
Her gün sabahlan lzmirde çıkar Siyasi gaze1e~ir. Telefon No. 2776 (Nüıhaıi lier yerde 5 kuruıtur) 

Çember/ayn 
Dün tayyare ile Paris'e gitti 
ve akşam tekrar Londra'ya 

döndü 
~---------------./ 

arpışıyor 

Amerikada silihlardan ambargonun kaldırılması ve bi. Ç b 1 taraflık kanununun tadil edilmesi ihtimali oek fezladır B .. emh er ay~ 
ugun arp vazıye-

Edenin 
Ga h • d f f k• t L tini izah edecek rp cep esın e muva a ıye t e- Londra, 12 (Radyo) - B. Çem-

Bitlerin tarıhi ıhaneti
ni anlatıyor! h• t d • •dd ı• k ' berlayn, yarın (bugün) avam kama.. 

ıs an a ıse şı et 1 mu avemet var rasında harp vaziyeti hakkında be-
• yanatta bulunacaktır. 

Adolf Hitler, bu asker, sizin eserinizde medhet
tiğiniz lngiliz askeridir! 

Soldan sağa Fransız orduları başkumandanı geıieral Gamelen, Fransız erkanı, harbiye reisi general Jorj 
İngiliz orduları başkumandan ı Vikont Gort, İngiliz erkanı h arb:ye i umumiye reisi general lronsid 

C PHELERDE VAZIYET 
Varşova'dan Paris -Londra 'dan Berlin'den 

Molotof 
Hariciye Vekilimizi 

Nazi tazyiki ve zulüm yer yüzünden 
kalkmadıkça i nsanlık rahat edemez 

karşıfamağa hazır· Londra, 12 (Radyo) - Dominyon- mız zaman vaziyetimiz bugünkünden 
!ar nazırı B. Eden, rad~·oda söylediği çok daha başka idi. Britanyanın bugün 

/an 1y or bir nutukta hulasa tan demiştir ki : kü vahdeti, İngilizlerin temiz vicdanın-
Belgrad, 12 (Radyo) _ Berlin Al- - Bugün bir hakikat vardır; nazi- dan doğmaktadır. Harbe tekaddüm e-

man istihbarat kançelaryasının bildir- !erle harp halindeyız. Tarihde hiç bir den ayların İngiltereye her hangi bir 
diğincı göre Sovyet Hariciye Nazırı, vakit Büyük Britanya bu kadar miit- suitcfsire mah~l olmıyacak şekilde va
yakında Türkiye Hariciye Vekili füıy lehit görülmemiştir. 25 sene evvel lıu- ziyetini tasrih etmiştir. :Ne bugiinkil 
Şükrü Saraçoğlunun Moskovaya yapa- günküne müşabih harp kararı aldığı- - Devamı 3 n cü Sahifede -

cağı seyahat münasebetiyle hazırlıklar # ~ 
yapmaktadır. 

00000 

Yeni Zellanda as· 
ker top~uyor 

Londra, 12 (Radyo) - Yeni Zel

landada gönüllü asker toplanmakta-ı 
dır. Binlerce kişi şubelere müracaat 
etmektedir. 

lngiltere valde krali· 
çesi ve gelini 

Londra, 12 (Radyo) - İngiltere
nin valide kr aliçesi, bugün gelini ba
yan Vindsor ile görüşmüştür. 

---oo*oo---

ASKERE DAVET 
· 316-326 Havacılar, 322 326 Top· 
çular, 317-326 istihkam ve lşıldak

çılar, 317-326 Muhabereciler 
çağırılı yer 

lZMlR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIC.INDAN: 
1 - Yeniden celbine lüzum görülen sınıflar aşağıda yazılmıştır. 

Bu sınıf ve doğumlu erlerin derhal şubeye gelmeleııi lazımdır. G~lmi· 
ye nle r in haklarında kanuni muamele yapılacaktır. 

A - Hava: 3 16 (dahil ) 326 ( d ahil) 
B - T opçu : 322 ( dahil) 326 ( d a h il) 
C - l atihkam ve lt ıldak. 31 7 dahil 326 dahil 
E - Muha bere 31 7 (dahil) 326 (dahil) 

Varşova, 12 (A.A.) - Polonya Faris, 11 (A.A.) - Havas ajan- Berlin, 12 (Radyo) - D. N. B. bil- Alman işçisi 
genelkurmayının telsizle 11 eylfil sının cephe vaziyetleri hakkındaki diriyor: 

2 - Mübadil ve muhacirlerle mülteciler (Ecnebi hükumetlerde 
ask e rlik etmiş olsu n olmasın) ikinci b ir ilan verilinceye kadar şubeye 
ge lmiyece k lerdir . .:saat 22,20 de neşrettiği 11 numaralı telgrafı: Kattovitz radyosu ile Varşovanın V b İ • 

tebliğ: Bugün bütün harp cephelerinde cenubu garbisinde Raszynde bulunan e Ser eS S{eDCl .. C'l!I!:.. ............................... . 

