·k edı·yorlar ak§am Visenburgun garbında, Fran- hak et~ek u.ere bugiln hare-t ır man ticaret hey- b 1 "' aız ileri mevzilerine bir baskın yap- ket et.ıni.ılercl r. ı. 

. M ' R d h ki ı ir eşiyor mur mak istem.Werdir~ F{Lkat Almanla- v t rn etı oskova da e ceva ı verece eri sÖy eniyor rınbuteoebbnsleride,evvelkitergibi arşova a C, ·ıılZ 
b ki 

Londra, 7 (Radyo) -Yua"oslavya, akamete ujratılmıg püskürtylmüş ,. d• 
e eniyor . Brüksel, 7 (Radyo) - Belga a - teklifleri~ kabulüne imkan bulun_ Macaristan ve Romanya hükO.met- tür. , ael 1 

Moakova, 7 (A.A.) _ Alman tica- Jansına göre gerek İngiltere ve g~rek m.adı~ı ka!1aatindedir. Ayni mehafil, leri, bundan evvel hud~dlarınd~a al- Londra, 7 (Radyo) _ İngiliz kı- ~ J 

ret heyeti buırun Moskovaya gelecek- se Fransa hariciye nezaretlerın~e Hıtlerızm ımha edilmedikçe Avrupada ~ış o~duklan mUtekabıl askerı ~ed - talannın Fransaya nakli, anzasız İstanbul, 7 (T ) '7 Varıo-
tir. Heyeti tetkil eden ıs aza arasında Hitlerin nutku tetkik edılmektedır. esa~lı bir sulh t~essUs edemiyeceiini bırlerı kaldırmağa karar vermışler ve hldisesiz olarak muntazaman de- vada askeri ataşt. tı bul'iln 
Dr. Schnurre ile kıymetli eksperler Fran ız mehafili, Hitlere red ceva_~ı be) an etmektedır. ve bu hususta tamamen anla§mlflar- vatn etmektedir. Başvekil Bay Çem- geldi Sefirimiz Cemal Hüsnü de ~ &.-

vardır. Heyete Ritter riyaset etmekte- vereceği ve Hıtlerin ileri sürdUgil dır. . . berlayn, perşembe günü avam kama- kında Romanyadan gelecektJr. 
dir . O<\= Alakadar mehafıl, İtalya, Macarıs- rasında izahat verirken bu mühim p . 

Otrenlld!ğine göre Almanya Baltık M H. 1 tan ve Yugoslavya ~.r~ında bir an- meseleyi de tebarüz ettirecektir. arıste 
denizinde Sovyetler hesabına katlan- ısır t laşma husule gelecegını ve İtalyanın, Almanya carpta ne zaman taarruH 
dığı fedakirlıkları telifi etmek mak- 1 er Tuna devlet]('- n. ı.,.r'birine yaklaş- seçe«" :. Komünist meb'uılar 
sadiyle Sovyetler birliği ile iktısadi ırmağa ~"''ıştığını beyan ediyorlar. Bal, 7 (A.A) - Basler Nacnrich-

bir işbirliği yapın~ tasavvurundadır.lTamamile Demok Rusyadaki Alman . . _11 •• • ~~f~~et~i:~~r~i:~~d1!1'il'i~~e1:'1 ı!~~ isticvap olunuyor 

F ' b b H ti sozlerıne fın . .. '1 nutkun Fransa ve Paris, 7 (Radyo) - Harp divanı 

• 
ra.n.sa ya rasilerle era er ları istı·yor 1 .e.rın fngilteredt.h. aki.,leri beklenmekte istintak heyeti, komünist mebustan 

'V d d olduiunu bildirmektedir. Almanya isticvaba baılamııtır. 9 mebus, par-
ı enı fngılız tayyare• . lakenderiye, 7 (A.A.) - Royter a- ~aris, 7 (Radyo) _ Hitler, Rusya- Jtıma e e:1 garp cephesinde taarruza geçmeğe lamento reisi Heriyoya gönderilen ve 

l 
• b L l Jansından: . dakı Almanların mübadelesini · te · karar verdiği takdirde bu kararını liftlerin sulh tekliflerini niüzakere 

er I e~ eniyor Başve~il ~li ~ahir paşa i&zetecıler ve bu arzu, Rusya tarafındanısk ~ı~ kalmadı bir kaç gün sonra sulh ümidleri ta - için parlament nun toplanması Hl• 

P 
..:~ le yaptıgı hır gorilşme esnasında ıu olunmuştu Milb d 1 a u i ı k b ld kt tatbik zumunu gö teren muhtırayı imzala 

a. ~. 7. (Radyo) - İngiliz hava beyanatta bulunmuştur: yacak v r. a e e, yakında başla- • • • mam Y e ay o u an sonra dıkl b t . 1 rdfr mareşalı Sır Neval, bugün gazetecileri Eğer bir inıriliz _Mısır ittifakı mu- 'deke_ Polonyadan Rusyaya g~en _ Baıtarafı t mcı aahifecle - edeceği söylenmektedir. ma armı eyan e mış e 
k~~u! et~io ve İngilizlerin Fransada 1 ahedest olmamış bulunsa idi dahi :Mı- :ı~~zı ı Almanlara da şamil olacak- ri gitmeğe lilzum yoktur.> ;;~ (=~~ Ha~::-~: Z b 
g dilklen dostluk asarından mem- sırın Büyilk Britanya imparatorluğu- Denilmektedir. Reisicumhur Bay Lebrun, burun a ıtada 
bnun olduklarını, Fransaya gelecek na karşı hattı hareketi bugünün ayni PoJ h •• k" Eksehıiyor ıunları yazıyor: f k t' d b k d ı G iiliiiiiiiiiiiiiiiii 

t ~mbardıman tayyarelerinin yola ~ık- tecelli ederdi. Mısır, demokrasilerin 0Dya U Ume. «Netice ne olursa olsun, Bitlerin re a a ın e q um an genera a-
ıgını söylamiıtir. hedeflerini ve niyetlerini tamamlyle • • k ti i . Al melen, diğer generaller ve erkinı Esrarcı * benimsemektedir. tıne beş mılyon sö~ler~nin °'!e. hare e :r nın d man harbler olduiu halde cepheyi ziyaret Demirci kazasının Eskidere k6yiln-

L 
.
6 

mılletınde ınfıal ve kor u uyan ıraca- etmiştir. de oturan Ali yetiştirdiği afyondan 
1 vaya sevkeJilecek Başvekil bilahare Mısırın yakı!1 ğını sa~ıyo~sak, aldanıyoruz. Alkmabı:ı- Pariı, 7 (Radyo) - Almanlar, dün imal ettifi srso gram esrarı satıl için 

