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Abone--{ Seneliği 1400 kuru, 
Şartları ' Altı aylığı 800 kurut 

Yabancı memleketler iein 27 liradır 
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5, 5 İDAREHANE: İkinci Beyler sokak. İzmir 
:rıı. 2776 Tlg. (ANADOLU-İzmir) P. kutuau 405 

(ANADOLU) Matbaasında baıılmı,tar. Her gün aaoahlan İzmirde iıkar siyast gazetedir 

Teş. sani 
1939 Nüshası her yerde 5 kuru§tur 

Günü geçmis nu"halar 25 kuruştur 

Italya, Balkan l(onseyine iştira 
.......... -... .... ~·~·~·~· ..... • .... ~ ...... ~ ......... ~.~·~~·---·~·~·~·~~~·~· ........ _ ._ ........ ..:.:::.: .. : ::;::: ;:- · -;-- ·+::::=t: ·:·:::o ::--· ... -... ·:-·:-· ~·-:·ri·; 

Romanya, Bulgaristanın da iştirakile yeni bir 
Balkan antantı teklif etmiş 

Yeni Balkan· Bloku 
Italya ve Bulgaristan, Balkan konf e
r ansına murahhas gönderec·eklermiş 

Ya~~~!~!~!u? Bazı toprak mahsullerimi
ihracına müsaade edild Pari.cı, 6 (Radyo) - Milanoda çı- • 

kan (İtalya) gazetesi; Almanya hü-zın 
!<ilmetinin, Ru.cyanın Baltıkta takip 
etmeğe başladığı siyas~tten dolayı 
endişe etmeğe başladıgını yazmak-

----------- --
• ,, 

Dün şid 
re beler 

etli muha
olmuştur 

H©ıv©ı ihl©ıtrbon<dla 
Fransızlartarafından do':<uz Alman 

tayyaresi düşürülmüştür 

Bir A lman tahtelbah{ri d e b:ıtırılmıstır .. 
Londra, 6 (Radyo) - Bremenden Pnris, G (Rndyo) - Havas Ajaneı 

ilk çıkışı yapan bir Alman denizaltı askeri ,·aziyet hakkında şu malumata 
gemisi, dört ikinci teşrinde batırılmış- veriyor : 
tır. -Devamı 3 ncü sahifede -

Sovyet - diya 

114üzakere erde salah 
alametleri belıriyor 

Ango ·· ssünü istemekten 
vazgeçtikleri .hl d·ri ~yor 
~ 

ta ve bu siyasetin uzun sürmesine n-

~!r.gi~~~i:7~:t~~i~u~~Y~~~~::d~;~: Hükumetimiz, siyasi vaziyetin son inkişaflarını göz 
luğunun uzun sürmiyecegını ve Ya· d k b •• h k J f d J b Jd kın bir atide baş gösterecek nıühim önün e tutara u mu im ararı a~mag" ı ay a 1 u u 
hidiaelerin, maskeleri düşüreceğini 
il&ve eylemektedir. Ankara, 6 (A.A.) - Avrupada -=*=- başgösteren siyasi gerginliğin eyliil 

d iptida~ında harp ilanı şeklinde arz 
Von Papen Sofya an ettiği buhranıı vaziyet karşısında 

• şümul ve sirayet derecesi rnalüm ol-
geç f r . m~yan harp dolayısiyle rn~~le~et 

Sofya, 6 (Radyo) _ Sofyada. bir n;tiid~fa.asını z.ayıflatmamak ıçın ıh
tnilddet kalan Alınanyanın Türkiye ~e- tıyatı bı_r ~edbır olmak üzere 4 eylıll 
firi Yon Papen, Bulgar başvekili Bay 939 ta;ıhlı . ve 2 / 11869 sayılı karn_r
Köseivanofa nezaket z ivareti yapmış name ıle bır çok toprak mahsullerı • 
ve 16,20 de Ankaraya hareket etiniŞ- mizin ihracı menedilmiş ve mühim 
~' bir kıamı da fü!ns usulüne tabi tu -. ' .. . ,.. . 

tulmuştur. 
İı:;tihlrnratımı za n:ız:ıran cemiye

timiz in biiny ~~in i t e"kil eden büyük 
müstahsil kii tl emizin ve halkı mızın 
iktısadt menfaatl er ini her şeyin fev~ 
kinde tutan Cumhurh·et hükumeti 
siyasi vaziyetin aldı ğı. son inkişafları 
göz önün de tutarak ihracı menedilen 
bir çok toprak mah"su'leri ile lisansa 
ta bi tutulan mühim bir çok ihrnç mR cl 
delerimiz ilzcrine mevzu fevkala de 
tedbir lerin idame~ine halen lüzum 

gi.irmiyer('k mü:-talı sil ,.e kö) 1 iniin . 
refah ını ela biri nci derecede tlllmak 
·uretiylt• 2' 11 869 sayılı karnrnrı -
meye bnğlı 1 sayılı li:;teye dahil olan 
ve ihracı menedilen mahsullerden be 
zelye, nohut, fasulya, mer cimek, bö- ' 
ı-ülce, fiğ, burçak, darı, pamuk to - Rus m\lifrezeleri Polouya yı iııcnl ederlerken 
hunıu, kepek, pirina yağı. keçi kılı, Bel~rnd, G (Raclyo) - Ilel-.inki- ma•bu tı. r·ıı anrlıva ale\''hincll:'ki 
zeytinynğı, kene.lir, keten t"hunıu. den bıldiriliyor: n r.~.ıtını ' ._m·. 1\lo ko\'adn bıJlu
her nevi kon~eı·, e, kere-.telerdcu yal- Bugün vPr:l('n bir hah 're gör<'. nan r·n muıa ıha ... ları yı ·mki ge
nız fırmlanmıs knyın ve katran ke - :'ıfoskö\"'a müzakcrelC'r de ih7 ıi çid re .. miıı \ nJ;k! re dm·et edil-
-Devamı 3 ncü sahifede - bir anlu~maya varıJrnı,.tır. So\yet -Devamı 3 n cü sahifede -



( ADOLU) 7a'~N91ALI 

s· O N I--I A 13 I_: R .L E R 
Çörçilia Paris seyahati 

il~ıet Haberl~ri 1 
la eaeler M .. ftcilere 

ko ~.n gemileri şebbüsuude buluna- için 25 pavıy ...... 
e~·ıece 

ement oaparıuwn lraptanı. p 
lfl•fl'ıal 
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Cıty Of Flint Hadisesi Bir Alman muharriri IRA D Y öt 
Bugünkü program 

A.lmrınyanın kimseden JJartlım iste
mediğini ve harbın henüz baıla

12 30 Program ve memlelcet saat 

Amerika hükumeti vapurun derhal 
yola çıkarılmasını istiJJor maJrğını iddia edı"yor 

12 35 

12 50 

ayan. 
J\jans ve meteoroloji haber
leri. 
Türk müziği: 

Roma 6 (Radyo) -Berlindeıı h~ diğini ileri sürmekt.edir. Çalanlar: 
ber :veriİiyor: Alman muhanriri; italya ile Rus- Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 

ATneTika sefiri ~'1TIİ)'e gıaerelı llaptanlo g6r.üşl:ü. Mallar ınüzcıye- 'F'.rankforter Çaytung gazetesinin yanın, Almanyaya. yar~ım etmiye- Reşat Erer, Hasan Gür. 
.. siyasi \baş muharriri, silah ambargo- cekleri haklcındeki ~ayıalart da ~ - Okuyanlar: 

cley"' cıharılacak. Norv-c r \iman p!"ole$fO~U. a reddettı sunun kaldırılması }ıakkındaki ka- his mevzuu ederek, Almanyanın ~ım- Necmi Riza Ahıskan, ikinci 
ı;. ' • • ' • kt · Osl sef" • adam ıA- nunun kabulü münasebetiyle bugün diye kadar kİ'l!llıeden yanhm ıste- kısımda Mefhattt Sağnak. 