Düşman hava kuvvetleri faaliye- mesud inkişafl ar olmuştur. «Varşova bir» radyosu 8 eyliilde Al -
tine devam ederek kıtaları, rnüna - Polonyada, Alman radyosu ilk man kıtaları tarafından zaptedilmiş- H •tl 
kale hatlarını, şehirleri ve yollar ü- defa olarak Varşovanın zaptı teşeb- tir. B u iki radyo, emisyonlarına yeni- l ere 
Zel'indeki sivil halkı bombardıman büsünün akam.etini itiraf mecburiye. den başlamıştır. Kattovitz r adyosu, 

etmiştir. tinde kalmıştır. Batı ceph esinde, Almanca ve Lehçe, Varşova bir radyo- lJ Ü J 
Suvalki mıntakasında vaziyette Fransız genel kurmayının tebliği, su ise yalmz Lehçe neşriyatta bulun- cı ~ c um U a iki harp başlangıcında 

muhariplerin vaz iyeti 
değişiklik yoktur. Narevde, Lomza düşmanın mukavemetine rağmen, maktadır. Bu iki radyo, Alman radyo
nuntakasında ve Bug üzer inde, kıta- Sar'ın doğusunda mühim harekatın sudur. Dahili mukave· 
!arımız, çok mühim miktarda motör 20 kilometr elik bir ceph e üzerinde Berlin, 12 (Radyo) - Alman D. 
lü ve zırhlı kuvvetler kullanan düş- - Devamı 3 ncü Sahifede - - Devamı 3 üncü sahifede - met başlamıştır 
rnanla şiddetli çarpışmalar yapmak- 00 
tadır. Modlin önünde vaziyet ayni
dir. 

Varşova civarındaki çarpışmalar -
ela, hükumet merkezinin kahraman 
llıüclafileri, düşmanın hücumlarını 

kırmışlar ve geri püskürtmüşlerdir. 
l(utno mıntakasında, şarka doğru 
ilerleyen fırkalar, kanlı çarpışmalar 

- Devamı 3 üncü sahifede -

r 

lhracatcılarımız 
Okusunlar 

Ankara, 12 (Radyo) - Ticaret 
Vekaletinden : 

SLOVAKLARIN SESİ 
Hitle.r için harp et
mek istemiyoruz! 

Almanya ile Slovakya arasındaki 
siyasi münasebetler bozuluyor mu? 

1 - Bundan böyle Fransa ve Londra, 12 (Radyo) - Harbin ilanındanberi Almanya - Slovakya 
Polonya hariç olmak üzere her arasındaki münasebetlerin gerginleştiği Bnıtislavadan alınan haber
hangi bir Avrupa memleketinden !erden anl aşılmaktadır. Cepheye sevkedilmek üzere trene bindirilmek 
İngiltereye sevkedilecek eşya, in- istenen bir Slovak alayı, trene binmemiş, bunun üzerine a lay silahtan 
&'iliz konsoloslukları tarafından tecr id edilmiştir. Ratistok şehrin~e bir topluntı yapan halk: 
verilmiş menşe şehadetnameleri - Hitler için harp istemiyoruz. 
olmadıkça İngiliz memleketlerine Diye bağırmışlardır. Almanlar, bir çok Slovakları tevkif etmişlerdir. 
idhal edilmiyecektir. Almanlar, Slovak tayyarecilerinin uçu~larıııı, yanlışlıkla Alman 

2 - İngiltereye mal gönder - topçularını bombaladık ları bahanesiyle ya.:ıak etmişlerdir. Hakiki se
rnek istiyen ihrncatcıların kendile- beb Slovak tayyarecilerinin tayyareleriyle birlikte Polonyaya kaçma. 
rine mnlUmat yerecek en yakın larıdır. 

ingiliz kon;;oloslarına müracaatla-ı Beynelmilel rekorlar sahibi alba,\ Amrok Slovakya hava knv\'etleri 
rı lazımdır. kumandanlığından istifa etmiş, gizlic.e Slovakyadan aynlmıştır 

Londra, 11 (A.A.) - Müstakil işçi 
partisi bugün Almanya müstakil sos
yalistlerinin bir mesajını almıştır. 30 
Ağustos tarihli olan bu mesaj bitaraf 
bir memleket vasıtasiyle gizli olarak 
geçmiştir. 

