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./ Her gün sAtiıUiP.ıtı lzmirde çıkar Siyasi gazeleair. Telefon No. 2776 '(Nüıhaai lier yerde 5 kuruıtur) 

r 
1 

Hitler 
Po1onya' da işgal olunan yer • 
leri Almanya' ya ilhak ediyor 

{{anada, Alnıanya'ya Harp ilan Etti , __________________________________________ , ____ ..... __________________________________________ , 

1 Eski Alman imparatoru, Hitler' e mesajında, 1918 de
kinden daha ağır bir felaket karşısındasın, diyor 

.,. ........................................................... , ......... . 
lngiltere Mareşal Göringin nutku Almanyada fena tesir yaptı.Çünkü S l R 

ne tereyağından ve petroldan bahSetmiştir, ne de ltalyadan ovye usya 
3 senelik bir har- Yurd müdafaası icin 

hı göze aldı Harp Şidde leni·yor · 
D · l _, _, b · tedbirler alıyor 
enız erue ue ı· L hrl V ·· d f h ı ı Al 

tarafların vazife· e ı er arşo~yı mu a a;Ja 
1 

azır a~J.0.r ar İ man. Bu tedbirler, harbın tehditkiir ve ge· 
ferini hatırlatıyor lar ise arşovayı a ık drım bı ırıyor ar niş mahiyet almasınd:m d oğmuş 

Londra, 10 (Radyo) - !stihba- 1 •ı 
rat nezareti, şu tebliği neşretmiştir: ngı tere 

1mJ1aratorruk münakale yolları, 
hiç bir ciddi endişe karşısında bulun-

ve F ransanın kararı şudur: 
:\1o::)kova, 10 (Radyo) - T as a
jansından: 

Harp vaziyeti dolayısiyle So\'yet 
Rusya hükumeti ticaret gemiler:ni 
muharip tarafların i temiyerek 
yapabilecekleri tecavüzlere karşı 

korumak için ve Sovyet ticeret ge -
milerin:n aidiyetinin anlaşılma mı 

kolaylaşmnk arzusu ile 5 eiilfilde a
şağıda ki knrarları ittihaz ı>tmiştir: 

mamakla beraber denizlerden düş

man gemilerinin kaldırılmasına de
\•am olunmaktadır. Zaten açık deniz
lerde Alman ticaret gemlierj kalma- Hitlerizn1i Y~ mak! 
nışbr. Esasen bu gemiler açık deniz- ' 
re çıkamamaktadır. Almanyanın 

altık denizi müstesna olmak üzere 
.• abancı memleketlerle münasebatı 
tamamen kesilmiştir. Denizleri kont
l'ol eden bir devlete karşı mukabil ta
rafın ticaret gemileri için iki yol mev
cuddur : 

Bu ticaret gemileri, ya kor~an ge-

misi olarak silal!lanacaklar yahud 

+eJsizle k<:rsan ve düşman denizaltı 

gemilerine haber vermek için çalı

'}acaklardır. 

Her iki halde de bitarafların bu 
gibi gemileri enternasyonal kaideler 

dahilinde kendi limanlarında derhal 
müsadere etmeleri lazımdır. Düşman 
korsan gemileri, düşmanın kor:;an 
-eya denizaltı gemilerinin iaşelerini 
!min için bitaraf limanlardan ve bi
araf kara sularından açıklara çıka-

bilirler. Bu takdirde ise İngiliz harp 
gemileri tarafından takip olunacak
lardır. 

Londra, 1 O (Radyo) - İngiliz is-
tih barat nezareti harbin üç sene sü
rebileceğini göz önüne alarak devlet 
dairelerinin ona göre tedbirli davran
nıalannı, hazırlıklar yapmalarını , 

iaşe, müdafaa ve imalilt işl~rinde 
tedbir almak üzere program hazırla
malarını bildirmiştir. Amirallık ve 
Haw nezaretinin bu tedbirleri almış 
oldukları haber verilmektedir. 

Saida: Leh askerleri yaralı Alman askerlerinin sigaralarını yakark~, Solda: bir Alman kuvveti i~gal 
ettiği bir Leh köyünde 

Paris -Londra 'dan Varşova'dan 

ı' rn al Varaıılof 

1 - A ·kl;ı i gemiler ile dalı Pye 
kcım'.scrliğine merbut hudut 1., ah1rı 
• emileri har·ç o.mak üzere So\yet -
l('r birliğine ait biltim gemiler:n aid 
yetinin n •• lasılma•ı :çin bu gemiler 
gerek sarrak gerek kele tarafına 

güv 1e uz nlugurcn b~~·nz zemin 
Ü.Gerine So\yt r lıirl"gi devlet bny-

rngmı \ c bu bayrngın altında da gi. 

- Devamı 4 üncü sahifede - • 

Japo 
tın 

00 

ya - v p~ 

Başvekilı eyana
a neler sövledi? . . 

Av°'- up~ harbi ile alakadar olmıy.a~?ğız. 
Biz.rn maksatlarımız Çindedir · · 

Tokyo, 10 (Radyo) - Japonya Başvekili Domeie ajansına beya
natta bulnarı k demi.tir ki: 

- J aponya Avr ıpn harbi ile al:ıkadar olmakta m"nfaatli değildir. 

. . Tam Lir bitaraflık iya eti tatbik edeceğiz. lfüdm bütün siya!'ll menfa-
Berl•n, 10 (Radyo) - Alman er - Parı~. 10 (Radyo) - Saat 17 den Varşonı, 10 (Ra~·o) - Polonya . . . d' 

1
,. ç· .ı • • 

0
. . . t ,· ... t·, F k t 

k~ h b" · · · t bl'~ d" rıtlcrıınız Çıncle ıı·. .ız ınuc ~ enı ır nızam C'll ını ısı) oruz. a a 
anı ar ıyeı umumıyesı e ıg e ı: s~at yirmiye kadar cephelerden yeni genelkurmay başkanlığının tebliğine Avrupa harbinden istifade ederek Çmdeki diğer de\"letl~r menfaatle-

yor : bır haber alınamamıştır. gôrc 8 Eylfıl tarihli tebliğde zikredi- rini tehdid edip vur ağı dü .. ünmiıyoruz. 
.A'.lman onluları, Karpat dağların- Pnris, 10 (Radyo) - B<ıgünkü len yerlerde mühim muharebeler Rusya, Fran a, lngiltere ve Amerika ile olan muglfık meselelerimi· 

-Devamı 2 inci sahifede- -Devamı 2 nci Sahifede - - Devamı 2 nci Sahifede - zin siya:;i müzakerelerle halline imkan vurdu·. F: kat iki devlet arasında 

Millet Meclisi G 
• • G,. N 

1 
UTKU bir ademi teca\ÜZ misakının akdi:;;·ce teemmül edilmek iktiza eder. 

ı; _ Eski A!ınan impa- Mısır' da mil~i mü. 
Bugün öğleden sonra saat on 

beşte toplanıvor Al an ya' da fena te
bıraktı • 

sır 

• 
ratorun11n mesajı 

Hitlere 
ihtar: 

dafaa işleri 

I Sivil tayyare uçuş· 

1 
/arı vasak 

Roma, 10 (Radyo) - Kahlreden 
bildiriliyor: 

Mareşal Italyadan, tereyağından, pet 1918den 
Kabine bir toplantı yaparak milll 

_) h b •• müdafaa ve bilhassa hava müdafaası {la a u - etrafında konuşmuş, SüYeyşin korun-
" - maı:;ı işlerini miizakere etmi~tir .. 

yük bir fe aket Neticede ~1ısır üzerinden bütün si-
------------- vil tavyarelerin uyuşunu yas:tk et -

rolden ba lısetmedi. lngilizlerin 
cevabı da çok ağırdır karş sın dasın! miştir. 