Bern, 6 (A.A.) -. Baslar .ı: ~c:'hr•h- halen. Bergen_ iımanmda 'bulunma .a- Amerı":11ın o . ın m . . yazdığı bir makalede, Amerikanın mediğini ve çünlcü, garp cephesinde 13 30 14 00 Müzik {kanşık hafif 
~ıı ,gazet.esinin .Il?rltn '!11~hab~·ı Al- dır. Non:eç hükumeti, A1man1a.rı~n şı?- rıman, bugün Bera'en liman~ ~ı~ş ticaret zihniyetiyle hareket ettiğini muharebenin henüz ha§lamadığını Müzik - PJ.) 
m~nya hariciye ne~~retının Cılb• C?f detli protestolarına .rağmen, _Hıtler'ın ve vapumın k&J?tanı ile g~~şmuştu~. ve bitaraf devletlerin, bu meseleden iddia etmektedir. 18 00 Program. 
Flınweki Alman ınıuro.ttabatının esır <le imzasını taşıyan beyenelmılel .mua- Son gelen bır habere .gore Amerı- fazla cesaret almamaları lazımgel- 18 05 Memleket saat ayarı, ajan 
edilmesi üzerine harekete geçer.ek bu~- lhedeye tevfikan harek~t ettiğini be - ka hükümeti, yapurun bir an evve.ı yo- • • Y.e meteoroloji haberl8" 
ların serbest bırakılmasını talep ettı- yan etmektedir. la çıkmasını istemiştir. Vapurdakı ha- Fr" nsız gemılerı Alm.anlar J.8 %5 1111zik (cazband - Jl!l 
ğini yazmaktadır. _ Mesele, bugün Oslo konferansı mü- ımulenin bilmüzayede satışa çık.arıla- el A 18 55 Kon.... (Balk uatll 

Oftlodaki Alman nıaslahatguzarı t$assıslar grubuna havale edilm.iştir.lcağı da söyleniyor. Bı·r Alman vapurunu R·nJ_ L __ .__ .. .,_.,,... 19 ııf) 'l'<lrk mflzij:i: Tuna a-eee•. 
tayfalardan birinin hastalanması do- oo- """ uc narcx~ ..T-r Ankara radyosu kime ... 
layıtüyJe v.a.pll.linn sefere devam e~ecek B k h f • b' 1 k [ J J lı • ·- J•' yeti. 
'7azh·ette bulunmadığı "kabul pfülemi- azı fopra ma • !IZilHr me US arl ya a a l ar . ma Ufeuı'-er IW Deıriey.esa-: Kemal .&.Jtmbya. 
Ye<:~ne dair NoM•eç tardınclan ileri Brüksel, 6 (Radyo) -Belga aJan- 1.. a..r-lıllJler kare ıeaen: Keellt Oe!d. 
Sürülen hukukt idaiayı protesto etmi~- su~lerı"mizin ih ... clCl• Hangi encümenlere sı bildiriylr: . piİSJiÜrnuı 1!1 iM 'Emı•pna ( ormnlantmzı 
tir. · ld"le Geçen hafta Matenden hareket e- Paris ' (Radyo) _ •!mvıBe• a- tuura.Jım vıe koruyalım) 

Eqpenha&', .6 (A.A.) -: City Of •• d d" l ı· seç 1 r . .. den .. Togo adındaki Alm:ın . vapuru, nehri u~·iıde bir ·r.clacıil iP a fi ı&5 Tirit mazili: 
F'!int meselec;ınde J>:Yor\•eçın tarzı b~- na m1~saa ıP e H.l ı Ankara, 6 (Telefonla) - Bugilnku bugun Fransız ~~rp gemılerı tarafın- !erini jddia ıed"yorlarsa clla y.ahsılar. 
r keti hakkındn tefsırlerde bulunan Tı- . . .• . encümenler seçiminde Tunceli mebusu dan AtJas denızınd~ ?.·ak~Ja~mış ve Filhakika Almanlar iten nehri .üzerin- Çala!dar: 
dende gazetesin1n muhırbiri şöyle ya- - 8:-ttar~fı 1 ıncı ~hıtede - Haydar Rüştü Öktem divanı muhase- Fransız sularına goturulmuştur. de bir hareket yapmak te~bbfisünde 
zıyOT: resteJer~yle ı.isansa tab1 tutulan ve 2 bat encümenine lzmir mebuslarından * bulunmuflar ~ fakat derhal pti8kilr-

Alrnanlar mOnkes!r ~ _'hiddetlicl"r- numaralı jjstgye tabi ?.ulunan tüti~ B. Mehmed Ald
1

emir da?!Iiye en~üme- It 1 uhac·rıeri tülerek kaçınhnıtlaı-dır. 
ler. N onıeoe ~an,ı b:r ın_fifil duymak- bağırsa~. b_almumu, kuçffk. baş hay.- nine, Halil Menteş harıcıye encu~e - a Ya fi ffi l - oo'froo---
taclırlar . .Berlın hf.lkOmetı vanuru ser- van derılerı, yumurta, zeytın danesı, nine B. Nazmi maarif encümenıne, 

v--., bteıı Kam, Cevclet 
Kozu., &e,at Erer. 
Okuyalllar: Müzeyyen Se
nar, iktncic!e Necmi !tıza 

best bırakınak hakkına malik olmadı- susam, bakla ve soya fasulyesinin Bn. BenaJ .Arman iktısad encümenine, Trab!usg:ırpla H" tler 
iı için .&i1et1i 'ftıtimal Norveçten zarar 2/~005 ıay:ılı kararnamenin 1,2 we B. Kamil Dursun ve B. Reşad Mimar- • "Jd ·ı ' 

20 50 Türk mt~: Halk 11lrki
leri. 

ve ziyan talep edecektir. 4 üncü maddesi hUkümler~den isti- oğlu maliye encUmenine, B. Sadettin yerf eştırı ı er p rf inin ı~dönilmQBtl me• 
{.Sadi Yav.ar Ataman -ve A
zize Tözem) 

Oslo, 6 .(.A.A.~ - N<>rv8' hük~me- fade eden memleketl~re ıhracınm Tirit Nafıa encfimenine, B. Celal Ba- Trablusgarp, 6 (Radyo) - İtalya- a .s. . Y , 21 00 
t!~~lman ma~labat@z~rı.nın tevdı et- serbest bı~a~ılma~ı ve üç sıı:ııf mem- y~ı:_ ile B. ~ahmud Esa.d Bozk?r~ teş- dan buraya getirilen 160~ ttaı,:~ı:ı aile- rasımsız kut.uyacakhr 
tıgı notatla Cıty Of Flıntın serbest bı- leket harıcındekı yerlere ıhracının kıJatı esasıye encümenıne seçilmışler- si mareşal Balbonun tayın ettıgı mm- . . R d B 

8 
. 21 15 

Konser takdimi~ Halil Bed"i 
Yönetken. 

takılması ve i~indeki Alman mürette- lisans usuHlne tabi tutulması takar- diır. ta'kalarda iskan edilmistir. ..M'.~nıh, 6 ( a yo) -:-- u ayı~ . ~ı 
hatınııı tevkifi üzerine Almanya hilkU- rür etmiştir. Mareşal Balbo, muh~cirlere bir nu gunu ~asyo.~~l ~o~·alıst .. ~artısının 2z oo 
?neti tarafından gönderilen protesto- -=·*·=- tuk irad etmi ve bundan sonra Trab- teşekku~ ettıg~ gunun yıldonümU ::nü-
Yu ıı:eddeylemektedir. . . * . 1 O • J ı· lusg.arpta ya:ıyacaklarını söylemiştir. nas;betıyle Hıtle~ buraya g~Jecek ve 