Bugünkü muhariplerle o tarihin mu· 
haripleri arasında fark çok. 

tur. Netice şud ur: Bu mesaj halen Alman işçilerini 
kontrol eden Gestapoya rağmen gayr i 
kanuni mücadelenin devam ettiğini, is-

tihkam amelesine dağıtılan beyanna - AI any v 1 A ' 
melerin işçiyi cHitlerin taarr uz ve m a mag up. 

1 
harp politikasu ile mücadeleye davet . . . . 
'etmekte bul d ~ b'ld. kt d' Parıs, 11 (A.A. ) - Havas: Eko- nın ham maddelerını vapurlarla D A· un ugunu ı ırme e ır. A • 

Londra 12 (R d • ) İ .1. . , nomik sahada selahıyettar mahfil - kil zaruretinde olduğunu bildirmek-
, a s o - ngı ız ıs- . . . . ~ . 

tihbarat nezar eti haber veriyor: ler , Görıngm ı~at ettıgı nutkun Al~ te v: bu Yupurların muvasatlatlarını 

Sel·best Al ı·-· d İ .1• manları çok munakaşa götürür yenı tehlıkede göstermektedir. Buna ce -man genç ıgın en ngı ız . . . 
n,.ı · g-· b' . 1 . t ' B d delıllerle temıne ve tatmıne matuf ol- vap vermek kolavdır: İngiltere mü-ge y ı ıne ır mesaJ ge mış ır. un a _ . . . · 

· d'k· h t .1 . 1 1 ..ı dugu kanaatındedırler. hım stoklar toplamı!'tır ve geçen harp 
şım ı ı ar p en nazı erın mesu o 11u- . . . . •. _ . . 
- nu ve b h b' Al a ·ıı t' · Ekonomık mahfıller istatistiklere te de denızaltı harbıııt' ragmen ıhtı-gu u ar ın m. n mı e mm • 
emeller ine aykırı bulunduğu, milletin dayanarak gösteriyorlar ki Almanya yacını geniş mikya-:ta tem·n eylemiş-
buna mümaneat edeceği bildirilmekte- mesela kauçuk imal: için lüzumlu tir. 
dir. Mesajda deniliyor ki : kömüre de malik değildir. - Devamı 3 üncii ~ahifede -

Tecernmü kamplarında bir çok genç Yiyecek maddelerine gelince, ay- r ' 
lerin mustarip ve esir bulunmasına, bir ni mahfiller, stokların kafi olmadığı- T 
çoklarının da ktmpna dizilmesine nığ- nı Almanyanın da bildiğ'ni, zira as- Q }'yare piyan• 
men bütün Alman serbest gençliği na- ker1 iaşe usulünün sivil halka da tat-
ziliği ve Hitleri devirmek kararını wr- bikini tetkik etmekte bulunduğunu g 0 S U l Ç S Q h if e• 
mi~lir. Dunun için t ngilizlerle a~·ni CJP kayclediyor ve diyorla?· t.i: 
hede elele hareket elecck \'e nazi or- Almanları bu tahd:cl:ıtn t hammülel /erimizde 
dularma karşı koyacaktır. \ teşvik ve teşçi için1 Göring ingi!tere-

---------=--_.,,------~----



(SAHİFE: 2) 

Kurtuluş bayramı miına ebetiy
le :\1illi Şef ve Reisicumhurumuz
dan şu telgraflar gelmiştir: 

Belediye reisi doktor Behçet 
Uz 

Güzel İzmirin .kurtuluş günü
nün yıldönilmü müna ebetiyle 
hakkımda gösterilen temiz duy
l'Ulardan dolayı teşekkür eder sa
yın İzmirlilere refah ve saadetler 
dilerim. 

(ANADOLU) 13 Eylul 1939 Çarşamba 

·s .Cl6N ' .. ·:•·. 1-1 ·A B E · R L :·. s ·· R 
. .~. 

/Sehfirdef 

Amerika Ambargoyu Kaldıracak! 
i htikara karşı şid. 

detli mücad~le 
Dün de bir toplantı 

yapıldı evvel yaptı~ı • • • 1 d • İzmir işçi ve esnaf kurumları bir-

iyi netice er V~"'r J liği esnaf üye~eri diin _bi:Ji~ binasın: 
' ' da mıntaka tıcaret müdüru B. Avnı 

koo~reden Reisicumhurun 
istişare 

Vaşinrton, 12 (A.A.) - B. Ruz- ti taraftarı olan ekall:yetin müzake- yalnız haksız olmakla kalmıyarak de getirmek ve cumhuriyetçilerin sis Sakınanın reisliğ,.nde toplanmış ve 
veltin on gündenberi demokrat ve releri uzatmasından ve hatta Ebst- ayni zamanda Amerikanın bitaraflı- tematik muhalefetlerini tahrip et- ihtikarla mücadele mevzuunu konuş. 