Londra 10 (Radyo) - İngiliz gaze- Fakat hakikat malUmdur. Ve binaen- - · J l J 
teleri bugünkü nüshalarında l\Iureşal!aleyh İngiltere ile Fransa, Polonya oı·- Lalıie, lO lHaclyo) - Dorn şato- 1:lafyacıaılİ .;apon 
Göringin nutkunu tahlil ederek İngil - tatlan kalksa duhi harbe devam edecek sunda bulunan e ki Almanya impara- ' 
tere ve Fransanııı, Hitlerizıni devirin- lerdir. toru Kayser Yilhelm. Almanya devlet he V e f l 
c:ye ~a~ar harpta ısrara karar ver - Amsterdam, 10 (A.A.) - Amster - reisi Hitlere yaYcri baron Môler Yası- Roma, ıo (Radyo) - japon aske~ 
clı klerını yazmaktadırlar. damdan gelen haberlere göre mareşal tash·le bfr mesaj gondermiştir .. Bu me heyeti, bugti'l Sp çya deniz üs ·ünü ge-

Taymis diyor ki: Göringin nutku Alman milleti üzerin- sajda ezciimle şu ~alırlar vardır: zerek bur. dak· tahkınıatı ve müesse • 
.. .. . . . • - Bitlerin mak. adı, yalnız şarki de müsait bir tesir husule getirmemiş- cBugün siz, 1918 felilketinden çok seleri görmüştiir 

Buyuk Mıllet Mechaı bınaaı A nupayı ele geçirmek değil, bütün lj tir. Bilhas:3a nutku dinleyenler halkın daha mühim olabilecek bir felaket kar- -------------
Ankara, 10 (Telefonla) - Büyük tıda görlişi.ilecek mühim hiç bir şey AYrupada hegemonyasını kurmaktır. ecnebi radyolarını dinlememesi için i- şısıncla bulunuyorsunuz.~ ti yiiksek memurlarmdan fon Halen 

:Millet Meclisi yarın öğleden sonra olmadığı söyleniyor. Parti grul.ıu ela Gifringiıı nutku, gprçi, ~ekli zahiri8: ı1 ıeri sürülen sebebi pek zayıf bulmuş- Bitler. Daron Möleri kubulde11 i::.- nrnfından k bul edilmiş. mesajı ve• .. 
&aat 10 da toplanacaktır. Bu toplan-, Salı günü toplanacaktır litiburirle sulhpervcrane bir nutuktur. -Devamı 2 nci Sahifede - tinkaf etmiş, nihayet hariciye nezare- miştir. 



(SAHİFE: 2) 

Al 
Hosnuftuzluk basladı .. 

Amsterqam, 10 (-'\ . .t\.) - Alman 
hükumeti tarafından karar altına 
alınan muhtelif tahdidat .şimdiden 
Almaq halkını ehemmiyetle tazyik 
etmektedir. İlk günlerde t:'mm vesi
ka !:;ulüne tabi tııtu lmıyaca - ı bildiril
miş olmasına rağmen Berlinde neşre
dilen re-mi bir tebJiğde bugünden 
itii'>aren unun1 buğday y~ çavdarın 

vesika ile yerileceği pildirilrnektedir. 
Bundan başka Telgraf gazetesi

nin Berlin muhabiri kuma~ ve kun
dura mağazalarının bomboş olduğu
nu ye bu eşyayı ancak Jıakikaten jh
tiyM mevcud olduğu isbat edildiği 
takdirde satın almak mümkün bulun
duğunu yazıyor. 

Her taraftan gelen malfımqt pu 
tahdidatın Alman halkı üzerinde fe
na bir intiba hasıl ettiği teyid edil
mektedir. 

Göring'in nutku 
-Baıtarafı IP-'tci aahifede

lardır. 
Diğer taraftan mareşal Almanyanın 

servetlerini saypıktan sonra halkı bazı 
takyidata davet etmiştir ki, bu da mem 
leketin servetleri hakkındaki sözlerin
de ikna kuvveti bırakmamıştır. l\fa -
reşalın petrolden madenlerden ve gıda 
maddeleri arasında mühim bir mevkii 
olan yağdan bahsetmeyişi nazarı dik
kati celbetrniştir. Et meselesinde din
leyicileri teselli etmek üzere yaptığı 
bazı latifeler fena bir tesir bıralanış
tır. 

Dün akşamganberi halkın zihninde 
iktısadi abloka korkusu artmıştır. Di
ğer taraftan Varşovanın ~aptının vak
tinden evvel ilan edilmiş olması Polon
yadaki ilk muvaffakıydlerin manevi 
tesirini azaltmıştır. Esasen Alman rad 
yoları bu meseleden artık bahsetme -
mcktedir. 

Almanyanın planları hakkında tef
sirlerde bulunan Telgraf gazetesi Al
manyaıı.ın Polonyayı himayesine al -
mak için lıududlarını şarka doğru ge
nişletmesi ihtimali bulunduğunu yaz
maktadır. 

' ~~ NİYE:MEN 

A • 

• MADEN lorMı~l PETROL~ u·o~ &il IPl lK v Ş Erif R 

O CEPHMJE FRBfl T i~V/~~Lu~ .• · t t ' • OENi2 üsf' 
_..__ACI~ tlARr SA~ 

Lehiatanın serve t, sana t ve kuvve t me rkezlerini gÖşterir harita 

Berlin'den Paris .. Londradan Varşova'dan 
- Ba~tarafı 1 inci sahifede - -Battarafı l inci aahifede- - Batlarafı 1 inci aahifedt> -

dan Vistül nehrine kadar olan saha- Fransız tebliği: bütün şiddetiyle devam etmektedir. 
Göringin nutkunun Almanyada bı- da ilerlemektedir. Piştar kuvvet ola- Düşman kuvvetleri bütün cephede Düşman, yeni ilerlemeler elde edeme 

raktığı akislerden bahseden Nieumc rak ilerleyen motörlti kıtalar Lan- miştir 
R~ı\terdamache Curant gazetesı· ma- d . K ~iddetle mukavemet etmektedir. Düş- · enır ve utnoyu işgal etmişlerdir. k t·ı . b .. h.. 1 Polonya orduları, başkumandanlık 

Eylül 1939 Pazartesi 

Norvec ~sahillerinde , 

iki Alman ıapuru batırılmıştır. AI. 
manların bat.ırdıkları vapurlar 

Londra, 10 (A.A.) - İstihbarat 
nezaretinin bir telıliğinde kaydedil
diğine göı;e Norveç sahillerinde iki 
Alman vapuru batırılmışb.r. Bunlar 
Baldur ve Vegasak ticaret gemileri
dir. Biri Hamburg diğeri Bremen li
manınµa kayıtlıdır. 

Tebliğde umumi surette deniz va
~iyeti gözden geçirilmekte ve Alman 
tahtelbahirlerinin şimdi daha ge
niş bir sahada faaliyette bulunduk
ları kaydedil<}.ikten sonra ingilizle
rin bu denizaltı gemilerine durma -
dan taarruzda ve mukabil taarruzda 
bulundukları ilave ol unmaktadır. 

Alman tahtelbahirleri tarafından 
batırılan ingiliz vapurları şunlar -

dır : 

5,548 tonluk Kennebec vapuru. Bu 
vapurun mürettebatı imdad gemileri 
tarafından kurtarılmıştır. 5.550 ton
luk Tvinkleigh vapuru. Bu vapurun 
mürettebatı Statendacu ismindek i 
Hollanda transatlantiği tarafınd an 

kurtarılmıştır. Yirmi bin tonluk Var
vick :vapuru. Bu vapur Ünion Cast;
le kumpanyosına aittir. 

Bunlardan maada Moss Hutchin -
son kumpanyasına ait Chlor is şilebi 
dünAlman tahtelbahirleri tarafından 
takip edilmiş ise de şilep cesaretle 
kendisini müdafaa ederek kurtulma
ğa muvaffak olmuştur. 

----« <«***> >>=--=~~'""'!"'~ 

Leh süvarileri 
Almanların motörlü kıt'i!lari)e yap

tıkları hii<! mlara karşılık veriyor 
Paris, 10 (Radyo) - Havas ajan- yalılSfnn süvari alayları tarafındafl 

smın şark cephesi muhabiri pildiri- karşı)~nmaktadır. Şimfliye kadaı: vu
yor: ku bu lan muharebe] erde Lehli süva

Almanların; motörlü kıtaat ve rilerin gösterdilfleri fopakarlık, her 
tankln:rla yaptıkları hücumlar, Polon türlü takdirlerin fevkindedir. 