• haber geç vakit Norveç harıcı- G p Ce:-,hestnde mı yon ıra eski arkadaı:1]arıyle yıldonilmfinü 
Ye 111ezaııethıce .neŞ!'tdtlen bir tebliğ- ar t" 4 H kk d k. d Almanyada merasimsiz kutlulayacaktır. 2Z '26 

M:üzik (Raclıvo wkest:rası • 
Şef: Dr. E. P.r.aetıol'İUs) 
Memleket ısaat ayarı, :ajaaı 
haberleri ziraat, ıesham - taı.. 
vilit, ıkam biy:o • nultut bor
us • (:fiat.~ 
Serbest as.t. 

de!i a'1:mmışt1r. Tebliğde şunlaT ilive _ Baftanfı t nei SehifeJe - a in a 1 ava 
0 

2! 8ıO 

edı·:~~: tevdi -ettiği protesto ııtr •Dün havamn güzell_i~inden istifa: netice'e!ldi iki Fikir çarpl§fY~r Li1 'de alarm 
tasada vapurun ikl hükfl~! arasın- ae eden Fran.sız .ve ~ngılız tayyar~ler~ İstanbul, 6 (Telefonla) - Yulyus Londra, ~ (~ad,:o> -. Deylı Tel- . . ••V 23 10 

Jı1 züı: ( ou ll'lilz.iği-: Schu -
beTt - l'-elt~ kız ve ö:Hlm ku -
artetO PU 
Miizik {cazbnd - Pl.) 

da 111tüzakereler cereyan ettıgi müd - Almanyanın ıçerılerıne kadar keşıf u Berger demiryolu şirketinin hükilme- graf gazetesı, Hıtlerın İngılterey~ kar Parıs, 6 (Radyo) - B~gün o~le- 2S 25 
dette alıkonulması lazım geldiğini id- çuşları yapmı !ardır. . . timizden istediği on milyon lira hak- şı denizden ve ha.~mdan umumt btr ta- den evvel saat 11,15 de Lılde Alarm 
dia ııetmektedir. Norveç bu tarzda tıare ~u uçuşlarda kı~m:tlı vesıka~ar v~ kmdaki dnva, Cenevrede ·hakem heyeti arruz hazırladığım ve bu _taarr~zu Yerilmiştir. Alman tayyareleri kaçı

2S S6 Yarınki program v< 
kapanış. 

ofro lcetıetmek :i:çia bi~ bir sebep e-örmemiş- fotograflar elde edılmı..ştir. Aynı za kararını verdi. Hakemimiz Yusuf Ke- bitaraf memleketlere de tazyık halrnde rılmıştır. 
tir. manda Almanlar da Fransız ~opr!1k - mal döndü. Karann ne mahiyette ol- tatbik edeceğini haber vermektedir. 

Tebliğde City Of Flintin sev le ve 18:rında ~çmuş!ar, fakat fazla ıçerılere duğu hakkında bir şey söylemiyor. Bı;iiksel_, 6 (Radyo) - Belga ajan M •• tl f • k BORSASALAR 
fdaııesini üzerine alan Alman hükfime- gıre~mışlerd~r: . . Sl haber veriyor: u e l o z o M: 
tinclea aWıit talimat üBerine vapunın Şımal denızınden. Belç.ika üzerm- • * Almanyada iki taraf vardır. Bir 1845 jiro ve ştt. 
Ra e demirlemesini emretti- den ve ga~tan ~elen ~ç A11!1an tayya- Karacfenızle Sovyet taraf lngntereye taarruz ffilmesini T J 1217 Esnaf bank. 
iini 18y1emtf kaydediJmehtedir. resi Banlıste bırleşmışlerd~r. Alm~n- f • ve garp cephesinde hiç bir tazyik ya- ayy a re er 994 üzüm Tarım. 

Hasta bir tayfanın karaya çıkan!- ların son zamanla~da. Belçıka ilzerın- ÜS erı pılmamasını istemekte ve diğer taraf g· f d l .ı ... • k· 392 A. R. '(}_ 
ınas fçfn mtısaade istenmic:ıtir. Bir den uçusu pek tabıı hır Y?l olarak ka- _ ta, Balkanlarda bir kargaşalık çıkaca- ıtara ev et e. ın topra 605 Mazhar 
Noneç harp gemisinin dokt;ru hasta- bul ettikler) gö:illmektedır. . .. Bel_g~ad, 6 (Rnd.yo) - So~yet h~- ğını ümit ederek, böyle bir vaziyet ta- J ·· · d

4 
, ca l 858 P. Mikalef 

ııın bacaj:ından aldığı hafif bir yara- Şiddetli daf~ topçusu ateşıyle Al - kumetımn.I<aradenız devletlerı~e muş haddüs edince\•e kadar hiç bir hu.eket arı uzerın .... uçm.y~ l< 337 K. Tner 
dan nımtmip -ol~ R"f)nnes· t\r,e.. man tayyarelerı kaçırılmıştır. teı'ek teblıgde bulunara'k, kendı sula- yapılmaması lilzumunu ileri sUrmekte- Londra,6 (Radyo) - 1ngıltere ve 316 s. Gaınel 
l'ine istenen müsaade reddedilmLqtir. Gece hava fena olma~la be:aber, nnd~ So~~:et ve ecnebi gemi.lerini~v ~i: dir. Fransa er.kim harb~y.ek~j, . müt~fik 313 lnh ·68r.1ar idaııe.. 

Oslo, 6 (Radyo) -.Ciıty ot Fli keşif ~oJl.a.rının pusu fa~lıyetlerı.kay- rf!ID!Ye~g! üç mıntaka tesıd ettigını • hava ordularına.verdıklerı bı~_em!rde 27'1 Y. ı. T.alit 
\'apgrunun doğurduğu mesele ehem- dedilmıştir . .A:lmanlaT' rıcat et~ışler- bildırmı~tır. Brüksel Bef edıye bitaraf devletlerın toprakları uzcrmde 247 Hamdi 
lrıi~inf muhafaza etmektedir.' Vapuf'. dir. Ren sahilinde bulunan mevzıl:rde * . . fJ • hiç bi! veçh!le uçm~malarını ve bu de!- 203 ş. IUza halef. 

Civar vilayetlerde 
Y ı1hk istihsal m ·ktarı 

çarpışma1ar dlmuştur. Fransız müfre- D . • • , • reı~ı ö. u letlerın bıtnraflıgına dokunacak hıç 116 M. H. Nazlı 
zeleri. sabahleyin Ren~eki a?a~:~ı~ ahr/rvf? Ve~l 1 Brüksel, 6 (Radyo) _ 1909 sene- bir hareket yapmamalarını bildirmiş- 115 lstiklal şirketi 
Almanla; tarafından .. ıc:ı~al ed~ldıp:ını İstanbul, 6 (Telefonla) - Dahili- sindenberi Brüksel belediye ıreisliğj. tir. 88 S. Erkin 
.cıabah!eyın -hayt"etle gomıüşlerdır. Der ye vekili Sıvastan Malatyaya hare - ni yapan Adolf l\Iarks; bugün ken- 00000 64 S. Paterson 
hal ateş ac~ışlar ye Almanları kur - ket etti. disini ziyarete giden valide kraliçe A"m~n casusları 49 Sami 
şunlar!~ dehk deşık o!muş .teknelerle Elizabetlc konuşurken, kendisine .A 44 j. Koheın 