şark komşulanna ve Arap devletlerı- Sterlir ·ı· yada Hıtlerın nüfuzunu anca ır gece biribirini takiben ve garp ceP- izmire getirdiği sırada zabıtaca tutul· 
ltalyanlar ne karşı olan dostlutunu .da aynca ug verı ıyor mağlubiyet kırabilir.> hesinin muhtelif yerlerinden hücuma • dl' il . ti 

hararetle tebarüz ettirmiştın. . . mu,,, a ıyeye ver mış r. 
Roma, 7 (Radyo) - Bingazi ne E Londra 7 (Radyo) - y d' E A ltalyada: kalktılar. Franıız ııtıhkimlann~n pro Taı a.tan ,ocuklar 

Derne ve cfvannda iskln edilmek Oze- denin nutku Polonya-' İngiltere anla mas~ 1 ylul Roma, 7 (A.A.) -. Hi~er tar~fın- jektörleri saba~a kadar ortalıgı ay- Alsancakta RüttU Aras bulvarında 
re bu ayın 28 inde yirmi bin italyan mucibince Polonvaya aş 1 k a~l'!'ı dan söylenen nutkun cıdi hır tetkıkten dınlatmak suretıyle Almanların hare- bir ibadethaneye taş atarak htırmet-
Libyaya sevk olunacaktır. Bunlar, Na- "D vaır.ız muhakkak geri kalan beş m'lyon ~~;i~iz rf~ı~ı~ ~eçirilmesi llzımgeldiği ve ingilJerc katını top bataryalariyle mitralyözle- ~izlik gösteren Bekir, Kerim, thi n, 
poli, Venedik ve Paleryodan vapurla- • • kısmı, Pariste teş~kkül etıni bu{~a ı ile Fransanın . Führeri.n te~ifleri~i re göste~iştir. Almanlar, mitralyöz İbrahim ve Turgut adında dört çocuk, 
ra blndirileceklerdir. muzaffer olac cıkt lr veni polonya hükumetine h ş nan kabul edip etmıyeceklerıne daır hen~z ve top ateşı altında şaşırmıı bir ?alde zabıtaca yakalanmıılardır. 

--oo-koo '' fı olarak kullanılmak ü ' a~ 1!'asra- bir ıey söylenemiyeceği yan resmi bır mütemadiyen kaçmışlar v~ h~~ bır ne- Anıbtı kazal4n 
v. l aı k l ~ndra, 7 (Radyo) - İngiltere do- tir. zere \erılecek- notada kaydedilmiştir. tice eld~ edemeden mevzılerıne dön - Şehidler cad~esinde arabacı .Muıt -
Ara 

1 
ırıef <ı SQB a min~ onlar nazın B. Eden, dün akşam Burada nutkun nisbeten mutedil o- müşlerdır. fa, ldareslndekı arabayı Cemşıd otlu 

radyoda bir nutuk irad etmiştir. Na- A t J lan lisanına işaret edilmekte ve bu Stokholm, 7 (Radyo) - Cenovaya Kemale çaptırarak yaralanmasına se-
g(JriJffÜ zır, nutkunda ezcümle demiştir ki: VUS fa ya 'lU k n H'tlerin son sözü olduğu nok- ~itmek üzere demir ve selolozla yüklü bebiyet vermişt r. Birincikordonda 

Atina 'I (Radyo) _ Kral ikinci -c Brftanya imparatorluiu vatan- B k .1. . tasın~a ısrar edilmektedir. ldutu halde yola ~ıkan ve Alman ge- Mehmed Çelik de arabasını Ali ottu 
jorj, budn bqvekfl ~neral Metak- daşlan, Avrupada .z?rbalıtın.~ihayet aşv> l ının beyanat• Alakadar hükumetlerin karar ver- mileri tarafından. müsadere olunan döşe'!'eci Osmana çarptırmış ve aA 
sası kabul etmlf ve uzun müddet ko-- bulmasına, dünya ıçın, sulh ıçın dai- Londra, 7 (Radyo) - Avustural ·u mekte ist'cal göstermiyecekleri, ger- Alcerya adındaki ısv~ vapuru, bugün bacagını kırmıştır. 
nutmuıtur. mt tehlikelerin ortadan kalkmasına başvekili Mendiş H'tl . tk i inliği izale \'e itimadı avdet iınkin- erbest bırakılmıştır. Boyacılann ka1'ga81 

U 
J la umetmi, bulunmaktadır. Ta ki, dün- bahisle be ·am t' bı ~rın nu un an lannı araştıracakları burada Umid e- . Alsancakta Meıudiye caddesin 

yuarmcı aberler ~a devletleri emniyet içinde, sulh için- man diktaiorUnüa u~hn~~li~e d Ai·ı· riilmekted!r. ki: boyacı Selim ve Hüseyin it meseıes· -
Lond 'I (Rady ) De i 

1 
e yafayabflecek bir nizam tesiı et - yeni bir ma n, su e e ı . . Hitler bu nutkunda sulhu istemek- den kavga ederek birlbfrinJ yumr 'a 

tutu• ı:U1z ticare~ - ·1 rin iz oArdı·ı sin. ~~paratorluk ve vatandaılan, bu- teessüs edeb~:r~ ~aiptığıPnıl, sulh~n R.oı:na, 7 (A.A.) - Stefanı aJanıı ten zb;ade Almanyanın dünyanın na- aralamışlardır. 
' &'emı e n n, - nun ıçın her fedakirlığa hazırdır Ha- f"Ak esı ıç n, 0 onya ılE ':>ildırıyor: d h k tini haklı Bstermete Panfa,t'f lıtrsızı 