- ---<««***>•>·-----

Portekiz-Fransa 
Portekizliler gönüLü olarak A 1man .. 

1ara karşı harbe gitmek i s ti yorıar 
Paris, 10 (Radyo) - Havas ajan- da Almanyaya karşı harp etmek 

sı, Lizbondan şu haberi veriyor: ıçın vazife almak i.stediklerini uil -
Fransız bUyük elçisi her gün, her dirmektedirler. Portekizli bir alim 

sınıftan Portekizliler·n man evi mü- doktor da keşiflerini Fransanın eın
zaher etleriyle kar§ılaşmaktadır. P or rine vermiştir. 
tekizlilerden çoğu, Fransız ordusun -

---~~~-==..,..._ _______ ___ 
lsveçin bitaraflığı 

reşalın !talyadan J:>ah&etrneyişinin Ber- Şimali Polonyada askerlerimiz man uve ıerı, azı m:vzıı ucum ar tarafından gösterilen cepheye ya-
linde büyük dedikoduları mucip oldu- Slovak ile bazı küçük kasabaları ele yapmışlardır. Buna ragmen fırkaları- vaş yavaş çekilmekte devam ed'yor. • • • , _ 
iunu kaydeylemektedir. geçirmişlerdir. mızdan birinin parlak taarruzu saye- Varşovada şiddetli hava bombardı J n gılteren . n bu bıtarafJ ıga hürmeti A '• 
Kurtuluş b Tayyare kuvvetlerimiz de Varşo- sinde bazı mevkiler elimize geçmiştir. manlarına rağmen şehrin müdafaa ' 

ayr anıt vanm şark ve cenubi şarki kısmında- Parls, 10 (Radyo) -Fransız umu hazırlıklarına e~e~miyetle deva~ o- ITI any ant n hattı hareketi ne bagv lı dl r • • 1 t J f f ki sahayı bombardımanla buradaki A k Ah b b hk. t bl"~ ·. Junmaktadır. Hu kum et merkezınde 
l Çl 0 ge en e gr ~ ar Leh kuvvetlerinin temas ve irtibat- mı ararga ın.~n u sa ~ ı. e ıgı. ::.iperler kazılmaktadır. ~t?kholm, lO . (~adyo) - İngiliz na riayetkar olacağı bildirilmiştir. 

!zmirin kurtuluş bayramı müna- larına mani olmuşlardır. Alma11Jar, dun cephenın bır çok mm Varşova, 10 (Radyo) - Polonya ~efırı, İsve~ ~arıcı.re nezaretlne bir Diğer taraftan Curp.a günü bir Al .. 
sebetiyle Büyük Millet Meclisi reisi- Bugünkü Lublin civarında yedi takalarında mukabil taarruzlarda bu- sosyalistlerinin organı olan Hek ~ota vern:ııştır: Bu.nda A:many~ ta- man tayyaresinin isveç kara sula -
mizle İstanbul valisi Bay Lütfi Kır- Polonya tayyaresi düşürülmüştür. lunmuşlardır .. Gece yarısında cephe Bond gazetesi, Polonya ordusunun rn~~n~~-n ısve.çın ~ıta~·aflıgına rıayet rının cenup sahiline doğru uçtuğu g{ 

d d Garp Cephesm. de ·. . t' d b' d - . ·1 ı·k 1 t t k.ld . t' d b h edıldıgı takdırde ıngılterenin de bu- rülmüştür ar an şu telgraf gelmiştir: vazıye ın e ır egışı.: ı o mamış ı. mun azam şe ı e rıca ın en a - · 
Doktor Behçet Uz. (Bel~diye Burada da mevzilerimize girm:ş Fransız kuv:vetleri de pasit ve normal sederken diyor ki: <«***>»-:-----,,,---

r eisi) olan Fransız kuvvetleri, mukabil bir keşif faaliyetlerine devam etmişlerdir.. Bu suretle Polonya cephesi pek zi Avrupa har bı 
!zmirin kurtuluş bayramının yıl taarruzla hezimete uğratılarak püs- yade kısalacak, Almanlar, Leh ordu-

dönümü olmak münasebetiyle gön- kürtülmüştür. Düşmanın zayiatı bil- man ajansı, şark cephesi hakkında ]arının kısmı külli~i ile karşılaşacak-
derdiğiniz telgrafı aldım. Hissiyatı- yüktür. Gerek tayyarelerimiz, gerek şu malı1matı veriyor: tardır. 
mza teşekkür eder ve bayramınızı :1e dafi toplarımız karşısında Fran - Alman kuvvetleri dün Lodz şeh- o kısmı kü11i ki şimdiye kadar K ud Üs' teki ihtilafı da kaldırdı. Her 
kutlulıyarak saygıla1·ımı sunarım. sızlar epeyce tayyare kaybetmişler - hiç harbe girmemiştir. Alman kuv-

Ahdülhalik Renda d. ı ini zaptetmişlel' ve çekilen Leh kuv- • k • t f J .1 • d 
ır. vetlerini takibe başlamışlardır. vetleri, katiyen süratle ilerleyeme- J 1 ara ngı terenın yanın ad l r 

Büyük Mille t Mecliaıi reisi Roma, 10 (Radyo) - Berlinden mektedirler. Şarkta Alman kıtaları K d" 10 (R t 
... bildiriliyor: Kuvvetlerimizin Varşovayı işgalin . . . u. us, v adyo) - ngilterenin atılmı§tır. Filistindeki Arapların, su 

Aziz toprakla;,·na düşman ayağı- Erkam harbiyei umumiye reisi, den sonra bütün Leh askerleri ve için bir çok zorluklar başlı~ aca k- _ırırışmış oldugu harp, Filistin buhra- riye nasyonalistleri gibi hareket ettik-
mn teması bütün Türk milletini he- Bitlere. Alman askeri makamntmın halkı arasında manevi bir bozgun ol- tır. Çünkü Polonyanın şarkında mu~n nın~ kati bir çare olmuştur. Müşterek !eri görjilmüştü:r.. Yahudi tethişçilii'i 
yecanla ayaklandıran güzel lzmiri- şimdiAlmanyının garbında yeni te- muştur. Halk da askerlerle beraber tazam yollar yoktur. Sonbahar yag- iehlıke karşısında Arap dünyası ile de tamamen kalkmış gibidir. 
mizin kurtuluş günü şüphe yok ki her şekkül eden cephe üzerine dikkatini şarka doğru çekilmektedir. Tayyare murlarıı da başlayınca Alman hare- garp dünyası meseleleri ikinci plana 
Türk için mukaddes bir bayramdır. teksif ettiğini bildirmişir. kuvvetlerimiz de çekilen Leh kuvvet- katı daha zorlaşacaktır. <e«***>»-----
Bu bayramı ayni saadet ve surur için- Berlin, 10 (Radyo) - D. N. B. Al- terini takip ile bombalamaktadırlar. Varşova, 10 (Radyo) - Polonya 

de çok sevdiğim İzmirlilere kutlular - --------- ---- ------------- ajansı Varşova müdafaasının ha- B rlin'de Fransa 
ve atiye matuf en hararetli temenni-
lerimin k endilerine iblağını rica ede-
r im. 

İstanbul Vali ve Belediye reisi 
Lütfi Kırdar 

Ankaranın 
Kavaklıdere 
Şarabını 

Tadınız l 

Hitler, işgal olunan yer
leri ilhak ediyor 

zırlanmakta olduğunu, cephelerde 
bugün vaziyetin hiç değişmediğini 

bildiriyor . 