İsmet İnönü 1 d S k Cumhuriyetçi liderleriyle yapmakta ructiona müracaat etmesinden kork- ğı için tehlike arzetmekte bulunan mek hususundaki mesaisi muvaffa - muş ar ır. B. Avni a man, memle-
Parti Riyaaetine ld v • t• l d k b kette ve ·zm'rd h m dd · t k o ugu ıs ışare er en çı an netice, maktadır. Müşarinüleyhe göre böy- ir kanunun tadil edildiğine şahid kıyetle neticelenmiştir. Cumhuriyet- ı ı e er a enın s o 
Güzel .. lzmirin kurtulu_ş günü- silahlardan ambargonun kaldırılma- le bir hal, Avrupa demokrasilerinin olmak için gittikçe artan bir sabır- çiler:n bitaraflık kanununun tadili mevcudu hakkında izahat vermif, 

nlln yıldonom_o münas:betıyle haklı sı suretinde b;tarafhk kanunun tadi- kuvvei maneviyeleri kırmak ve Al - sızlık göstermekted:r. işini bir fırka meselesi yapmaktan bir konuıma yapml§tır. 
kımda c~sterılen temız duygular- li hususunun kongrenin fevkalade manyaya Amerika efkan umumiye- HUkOmetin kanunun tadiline ne vazgeçmiş oldukları haber verilmek- Alakadarlar, fiat tereffülerini veya 
dan. d~layı teşekkür eder. Sayı~ olarak içtimaa davetinı müteakip qindeki noktai nazar ihtilaflarını suretle tevessül edeceğini gösteren tedir. bunu icap ettiren sebepleri, mıntaka 
:z::lılere refah ve saadetler dı-, ayan meclisinin iki sülüs ekseriyeti izam ettirmek fırsatını vermek gibi hiç bir alamet mevcud değildir. Hiç Vaşington, 12 (Radyo) - Meclis ticaret müdürlüğünü derhal haber-
e • ismet lnönü ile kabul edileceğidir. bir netice tevlid etmesinden korkmak §Ophesiz hOkQmet, Sol blomm pro - ayan azasından Boroh beyanatta bu- dar edeceklerini vaid etmiflerdir. 

Her ne kadar bu ekseriyet temin tadJr. jeaini ele alacaktır. Junarak, kongrenin bitaraflık kanu- Ticaret mOdürlüğil ve belediyenin 
edilmiş görünmekte ise de reisicum- Kanada, harbe g'relidenberi müt- S'yast mahafil, B. Ruzveltin infi- nunu ilga 1çin toplanmasında muarız piyasada kontolü b&.l}lamıştır. Sa-
huru bu ana kadar tereddüde sevket •cfiklere, hatta dolayısiyle esliha radcılara karşı mücadeleye girişmek kalacağını, çünkü Amerikanın men- tıf emteasına etiket koymıyanlar ve 
miş olan esbap henüz tamamiyle zail satmak vesaiti ortadan kalkmış bu- için çok iyi bir vaziyette bulunduğu faat"nin bu harbe ştrak etmemekte fiatleri yükseltenler mahkemeye ve-
olmuı değildir. lunmaktadır. Halbuki efkarı umu - mütaleasındadır. olduğunu söylemiştir. rilecek, şiddetle cezalandırılacaktır. 

Hamiyetli lzmirliler:n hava kuru- Filvaki B. Ruzvclt, infirad siyase- miye, müttefiklere yardım etmek ve Müşarünileyhin milli birl'ği vilcu- Gümrilkte bulunan kahvelerden 1500 
çuvalı gümrük muamelesi ikmal edi-

muna yardımları devamdadır. Al s k B k•ı • • • k 

Hamiyetli 
Vatandaşlar 

Dünkü liste şöyledir: man • ovvet r.a tı aşve 1 ımızın nut U ler~~:i:ıiz~~m:şı:ae; ~~:~~~:r:~-
Bay Konki, M. Sipahi tOccar, Fey- J .. - tan bir ticarethane saç halindeki 

zi Arpacı tüccar, Bayan Süheyla Ar- h kk _J pacı, G. Manusso lleri garaj, Bn. a l naa R çinko fiatlerini, Oç gün zarfında 26 
Conson, Lui Eryus imalathanesi, u- O manya Si y a Sİ mehafilinde SQD de. kuruştan kilo başına 3o kuruşa çıkar-
mumi deniz acentalığ'ı limited, Os- l d d dığı için hakkında tahkikata başlan-