man tahtelbahirleri~ hücum ettiği reketimizin muvaffakıyetle netİcele- --::: oslovakyanın ihyası ve tam bir si- Sabah gazeteleri başmakalelerinde zatın a are e g Alsancakta Sait Yalaz adında , r 
~~~nd~l haberlerı.n yalan ~ldu~: neceğinden şüphemiş yoktur. lmpara- ~~~~~:ıi~~~~ya k~r~r verilmesi lizım- Hitlerin nutkunu realist .. ve yapıcı ola- ça ~~~:~ matbuatı Alman teklifleri- çocuk, Halim kızı Haticenfn 12'5 l ra 
muhik ös haberle~ı~, tecavüzlerını torlutumuzun zengin kaynakları, bu g ylemıştır. rak tavs.if ~t~ekte ve ~uhr;r tarafın: ııin müttefikler tarafından nazarı ftl. kıymetinde b'r P ntatifini çaldıfından 
r fııada 1 termek ıçın Almanya ta- haklı davamız uğrunda bir araya ge- Al dan flerı surulen teklıflerın umumı lJ 1 ~ ı çünkü bunların zabıtaca tut lmu ur. 
a n uyduruldutunu bfldirmiıtir. tirilmiş bulunuyor. Davamızın muzaf- manya menfaat, b1lhasıa Avruı;>a medeniyeti J.~~r~ ı~:~~;~:l!~ kalmadığını yazı- Kadı ı dlJtmdlf 

fer olmasının önüne geçilemez > v 1>akımfndan pek ciddt bır surette na- ı Fnann 9 EvltU kapısı önOnde 1!a· 

B t• • ı· "'• d r· • • . ' ı ugo•l,.V'"O'" /: / ~rı itibare alınması lizıwn-ldijin' yor. . . . E • h ı k H y1 k eneş ın reıs ıgın e rılıslıne g•den 1 •• ·- & J .,, .:ı orç u ka d 1 k d' 1 -- Bulgar matbuatı Hıtlerın sarıh tek- an ry>a~ sar OŞ o ara tıse n ı-
ngı Paris, 7 (Radyo) - Almanya_ Yu- Y ey eme te ır er. liflerde bulunmaması dolayısiyle in - ı Nazıfe D~nertaşa sarkı!1tılık etm' 

- Battarafı t nci Sahi"•!de - /iz zabit/eri goslavya ticaret müzakerelerinin inkı- .. M~jore r~eteai .F~hrerin ~~~'!li kisara ujlramıştır. ·e kadını dovmilatür. Polıs mem• ru, 
,ına Beneıin g .. . k tl tah taa uğramasına aebep. Almanyanın, «Jorüıünün hakıkate ııtınad ettigı ıçın Yeni z elan da bafı·e1tı1inin beyana- angın yerine doAru kaçan suçtu 
min edilınekted~ç~gı .. uvve e . : İstanbul, 7 (Telefonla) - Otuz Yugoslavyaya ilç milyo~ dinar borçlu katt ve muvazeneli olduğunu ve aulh tı. korkutmak mak adM b r kaç et 
de Vıuski deru~te :J'~~~~~i:ez~~~~~ı İ~riliz za~it~, burun buradan Filia. kalmasıdır. Bundan dolayı Yugoslav- lehindeki teşe.bbil~ünün ~~. s.ebeple 'vellinaton. 7 (A.A.) _Yeni Zelan- llh atmış ve kendfıini yakalamıştır. 
ınet merkezi m akkate Lo. d 

1 
tıne ıeçmıttır. ya hilkümeti, Almanyanın alacağı mal- uvvet ve otorıte ıfade ettırını yaz - danın başvekil vekili Fraser beyanat- y 

caktır. • uv n n ra 0 a- Berıin· /stcnhul hava ıarın bedelini ı>eıtn iıtemektedir. maktadır. ta bulunarak demiştir ki: angın 
Parla, 7 (Radyo) _Sabık Çekos- l• Yeni Polonya, Bitlerin söylediği gi- c- Demokratik zihniyetin dünya- • 

lovak:Ja Cumhur reisi Beneı bugün &eferleri ngiliz bi milletler esasına mUsteniden tekrar da adaleti ve insanlık prensiplerini ih- Dtı; ~ce.1saat ~~s~ ~a ::smo. j 
Frauız siyast ricaliyle te~aalarda . . eşekkill edebilir. Ve ancak bu ~ekil- ya edeceğinden eminiz.> hane e. azı eı:_ ca esın e sayı ı 
bulunmuotu Berlın, 7 (Radyo) - Berlın İıtan.. M • ·ı • de dünya efkarı umumfyeainin aempa- Umumt bir toplantıda maliye nazın tenekecı dOkkanından ateı çıkmıt 

~ :· •"' bul v~ Ankara arasındg tayyare se- ayın gemı erı za• tisini kazanabilir. Budalaca bir uzlaş Naah şöyle söylemiıtir: ve başka tarafa sirayet etme~en itfa-) eblıgler ferlenne başlanması için. Alma~ya rarstz kurt fd mamazhk göstermek taraftan olanlar -« İngilizce konuşan milletler mil- iye tarafından bastırılarak sondf1rii -
tarafından vukubulan teklıf, Türkıye U U hatalarında ısrar etmek için makul temadiyen taarruza uğramak tehlike- mQ~Or: Ate,ln çıktı~ dtıkAnda ya -

-Baıtarafı tinci sahifede- ce tetkik edilmiş ve muvafık görOle- Londra, 7 (Radyo) _ İki ingiliz bir sebep bulamıyacakları gibi, Al- si altında yaşayamazlar. Harp menfi tan ışc;ı Hal 1, !llevlerın aras!-11dan 
kındaki müteaddld hOcumlan püa- rek kabul olunmuttur. n:ıayn gemisi, Alman tahtelbahirle- manyayı mağliip etmek hayalini de bir netice verdiği takdirde bundan ııynlarak tokaga ~ı~lamış ve bır kaç 
kitrtülmilştür. JJhak b ) d rınin hücumundan zararsız kurtul- erketmek mecburiyetinde kalacaklar- ilk zarar görecek olan biziz.> yerinden yandığı ıçın memleke~ ha 

p · 
7 

(R d ) Fr 3Ş a J muetur. dır. Amerika.da: tanesine kaldmlmıttı_r. Atet. dıkkat-
ans, a yo - ansız u- . i aislikle :yere atılan hır msaradan çık 

nıu~i.karargahının saat 21 de neş.. Berlin, 7 (Radyo) - Almanya; Si Si kor k • • b Her halde Hitler yeni bir harbin Vaşıngton, 7 (Rad~o) -~qiln • mıştır 
rettığı rennt teblit: lezya, Poznanya, Pomeranya, şarki . S ının eyanaf ı Avrupaya ebediyyen yıkılmıt olan van ve mebusan mechsı korıdorların~ .iiiiiiı.ilitıiı'• .. lll!'lm!~llllll!m!'llll!~l!!IPI 

Cephede Mozel ile Sar arasın- Galiçya ve Loçun mühim bir kısmını ~arıs, 7 (A.A) - Polonya başve- Versay zamanındaki vaziyete benzer da mebusl~r~n umumi kanaatleri 1 A D 
da mütekabil topçu ateşi devam et- ilhak etmeie karar vermiştir. ~ilı ge.neral Sikorski, Polonya mille- vaziyetler getirmiyecetıni söylemekte merkezde ~dı: . . . i ok· 
miştir. Debonun cenubunda kara- R d k• tıne .hıtaben bir b~anname neşret_ hı~ldıdır. lnsa~hğın sesi adalete, man- 1 - Hıtlere ıtımada ımk n 1 
kol mOsademeleri olmuştur. o manya a J miştır. General bu beyannamede di _ tıga, mütekabıl anlaşmaya, her ferdin tur. . . tk d Ih ü 