Hususi etomobiHer müsa- Gelecek sene için şimdi· 
dere edildi den hazırlanıyor 

Londra, 10 (Radyo) - Berlinden Paris, 10 (Radyo) - 1940 senes1 
· alınan haberlere gö d b ··t·· · · ı k d · sap Polonyanın Hitlere bütün ordusunu A . re, ora a u un ıçın yapı aca enız inşaatına karşı· 

batı hududunda toplamak imkanını ve- hususı .otomobıller, hükumet tarafın- lık olmak üzere 150 milyon franklık 
recek bir suretle ezilmesi esasına da- dan müsadere edilmiştir. bir tahsisat ayrılmıştır. 

Rusya H•tlerin Polonya hakkındaki yanmaktadır .. F akat Polollya henüz ı a D • • ı 
' teslim olmamış ve orduları Varşovaya 'Kg~u n~ Lll ~ ~'23\ o 

Pro1· elerile alakadar olmak istemiyor çekilmiş olm~kla.beraber bozuı:nam~ş- ~ ~ IF9I ~ g~r er 
b~RuzyaHillerınP~ooy~ab~~~ ı•~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Pa~o~~~uz: it Bankası pav· Berlin, 10 (Radyo) - Hitler, Po- miyecektir. Bundan başka Romanya- leri ile aliikadar olmak istemiyor gö - Roma - Vıyana: . 
ronu bıtıf~ı Evkaf pavyonu kar- , lonyada Alman ordusu tarafından iş- nın da Polonyaya teslimatına devam rünmektedir ki, bundan da Almanya . R~ma,. 1~ (Radyo) - Ge~enl erde inkıtaa uğrıyan Roma - Vj,yana 
flSL. gal olunan yerlerin Almanyaya ilhakı ettiği Bükreşten bildirilmektedir. Ha- ile Sovyetler birliği arasında Polonya- şımendıfer ırtıbatı tekrar teessus etmiştir. 
Kavaklıdere Şarabını için 9 eylulde bir kararname imzala - rekat zemini şarka intikal ettiği nis- nın taksimi hakkında hiç bir gizli pakt Slovakyada Macar tevkifatı: 
KEMERALTI : mıştır. bette Alman kıtaatı için zorlaşacacktır. mevcud olmadığı anlaşılmaktadır. Bu- Budapeşte, lO (Radyo) - Macar ajansı bildiriyor : 
S k b kk l Amster<lam, 10 (A.A.) -Leh ordu- Doğuda iyi yol yoktur. Ve toprak mü- na binaen Almanya ihtiyatlı davran - Slovakyadaki Macar ekalliyetleri arasında mühim tevkifat yapıl-

a ız a a iyesinde !arının ricatı hakkında tefsiratta bu- sait değildir. Sonbahar yağmurları mak için doğu cephesinde büyj.ik şiliih- mıştır. Slovakyadaki Macarların şefi Kont Esterhazi polis nezareti al· 
Al.SANCAK : lunan Hollanda Sosyalist organı Het- başlayınca bu zorluk daha ziyade arta- 1ı kuvvetler rrpıhafazasına rnuhtşç o- tında bulunmaktadır. 
İmren bakkaliyesinde volk gazetesi pugünkü baş makalesinde caktır. Jacaktır. Yani Polonya teslim olsa bile Amerikahların yardımı: 
Al.SANCAK : ezcümle diyor ki: Diğer taraftan Hitlerin Polonyanın bu hal askeri ehemmiyı:?U ne olurşa ol- Vaşington, 10 (Radyo) - Amerika Kızıl haç cemiyeti, Polonya h e-

J!ı S t ld «Leh cecphesi bu suretle pek ziyade muhtemel mağlubiyetinden sonra Fran sun bugünkü vaziyeti değiştirmiye - sabına _çadır, ilaç, l:ınttaniye mübayeası için elli pin dolar vermiştir. 
azar an r a a.. kısalacaktır.. Artık Almanlar Leh sa w~ İngilt_ere ile müwlµ!reye giriş - rektir. Paristeki Amerikan hastahanesine de 25 bin dolar yardımda bulu-

ARA YINIZ r kuvvetlerinin kısmı küllisiyle mücade- mek ve barışı emrjYnki esasına istinad 1914 de ne Belçikanın ne de Sırbis- nulmuştur. 
- CENAP AN D - ı Jeye mecbur olacaklardır. O kısmı kiil- ttirmek çarelerini arıyacağı hakkm- tanın i~gali Almanvanın ümit ettiği ka Varşovadan aYTılanlar: 

Kavaklıdere Şarap Fabrikaaı li şimdiye kadar harekat haricinde hı- daki haberlere temas erien Handalsblat ti tesiri yııpmamıştır. Bununla berab"r Londra'. ~O (Radyo) - İngiliz istihparat nezareti. Polonya H:ırici· 

A N 
KARA tnlmuştur. Bundan sonra Alman ileri gazetesi de su satırları yazıyor: trıgiltere ve Franc:a o ııımı:ıT\ hMır de- ye nezaretı ıle bazı sefaretlerin Vaı~o\•adan ayrılmış olduklarını bil· 

._ _____________ _. 1 harp.keti baeladıfrı a!Jratle dAva~ ~- ~~"'"cıırt bıtibı:ı.R llÖl'P, Pil siY.l\Si be- ı irillPrı'li. ı-1\Mtii i,qe lıe7.1rrı1 .. t.0"" dlı"IDektecHr. 
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I-I =l · p · ki s 0 !1 e s Ü r ~ b i , . r. F kat 
I ' ' 1 A ~ a: a yı ı aca.(tır. ı \ırnan, a 

fngiliz Donanmas1 

(ANADOLU) (SAHİFE: 3) 

ita/yanın harbe girmesi 
nsanın kararı' mevzuubahs olamaz 

atıbnca
eğ.z! 

ita/yan gazeteleri, 
etrafında uzun 

hep bir ağızdan bu mevzu 
makaleler yazıyorlar-

Roma, 10 (Radyo) - Matbuat, !tal met edecek bir siyaset takip ettiğin - D'İtalia gazetesinde Virjino Gaydanın 
yanın bugünkü vaziyetinden bahisle u- den, İtalyan milleti için bir harp mev- yazdığı makalede, İtalyanın harbe gir
zun makaleler yazmaktadır. Gazeteler, zuu bahis olamı)'acağını ve herkesin mesi için hiç bir sebep mevcud olma

. n ine Ü R 1y hı:;. mutlı .~ka sı· la" h .. İtalyanın ancak kendi menafiini nazarı bu hususta müsterih olması la?:ım gel- ciığı ve çünkü, 1914 de olduğu gibi şim 
·~ ~ - dikkat.e almak mecburiyetinde bulun- diğini kaydediyorlar. di hiç bir tehlike tasavvur olunmadığı-

b ..., O ~ d duğunu ve Mussolinin İtalyan impara- Mussolinin naşiJ;i efkarı olan jurnal nı yazıyor. 
(; unu a il.ama g a aşı a l torluğunun iktisaden inkişafına hiz -

\ tısla mevzuu bahis olamaz. İngiltere ve 
F'ransa1 hu harbin sonunda Almanya-
3:a ıstcdiklerini lrnbul cttireceklenHr. 