Hususi surette öğrendiğimize göre kaçmaga mecbur etmışlerdır.. .
1 

00000 fen alık gelmiş ve valide kraliçenin J 47 Hakkı V«al 
!)39 i~t!hsal yıh_i~inde :Afy_on Karahi- . ~elgr~d, 6 (Radyo)-Parısten bı. Fin'a'1diya .. Rusya kollan arasında can vermMir. Afnsterdamda tutu ,Ju 3194 NP .. *1zaumc··rk u·· 
•a:r ~ -a.tıilınde 4i .bın ton but- dirılivor. . 1 Adolf Marks. 69 va~ında idi. U- A R d. ) _ H ıı _ u 
'.ar, 21600 ton arpa 36 ton Afyon Dün gece başlıyan kasıro-adan ıs- mumi har te Brilksel: z~ teden Al - msterdam, ~ ( a yo o a? 12 j. Taranto Jl.ah. 
81Ô ton haşhaş, 2250 ton burçak, 270 tffnde eden ~man kıtaatı. Fransız ön - Bqtarafı 1 ıincj aahifede - manların fşgalini tan~mu~ış ve ma- da za~ıta~ı, bugiln Alfna~l~rdan mü- ----

to• fasulye, 255 t«ın mercimPk, '990 'ton ilfreze.'lerine el .bombalan savurmuş- mişlerdir. kamını terketmed. ~ i ibi Brüksel eşekkıl hır casus şe~kes~n-~ meydana 7692 
ln•r, 840 tpn nohut, 1600 ton pata- lar, nçılan ateş kar~ısında gerilemeğe Söylendiğine göre Sovyet Rusya ahalisine bir beyan~a!e ~eşrederek ~k~~;ıı, v; ~ebeken.n bütun azasını 278666 
teı iist.ihsaJ edilmiş, koyun, keçi ve tif- mecbur kalmış1ardır. Angoyu ils olarak istemekten vaz- cesaret tavsi 'e e lemistir Bu bil •ilk v ı e mıştır. . 
tik keçj~dııde.ı:ı .de 6S3 ton yapak, 139 Simş~~Jerin .ziyasın!1an istifade .e- geçmiş ve bu yerin 15 kilometre ge- vatanperver) Al~an ku~andanı) ta- 1 C~l uslar yakında mahkemeye verı- 286358 
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toa tiftik, 4 .toe kadar .da kıl .elde edil- .den ~ng~lız t~vvarelerı. Almanların risinde bir mıntakayı üs ittihaz et- rafından 31' Aiustos 1914 de hap- ece erdir. No. 
l?ıiftir. mevz?lerı ~zerındc uçmı.ışlardır. Alm~n meği kabul eylemiştir. sedilm~ ve bilahare serbest bırakıl- Ç ber Ja yn 7 

Denizli vilayeün.in -939 yılı istihsali- taytarelerı .de F:ansız topraklan U- Hels.inki, 6 ~Radyo) - Dün Hel- mış j!:e de bir kaç gün sonra Berline e ffi 8 
tı. MJ* o)m11pr: zerı~ r}mı61er~Jrcİ ) R"' t A sinkide şu tebliğ neşredilmiştir: gönderilm'istj. Adolf Marks, Berlin- Perşembe gü:ıü beyanatta ı5 

36800 ton buğday. 2200 ton çavdar, . n. r~.. a yo - oy er - Sovyet - Finrnndiya müzaker.eleri de bir miiddet mevkuf kalmış ve 918 
34 bin to,n .ar~ 600 to.u yulaf, 9ıQQ :teeı J.aııt ~JıJırı~~r: . . . normal devam, fakat çok yavaı in- senesinde Almanların elinden kur- bu" urıacak I N C 

1
11R·. 

nar.ut. 8000 ton ıaıaır, 200 um pirinç, ;P e fa~ ıyPtının en hararet~ .kıs- k\şaf etmektedir. tuluj) kaçmağa muvaffak olmuştur. 
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7°'o ton pamuk, 700 ton patates, 2200 1111
• orb.ab ı le Sm·.brukun ~~ub.~ ssa:- p.ün Kremlinde hiç bir Mütarekede Brükscle döndüğ'ü za _ Londrn, 6 (Radyo} .- B:ı hafta 207 M. H. N.azlı 

to-. susar,n. 8 .ton 'afyon, 150 t.oll da ~sındıedır. Alman topçusu ikı gun~ür mülaJsat yapılmamıştır. Murahhasla- man büvük tezahfirntla karşılanmış Avam kamarasında muhım muzakere- 106 Aktürk 
h8fhaftll'. urrnadan bombar~~ma? etmektedır. .-ımız bugün ve ya~ın Sovyet milli ve kral ~tarafından nişanla taltif 0 _ l~r olacaktır. Hariciye nazırı Lord Ha- 84 F. Sohri 

Manisa vilayetinn i939 yılı istihsa- f.:1. mın~kay~, ~zermden u;ıcerlıelc bayramıııda ve şenlıklerinde buluna. ıunmuştur lıfak , yarın mühim beyanatta bulu- 69 K. Taner 
llta da şunlardır.: geç ıgı takfürde ınfilak eden bır .o.evi caklar.dır. Adolf Mark!! Brüksel akadernis· nacak. Lord Çörçil çarsamba günü de- 9 Şerif Remzi 

51600 ton hl\id.aY,. 486.00 .ton ~ ~eke to~balar da a!ılmıftır. Bun - Sovyet ıt.ekliflerini bildiren ımurah- '8ZR!lndan ve e~k· mebuslardandı. Ö- niz harbi hakkında izahat verecek, ve ----
35•0 ton balcla,. 16500 ton Gıiim, 3500 ~n ma sa ' münakalatı duraurmak- h~ raporlaı:ının ~et~ıki için bir ko~ - ıamo, büyük bir \eessür uyandırmış B~şYekil Çemberlayn da per.şembe gü- 469 
to• palamnt, l!OO ton ttıtiln, 2100 ton tı p . 6 (Jt d ) . ımlsyon tcşkıl edılmış olmasına rag- ye kabine fevkalade bir içtima ak nu haftalık beyanatını yapacaktır. 145969 
~Ytiar, 5800 ~ nmır, 8150 ton yulaf, arıs~phe~i:d yo k Bba;~ a1.ansı, men, mura'h'haslanıxıız )•eni talimat t.ederek af lesine taziyette buJunmuş- n •k k • 
0
5to • Jll••kt•. garplı c b . d eF vu u UJ.4111,1 lıa1·a beklememektedirler. bir Bü~ük vatanperverin cenaze~i .ranamer l an ongresı 146438 
ı, ,M ımı are esın e ransız tayyar.eteri- p · ~ (ıo.,duo) I Bl · . . ~' z AH 1 RE· ıı • • ,,.... · adeden faik Alma ans, u n .. :' -, .. :on . um, beledıye dairesinde teşhir edıl~cek Belgrad, 6 (Radyo) - Ay sonuna • ., e'Jl eırıy.w JllJl 'k ıae e.ttikler/1 tvY,::eleri.- P•puler ~:zetes~nde J azdıgı hır ma- vıe per~mbe gönü büyük meraeımle doğru Havanada Panamerikan kong- -63 çuval 8USam 

u _ 1 _ L ne 4-: a~§l e'b bHt.mekt muz Fr.UNie kalede, Fmlindıyanın co~reti me - kaldarılaca.ktır resi akdedilecektir. 132 çuwal K. darı 
c;ıQl)QC~IC .l).e •fU'll" ne~ıce en ~ . dil e Vf! :anaız deniyesini mec!hilsena ederek di)·or • · 69 balya Pamuk 