Bu hafta Fransız donanması ta- yor ki: ve bütün dünyanın bozulmaz hakları- 2 -. Hıtlerı.n nu ~n a, su m za- Sahip Ye Batmuharriri 
rafından 80 bin ton kaçak eşya Uk .. J } Gerek kendi adıma gerek arka _ na dayan~n yeni bir Avrupa kurul - kerelerıne glrıımek ımkinını verecek HAYDAR ROSTO ÖKTEM 
tnUsadere edilıniıtir Bu eşya Al- ranya J ar daşlarım adına beyan ederim ki rnasını fstıyor. temeİ 1.yoktur. . k ti 1.. • ..ı.... Umam1 Mfl'İ>'al ._ psı itleri 
ınanyaya götürtUec~kti ' milli birlik hftkO.meti kendilerine v~ nfıradcılar ıse, memı. e aanl'I' 

Parla 
7 

(A A ) • . B~kreş, 7 (A.A) - Rador ajanıı sizlerece liyık yani büyük bilA . t' Bu gazete umumi bir konferans top sürUkliyecek her torlü hareketten le- mOdGrtl 
sembou' · · - D~n '!-1'şam Vıs- teblıi edl.yor: na bütün vatanda la .. ve . ıs~ lanm.uı, evsaf bakımından silihlann tinabı istemektedirler. HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 
mevı ıe!hn ga~bında ilerı Fransız Batvekıl Arl'ekoyanu ekalliyetler Polonva kurmakta! r ıçın •.dıl bır tahdıdi, serbest mübadeleler, iktısadi Son nutuktan, harbin devam edece- IDAREHAI ESi 
raptıtı .!:!kın tırine ~l'lı düşmanın nazın hazır olduğu halde Romanya taklp.etmiyecekt'r p~jtka hır ted«:f kalkınma ve hakiki ftblrlfği hakkında ği anlaşılmaktadır. Bu vui)«te iM hmir ikinci Beıyler Sokak 
ki tetebblaı ~ dareketı bundan evvel- daki Ukranyah ekallfyet mOmessil _ yeti ve milleti aJı~a b~~:a ~~m ur~ ki Alman beynelmilel münasebetler ekseriyeti temin eden hOkQmet taraf- C. Halk Partıı· binası içinde 
ha bidaJet • n .•de olduiu üzer eda- ferini kabul etmiı ve onlarla Uk _ ünde resme be a ~ ~ya hakkındaki faoizm nazariyesinin esası tarları bitaraflık kanununun. Bltle-

Harek&tı~ -:ııı bıraktı_nlmıştır. ranyalılann milli kalkınma cephe_ fonya milleti~in io;r e:frım kı Po - mündemiç olduğunu ilive eylemekte- rin lehine olmaması l'ÖSetilmek f&l'· Tel1T&f: İzmir - ANADOLU 
mandanlıjı 'bu ır!!'~~ıb Alındanan ku ıine gfrmel~ri huıuıunda bir anlaş - aziz hakkına tecavü; ~funa vet e: dir. . tiyle, derhal tadilde istical fÖl1:e!'ilm.. Telefon: 2778. P. kutusu 405 
v l de bir çok t.eoe n un ev- ma akdetmıftir. p 1 d 1 ti i nmuş u · Netıce olarak bu pzete meııul ma- sini istemektedirler. ABONE ŞERAİTİ 
t:r Vissembo .. rr:Uslerd~ bulunmuş. Romen tabiyetinde olan Ukranyalı a:ı:n:aabule:t~i;~ tfarçalanmasmı kamlann Bitlerin tekliflerini tetkik Hkriciye encümeni reisi HerJum, Yıllıtı 1400. Altı ylığı 800 
or~anlıktır. Blaaa timalı ve garbi ıar yüksek ~nıt '!rlecliste 4 aza tara- e z. ve kabul eylemeleri llzım~ldiğini, Hitlerfn nutkunda i~lya~ alel&de 
rinin bir kaç kilo t Visaembourg teb- tından temsıl edıleceklerdir. Ukran- Japonlar b • h • çOnkU bunlann AT1'11paya bır refah bir devlet afbl babledildiiinı, sempati kuru§tur. 
1ı an kü ük v metre garbında b~ yalı meslek teııekkülleri t.lmdikf ka. ır fe ır ve sulh d~resi açacak m.ahlyette oldu- gösterilmedilinl, Mu!solinin.in ismi- ~abancı memleketler için sene-
öfe tara~nda ~ (ki Lauterın nunda derpiş edilen teıkıllta gire - aldılar tunu tasrıh eylemektedır. Her halde nin bile zikrolunmadıgının dikkate ta· lık abone ücreti 27 liradır. 
Fransız kö rü baeıuı topraklannda cektir. Hani, lktisadt ve ic;timat he - . ıulh yollaı:-ı ile ayni ~~ mubtt- yan oldutunu söylemiştir. Ctlatl ~ ale.halar 21 
d. ) 

0 
ol yUbek t.etkil etmekte- deftere uyan bir teoldlit vocuda ae- Tokyo, 7 (Radyo) - JaPon ileri ka- mel meaulıyet yollan çizilmıı bulunu- Mebuslar, Almanyanm Avnıpada bnqtar 

r 1~ k ar olmamakla be - tireceklerdir rakolları, bugün Sömeksan tehrinı yor. tecrid edilmi• vaziyette kaldıiını ita- • 
Rbinr ile&;:!:m=::ı:rr1a ö~Q !e Romen hÜkOmeti bu anlaşma ile g~rmiştir. ~~ ~ehir, Çinli komünistle- Melbourne, 7 (A.A.) - Ar&'Ua ga- ret etmişlerdir. . • . . ANADOLU MATBAASINDA 

dad d 
.
1 

Lo .. lllda ımtı - bütün ekalliyetlerin millt kalkınma nn merkezı ıdı. zetesi yazıyor: Ayandan Baro, Hıtlerm vaıdlerıne Baınl ..... 
e en kısım ı e rraıne .... h i · b . Şimdı'k' hald Ih •- · tme · · · d · x.i • -st IOyor mıv--· den'l b'l k 

1 
frmas ....,p eı cephesine alınması hareketıni Itır- U k k ı e su u wmın e nın ıtımad e emıyeceıs nı ""Y. • 

bun~ ı..;e tto ank v~ r fmV~in cenu- mit oluyor. za far ta tayyare imkanı yok~ur. Çünkü ·~Ih bu terait Müstakil Norfs, !qil~re v_e Franaa- Kıra 1 Ev 
kı ose ee a a '-'t eden Z ) k• ~ . altı'!da yenı sergüzqtlerın mukadde- nın bu defa Hitleruı vaidlerıne aldan-
tabı~~uında mutavar~ ~ir mın- a eS 1 &eretferı ~ı olacaktır. Bizim için yapılacak mıyacaklarından emin olduğunu be- Güzelyalı -Nuri bey sokalı- 14 ctl 
•ızlara ait :~~r·vt:~bo~r: ç!k!ran- • Tokyo, 7 (Radyo) - Sunkin - Mos :k tek teY vardır: Hitlercilifi ez- yan etml.ttir. i t' k'· sokak 6 numarada, bütftn aut konfo-
nı aarppteıı çevirmekte ve Mu::t Londraya gıdecek kova ve Berlin arasında tayyare se- Bitaraf memlek tkrU Av~ndan NoT h'!::.1s~ri ı. krall ru haiz, havadar, ve gOsel llWllf~alı 
j=n~ bir kısmını Alman toprak- Paris, 7 (Radyo) - Polonya bari- !~~~~i g~~f~a~~r~1;~;areler, dört Pariı, 7 CA.A.) '- Bi:..raı memle.. ba;:!~~\T!~ ;,r dahilde ~ropaganı:r~ !~~rl~ ~::1~~;~!;i a1ln 

81 
en 