İn•• 'tere istihbarat nezareti diyor 
ki Düv:zimiz şıı olacaktır: 

Fransız hazinesi Amerikan 
Tayyarecileri 

f ngiltere harbe ıle:vam edecektir. u k b h b k 
Harp iki sene sürebilir. Fakat bu es- zun sürece ir ar ı ar- Al 
nada üçüncü Ravhş muhakkak silah- ! k k d d 1 d manyaya karşı gÖ• 
larla yıkıla~aktır; . . Şl ıyaca a ar o u ur nıillıi yazılıyor-/ ar 

1 Bu :hnrbıı~. netıc.esı anc.~k ~esullerı~ı Paris, 10 (Radyo) - Maliye nazırı karşılaşmıyacak kadar dolu olduğunu Londra,10 (Radyo) _ Üç yüz A-
r.ezal:mnı gormesıYle mumkun olabı- Pol Renyo, bugün radyoda bir dekle- \'e alınan mali tedbirler sayesinde merikalı tayyareci, Almanyaya kar 

l lır. . . . . . raşyon yapmıştır. Pol Renyo, Alman- Fran.sanın uzun sürecek bir harp için şı İngiliz ve Fransızlarla beraber 
, Ha~JJı ı~tı:venlrı:~ :~u·şı h~ç bır k~}~ıt vaya harp ilan ettiği gün Fransanın hazırlanmış olduğunu, Fransız altını- harp etmek için gönüllü yazılmışlar-

\ e şaı tn tabı ol mı~ m •. k haı P edecegız. malen ne vaziyette bulunduğunu uzun nın mebzul bulunduğunu kaydeylemiş- dır. 
--0 *0 uzadıya izah ettikten sonra Fransız tir. oo*oo---

A, m an Iar a karşı hazinesinin hiç bir zaman müşkülatla J 
--~cu***»• aponya 

Gônüllü a! y~arı teş· Normandı· Almanlar lngiltere ile art'lj'l 
kil olunuyor buluyor 

Londrrı, 10 (Radyo) - Royter B* A • k . J } tt• kl • Tokyo, 10 (Radyo) - İngiliz se-
ajansına göre, gerek Londrada V€ }( ffiefl an Şlf• şga e l erı yer-

firi Sir Rober Kreki, bugün başvekil 
ffereksc Fransa da, Lehliler, Çekler, k ı-• t } d 1 d b •• •• k Abe tarafından kabul edilmşitir. Sc-
Yahudiler ve Avusturyalılar gönüllü et1ne Sa l l er e UYU meza- fir, ingiliz ateşemiliterinin serbe:,t 
<ı)aylar tc~kil etmeğe ve İngiliz - Nev'"·oı·k, 10 (Rad~'o) - Fransa- J · 1 b k I d d • .r • .r ıra ı masın an olayı başvekile te. 
Fraınz hatlarında Almanyaya karşı nın en büyük vapuru olan Norman- lffi yapıyor ar şekkür etmiştir. 
"harbe girişmeğe karar vermişler ve di, bir Amerikan vapur kumpanyası Paris, ıo (Radyo) - Pat Ajansının japonyanın, ingiltere ile arayı bul-
uerhal faaliyete geçmişlerdir. Gö- na satılmıştır. V~purun mürettebatı, rnrdiği son haberlere göre, Almanla- mağa karar veı·diği söyleniyor. 
nüilü olarak te~kkül edecek kıtaat, Fransaya dönme.k ü.ze~e bir Ameri- rın işgal ettikleri yerlerde ~aziyet son s· Al . 
kendi bayraklarını taşıyacaklardır. kan .~apuru~a bınmıştır. ·-· derece fecidir. Almanlar bir çok yer- lr ffiafl tayy areSJ 

Londra, 10 (Rariyo) - Londra sc-' ve Fran~ının giriştikleri büyük hnrp. I 
lahiyettar mahf:lleri, Almnn propa -1 ten tevellüt etmektedir. 

-=*=-·- Kom l\1arı Transatlantıgı de bura- lerde halkı küme halinde petrolle yak· u /[ d • d 
F ransada ya gelm'.ştir. Bu vapur, harbın sonu- mışlarclır. no an a ii.zerın e 

na kadar Nevyork limanında kala - Polonya ordusunun istirdad ettiği uçtu 
Polony _-ı/ılar alayLar caktır. * Melen kasabasında Almanların 46 ka- Amsterdam, 10 (A.A.) - Matbu-gandasının Aimanyada ileri slırıiüğ'i.l Bu harp, Hitlerızmin Avrupadan 

.sükut Ye yatışmayı bir kere daha ya - : .ıimasınu ka 'ar devam edecektir. Biı 
lanlamaktadırlar. Almanyada umum! "l.idah,,lc ·ıe harbi bırakmak veya her 
uir eııd'şe vardır. Bu endişe, İngflteıe, suretle olur.sa ol ·un suih yapmal-

t k ·ı d• f -=. .=- dınla 40 çocuğu kesmiş ve yolda bırak- t b.. b·ı .. 
eş 1 e ıyor ar A . k K Ih · mış oldukları görülmüştür. a urosu ı dırıyor: 

Paris, 10 (A.A) - Hariciye nazırı rnerl a iZi aç V 10 (AA) s· ·ı h lk Gece yarısından sonra saat 1 ile arşova, . . - n•ı a ., 
Bonne ili! Polonya sefiri Fransada ya- Polonya' ya 50 bin arasında yeni yeni zayiat verdiren sık - arasında Hollanda topraklarrnda-

6 şıyan Polc..ınyalıJarrlan mürekkep bir as !'ıık bombardımanlara rağmen bütün k~ Lilburgun bir kısmı üzerinden 
A met , keri cüzütam teşkili için bir itıl.iif imza Jofar gönderdi ahalinin yardımı ile müdafaa hazırlık- b.r Alman tayyaresi görülmüştür. 

etmişlerdir. Derhal teşkili derpiş edi- Vaşington, 10 (A.A.) _ Ameri- larına devam etmektedir. l\lerkez etra- Berlindeki Hollanda orta elçisi bunu 
len bu cüzütam Polonya zabitlerinin ka kızılhaç cemiyeti Polonya kızıl- fındaki bütün mıntakalarda siperler protesto için emir almıştır. 

nada 
DUn A 1manyaya karşı hat·p 

ilan etti 

kumandasında ve P~Jonya bayrağı al- haçı hesabına sahra hastahaneleri kazılmaktadır. G l V d 
tında harp edecektır .. Bu cüzütamın için çadır, il5.ç ve battaniye müba- F d enera eygan 
L?tün masrafları P?l~nya hükümetine yeasına elli bin dolar tahsis etmiş- r ansa' a Ankaradarı llev ruta 
aıt olacak fakat sılahlarını Fransa tir. J 

verecektir. Amerika kızılhaçı Paristeki Ame Altın kaçakçı/ığı ya· gitti 
PARİS, 10 (RADYO) - Ka- fil, Kanadaqın 41manynya harp ilan rikan hastahanesine de yirmi beş bin pan/ar ceza görecek Roma, 10 (Radyo) _Fransız ge-

nada parlamentosunun son top- ettiği hakkındaki /ıııberi sevip.çle kar- Çembc;rlayn dolarlık yardımda blunmuştur. nerali Vcygand, Ankarada Türk as-Par"::, 10 (Radyo) - Hükumet. 
1antı::ımda, Alma.nyaya harp ilan edil- şılamıstır. kerı~ ricaliyle koı1uştuktan sonra bu 

~ Altın kaçakçılığı yapanların teczi - 1 -

nıesi hakkındaki brarname ittifakla Paris, 10 (Radyo) - Kanada $e- Le/ı mil!e 'ine bir be· Ytıgoslavya'da yesi hakkında bir kararname neşret- gün Beyruta müteveccihen hareket 
kabul edilmiştir. Kararname, tayyare ııatörlerinden Manken, verdiği beya - miştir. etmiştir. 
ile Londraya gönderilmiş ve geç vakit natta demiştir ki: yannaıne (!Önderdi Alınan askeri tedbirler 
İngiltere kralı tarafından tasdik olun- - Hitlerizmi pugün. or~a~an kaldır- Londra., 10 (Radyo) _Başvekil Belgrad, 10 (A.A) _ Yugoslav 
nıuştur. Bu itibarla Kanada hükümeti, mazsak, onu, yakın pır ahde htıdud- Çemberlayn, Leh milletine bir beyan- yada alınan as1teri tedbirler hakkın-
bugünden itibaren Alr •. anya ile harp larımıza kadar uzanmış olduğunu gö. name göndermiş ve hürrivet harbin d b 1 k tl d ı h 

.r - a ya ancı mem e e er e yan ış a-
halinde bulunmaktadır. receğiz.> de Polonyanın gösterdiği büyük fe- herler neşretmesi münasebetiyle iyi 

Paris, 10 (Radyo) - Siyasi meha- c.lakarlığı takdirle yad ettikten sonra; malO.mat alan mahfiller normal çer-
**=------ İngiltere ile Fransanın, hak ve adalet cive dışına çıkmıyan bu tedbirlerin 

Eksir Şahap 
Basur memelerini gi
derir. Kuvv ti, erkek· 
/iği, iştihavı arttırır 

Bir bayan aranıyor 
Müessesemizde çalışmak üzere 

temiz, terbiyeli bir kadına iş verile
cektir. Taliplerin müracaati. 