'.I"'-· ta)'Yarecflern:ım. eıı»e.» tııyy.veı.- ki. S * 
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Wava .kurumu tar.afından çıkanl - rinden yUks$ o1~utunu. ?PJJ~U ınu-
0

cÜç milyonluk,, kti~Ucilk, fakat on Dakika: Von Ka J 
ltıaıcta ola• .dlAVACILIK "e SPOR Jıarebenin 1>unu ıspnt ettunnı kay- medeni ve yUkselt bir devlet olan '\. te 
lhet211uasının 2.60 c:f HJ'JSI .da zengin nevlemektedfr. lAııadolu; H.a11a mu .. Fiııl&ndtya her ne bahasına oluna J 
ltıüıac:ferecatla intişar etmiştir . .J{arile 'tı rr.besi tıakkrnda1cj ta!silit re.smt1 o)IUfl istDtİl.lini fedaya kabul ..ttne- tt· ti .. k .. 1 At ı·çı·nde Bir beyaruıarne neşpetti 
l'hnse 1aw1pe elerk. t lıhğler kısmındadır.) 1~i. DUeynnın ~!1 zeki y.e en uyanık l er muş U a BerUn, 6 (Radyo) - Alınan ordı 
··---~-~~·~~-~~~~---••••••~munı,f~tnu~~P~ u o~ ~u"m~~yei n~m~ ~~ A Finler,. esır yaşamakt_.ans~ ölümü ter- Von Kartel. bugün bir beyanna.me 

Sinemasında bugün fevkalade zengin bir program. BaDmruzdan :1:> ettıler. Bu ne asıl bır hareket - Alman diktatörü; bir ay sonra, Ro- ~=!.i~' ~:ebb:un::enı:!~eevı!:~~ 
• WaluM .,. • ~in man .t1Mrim hk yapacakların idama mabktm ola 

ALLA HIN CENNETi ---=**-- manyadan da petrol alamıyacaktır caklarmıilaııetmiftir. 
SENENiN iLK BtlYtJK TÜRKÇE FIT.,M/Nl Tebliğler Paris, 6 (Radyo) - Bitaraf mem- Almanyanın aleyhine tecelli ettifhı- R-u===---

- - Battarafı ı inci .-hifeda _ leketierde çıknn haberlere göre, Hit- den, Hitler ne yapacağını Ş8fl111llf bir USya 
CAROL LOKBAJW VE P'REDEMC .KARCH le muharebe e tut tu Ta. a- ter, i!T'Zak, benzin ve petrol gibi mad- haldedir. Almany.a, gerçi muhtaç oldu · 

Tarafından nefia bir daellikte yar.Ulan relerimiz, A1~an ti;~:eı:~ind:: 9 deleri tedarik e~ekte gflçlUk çekiy~r; ğu ben~n :ı;e petrolün mühim bir kı;S- İh\ililin 22 inci yıldönümü• 
Y A L A N C J L A R Ş A H } zunu düşilrmeğe uvaffak lmuş Alman dilctatörll, Rusyanın kendısı mını Tuna yolfyle Romanyadan temın 

ve zararsız üsler"nen:ıönmfiştü 0

9 Al- ne killliyetfi miktarda petrol ve ben- edebiliyorsa da k).f münasebetiyle pek nü kut'uyor 
Tabii renkti '":Fransızca 86zlü filmi ile 1'ft"likte olarak takdim edile- 1 man tayyaresi~in 7 si hatı:~mıza zin _göndereceğini ümit ettiği halde bu yakın bfr Atide bundan da mahrum ka- Motkova 6 (Radyo) _ İhtili.li• 

~tir. Ayrıca :MIIİLI ŞEFiMiZiN ~e !ili.safir generallerin huzurlan düşmüştür ümıdi boşa çıktığından müdhiş bir lacaktır. Çünkü Tuna nehri, daha bir yirmi ikinci' yılc!önümtl münasebetiyle 
ıle Ankarada 19 Mayıs stadında )'.apılan Berlin 6 (Radyo) _Alman umu- mOşkille uğramıştır. Zira; Rusya, Po- ay şimdiki vaziyetini muhafaza ede- bu akoamdan itibumı btiyük şenliklere 

B~ ...... -&k Geçz"r Re e~ı· mi kara~gihının gündüz resm" teb- lonyada ele ~eçirdiii petrol kuyuların- bilecek, ondan sonra donacaktır. ba§lanmıştır. 
UJ u • .,. liii: 

1 
dan uzun mOddet istifade edemiyece- Bazı mehafile göre; Hitler, Hindia- Moekova. bqtan başa elektirik zt-

vt FOX JURNALde dünyanın en son mi!him hidiaeleri. 1 Garp cephesinde iled karakol fa- ~nden, şimdilik. Almanyaya külliyet- tan üzerine bir !hareket yapması için ·· ı1P,.n,., CrRrkedfhni• ve halk, yallal'da 
SEANSLAR: aliyeti müşahede edilmiş ve hafif lı miktarda benzm ve petrol göndere- Ruıyaya tek ·r•p buhınae-tım il~ • ~ .. u&i-6 baflamıitir. Yarm KımJ-
AI O topçu ateşi teati olunmuştur. İki Al- memek mecburiyetiyle karfılRşmıs- sih·il•·r-' .. vanın böv' ... u 'meydanda muazza.m bir gıeçlt :resmi !ahı Cenneti 2 5,80 9,3 t Fr tır 1 ı---" Stal i'-

1 
v } man ayyaresi, Sarbrukta bir an- · r ece., " mmiyet vapı - ve ın JIC ma~a -oro-

.... ····ı·PnmcmıilPmr~piP~iiiııı ... 4 ... 8.diemhiaism'amrm. ......................... B ika k ... • aız tayyaresini dilşilrmUılerdir. a nlarda.ki umumt vaziyet del ı:rccegı malQm de~ . şilof birer nutu irad edeceklerdir. 
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i ki tank grubun:ın çarpışması, 

mu h a·· ı ıpkl harp g~mil~rinin 
rebeleri gibı o~'acaktır 

Ağır tankların muharebe incfo 
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~f znur Levazırn ,4rnirligi :,attrı ALma ~ 
: Komisyon.'1 ilanları ~ 

lznıfr le ·azım am "ı l"fji ~l'fm al ıııa komisyoıımıdan: • 
İsfanbul komutnnhgı b:rlikleri ihti.v:.cı kin seı·ait ve e.v : fı dahilin-

:Alman zırhlı fırkaları ri ve ha- mez. de 742 bin kilo kuru ot k.ıpalı wrf u uliylc S• tm ahn:1caktır. ihale:;i 
fif muharebe arabalarıııd: n m L ek- 'l'anklara yapılncnk ateşin kaclemeli 20/ll/!J39 pnzarte:;i gil 1ıii ~· ·ıt on biıcle yapılacnktır. Muhammen be<leli 
kildir. Bu arabaların nı ıf kLıt ırları şekilde olması du şunun için icap eder. 191363 liradır. İlk t<:ıninatı 1171 lira 70 kuı mıtm·. hıteldilerin ilk teminat 
büyüktur. Yani bu arabalar b:r kal - Derinliğine, yani ileriye doğru katle- mak})uz veya mektup riy!e te1 rr mektuplarını ilde fTünü ihale saatın-
k ta f 1 ·d· bT - r b. · k"ld J. id ~ zaman . . 0 

ış uzun mesa e ere gı ıp e ı ır me ı ~ı. şe_ 1 c aLeŞ aç! . ıgı_ . dan bır saat ev\ elıne k~ dar FıııJıklıd.ı k ınutanlık atın alma komi.-yonu-
ler. İşte Alman zırhlı muhnr be arabu- tank bırıncı ate perdesını bırdeııbıre . 
lannın bu evsafıdır ki, ~nlara takip •eç e bile ilerliyemez. Bir Alman zırh- na verme~rı. '.:_..2._22 ..... 13 .. _ 
imkanını bahşeder. iı fırkacı, eğer kuv,•etli bir topı;unun /~11ıir foccıv ,•z <11 "l'l"!j :wtıı. ııl,, n 1;,, 11 z·ı;; ,, •ı .<İ ı ı: 