rece l· yı• tes·r er UY J mıştır. Bir kaj'ıd tüccarı hakkında 
man Kutay, Bensason şapkacı, Şera- Bir lngili l "ihanet Paktı,, sekli :ıd ~ ı an ır da lüzumsuz yere fiatlerini kilo ba-
feddin, Dokuz eylQl. Baharatçı, Gü- Belgrad, 12 (Radyo) - Bükreşten sule getirmiştir. Gazetelerin neşriya- şına 12 kuruş birden yükseltmek su-
zel lzmir. Baharatçı, Remzi Buket. bir ta bir l{U 'la Dl YO; bildirildiğine göre, Türkiye başvekili tına göre, Tilrkiyenin istediği şudur: çundan tahkikat yapılmaktadır. 
Gömlekçi, Behor Nahum. Tenekeci, Dr. Refik Saydamın, Ankarnda BUyfik 1 - Akdenizde emniyet, * 
Mehmed Fidan, Tuhafiyeci, Yeşil Londra, 11 (A.A.) _ Sir Henry yayı ve diğer devletleri alakadar e- i\lillet Mecli i toplantısında ira<l etti- 2 - Balkanlarda statükonun mu- Belediyede toplanan komisyon da 
Direk, AU ve Adil Fidan, Süleyman Page Croft, Boutnemouthda Rotary den tali ehemmiyetteki meseleler U- ği mühim nutuk, Rumen siya~i mah- lıafazası. ihtikarla mücadele işleri için müza· 
ve Ahmed Sağıroğlu, Sadya Kı:.nyoı:, Club de söylediği bir nutukta ing'l- zerinde teksiften 'stinkiif etmiş olan fillerinde çok müsait ve iyi tesirler hu- kerelerde bulunmuştur. Her tUrliI 
Sami Tatari, Rifat Güner, Mustafa terenin bugünkü harpte haiz olduğu ingiliz diplomasisinin kiya etine oo emtia fiatinde küçük dahi olsa fia{ 
Çaybap Mehmed Be,·oğlu Fuat avantajları kaydederek ezcümle de- borçluyuz. l rlanda AJman tahte}ba. tereffQO yapmak istiyenlerin halk ta 

. • · ' miştir ki: - rafından derhal belediyeye veya tf-
Şükril Erka1, Haytm. Bakkal, 1 ma- - Evvela stratefk vaziyette bir Hatp, Alman - Sovyet ıhanet pak- D • [ • J caret mildürlilğOne haber verilmesi 
il. Manav, Mehmed Alataş. Bakkal, nydanberi ha ıl olan büyük değişik- tının diplomatik sahada da vaziyet- En l7: eTln e birleri lazımdır. Ağustos sonuna kadarki fi. 
Mehmed ~men. Bakkal, Mustafa Jiği kaydetmeliyiz. Bu değişikliği, leri mühim surette değiştirmeğe biz- Al h f b h . f • Jl • l ı · atlerden fazla olarak toptan ve pera-
Usturacı, Mustafa camcı, Hasan şi- Almanyanın f~ci tehdidi karşısında met eylediğini müşahede ve tespit man ta t e a lT erı 1,. ngİ iZ VC p UTUnU kende her tilrlf1 emt·a fiatlerinde 1 
şeci, Şerif. Bakkal, jozef Alalof, tsa diklerini italyayı, ispanyayı, japon- eylemişt:r. Londra, 12 (Radyo) ~Amerikan Joha batırdı/ar eylOlden sonra en kilçfik bir zam ya-
Onay aşçı, . Feyzi Kt.§h, Şakir, Ha- \r·uatermanh kumpa

1 
ny1asın~1n bAir v~pku- Londra, 12 (Radyo) _ Kimber- panlar hakkında en afır cezalar tat-

0 
. , seyya ve yo cu an ı e men a- bik olunacaktır. 

aan zçelıkay, Atu. Şapkacı. l •ı • d }"a giderken bu sabah saat 7.ıo da J~y vapuru batmı§tır. .Mürettebatı, 
-o* o ngı ız or usu bir Alman tahtelbahiri tarafından bır Amerkan vapuru tarafından kur fzmir·fstanba/ •efer• 

ÜZÜM BQ RSASJ Izlanda ve Irlanda adalan arasında tanlmış_tır. 4 ingiliz ticaret vapuru le~i baıfıvor 
yakalanmıştır. Vapur, baştan aşağı da denızaltıların hOcumuna ufra - 'J 

1467 ~ç jiro ve §il. 7 12 75 Bütün techizatile v~ gizlice F r an- aradıktan sonra serbest bırakılmış mışsa da kurtulmuşlardır. İtalya vapur kumpanyaları Akde-
1377 1,2 ç. es. B. 6 11 \'e vapurun kapta~ı key~iyetten acen- Ista n bula gelen niz seferlerine başlamıştır. Bastın 