Sıhhat Eczahanesi Kemeraltı 
Caddesn 

Y B k • ı • için Polonyanın yanıbaşında harp et- • .~ . 

Una·n aşve ı 1 tiklerini ve hedefleı·ine varıncaya ka- dıger memleketlerde alınan tedbır-
. leriııvüsabndan uzak olduğunu kay-~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• dar silahları bırakmıyacaklarını bil-

z h 
•} clirmiştir. dediyorlar. Bu mevsimde daima ih-

er rİ ya ta ve ayvan üretı mesine -=*=-- tiyatlar çağrılır ve manevraların her 

ehe""mı'yet verilmesini bildirdı· Alman vapurları sene olduğu gibi yaz başlangıcında 
H" ve şimdiki hadiselerden çok evvel 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
'Atina, 10 (Radyo) - Yunan Ge

nelkurmay başkanlığı, Muharip mem 
leketler sularında sefer eden Yunan 
vapurlannın bu hükftmetler tarafın
dan müstehid bütün ka -
rar ve tedbirlere harfı harfına ria-

yet etmelerini bildirmi~tir. B-aşvekil 
general Metaksas, bütün makama
ta bir tamin göndererek Yunan top
raklarının ekilmesine ve hayvanla
rın üretilmesine ehemmiyet veril
mesini bildirmiştir. 

Paris, 10 (Radyo) - Portekizle İs- başlamıştır. Her halde bütün sınıf
panya limanlarına iltica etmiş olan ları alakadar eden büyük mikyasta 
Alman vapurlarının telsiz cihazları ile nelb değil talim devresi için ferdi 
radyoları mühürlenmiştir. celbler mevzuu bahistir. 

f 

Son Dakika: 

İzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 
Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve ıan'at icaplarına 

göre yapılır. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ve dosyaları 
anccak ınücellit ALI RİZA müessesesinde yapılmaktadır 00 

Atenie Sipariş üzerine lüks alb'Jmler yApılır. 
Müessesenin siarı sağlamlık. giizeJlik :vr- sürattır. 

Vqputu yolcu'arından 237 
kişi Glazkova vardı 

Londra, 10 (Radyo) - Alman tah 
telbahirleri tarafından b;}tırılan A
tenie vapurunun mürettebatından 

237 kişi bugün Glazgodda gelmiştir. 

Bunlar, Amerikah, Leh ve Almanlar
dan mürekkeptir. 

Yugoslavyada v J 
Gönüllü yazılmak QrŞQVQ önünae 

yasaktır lzmir Yün Mensucatı 
Belgrad, 10 (Radyo) - Yugoslav 

yadaki ecnebiler:n, gönüllü olarak Leh/ilerin kurdukları müdafaa hcı.t- T,, A. Sirketinin halkaptnar kumrrş fobrikQSl 

-=·*·=-

Litv~nof 
Tevkif ed'lmedi 

::~~~!~i.y~U::~:~i;ee::~;~ j~~::~ tında kanlı muharebeler başladı 
edilmiştir. P~ris, 10 (Radyo) - San dakika- mıyorlar. 

ıı da alınan haberlere göre, Polonya Londra, 10 (Radyo) - (Deyl Eks 

Metaksas 
ordusu başkumanqanı mareşal Rydı pnıs) gazetesinin cephe Il'.lUhl.\biri, 
sm·glii, Varşova önünde tesis ettiği Polonyp.lıların, şimHiye kadar hep 
müdafaa hattında Almanlara gayet muntazam bir suı·ett~ ric'at ettikle

/ ta/ya sefiri le konuştu şiddetli bir muharebeye tutuşmuş- l'ini ve bütün mühimmat ve cephane-
Moskova, 10 (Radyo) - Sabık Atina, 10 (Radyo) - Başve~il ge- tur. Muharebenin, bütün şiddetiyle lerini kurrarak Vistül nehrini geç -

Hariciye komiseri Litrinofun hapis neral 1\fetaksas, bugün Italya sefirini deyam ettiği söyleniyor. Almanlar, meğe muvaffak olduklarından, bun
edildiii hakkındaki haberler yalan- kabul etmi§ ve uzun müddet konuş - Polonyalıların müdafaa hattını yar- dan sonra şiddetli surette mukave
dır. muştur. mağa çalışıyorlarsa da muvaffak ola· met göstereceklerini bildirmektedir. 

Tarafından mevsim dolııyiaiyle yeni çıkardığı kumaşlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiEeler içip bu mamulah terdh edin 

•~S A T 1 Ş Y E R L E { I • 
B"rinci kordoqda 186 numar~da 

ŞARK HALI T. A. Ş 



" ~SAHiFE 4 > ~ {ANADOLU) ra.zartesi 

Sovyet Rusya 
Kumandan Hainsin! - Battarafı 1 inci Mlıifecle -

yah harflerle U. S. S. R. harfleri ~ 
ııi resmedeceklerdir. Güvertenin ü
Zel'inde kaptan köprüsüntin arkasın
da 3 numaralı anmban kapağına 
da Sovyet devlet bayrağı ve bayrağm 
altına beyaz ha.r.flerle U. S. S. R. 
harfleri çizilecektir. Geceleıyin pro.
va direği altında da yeşilkırıruzı ye
şil üç ışık yakılacaktır. 

~- ~ · ~ ' 
:~_ .. KOOAK" 1kiz de -~ekeblllrsiniz 

Tertip eden: ANT SVOKU 190 Çeviren: Kimi ORAL 

tGeneral Jofr, maznun kumandanın hu
\:susi bir maksat tak!? ettiğine dair b.ir 

kanaat bes'emediğ-ini söyledi 
f Genel'al jr f · - Wr insan, karşı.;;111 
O.ak:~ le miiı a .. ·~a ede:·ken. tezyif -

ği netcelere göre ölçülür ve ölümce 
zas1111 müstelzemdir. 

!~:. L.çın malıdır ve bu na im kan var- .-Allt;;:lllll!N~!l9A--v--oll!!!!!ll!!llllL-·u~ 

Palye - D n. ne er kanı ha biyei 
11mumiyeyi ve ne de, mukaddemal 
maiyetinde bul unclt•i{um !'Ü gibi ku
mand~nı tez.y f etmek :stedim. Bu -
nunla beraber, b:r takım skandalla
ı·m tarafınızdan müsamaha gördüğü
'llÜ hissettikçe, kendimi tutmağa 
muktedir olamıyordum. Bunu da be
nim karektel'ime bağışlayınız. 

Genel'al jofr - Benim ileri sürdü
iüm kanaatin bir skandalı müdafa -
aya matuf olduğunu nereden anlı -

f
orsun uz? Sizin fikriniz başka , be -

;ıQıim görüşüm başka olabilir. 
Palye - Ona şüphe yoktur. An

{ ak, benim itiraz ettiğim nokta, ge
:neral (L) hakkında ya~ılan ilk tah-

GÜNLÜK SİYASI G.\ZETE 

Sahip ve Bqmuharriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı iıleri 
müdürü 

HAMDİNÜZHETÇANÇAR 
iDAREHANESi 

İzmir İkinci Beyler Sokak 
C. Halk Partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776. P. kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1400. Altı ylığı 800 

kuruştur. 

Yabancı memleketler için sene
lik abone ücreti 27 liradır. 
Günü geçmif nüshalar 25 

kuruıtur. 