Fakat muharebe arabaları ayni za- himayec:;indc olmaz<:a böyle bir ates Kuı duralıfra eh·er; li ~O ui ı kilo k.ul:ır Y:ıl.t:te ulıı.Hc~.ktır. Pazarlık-
manda hem sUratleri fazla, hem yarım pcrde ... ini imkanı yok n anMz. Çünkü o !a eksiltmesi 10 11 9:~!) cuma dinli saat •m beste Toı hanede 1stnı JUi le
seyir kuturları uzun, hem ku\'Yetli i- kabili~ ette değılclir. . . vazını ::ımirliği ,atın alma kc misvoııu rhı y pıl c kbr. İ~t~l.liler nümune-
1Ahlarla mücehhez ve hem de mahfuz BinaE>nale.} h bir orduyu makınelı te- !eriyle ve kati tenıirıatlnrı ile belli :sa atta komi .}Ond· hulunmaları. 
ve masun olamaz. B_öyle büti~n- evsafı ekkilll~r!n hiıcumuna k,?~şı e~niyete l zmfr Teı·~:~ 'ı lirii ::;t;;;";;lınn kom 7,10 1':,ırla . . 
üzerindey topk:nış bı_: ~arp sılahı "on aln;a~ ıçm esa~ . sar!, kafı mıktnrda ı - Çanakkale ınii.c:lalıJ.1111 nıel'l~i E::ine i'l' Geııikli t:anıizorılnrı iriıı 
derece a ·ır, pnhalı, buyuk olur. Al~f·n· ~sırlı tank datı sılahları bulundur - kap ut :.r:rflrı ei.:. ·umeye koıııılmı 421v 50 1.-i.'o mahwnuya 1 / l l .'19 
lının zı ·hh ~abra arabaları s~rıc _r. maktn·. . . . . . _ tarihinde t-0lip çıkmadtfiu daıı il ale kın n11n kı1'krnc:ı maddesi-
Bunn mukabı~.a~~e knrşı dayanıklı ı:aııka ı ahet ettırebılm_e~ :rı~ tanı, .,M nriı·p. bfr <ı1J n iiddctle 11 ,,.rıtılm·a 1 :arlı.la b rnkılmıştt1. 
ve ma~fuz degı}dır. Bunların zırhları ~afı "t~pla;ını t.a~kın. geldırrı ıstıkam~- 2 - f'a"'arlıricı ıst11 U99 cumartf'fli giinii 11rıat onda Çuııakkale Mst. 
umumı~ etle zayıftır. t e .} r.eştırm<>lı \ e sıp.er. aldırmalıdıı. lıfr. Satın alma 1: ımi.~ııonımda ya;ıılaca'dıı·. 
Bunu~la bera~r A11!1anl~r gpnn- !ı;~eneıı muh:~:e \C ırtıh·ıt:Myap~ak s - Tal'pleriıı m trakkat tenıinrıtlırıı olan 641 liro 2i kıınışt ·ı·. ı'Ju-

yn harbınde tecrube <?ttıler \ e or;ll r ç n z::ıman < l ı. n,_ tanı a kaı 1 mu ela- karnmım hrlıf'1' kilo1nnıa 20 kı ruş k11 n et hiçil>Jıİ.'ıth·. Yelduı 
da aldıkları derst<?n _sonra araba nrıı .ı.a ?.lduk~.a b: !ttır. Fakat t .. arruzdn tutan s.ı.:;o lfradıı-. Belli f4ii?1de ıııilraNıatlan . 
zırhlarını kun·etlendırler. Alman fab- r:bçtur. Çunku ılk muharebe hattının • . . . • . - • - .. . - ---------
rikalarının birteneden beri çıkarmak- l-ıemen arka ında d·•imi s ırette tank lzmır levazım amu·lım ~aiın alın~ komıRJjont•ııdaıı : 
ta oldukları zırhlı otomobil ve tank ,gi- dafi silahları bulunclurulmnz. o zn _ 1 - Çanakkale müstahkem me\ J.:i Ezine ~::ırnizonu ihtiyacı için ka-
bi tırtıl tekerlekli muharebe arahaln- man , hareket kabiliyeti f:.zla, kuvvet- pnh zarfln eksiltme-:i 2 11 !l!1!) tarihinde y~pılac..ık olan 50 bin 
rının zırhları çok kahnlaşbrılmıştır. i bir öncünün yarihmiyle her sıçra _ kilo pir~nce ~alip _:-ıknrnıhğınclan 2190 ;;a~ılı kanunun kırkıncı 

Fakat evvelce yapılmış bir arab - ·ışta .:.iper alınır. B 1 öneli eri şekil- macMes~ne gore hır ay uzn ıl~r·~!< l)H arhga bırakıldı. 
nın zırhını nrtırmak mümkün de~il - le arazinin tabii m ninları üzerinde. 2 - Pnznr ıgı 20 11 !l39 paza.rte ı p,11,ııu • " t on beşte Çnnakkalede 
dir. Zira bir !lrabanın zırhı artırılır- rdunun önünde ilerler. 7,ırhlı , rabn. 11.~s.~. l\~v. Sn tın a_l'Tln komı '".onunu. ~·~ pıl ı~~kt~r: . . . . 
sa onun mot.ö ünü de kuvvetlendirme}, ara karşı "ağh.m bir ateş perılesı 3 - ; 11 :cın beher k.ılol'tı 27 kur uııtan L:.>00 lna kı) met bıçılmıştır. 
icap edecektir. N'etice itibariyle muha- açar. re~1ına~ı 1012 l!ra 50 .kuruştur_. .. 
rebe arabasının hacmi çok büyüyecek- Mnamafih olabilir ki, bütün bu ted- 4 - Ta~plerrn m~kur tanhte komı::.vona muracaatları. 
~r. Bu suretle yeni bir araba vücud bir1 re ra ·rm n di.ışman bütün silahla- !::mir l.P.vamn amiı liiJi satın alma kfJmi.·ıınnm dnn: 
getirilmiş olacaktır. rının yaı dımı il<' ta k dnfi silr.hları- 1 - Canakknle mü tnhkem mevki birlikleri için :ısağıcln cins \'e mik-

Binaenaleyh Almanlar, tanklnrı \'? ın viicudc ge:tirdigi perle} i 7.or1:n. tnıı vnzılı Uu!gurlar kapnlı z·ır'"la ek iltmeye koı~mııştur. Ek-
zırhlı otomobilleri maddeten dayanık •;e zırhlı . rab~ lara vol nçHr. Du vnzi- siltme tarihi olan 1 11 ~·rn ziimi tali11 zuhur etmerFrirıdP. •l ~400 
lı bir hale getiremediler. Yalnız rnuha- et dahirnde duc;;mı:..ıım zırhlı kmvet- snnlı kanunun knk111cı maddesine g(ııe Lir ay uzatılarak pa-
rebe arabalarını tadil etfler. 1eri o ccd ha ırlımmıc; bir ı- \k.f hat zurlıV.:ı bmıkılmı~lır. 