tın zl raJmıaktadır. Fakat bu da- ctye nazın Zaleski, gelecek hafta Lon- e · ketlerde Hi6erin nutku itimatsızlık- için bu nutku söylemiştf1'.> ;.;.;.~-~.--!!ıiiiiiliiıiiıiı.----.. 
bir ÇOkeai Fransız toprağındadır. Ve draya eidecek ve başvekil Çemberlayn Yeni Polonva nasırı la karıılanmıştır. Bu nutukta sulh mü Demokrat, ivandan Fröy: l Asabıye üto aısısı 
Majin ~hra fstlhklmlartyle doludur. la hariciye nazırı lord Halifaksı ziya- J zakerelerine baslamak için makul bir cHftlerfn tekliflerinin samimilifine ,,._ 
eden bu ıttını ileri mevz!lerini teşkil ret edecektir. Lonraya gidecek temel bulunmadıtı söv!enmektedlr. ft1madım vok. Polonvada tavfzat ve- Dr Calait ı uner 
leler v ra arda müteaaddıt bilyilk ka- M l f h L • df . Hollanda matbuatı Hftlerin pek ka- rinef!ve lclldar harp olacaktır.> 

1 

• 
0 

t~ır. Bununla beraber kesif eme a Rlm 1 Londra, 7 (A.A.) - Yenı Polonya rısık bir lisan kullandığını kaydetmek- 'OP.mlstfr. Her sin ... t Sten eonra Şam-
tarman ~r a kapalı otan bu mıntakada J J hariciye nazın August Zaleaki gele- tedir. M h 1r hatip V11nJe.,.i nutknnda la eokak ((kimci J.eyler) No. 19 
m ra~su iti eok &'O~ olduğundan Al • urau cek hafta Londrayı ziyaret edecektir. fsvfcre m bnnh nutkun ikna edic' A.m.. 1c 1tlar1 l'\'laf'rl4'n Pdecek milrtar: da huta .... .,. tedaTI eder • 
ti;:d:r drazfnfn d ~ıkıntılnndan is- ~ina, 7 (Radyo) _ Alman kuvvet- Mumaileyh bir kaç gQn ~ndrada k~- ""'~hiyette olm dığına işaret etmekte- l: "'"'"4l R'llra.,. r1lrtı,.,,,anın imkans11 Elektrik tefla.Oeri tatbik eder." 
btı di e erelak bazı hareketlere teteb- Jerı, Memelde başlamıı olduklan tah- lacak.tır. Zaleskl. Lord Halıfaks ve dı- dfr. Jdnm1TI11 hrT1 t ,.tmf.+t... Te'· '559 

1 8 yor r. kimatı durdurmuılardır. ter nazırlarla pruf8Ce)dir. Berner Tagevacht ırazetesf diyor Ayan TlR?.RrtP•f srünO toplanacaktır. ______ ._, ________ , 

ve 

G'ONLUK SiY ASt GAZETE 



Sahife 4 (ANADOU.n 

lzm~r ~k~nc~ hu~~k haki~li.ği~den: ~. lzmir asliye ikinci hukuk hakimli. ••··~·/••••••••••:•• .. •••••11••••••••••••••••••••••••••••!••••·~··•".'''''''''''''•••••••••••·~··•••••••••••~•t•• -
!zmır ıkıncı azız ye M. bırıncı çeş- gmden: : zmır levazım Amırlığt Satın Aıma ·: 

nıe dere 712 inci okak 17 ayılı eY-l 1 tanlıul S:..matya Ba~cı Mahmud § K ·. J/,. / : 
d e Simentu kızı Mühtedi Melek ta - mahallesi hane 31 cild, 30, sahife 38 : Omt3yon?.ı an art : 
rafından İzmirde kadriye mahalle,;i ele kayıtlı \'e lzmirde alsancak Ata - lzm:ı· 1e1'rızım amfrliiji .c:atw olma krmıisuom111dan: 
çeşmedere sokak ~:3 savılı evde Ali tüı-k caılde~inde 30 numaralı evde 1 - İzmir mii~tahkem mf".'ki merkez birliklerinin 23200 kilo zeytin· 
oğlu Ahmed aleyhine ~çılan boşan- oturan Ay.-e tarafından mahkemeye yağı i~tiy~cı kap~lı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
ma davasına mütedair dava arzuhal müracaatla evYelce Günyan oğlu soy 2 - İhalesı 9 ılk. tesrın 939 pa.za!~~sı günü saat on altıda İzmirde 
suretiyle davetiye \ araka~ı müddei- adını almış:;a da kardeşleri tarafın - kışlada Izmır levazım amırlıgı aatın alma komisyonunda ya-
aleyhin tahakkuk eden ikametgahı- dan Düren ::;oy adı alınmış olduğun - pılac~ktır .. 
nın meçhuliyetine mebni lzmirde çı- dan kendi soy adının da Düren ola- 3 - Tahı:ıın edılen tutarı 10672 lira 20 kuruştur. 
kan Anadolu gazete-:iııin 16-!}-939 rak değ'~tirilme-ine karar verilmesi 4 - Temınntı muvakkate akçası 800 lira 40 kuruştur. 
tarih ve 7942 sayılı nü-:hasiyle ilimen istenilmi~ ve mahkemece icra kılınan 5 - Şartn~ımesi.her gün komis.rnnda görülebilir. 
tebliğ ve 5-10-9:39 tarihinde mahke- muhakeme sonunda Günyan oğlu soy 6 - İsteklıler Tıcar:t o?asın~a kayıtlı olduklarına dair vc~::;ı, gös-
meye davet edildiği halde gelmedi - adını'tı Düren ~oy adı ile değişti - terı~ek mec?u~·ıyetındedırler. 
ğinden hakkında muameleyi gıyabiye rilmesine 19-9-93!) tarihinde karar 7 - Eksııtı:ıe~:e ıştı~·ak edecekle~ 2490 sayılı k~nunun _iki ve ~çüncü 
icrasına \'e muhakemenin 10-11-939 \·erilmiş olduğu medeni kanunun 26 ma~deıeıınde \ie şaı·~name~ınde yazılı vesıkaları. ıle temınat ":e 
cuma günü saat ona talikine karar ncı maddesine tevfikan ilan olunur. teklıf mektuplarını ıhale saatından evvel kom:&yona vermış 
verilmiş olduğundan müddeialeyh bulunacaklardır. . 23 28 3 8 3522 
Ali oğlu Ahmedin tayin olunan güıı lzm~ levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
ve saatte mahkemede hazır bulun - LJOR.tur 1 - Izm:r müstahkem mevki merkez birliklerinin 282000 kilo ke-
ması veya bir vekil göndermesi aksi silmiş sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
takdirde bir daha muhakemeye ka - E akteryolog muşı:ur. 
bul edilmiyeceği tebliğ makamına A. Kemal Tonav 2 - İhale:::i 16 l:ıirinci te~rin 939 p:ızarte!'li günü saat on beşte İzmir 
kaim olmak üzere ihin o:unur. / de kı17lada İzmir !e,,.azım amirliği satın alma komisyonunda ya-

.B faficı. ıalg-uı ht\stalı klat pılacuktır. 
lzmir ahkamı şahsiye sulh hukuk antehaaa 3 - Tahmin eclilen tvtarı 70500 liradır. 

mahkemesinden: 4 - Teminatı muvakkat<' akçası 4775 liradır. 
İz mirde ballı kuyu ela f Prhat ağa (verem ve saire ) 5 -Şartnamesi her gün lrnmisyonda görülebilir. 

mahallesinde kuyu sokağında 9 mı- c ____ ı._ ı· k _L ) 6 - 1stekliler tic:ırct cıdr.Rmda kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 
l 