631 ç. U. j. Taranto 1 50 12 25 saya na,Klolundu tayı, acenta da Rıyasetı cumhur ki- bir italyan vapurunun daha Iimanı-
401 ç. Ş. Remzi 6 15 50 ,.. kJ mıza gelmesi beklenmektedir. 1stan-. . . tibi umumiliğini bir raporla haberdar • - ~ er 
190 ç. N. üzümcü 6 50 7 75 Parıs, 12 (Radyo) - İngil z kıta- Gelen ingilız kıtaatı, 1914 de Fran t . t' ':;" _, bul - İzmir seferleri tekrar ihdas e-

k t b . Fr mış ır. 
US ç. A seki ban. 8 8 75 a ı, ugün ansız topraklarına ayak saya gelenlerden pek çoktur. Kıtaat, Y d A ·manya' da hayatın tt ham- d'lmiştir. Vapurlar, şimdilik İmroz, 
131 ç. M. H. nazlı 7 11 basmı,lar ve büyilk tezahüratla kar- bütün modern techizatiyle birlikte Hgoslavya Of USU .. , d'' b' kil , Edremid ve Ayvalığa uğrıyacaklar-
181 ç. S. Gamet 7 60 7 50 şılanmışlardır. Fransızlar: . . mu e 1 mez Jr şe a.• dır. Ege vapuru pazartesi l'iinü l'ele-
120 "· P. Mihalef 7 60 9 25 - 1nn'ilizler geldi~ derhal cepheye sevked lmıştır. u er • "'mandan • ı"ua:/f d 

y 6 ı 1 d .... ·· d 1 n 4 . ... M ..,. - ğı.u SÖ\ lüyor'ar cektir. Mersin hattı için benf12 bir 
115 ç_ H. Alanyalı 6 50 7 Diyerek sokaklarda sevinç teza- ngi iz or usu, .-aJıno a yer a - ı 

t d ap lm·cı k şl .. la da yerl"""...,.ek ş1°mdı· kuvvet/ı'dir İstanbul, 12 (Hu"usi) -- On fü• karar yoktur. 71 ç. S. Erkin 7 25 12 hürleri yapm1,1ar ve askerleri ku- ın a Y • •y 
1 

- r ~ " -s 
89 ç. Oztilrk şir. s 10 50 caklamışlardır. ve bugünlerde Ziğfrid istihkamlan- Belgrad, 12 (Radyo) - Memle- CekgencibirÇekkumandanıile:buzün Okullarda 
52 ç. ilzilm Tarım 8 25 8 50 İngiliz ordu~undan evvel de kül- ııa karşı yapılması mukarrer ohm u- ket dahilinde bir seyahat yapmakta Yugoslavyaclan lstan~ula gelm~tir. . 
3' ç. Taranto H. 6 50 6 50 liyetli İngiliz tayyareleri gelm'ş, ev- ınunıi taarruza iştirak edecektir. olan münakalat nazırt beyanatta. Bunlar Alman idaresınde, hatta Al- OrtaokulJar!a lıselerd~ talebe ka-
24 ç. Ş. Rıza H. 9 9 25 velce hazırlanan tayyare üslerine in- lng:liz ordusunun Fransaya nakli, harbin bütün şiddetiyle devam ettiği manyada hayatın tahammül edilmez )"ld muamelesıne 18 eylulde aon ve-
20 ç. Şıntak oğ. 9 GO 10 50 miştir. çok g"zli olmuştur. şu anda bitaraflık politikasını mu- bir şekil aldığını, onun i~in kaçbkla- rilecektir. tlkokullarda talebe kayıd 
ı ç. j. Kohen ıı ı:t h f 'd tt' . b" ük rını, Fransaya giderek orada teşkil o- ve kabulüne 15 eyltilden, derslere 

a aıa ve 1 ame e ırmenın uy d 2 b' · · · d · ı 

h · •: · b'ld. · b"t f k 1 lunan Çek ordusuna gireceklerini söy- e .nncıteşrın en ltıbar9"l baş a-
5024 1,2 

29862 

84376 
No. 
7 
8 
9 

Fi at 
6 50 
7 50 
8 50 

10 75 

Parti grubu 
Hük fımetin izahatını tam bir itti

fakla tasvip etti 

e emmıyewnı ı ırmıf, ı ara a - kt B ı k 1 ' · ı 

d ıil t d
·-. Jemişlerclir. naca ır. u yı ortao u ve lıse ere 

manın zaafa e et e me gı, kaydolunan talebe miktarı tahmfn-
Yugoslav ordusunun, mazide hiç bir Küçük sabıkalı lerden azdır. , 
zaman §imdiki kadar kuvvetli olma- J l ·ı ·k k'"' .b. . 
dığını söylemiıtir. apon e çı ı atı ın~n pa· Bir tayin 

C. rasıru ça~dıysa da yakalandı Ödemiş belediye hastahanesi ta--
ıa n o ı ta b 1 12 (H .c- hab. . . bipliğine 40 lira maaşla Dr. Saip Ali 

s n u , usueı mu ırımız- D lb k t . d .1 . t° 

A• man sefi rile den) - 14 yaşında sabıkalı Necati, e a ayın e 
1 mış ır. 