Dayanıksız arabaları ortadan k Jv ı il erinde eh rd ı· 1:. )·1·r. Tevkif hı • 2 - P zo.rlıkhırı 20 11 9~9 paz .rtesi giinü ıı · rılarnıd~ yazılı ~.ı·ıt-
dırarak zırhları daha kalın ve dnh ı da top ve nk (h fi ·ı ıhl ri} le mlı- larda (::rnakknle n { -;!'ıhkem ı evki :sn ııı alnın komi-;~ ııııuııdu 
dayanıklı arabalar yaparak zırhlı fır- ·(hhez gu hattı gilıi taba b"r mnnia o- ~apılncaktır. 
kalar vücude getirdiler. F akat bu }• abilir. 3 - 'l'alip!eriıı nıezkur taı ihte ko111i-,yona müracaatları. 
ni arabaların süratleri fazla olduğ ın:t 'l'eınin:ı1ı 

İhnle göre, gene icap ettiği kadar davanıkl l\T ulı:ımmen ~IU\ akkn'e Tutarı 
bir hale koymadıkları zannedilir. kıı da A'ma m··ellif' rin"n vazcMI ,. Kilo Kuruş S. Lira fü. Lr. Kr. Saat 

O halde Almanların ellerinde bu- J ına b kılır a. IJ"r Ahııan ırhh • ı· ıb ı 134000 l~ 50 1216 ~:; 1671.\ü 00 10 <la 
lunan zırhlı muharebe arabalarını urnlı·ı, 1. re:~ t ıaf ı k<>ıı ı·,; g"bi b"r Ezine 82000 12 50 7,;., 75 ıo~;o 00 11 de 
zırhları zayıftır. Müsait bir menzilden "l'Uha r· •lar ·ı ona dPrhal hücum e --,;,11 -,. leı-a~mı umiı liıji satın ulnw komisıı 1 mıl :ıı : ·---
timk dafi silahlan ile normal şekild l cektir. İki tank g-urıı nınıııı mıh['- 1 - Çanakkafo ıntishıhkem me\ki birlikleri için aşağıda cins \'e mik-
endaht edilse bunlar kolayca tahrip e- rebc tutu m. ı, tıpkı ik" h rp gE>mi - tarları yazılı bö·ırii1celer ~çık eh iltmeyP. konmuştur. Eksiltm~ 
dilebilir. inin VE'\'a iki üvarinin ı:nı pıc:nrnc:ı tarihi olan 2 1 l 90!> günü talip ~ıkmadığmdmı 2 .rno szıyılı kn-

gibi 01 ac·lktır. t .:tE> o zııman hans•i tank nun tın kırk üçüncü m:ıdcles·ne göre on gün uzatılarak pazarlığa 
Zırhh otomobil, tank gibi mu hare- veva zırhlı ot m hil matf'rvnl itibariy- ' konulmııı;;tıı r. 

be arabalarına karşı korunmak için le iyi ise o il tün çıkacaktır. 2 - Pazarlıkları 11/ 11/939 cumartesi günü hizalarında gö:ıterilen 
birinci çareyi arazi temin eder. l\Icse- saatlarda Canakkale mü!'itahkenı me,·ki satın alma komisyonun-
la her hangi bir derinlikte bir su ha._- Yalnız o k d r de7•il. hangi arabr.- ela ) npılacaktır. 
tından tanklar geçemez. Sonra dağlık nın ,.,ilahı d. 1ı kU\ v i ve menzili bil- 3 - 'l'nliplerin muvakkat teminat lnrı \'e ticaret vesikaları ile birlik-
bir arazide tıınklar ancak yolları ta- yükse o ötekini nlt eclC't>Cl\tir. Fğe" te belli günde komisyona mürncnatları. 
kip edebilir. Sık ormanlıkta tankların çarırş:ın tan larm s·Jılhlarımıı km·- }fohammen bedeli ~L Teminatı 
tırtılları işliyemez. Keza bataklıklar- veti. z:rhl. rını_n kalın11ğı \'e mukav - Garnizon Kilo kuruş Lr. Kr. Lira Kuruş ihale saatı 
da muharebe arabaları için müh im bir metkrı mu vı · e muhar beyi süra i Çanakkale 45100 10 338 25 4510 00 10,30 da 
mani teşkil eder. Nihayet mevziler de fazla olan taraf kazannc ktır. Zira ''"'- Ezinenin 2rnoo ıo 164 25 2190 00 11,00 de 
bunlara engel olabilir. ri tnnkın kumandrnı muhnrelıeyi io_ _ __________ ...:...;.....:.._;,,:.:._ 

Zırhlı arabaları clurdnrmak için l<'r.:>e kabul ecfocek, i s~er. e etmi.recek- ];:mir Teva:ım aıııidifii .-ıatw cı1ma komiswın ırndan: 
müdafaa mevzilerinin önüncle ~un i ma- tir. 1 - Çnnakkale mü tahkem mevki birlikleri için <>.ksiltmeye konulan 
nialar yapmak lazımdır. :\1escıa hen- nşai{ıda cin ve miktarları yazılı nohutlara 31/10/ !>39 gününde 
dekler kazmalıdır. Fakat tankları dil- Mnamafih bunda W'l1<' arabaların talip çıkmadığından ihale kanununa göre uzatılarak pazarlığa 
şürecek hendekler büyük ve derin a- te~ekkülleri ve mütekamil olanları konulmuştu r. 
çılacağı için hunların inşası çok zaman çok mühim rol o~·nıyacrıktır. Seri zırh- 2 - Pazarlıkları hizalarında yazılı tarih ve saatlardn Çanakkale 
ve el emeği ister. Keza ağaç dalları ve lı arabalar muharebed hile yapabilir. müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
kütükleri yığarak vücude getirilecek ;'ıfec:ela clüsman tımkını pecıine takarak 3 - l sttıklilerin 2490 sayılı kanımda yazılı vesaikle ve gösterilen mu-
manialar için ayni güçlükler vardır. kendi tarafına ait mükemmel surettcı vakkat teminat akçaları ile birlikte komisyona müracaatları. 
Eğer daimi tahkimat olmıyan yerler- gizlenmiş tank dafi ·ıahının üzeriıw Garnizon Kilo Kuruş Lr. Kr. Lira Kuruş Pazarlık gün saat 
de olmaz a, bu her iki usul de kabili alır gelir ve onu orada tahrip ettirir. Ezine 4:noo ıo 327 7i'i 431o 00 11/ 11/ 939 C. ertesi 10 
tatbik değildir. Ç:ınakkale 81500 10 611 25 8150 00 18/ 11/ 939 C. ertesi ıı 

Sahra muharebelerinde tatbiki Hülasa : 1!)14 - 1918 harbinde lJac:- J • ·ı "' f • 1 J k 
mümkün olan bir tek usuı \'arsa, o aa Jıca taarruz silahı top, :nüdaraa silahı zmır Vl aye l Jan arma o• 
mayin tarlasıdır. Tankm altında pat- makineli tüfekti. Bugilnkii harpte tn- { d 
lıyan bir mayin tankı bu tankı tahrip arruz silfıhı muharebe arabac:ı denen mutan ıg., rn an: 
edemez, fakat tırtılını bozar. Bazı ma- z11·hlı arabalar ve tanklar. müdafaa ı:-i
y inler taşınabilecek ~ekilde yapıldık - lfıhı da tank ve tank dafi top?nrıdır. 
!arı için bun!nrı tankların altına car- cıc T emps> fen 
çabuk yerıe.,Urmek mUmkilndür. B

0

un- =** 
lar pasif müdafaadır. Z b d 

Bir de mii bet müdafaa usulü var- a ıta a 
dır ki, en mühimmi budur; ilk muhare •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9 
be hattında bulunan kıtaların tank - Yankesicilik 
!ardan korunmak için tank dafi topla- Anafartalar caddesinde Zeki, ı 7 
riyle bu tanklar. devamlı, sık derinli- yaşında Fetiyenin 7,5 lirasını yanke
ğine doğru kademeli bir ateı:ı altına a- ~icilik suretiyle çalarken tutulmuş -

Sarhoşluk yüzünden 
lınır. Atesin devamlı bir şekilde yapıl- tur. 
ması sayesinde bütün c:aha ate altrn

Aziziye mahallesinde garson Tay
yip sarhoş olarak bıçakla kardeşi 
Halili başından yaralamıqtır. 

da bulundurularak tankın girmesine 
mü~ait bo" bir yer bırakılmaz. 

Ke~if bir şııkilde yapılacak ateşin 
u faydası olur: Tarık dnfi ~ilahlarının 

bir kı~mı tahrip edil e bile tahrip edil
miyen i!ahlann ~·nMcaV,ı !'!ık ateş 
ona bir :;et teşkil eder ve tankı geçir-

Kadın yüzünden 
Halkapmarda Aptullah Fakir, ka

dın me:ıelesinden Hü eyini demirle 
başından yaralamıştır. 