a;>Gr..rn:uıane po 18 e.rıu.o u J'&- termek 1n"Ct't11·1·."e'ı·11dedı'rler. 
rnara ı ve tapu kaydına güre kadı il- "' J ·' L 

yas bey vakfından mukataalı cilt 2 auıda 7'7 7 - Eksiltmeye Hjtirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ücün-
mıntaka 3 tarihi 26-6-933 ada 15 0 T e]efon: _'1,115 cü maddeler;ncle ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
şaban oğlu Hikmete ait ev iken nkıl- , _________ _..:,_ ____ , ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel ko-
ması üzerine 110 lira muhammen misyona Yermiş bulunacaklardır. 28 3 8 14 3573 
kıymetli arsanın mahkemece açık ar- Ü lzmir levazıın omirliği satın alma. komü:yorızından: 
tırma suretiyle satılmasına karar ve- ---- peratör----ı 1 - Manisa tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan 61200 kilo mer-
rilmiştir. Cevdet Mustafa cimek şerait ve evsafı dahilinde satın alınacaktır. 

9-11-939 perşembe günü saat 10 2 - Kapalı zarfla ihalesi 16 ilk teşrin 939 pazartesi günü saat on 
da ahkamı ~ah:;iye ~ulh hukuk mah- GÖNENDEN birdedir. 
keme~i başkatiplik dairesinde ihale- 3 - Hepsinin tutarı 8565 liradır. 
si mukarrer olan Lu arsaya talip olan Memleket hastanesi baştatibl 4 - İlk teminatı 643 liradır. 
!ar ayni giin ve saatte hazır bulun _ 2 inci Beyler sokak furun kar~ısı 5 - İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
maları ve miizayedeye i~tirak edecek No 

25 
2490 SE.~·ılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesika-

lerin yüzcle yedi buçuk pey akçası lariyle beraber ihale günü ihale saatından bir saat evveline ka-
''eya bu miktaı· baıı ka teminat mek- dar teklif mektuplarını l\1anisa tümen satın alma komisvonu-
~u bu vermeleri icap eder yapılacak LJ na vermeleri.. 29 3 8 13 3590 
ıhalede yüz<le yetmiş beşini bulmadı- per atôr lznıir levazını aınfrliği satın alma komisyonundan: 
ğı takdirclP en çok artıranın hakk1 D A "') M kb•} 1 - Maltepe piyade atış okulunda yaptırılacak olan dershane keşif 
oaı.::i kalmak o zere ı 5 gün sonra ya- r. Sil U • 1 ve şartnameleriyle planına göre kapalı zarfla ihalesi 19 birinci 
ni 25-11-939 cumarte::;i günü saat 10 ...._, teşrin 939 perşembe günü saat on dörtte yapılacaktır. Muharn-
da kati ihalesj yapılacaktır. Atakam men keşif bedeli 71040 lira 63 kuruştur. İlk teminatı 5328 lira 

Evkaf vergi gibi borçlar satıcn·a Memleket hastahanesi operatörü 7 kuruştur. Ke17if cedveli ve planı bedeli mukabilinde ait oldu-
aid olup ancak yüzde ikibuçuk beİ~ - ğu şubesinden Yerilebilir. 
diye rusumu ile intikal ma-:rafları a- Hastalarını her gün 3 ten sonra 2 - hteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile 2490 sayılı 
lıcıya aittir. Daha fazla ma!Unıat e _ Bir;ncikordonda 312 numaralı Ja- kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalarıyle ihale 
dinmek istiyenler 932-24 numaralı k'nyon apartmanında kabul eder. gününden sekiz gün evvel vilayet nafıa fen müdürlüklerinden 
dosyaya müı-acaat etmeleri ilan olu-J Telefon: 35~7 alacakları vesikalariyle beraber belli gün ve saattan bir saat 
nur. evvel teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma ko-

Uı·la· Tahaffuzhanesi müdürl·ü
ğünden: 
Tahaffözhan~deki pavyonların harici sıva tamiri yapılacakt1r. 
Muhammen fıat: 4561 lira 52 kuruştur. 
Muvakkat teminat: 3•12 lira 11 kuru~tuı-. 
Açık eksiltme 16-10-939 pazartesi günii saat 11 de tahaffüzhanede

ki mahalli komi~yonda yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnameyi ve keşifnameyi görmek ir'n her gi.in tahaffüz-

haneye müracaatlaı ı ilan olunur. 5 8 1 1 1,1 3661 

lstanbul Te efon Müdü'"lüO-ünden: 
l\Iuhtelif Pb":ıdda 16 kalem kurşunlu kara kablosu kapalı zarfla eksilt

meye çıkarılnu~tır. l\Tuhnmmen bedel (~6016), muvakkat teminat 
(195U:W-) lira olup eksiltmesi 27. 10 939 Cuma günü saat 15 de Müdürlük 
binasında yapılacaktır. İstekliler, muvakkat makbuz veya banka teminat 
mektubu ile kanuni ve::ıaiki muhtevi kapalı zarflamn o gün saat 14 e kadar 
komisyona 'crmclidirler. Şartnamesi her gün Levazım iimirliğimizde gö-
rülebilir. 10 8 (3337/7019) 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünden 

M ur a ınacak 
Merkez işletme! .ı elyeler teşkilatında istihdam edilmek üzere mü-

!'-;abaka ile memur , : a~aktır. :Müsabakaya iştirak edeceklerin aşağıdaki 
evsafı haiz olmaları ~arttn-. 

A - Türk olmk ve Türk:ye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz bulunmak. 
B - Orta mektep veya lise tahsilini biLirmi~ olmak. 
C - Aıami 35 y~ışında bulunmak 35 yaş dahil. 
D - Hüsnühal eshabınclan bulunduğuna dair poliı-1ten musaddak ve

sika ibraz etmek. 
E - idare hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenede devlet 

demiryollarındu istihdama mani bir hastalığı bulunmamak. 
1 - Müsabakada kazanan orta mektep mezunlarına 60, lisan bilenle

re 67 lise meıunlarına 74 lira lisan bilenlere 83 lira ücret verile
cektir. 

2 - J\Iü:sabaka 16 1 inci teşrin 939 pazartesi günü saat 10 da Anka
rada cer dairesinde istanbulda Sirkeci Haydarpaşa ve izmirde iş

letme müdürlüklerinde yapılacaktır. 
3 - :.\Iüsabakaya gireceklerin aranılan vesikalarla 11 birinci teşrin 

939 cumartesi gününe kadar 2 inci maddede ;nlZllı işletme mü
dürlüklerine müracaatları lfızımclır. 6 8 10 12 5045-3654 

23 metre uzunluğunda ye 9 metre geni~liğinrle ve 2.70 metre yüksekli