Ankara, 12 (A.A.) - Bugünkil hükümetten bir çok noktalar hakkın - japon elçilik katibinin Lüksemburg Urlada bir hidi.e: 
10 
11 14 mal az grup içtimaını bildiriği: da sualler sormuşlardır. k t bilardo salonunda vestiyerde buiu _ Evvelki gece Urla da Deve dere 

C. H. P. B. M. Meclisi grubu bugün Bu suallere Hariciye Vekili ve diier OnUŞ U nan ceketi cebinden 400 lirasını çal- mevkiinde Halil Beştaş ve dava ve-incir 
1499 ç. M. H. Nazlı 7 
11 b3 ç. Şerif Remzi 7 

831 ç. Esnaf ban. 7 
219 ç. izzi ve A. F. 8 
135 ç. 1. N. Benmayor 8 

96 ç. P. P. mah. 7 50 

3423 
27944 

81367 

YekQn 
Dünkü yekQn 

U. yıktın 

Zahire borsası 

lS (12 9 939) öğleden sonra reis veki- alakadar Vekillerimiz cevap vermiş- Roma, 12 (Radyo) _ Hariciye mış ise de Sirkeci istasyonundan kili B. Sabri Yılmaz arasında kavga 

14 li Hasan Sakanın reisliğinde toplan - !erdir. nazırı Kont Ciano, bugün Almanya- trenle kaçarken yakalanmıştır. çıkmış, B. Sabri tabanca ve hizmet-
12 mıştır. Umumt heyet memleketin müdafaa nın Roma bQyQk elçiai Malmenrenle K d ( · ı karı Halim de çifte ile ateş ederek 

8 50 İlk söz alan Hariciye Vekili Şilkril ve emniyeti için olan kararlan ve si- uzun bir aör11şmede bulunmUJtur. ana a, ngı tere Halili sağ kolundan aiır surette ya-
s 25 Saraçoğlu meclisin tatil mebdeinden yast tedbirleri memnuniyete ıayan gl)r F 1 d• · ı b ralamışlardır. 

13 beri cereyan eden siyasi ahval ve va- mllş ve hUkilmetle grup arasında tam en1an IY a J e eraber Gel-ter, sidenler 
klalar Uzerinde ve bugünkü siyasi me- bir tesanüt olduiu bir daha t.ezahür et- v • J k t • u •h • • Şehrimizde bulunan emekli a-ene· 
sainin her safhası hakkında uzun iza- miştir. ı enıuen aa er Op n arp l tıyacı ıçin ral Jılünel İstaııbula a-itmif, Burdur 

hat ~e beyana~a bulun.du. . HUk~metin izahatı müttefikan grup- /uyoT tahsisat /,abu[ edildi defterdarı B. Mill'fid Seçkin Burdur-
Bır çok hatıpler aynı mevzu üzerın- ça tasvıp olunduktan sonra saat 18,46 d 12 (R d ) F 1 d' Otta 12 (R d ) K d dan ,ehrim.ise a-elmiftir. 

be t 
· 1 d 1 .h . . . Lon ra, a yo - en an ı- va, a yo - ana a 

de fikir ve mütalea yan e mış er ve e ce seye nı ayet verılmıştır. 1 . 1 d t h' dil ı• to · ha iht' ya gazete erı, a-eçen er e er ıa e • par amen su yenı rp ıyacını 

mit olan kara ve hava orduları men- karşılamak üzere (160) milyon do-
6 375 Son Dakika: suplannıntekrarsilihaltınaalındık- lar tahsisat kabul etmiştir. 12 ton K. dan 

40 B. pamuk 39 lannı ve ihtiyat deniz kuvvetlednhı Ba~ekil, bu vesile ile söz alarak 

Fuarımızı 
23 Günde 

471 , 504kişigezd 0000 l •ı • B k •l • de sillh altına çatrıldıklarını yazı- Almanyanın ihdas ettfii feci •aziye-

y ngı ız. aşve ı ı yorlar. tin İngiltere ve Fransayı bizzarur 
organın makalesi Metak&asın harbe silrükleditini, Kanadanın bu 