'
!ldkatın, kelimenin en hakiki manasiy 
le bir hata olduğudur. ·------------------------! . General jofr - Bu mevzu, lüzu- ANADOLU MATBAASINDA 

~ mu kadar izah edildi. Müddeiumumı Basılmıştır. 
bu husmıta pek çok sualler sordu ve •=====;;;;;;;ıı_.ıı:m_lllllİ_ .. =====ıııı=ıı• 
ben de cevab verdim, Binaenaleyh, •------------ -
tekrar bu bahse avdet etmemiz doğ Dr. Nuri Şemsi 

ı ru olamaz. . . _ 
PaJy°e - General (L) nın hususi Güneren 

t mabadlar takip ettiğini ve bun -
( dan dolayı erkanıharbiyei umumiye Emrazı inta.İıiye hastanesi li-

2 -Birinci madde de zikri geçen 
gemileri işletmekte olan idareler ve 
tet.ekkü.lller yukarıdaki :işaretlerin 

derhal resmetmeğe mecbur edilecek
'.:r. 

ıJ - Birinci madde de yazılı ııe

mi t-.. r :n kaptanları kıçtaki bayragın 
denizde ~ece gündü'Z muaafazaya 
mecbur ettirilecektir. Geceleyin bir 
harp gemisinin veyıı.hud bir tı:ıy~'are
nin yaklaşması takdirinde proj ek -
tör ile veyahud el feneri He U. S. S. 
R. Mvrs işereti verilecektir. 

4 - Yukarıdaki işaretleri hamil 
o1mıyan gemilerin Sovyet limanla -
rından dışan çıkması menedilecek -
tir. Hariciye halk komiserleri Sovyet 
t icaret gemilerinin bu işaretlerini ya 
hancı hükumetlerin ıttılaına arzey
lemiştir. 

Uo"tor 
Bakteryolog 

A. Kemal Tonay 
BuJ.,.ıeı, aalgl.D llMtablda.r 

mttehamm 

(Verem ve saire ) 
&.nahane polU. karakolti ,... 

amda ''' 
Telefon: 4115 

"KODAK" JUNIOR 620 . 
' Anastigmat objektif, otomatikı 

Yeni Krome Modeller 

1550 ~ 

lir.adan başfar 

KOOAK satıcılarından arayı"rz 

ve ya şu adrese müracaat ediniz : 

KOOAK Şirkett - Beyoğlu. İstanbul 

niıı hücum emrine itaat göstermedi - buratuvar ıefi ı•·-------------·• 

'
~~s~lem~~~H~uz? HM~~nıT~~M~~s~ -------------~--------------/ 
~neral jofr - General (L) nın kak 15 No. da kabul eder. 11 i lk Mektep binası yapılı}·or 

liuımsi bir maksad takip ettiğini söy , _________ TEL_ ... =-4.0.s.1_
1 

Sperco Vapur 
Acentası lemedim. Istanbul belediyesinden 

Palye - Fakat ' mahkemeye ve- T t • lstanbulda muhtelif semtlerde yeniden inşa edilecekk on bir ilk 
rilmeden evvel tetkik nazarlarınız - aze, effiJZt UC. UZ ROYALE NEERLANDAISE 

okul binasının inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. · 
dan geçmiş olnn ithamname, bu ka 11 A İhale l 4ı 9 ı 939 perşembe günü saat on be~te İstanbul belediyesi KUMPANYASI 
naat üzerine tanzim edilmiştir. aç d . A • d ı k M h Ulysses vapuru Elyevm limanımız 

"'~ 1 . f H A k ad aımı encümenın e yapı aca tır. u ammen bedeli S 21 . 190 lira 7 3 d 1 Ut:nera JO r - < ususı ma s - kuruş ve ilk teminatı 24,597 lira 63 kuruştur. a 0 up Anvers - Roterdam ve Ams-
lan cümlesi, müstantik tarafından LJer türlü tava/et Şartname 26 Jira 6 kuruş mukabilinde İstanbul nafıa müdürlü - t.erkdam limanı.arı için yük alarak ha-
kullanılmıştır. Bu da, ithamname - rı~ ı e "'t edec kt 
nin kanuni hatlarla çerçevelenmesi çeşı.t/erı· ğünden alınabilir . Taliplerin 939 yılına ait Ticaret odası bu işe benzer .s"'VEN e 

11
" t t . 

150 000 r l k · k1 d · 'h 1 d ki ~· 1 f · SKA OR ENT L NIEN-için 'V. apılmış bir ııeydir. :.ıı en az . ıra ı ış yaptı arına aır ı a e en se z gun evve s- <tBARDAL T u 
~ H d• N•• h b 1 f ··d·· l··~·· d ) kL hı· 'k ı ·ık . ' AND) vapuru 20-~5 ev-Palye _Fakat, mahkeme eğer affi l UZ · et tan u na ıa mu ur ugun en a aca um e ıyet vesı a arı ve ı temı- l~l 939 .h . _ · 

bu Cümleye l~iba etse~·di, general nat makbuz veyh mektuplariyle 2490 numaralı kanuna göre hazırlı- tu 
1 

Rtarı !erme do~ru beklenmek-
l~1 .J Ç kl k l fi ha- .1 .. d'' k f e o up otterdam Goteborg Kopen-

(L) yı birinci derecede vatan haini an çar yaca an apa t ze.r arını ı le gt nu saat on orde adar stanbul dai- h H l . f ' . '. . .. 
d k mi encümenine vermeleri.. 15 26 5 1 1 608 J / 2970 lag vke he sıkng ors lımanları ıçın yuk 

tela.kki etmek mecburiyet·n e a - a ara are et edecektir 
ln·dı. Halbuki maımun, emre itaat- s hh t . Istanbul beledı·yesı·nden: FİNSKA. ANG. A. B 
". ı·zıı·g-ı'nden başka bı·r cürüm işlemiş l a ecza ne s l t ,, ı·ı· k (SA MAA) vapuru 11 eylUJ 939 
değildir. Başdurak Büyük Salepçioğlu ha- Muhammen tarihinde beklenmekte olup Göte-

General jofr - Harb esnasında, nı karşısında Teminatı · Bedeli borg, Kopenhag ve Helsigfors liman-
alelade bir itaatsizlik, tevlid edece-1~'---------------• !arı için yük alarak hareket edecek-

Eksiltme ilanı 
Aydın su işleri 4 cü şube mü· 
hendisliğinden: 

A) - Eksiltmeye konulan iş. 
Aydın bataklığı kurutma kanalının 1 +330-5+600 ncü ki
lometrelerinde iki adet betonarme köy yolu köprüsünün 
inşası. 

B) - Köprülerin beherinin muhammen keşif bedeli (3447~ ~ir~ 
(9) kuruştan (6894) lira ( 18) kuruştan ibaret lup vahıdı fı
yat üzerinden ihalesi yapılacaktır. 

C) -- Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
D) _ Eksiltme 28 eylul 939 perşembe günü saat ( 15) de Aydın 

su işleri 4 üncü şube mühendisliğinde yapılacaktır. 
E) _ istekliler şartname, proje vesair evrakları su işleri mi.ihen-

1432.38 19365.00 Hastahaneler yıllık ihtiyacı için alınacak tir. 
131000 kilo Süt, 30000 kilo Pastörize ve 

319?.25 
625 kilo Yoğurt 

42550 00 Hastaneler yıllık ihtiyacı için 
92500 kilo Dağlıç Eti 

Ossiria vapuru 13,9.939 tarihinde 
gelerek Brendizi, Venedik ve Triyes

alınacak te liman_larına yük olarak hareket e

Muhammen be?elleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 
ayn ayrı kapalı zarf ekşiltmesine konulmuştur. ihale 18 19 / 939 Pa- ITALIA SOCIETE ANONIMA 

decektir. 

z:ırtesi günü saat 15 de fstanbul Belediyesinde daimt encümende ya- Dl NAVİGAZIONE 
pıli'l.caktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde gö- (CONTE Dl SAVOİA) 13 
rülebilir. Talipler~n ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 nu- ey!O.l 939 tarihinde Cenov=~~~r~ev
maralı kanuna gore hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat yok için hareket edec kt' 
14 de_ ~~ar dai~1 en;!!_~ne vermleri ı_ 6_11 l!>_ ... (~01) (AGUSTUS) Motö:ü ~~ eylUl 939 

Deniz levazım satın alam komisyo tari~inde Cenovadan cenubi Ameri-
ka lımanlarına hareket edecektir. 

nundan: SERVİÇ~ ~ARİTİME ROUMAİN 
A lba J ulıa vapuru 30-9-39 tari -

1 - T~hmin edil~n bedeH 4C840 lira olan 8 kalem boya malzemesinin hinde beklenmekte olup M lt c _ 
rnevcud şartnamesi _muci~ince 21/ 91939 Perşembe günü saat 10 nova ve Marsilya limanların: ;ük :_ 

_, 

-Seyyatat.ıi1J~ ~ l 
4j ; 

- Eğlentilerinizd~ 

r- : G_ezint iler;.'!!i~e 

·-Tatlı 
\. --- -
,zama~f'~clfi 

6X9 ım. 