Katipoğlundaki jandarma okulu yanında (616 lira keşifli bir oda 
ile bir mutfak inşa ve mevcud helalar pazarlık suretiyle tamir edilecek
tir. Talip olanlar keşifnameyi görmek üzere vilayet jandarma komutan-
lığına müracaat etmelidir. İhale 17 ikinci teşrin !)39 cuma günü saat onda 
yapılacaktır. 2 7 12 17 

Türkiye Cumhuriyet merkez ban-
kasından: 

• 

Yunanistanda bloke matlubatı bulunanlar, bu paraların : 
ı - Ne su retle tekevvün ettiğini, 
2 - Blokajın vuku tarihini, 
3 - Miktarlarını, 
4 - Hanrri müessese nezdinde bulund·ığunu ve sair müfit malumatı, 

10 12 193!) tarihine kadar Türkiye cumhuri~·et merkez bankası 
umum müdürlüğüne isim ve :ıdre~er"yle bildirmeleri ilan olu-
nur. 7 9 · 11 

NA VİCAZİONE . 

ADRIATICA S. A . N. Amerikan Eksport Lines, !ne. 
ALBANO vapuru 2/11 / 939 tari- Nevyork için 

hind elimanımıza gelerek karadeniz cEX!RtA .. vap. 30 ilkteşrine dot-
limanJarma hareket edecektir. ru bekleniyor. 

EClTTO motörü 3/11/939 tarihin cEXPORTER vap. Son teşrin ba,. 
langıcına doğru bekleniyor. 

de gelerek ayni gün saat 17 de Pire, 
Brindizi, Venedik ve Triyesteye ha
reket edecektir. 

BOLSENA vapuru 6/ 11/ 939 tari
hinde gelerek Adriyatik limanalnna 
hareket edecektir. 

C1LtC1A motörü 7 / 11/ 939 tari -
hinde limanımıza gelerek Cenova ve 
Marsilyaya hareket edecektir. 

GALlLEA vapuru 10/11/939 ta-
·ı.inde gelerek doğru Triyesteye gi

.iı·. (Seyahat müddeti üç gün
dür.) 

EC!TTO motüı·i.i 17 / 11/939 tari
hinde gelerek a) ni gün -:aat 17 de 
Pire, Brind :~i. Venedik, ve Triyeste
ye hareket "decektir. 

lTALIA S. A. N. 
KEPTUN!A motörü 19/ 11/939 ta

rihinde Triye'lteden cenubi Amerika 
limanlarına hareket edecektir. 

ARMEMEN'T DEPPE, ANVERS 
Anvera için 

cESPAGNE> vap. Son teşrin baıla:n 
gıcında bekleniyor. 

D. T. R. T. 
T una limanları için 
cDUNA> Mot. 15 son teşrinde bek 

!en iyor. 
cKASSA> mot. Son teşrin sonlanıı 

da bekleniyor. 

Service Maritime Roumain 
Köstence Kalaı ve Tuna liman.lan 

için. 
cOlTUZ~ vap. 2 son teşrine doi~ 

ru bekleniyor. 
Ste. Commerciale Bulrare de Na• 

vigation a vapeur 
Haif a lakenderiye ve Port Sait ~in 
cVARNA:• vap. hemen hemen bek 

lenmektedir. 

Not: Ahvali hazıra dolayisiyle nav Vapurların isim ve tarihleri 'hık· 
lun ve hareket tarihlerinin kat'i ol - kında hiç bir taahhüd alınamaz. 
ınaJığını ve bunların hiç bir ihbara TELEFON: 2007 _ 2008 
lüzum olmaksızın değjşebilir olduiu-
nu v e bu hususta n dolayı acenteye 
bir mesu\iyet terettüp etmiyeceğini 
muhterem y i.ikleyicilerin kayıt ve i
~aret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cumhuri
yet cadc!eainde Fratelli Sperco va -
pur acenteair.e müracaat edilmeıi. 

TELEFON: 2004-2005 

Olivier ve şürekdaı 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
Atatürk caddesi Rees binası • 
Tel. 2443 

Leındra ve L iverpol hatları i~in 
piyasanın ihtiyncına göre vapurlan
mız ::ııfer yapacaklardır. • • • ~~AllB:l::.lYımıN_.o_ı<:llliillu_Y_u_c_u .. ı .... A_,R D ı K K A T ı .. 

Milli piyango bayiliği 
Etima.n kitap evi . 

Milli piy ~ ngo biletlerinizi (Etiman kitap 
ev; nelen atınız!) 

Hükumet caddesi No. 50v52 
il ..... il .................. 111111 ........... t ••••• tt 1 •• " "" ................... 11111 u ...................... . 

{Devamlı Jıiletleı· ~ vı •riı ııp 1.ad:ır "aki:ınnbi!ir. ) 

ı:ifiıi'Mi 
l\1<tkine Tamirhanesi 

Işi gününde tes'im etmeği prens;p edinen ve bu· 
nunla ift :har eden bir n1üessesedir 

Kestane pazarı demirciler 67 - 69 T ~lefon: 3993 

• Ankarapalas 
Lokanta v e Pastahanesi 

En ın uşklilpesendleri tatmin ede:P.k derecede mükemmel olan lokan
ta ve pastahaııeıni7. lıir aile yuvnsı samimiyetini ıiz, temizliği ve nefase
ti ile lıcraber fia•Jerı tnhnıiııin çok fevkinde eh,·endir. Mevsim münase
l>etiylc en temiz \ e modern bir !-alon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ed .. 
cek zevat süzlerimi.d,ı doğruluğuna şahil ol:ıcakl:ırdır. 

1BR,1H1M SENNUR 

A. 
İzmir asliye ikinqi hukuk hi.kimli-ı 

ğinden: Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

1 

Memleket hastahaneai operatörü 
Hastalarını her giln 3 ten sonra 

Birincikordonda 812 numaralı J a
k inyon apartmanında kabul eder. 

Telefon: 3537 

1zmirde Kemeraltında şamh sov 
kağında 6 ı;avılı evde ibrahim kızı 
Ayşe tarafından izınirde şehitler 
caddesinde pamuk ve yağ fabrikaı-ın 
da amele Meraşh Ömer oğlu Hüse
yin çavuş aleyhine açılan bo.:ıanma 
dava!'1uıa mütedair dava arzuhalı 
suretiyle davetiye varakası müddei
aleyhin tahakkuk eden ikametgahı
nın meçhuJiyetine mebni izmirde çı
kan Anadolu gazetesinin 2ö-10-939 tarih ve 7981 sayılı nfü.ıhasiyle ila- • _______________ _. 

nen tebliğ ve 3-11-939 tarihinde 
mahkemeye davE't edildiği halde gel 
mediğinden hakkında muameleyi 
gıyabiye icrasına ve muhakemenin 
26-11-939 tarihine talikine karar ve
rilmiş olduğundan müd<leialeyh Hü
seyinin tayin olunan gün ve saatte 
mahkemede hazır bulunmanız veya 
bir vekil göndermeniz aksi takdirde 

.bir daha mahkemeye kabul edilmi -
miyeceği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ila onlunur.. 4105 

---Operatö,r---·• 
Cevdet Mu&taf a 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi ba§tablbl 

2 tııci Beyler ıokak fııruıı karp 

No. 25 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
Jzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, eüzel, sağlam olarak ve san' at icaplarına 
RÖre vaoılır. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı def ter ve dosyalan 
anccak mücellit AU RfZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sioaris Ü:?ep·ne lü s allSümler vaı>ılır. 
Miiessı-~Prıin c.;İan .,R~l?IT'lıLsziiz .. Jlik ''e .aiir~t~•r• 