ğinde ahşap bir çift yeni dubanın in~aw .. ıı ve bu dubaların biribirine bağ
lanmas1 ve 150 gi.inde devlet demiryollan Ha.vdarpasa limanında teslimi 
kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konmuştur. l\Iııhammen bedeli 35602 li
nı.dn·. 

Eksiltme Haydıırpaşada gar binası dahilinde birinci işletme komisyo
nu tarafından 27-10-939 tarihine müsaclif cuma günü s:lat 11 de on birde 
icra edilecektir. Bu gibi deniz vesaitini ev\'elce. hüsnü suretle yaptıkları
na dair bir ehliyet ve;;ikası ile birlikte teklif mektuplarını mazrufen ayni 
gün saat ona kadar komi~yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Posta ile göncleril<?cek teklifler için postada vaki olabilecek taahhütler 
kabul edilemez. 

Muvakkat teminat 2670 lir:ı. 15 kurustttr. Frnni Ye ek::;iltme şartname
leriyle muka\elename esac;Jarı ve planlıırı idaremizin Haydarpaşa, 'An
kara ve izmir veznelerinden 179 kurus mukabilinde alınır. 7948-3678 

M. M. V. deniz 
alma komisyo 

evazım satın 

undan: 
1 - Tehmin eclilen bedeli (22.400) lira olan (160.000) kilo kuru fa

sulye 10 hiriııci te.~rin 939 tarihine ras!ıyı.:: <ıalı !);Ü !"Ü saat 14,30 
da kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı ( 1680) lira olup şartnar.:= i r _1· gün kom;.;;yoncbn 
görülüp alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2400 "a\·1lı kanunun tar:fatı dahilinde t:-nz·:_, ed<>
cekleri kapalı teklif mektupla ·ını en p-eıç belli gün ve sa-tta:ı 
bir saat evveline kad r I<asımp::ı ada bulunan komisyon b:.ş • 
karılığına makb ·z mukahilinde vermeleri. J 

2a 2a a s _.c,.. 8454/7401 _ _ .. 

misyonuna gelmeleri. 3 8 13 17 
lznıir leııazını amirliği satın alına komisyonundan: 

1 - İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin 60 bin kilo sade
yağı ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - !halesi 19 birinci teşrin 939 perşembe gUnü saat 15/30 da !z
mirde kışlada !zmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 57000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 4100 liradır. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda göri.ilebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

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

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel ko-
misyona Yeı·miş bulunacaklardır. 4 8 13 17 3644 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Konyaclaki kıtaatın seneı:k ihtiyacı olan 4500 kilo zeytinyağı a

çık ek::ıiltme~·e konmuştur. 
2 - Şartnamesi Konyada levazım amirliği satın alma komisyonunda

dır. htekliler şartnameyi bu komisyonda görebilirler. 
3 - İşbu 4500 kilo zeytinyağının muhammen tuutarı 2587 lira 50 ku

ruşhı r. 
4 - ilk teminatı (şartnameı;indeki yüzde yirmi beş nisbetindeki mik

tarı da dahil olduğu halde) 242 lira 59 kuruştur. 
5 - Eksiltme 1:1-10-939 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 10 da 

Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
6 - İsteklilerin teminat mektubu veya vezne makbuzlariyle zamanın-

da bulunmaları. 24 30 5 8 42918 

!zmir levazım amirliği sabn alma komisyonundan: 3481 
1 - Çatalcada bir top hangarı ile bir tavla yaptırılacağmdan kapalı 

zarfla ihalesi 11 ilk teşrin 939 çarşamba günü saat onda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 20285 lira 9 kuruştur. 
3 - İlk teminatı 1521 lira 38 kuruştur. 
4 - Şartnamesi ve keşif cedveli inşaat şubesince bedeli mukabilin

de verilebilir. 
5 - İsteklilerinin ilk teminat makbuzu ve mcktuplarıyle, kanuni 

vesaikiyle ihale gününden sekiz gün evvel vilayet nafıa müdür
li.iklerinden alacakları vesikalarıyle beraber belli gün ve saat~ 
tan bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Fındıklıda ko-
mutanlık satın alma komisyonuna verme•eri. 20 26 1 8 

İzmir levazım amirliği sahn alma komisyonundan: 
1 - Mani~a tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan 46800 kilo no· 

but şerait ve evsafı dahilinde satın alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 11 ilk teşrin 939 çarşamba günü saat on 

birdedir. 
3 - Hepsinin tutarı 5616 liradır. 
4 - İlk teminat 422 liradır. 
5 - İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde :tazılı vesikalarıyle bera
ber ihale günü ve ihale saatından bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Manisa tümen ı:ıatın alma komisyonuna verme -
leri. 20 26 1 8 3485 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki askeri hastahanesinin 48000 kilo k~sil

miş koyun eti ihtiyacı 6-Birinciteşrin-939 tarihinde kapalı zarf
la yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlıkla satın a
lınacaktır. 

2 - İhalesi 11-Birinciteşrin-939 çarşamba günü saat 15 de kışlada 
izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - a'ahmin edilen tutarı 20640 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 1548 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

mek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı mu
.vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müraca
atları. 

İzmir levazım amirliği şatın alma komi!yc~ıundan: 
1 - 42 ton sadeyağı alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 14,30 da Toph;.ne istanbul levazım amirliği 

~atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli 39900 lira P1 +0r:inatı 2292.5 liradır. 