Den Norske Middel
h '.1Vslinje 

cBayard» vap. 25 eylülden 28 e,
lüle kadar Diyep. Dünkerk ve Nor· 
veç lim ..ı nları için yük alacaktır. 

«Bosphorus» vap. 25 ilkteşrinden 
28 ilkteşı·ine karlar Diyep, Dünkerl<; 
ve Norveç limanları için yük alacak
tır. 

İzmirden hareket 
AMERiCAN EXPORT LİNES, lncf. 

Ekshibit or vap. 10 eylüle doğru 

bekleniyor. Nevyork için mal alacak 
tır. 

Eksminer vap. 17 eylüle doğrıa 

bekleniyor. Nevyork için mal alacak 
tır. 

Eksmouth vap. 20 eylüle doğru 

beklen'yor. Nevyork için mal alacak 
Ekscello vap. 26 eylüle doğru bek

leniyor. Nevyork için mal alacak· 
tır. 

Pire tarikiyle 
Ekscalibur vap. 14 eylülde Pire• 

den Nevyork için hareket edecek• 
tir. ti 

Ekseter vap. 28 eylü.lde Pireğ.ea 
Nevyork için hareket edecektir. · 

D. T. R. T. 
Budapest vap. 18 eylüle· doğru 

bekleniyor. Tuna limanları ·için yük 
alacaktır. . 

I;>una vap. 24 eylüle doğ-r4 .bekle· 
niyor. Tuna limanları _İçin y.ük ala -
caktır. 

TISZA vap. eylül sonlarına ve ya 
hut ilkteşrin bidayetine doğru bek
leniyor. Tuna limanları için yük ala-
caktır. · 
SERVİCE MARİTİME ROUMAlN <la kapalı zartlfl eksıltmesı yapılacaktır. tarak hareket edecektir. 

2 - Muvakkat temınat! 3513 liradır. Durostor vap.· 30 eylülde bekleai -disliğinde görebilir. · 
f) _ Eksiltmeye girebilmek için 2490 No. lu kanunun hükümleri-

ne göre (5 1 7) lira ~ l O) kuruşluk ~uvakk~t teminat v~.rme
leri ve ihaleden sekız gün evvel ehlıyet vesıkası almak uzere 
Aydın vilayetine müracaat etmiş olmaları şar~tır. . 

3 - Şartıı:-ımesi her gün iş saatı dahilinde 234 kuruş mukabilinde De- yor. Kö.:;ience, Galas ve Tuna liman-HOLLAND AVUSTRALYA 
niz Levazım Sııtın Alma komisyonundan alınabilir. H T ları için mal alacaktır. 

4 - ! steklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede- (SPRİNGFONT~t~~ v~puru 3019 Vapurlan~ h~~e.ke~ tarihleriyle 

T c:kEf mektupları eksiltme gününde tesbit edılen sa~tt~n bır 
saat evvel Su işlerinde müteşekkil komisyona verılm~~ l Jl-
ması lazımdır. 30 5 11 18 

cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir t .h. d 1 k A . navlunlardakı degışıklıklerden ac~n-
arı ın e ge ere vustralya ve yenı 't · ı· t k b ı tm 

t 1 K d D L S Al K B k ı w · - e mes u ıye a u e ez -· saa ev\·e a~nmrıaşa a z. v. a. · o. aş an ıgına -ver- Zelnda limanlarına yük . al k b - · ... • · • · 
meleri. 7 ıı ~16 21 ( (6951) . k . . ara a. Daha fazla tafsılat almak açın 

te et edecektır. . Birinci Kordonda 150 No. da W.~f. 

!119-;-- Doktor ----.ı 
1 Cahit T uner 

Sinir hastalıkları 
muteha~ .. -:: 1 

Her gün saat 3 den sonra Şamlı 
sokak No. 19 da hasta kabulüne 
başlamıştır. 

Tel: 3559 

ı-·--Üperatör---·• 

Cevdet Mustafa 
GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştatibJ 

2 inci Beyler sokak furun kıı.rşıs ı 

No. 25 
' 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma komisyonundan: 
Teminat M. 

NOT:. İlandaki hareket. tarihleri Henry Van der Zee vapur acentalı· 
ile navlunlardaki değişikliklerden ğına müracaat edi!mesi rica olunur. 

Tahmin edilen Akçası 
dolayı acentemiz mesuliy'et kabu et- TELEFON: 200712008 

~ı1!ktan Cinsi " · Lira Kr. Lira Kr. Eksiltme şekli ihale tarihi Saatı 
4200 K. fasulye 546 00 40 95 Açık eksiltme 26/ 9 / 939 Sah 15 
2700 Zeytin 540 00 40 50 « « 26/ 9/ 939 Salı 15 / 30 

mez. Daha fazla t~fsilat için ikinci 
Kordonda SPERCO vapur acente· 
sine müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 2005 
:_>600 Nohut 432 00 32 40 < « 26/ 9/ 939 Salı 16 
J'340 Sadeyağı 2223 00 166 73 c c 27 / 9/ 939 Çarşamba · 15 , 

DoktoK 
Süleyman Çoruh 

1200 K. üzüm ·ıso oo rn 50 c « 21191939 çarşamba 15; 30 Olivier ve sürekası 
rwoo Pirinç 1440 00 108 00 c « 27 / 9/ 939 Çarşamba 16 Limit:d Çocuk Hastalıkları Mütehuaıaı 
1620 zeytinyağı 777 60 58 32 « · « 28/ 9/ 939 Perşembe 15 VAPUR ACENTASI Londranın The Hospital for 
:~700 Şeker 729 00 54 68 « « 28;,'9 1939 Per~mbe . 15/ 30. _ cEstrellano> vapuru 27 ağustosta 1 Sick Children ve Viyımanın St. Aı1 · 
3000 Sabun 930 00 69 75 « « 2819/ 939 Perşembe 16 da gelip 2 eyl'üle- kadar Londra ve Ra.ll · na ve Un. Kinder Sp. Nam b.aata· 

1 _ İzmir deniz komutanlığı birliklerinin yukarıda cins ve miktarı ya.zıh dokuz kalem erzak ayrı ayrı şart: için yük alacaktır. nelerinde etüd yapmakta ikt>n bu 
namelerle ve açık eksiltme suretiyle hizalarında yazılı tarih gi.in ve saatlarda Kışlada İzmir levazım UVERPOL HAT'ri kerre lzmire r.ıe l el"ek Bi.rincibe:-yt .. r 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. tOporhı..,. vapuru 30 ağustosa ka sokağında ( 42) numaı-ada bn- ..,~ 

2 _ Teminatı muvakkate akçaları hizalarında gösterilmiştir. dar Liverpol ve Glaskovv için yük ayenehane açm41tu·. 

3 _ Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. alacaktır . Her gün: 
4 _ İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesik& göstermek mecburiyetindedirler. DEUTSCHE LEV ANTE _ LtNtE 12 den 2,30 za 
5 _ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı cDelos> vapuru 23 ağustosta Ham 1 5,30 dan 8 ze kadar hıuıtala.w 

~ ve~il<alar1. ve temiıi:rtı muvakkataları ile birlikte ihale saatindan evvel -koİniı;;y·onuna müracaatları. bourge, Bremen ve Anversten ~lip [ __ "_...' -k-~bu'ı crtn. - Tel;forı · 2:i r(') 
----------....--------~~ 11 lo 19 24 · · ı .. ı; ~ ı> lsı.r.aktır. 