4 - Şartnamesi kornisyc dn ı,, ı..ı._ :Jilir. 
5 - !:ıteklilcl'in kanuni \ ~ : :.uariyle belli saatte komisyona gelme· 
~- l~ M~ 

8 Teşrinievvel 1939 PAZAR; 

V. F. Henri Van Derze Sperco vapur acentesi 
Nevyork için «ADRİATİCA» SOC. AN. Dl 
«EXERMONT» vap. 6 ilkteşrine NAVİGAZIONE 

doğru bekleniyor. «Cilicia'>> motörü 7-10-39 tarihinde 
~EXECUTİVE» Vap. 11 ilkteşrine beklenmekte olup Cenova ve Marsilya 

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

doğru bekleniyor. Guirinale vapuru bu ayın 12 • 15 

Armament Deppe, Anvers 
Anvers için 
«GİRONDE» Vap. ilkteşrin başlan 

gıcına doğru bekleniyor. 

D. T. R. T. 
Tuna limanları için 
«TİSZA« Vap. 10 ilkteşrine doğru 

bekleniyor. 
«DUNA» Vap. 10 ilkteşrine dogru 

bekleniyor. 

Service Maritime Roumain 
Köstence Kalas ve Tuna limanları 

için. 
cBUCUREŞTİ» Vap. 4 ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 
«ARDEAL» Vap. 12 ilkteşrine doğ 

ru bekleniyor. 
cDUROSTOR» Vap. 28 ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 

de beklenmektedir. Adriyatik liman
ları için yük alacaktır. 

«İTALİA» SOC. AN. Dl 
NA VİGAZİONE 

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

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

TELEFON - 2004 • 2005 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

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

Haifa lakenderiye ve Port Sait için _m_ı_z_s_e_f_e_r_y_a_p_a_c_a_k_la_r_d_ır_. ___ _ 

«BOURGAS» Vap. 13 ilkteşrine /• B 
doğru bekleniyor. zmir • uca 

Curgas ve Varna için Kültür Lisesi 
Chipka» Vap. 8/10 ilkteşrine doğ 

bekleniyor. 

Vapurların ısım ve tarihleri hak
kında hiç bir taahhüd alınamaz. 

Resmı füelere muadildir. Ortaokul 
sınıfları ile lise sınıfları vardır. Leylt
nehari kız ve erkek talebe aJinır. 

Telefon : 2080 15 

......... -!!!'~------mıl!ll.!lll .. ~ ............ ~ 
Hüseyin Hüsrıii Uzis 

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

Amerikanın 
Simmons fabrikasının 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sandalya ile masala
rını saygılı müşterilerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edHen meta
net, .r.arafet ve rahatlığı ancak mezkur karyola ve somyalarda bulu'nacairı 
ve fıyatlarda hir bir zam olmadığını sayg1lı müşterilerime bildiririm., 

0 

Her müşteriyi tatmin edecek şekilde yerli karvola çeşitleri ve gayet lüks 
Avrupa çocuk arabaları dahi bulunur. • . 
lzmir Yenikavaflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola sahş yeri 

Hüseyin Hüsnü U-ziş 

Kuru meyve ihracatçıları 
birliğinden: 

Birliğimizin on iki birinci teşrin 939 perşembe günü saat on yedide 
akte?ilecek umumi heyetine birliğimize mensup azaların gelmelerini rica 
ederız. 

Henüz duhuliyesini verip birliğe kaydoltınmıyan üzüm ve incir ihra
catçılarının da o vakte kadar cluhuliyelerini verip birliğe kaydedilmeleri' 
lazımdır. Du?~liy:yi v~rip bi~l~ğe yaz~lmıyan üzüm ve incir ihracatçıları
:ı:n on beş bırıncı teşrınclen ıtıbaren ıhracat yapamıyacakları da ayrıca 
ılan olunur. 3699 

Umumi katip N. Reis 
Kazım Taner Salahettin Sanver 

RUZNAME: İncir ve üzüm fiat tesbiti. 

Istanbul Defterdar lığındau: 
26/10/939 tarihine müsadif perşembe günü İstanbul Defterdarlığı 

milli emlak müdürlüğündeki eksiltme komisyonu oda::lında 42096 lira 44 
uruş keşif bedelli Beşiktaşta Hayreddin iskelesindeki mevcud binada ya

pılacak kıı·tasiye anbarı tamirat ve tadilatı işi kapalı zarf usuliyle eksilt. 
meye konulmuştur. 

~ukavele eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnr;_ 
melerıyle proje keşif hulasası ve buna müteferriğ evrak iki lira on bir 
kuruş mukabilinde emlak dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminatı 3157 lira 23 kuruştur. İsteklilerin teklif mek
tupları ve en az bir taahhüdde 40 bin liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dair idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul vilaye. 
tine müracaatla eksiltmeden sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılı
na ait ticaret odası vesikalarmı havi kapalı zarflaı·ını 26/101939 tarihine 
müsadif perşembe günü saat on dörde kadar komisyona tevdi ile saat on 
beşte zarflar açılırken komisyonda hazır bulunmaları. 

3 8 13 19 3582/7759 

İzmir levazım amirliği ~atın alma komisyonundan: 
1 - Diyarbakır ve Elzığ birlikleri için pazarlık suretiyle 28250 kilo 

9-10 numara çekirdeksiz üzüm satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin 9- Birinciteşrin - 939 pazartesi günü saat 10 da kışla

da izmir levazım amirliği satın alma komisyonuna müracaat
hı.rı. 

l zmir lr,vcınm amirliği satrn alma komfa11onı11ulan: 
ı - Ayazn~a.da ı:ı.Uvari binicilik okulunda şerait ve keşif cedvellerl

ne göre kııpah m11naj yeri y:ıpılAcıığınrlıın kapalı zarfla ihalesi 
21 birincı teşrin 989 cumarteı:ıi ırilnii ~aat onda yapılacaktır. 
:\1 ıluımmen ke~if bedeli 302S3 lira 90 kuru~l.ur. İlk teminatı 
!?271 linı 2~ kuruştm. $erait ve keşif t'edvelll"r! bedeli mukab~ 
liıırle 11it olchı~u şubeden verilebilir. lstP.k!tler!n1n ihale günO"D· 
den en az sekiz gün ev\·ef vila,ret naf111 ft'n mCld'irlöklerinaen 
alacakları vesikalariyle bercı hC'r beli i gfl n vı> c:ıaattaıı bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. 3 8 14 19 _ ... 