BOkret. 12 (Radyo) _Romanya B . prtlar altında lnailtere ile beraber ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kra1ının müıavirlerinden eski baıve- Dün F ransaya gitti ve akşam üstü tay· eyanname•ı bulunacaj'ını bildirmift1r. Vatandat! 
kil Yorga gazetede yazdığı bir maka- Atina, 12 (Radyo) - Yunan baş- Göring Lllettayin haberlere inanma!. 
lede başlık ~)~ak (kötü Allaha kur- yare ile tekrar Londraya döndü vekili general Metaksas, Yunan or- Toprağına, milletine, devlet"ne, or· 
ban) cümleam1 kullanmlftır. Muhar- dusuna ve milletine bir beyanname Şark Cephesine duna ait şeyleri hiç bir yerde konuş· 
rir muhariplerin yaptığı dehşetli feda- Paris, 12 (Radyo) - İngiliz - Fran- var Daladiye ve başkumandan gene- neşretm'ş, bütün milletin az ekmek ma .. Duydukların yalnız sende kal· 
kirlıklann arttığını, milyonlarca gen- sız müdafaa meclisi bugün Fransanın ral Gamelen hazır bulunmuşlardır. istihlik etmesini, Yunan arazisini aj ttİ sın .. Unutma ki, bizden. olmıyan kU· 
cin telef olduğunu yazmış, cHiç bir bi- meçhul bir yerinde toplanmıştır. Bu Müzakere uzun sUrmtış ve müdafaa ekmesini bildirmişt"r. Ticaret gemi- ~ laklar, boyle zamanlarda, ağzın1 vt 
taraflık kapılan kapayamaz, kalpleri- mecliste, bizzat baş\·ekil Çemberlayn hakkında mühim kararlar alınmıştır. lerine muharip devletler limanlan- Berlin, 12 (Radyo) - Mareşal dilini tutmıyanların hatalarından 
mlz zorbalıklar önünde .sı.zlıyon de • ile İngiliz müdafaa nazırı Lord Şfe. Çemberlayn, akşam üzeri gene tay- na uğramamalan tavsiye olunmu, - Göring, bugün tayyare ile şark cep- çok istifade ederler. 
mitti~ Fransız baıvekili ve harbiye nazırı Ed- yare ile Londraya dönmUıtür. tur. hesine hareket etmiştir. 
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(A~ADOLU} 

lngiliz 
k , ı -Baıtarafı linci aahifede- H' •• k •• d 1 - Baıtarafı 1 inci aahifede1 -aza nan ar ehemmiyetli ilerlemelere imkan ver- U Um ar arl yapmaktadır. San hattı üzerinde de 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Tay- diğini teyid eylemektedir. çarpışmalar devam etmektedir. 

Kumandaıı Hainsin! 
Tayyare piyango. Paris-Londradan 
sun da 

Var şova' dan 

Tertip eden: ANT SVOKU 192 Çeviren: Karni ORAL yare piyangosunun ke~idesine bugün Polonyadaki Alman kuvvetleri, Ve ailei krali Kızıl Varşova, 12 (A.A.} - Polonya 
de devam edilmiştir. adetçe kahir :faikiyetlerine rağmen ajansı, saat 23 de telsizle Varşova 

General (L) mahkum oldu ise de 20 so bin lira (20431) numaraya, ricate mecbur kaldıkları şu anda do- haç için teberrüatta radyosundan a~keri vaziy~t hakkın-
12 bin lira (32557) numaraya, ğu çenberi muhasamatın başlangıcın- da aşağıdaki mütemmim malumatı 

gün sonra hiikfımetç~ affedildi ve 10 bin lira (22092) numaraya, daki 1300kilometreden700kilomet- bulundular vermiştir: 
3 b'n lira (18321) numaraya l'eye inmiş bulunuyor. En mühim ha- Londra, 12 (Radyo) - Ailei krali Alman kuvvetlerinin Narev ve Bug 

Erkanıharbiyei umumiye riya. dütmiittür. dise Varşovanın knpılanna dayanan kızılhaç teşkilatına teberrüatta bulun- üzerindeki Polonya müdafaa hatla-
Betvüz Lira kazananlar Alman motörlü kıtaatının ric'atleri- muştur. rını yarmak için bütün teşebbüsleri 

Seti Il e geçirildi 338 773 1239 1657 2246 dir. Malum olduğu üzere, Alman rad- Kral altıncı jorj beş bin, kraliçe E- kırılmış ve akim kalmıştır. 
3505 4449 5647 7691 8813 yosu ve hatta Göring dahi nutkunda lizabet iki bin, valide kraliçe Mari Yarşova müdafaası kumandanlığının 

Bunun üzerine reis müdahalede bu- bulunuyorlar. İki saat mucadele halin- 10545 ll 745 12453 12483 13157 Varşo\'anın zaptedildiğini bildirmiş. 1600, Dük dö Gloçcster 600, Dilk dö verdiği ma!Qmata göre, hükllmet 
lundu: deyiz. Reis, izahat vermekten çekini- 14552 15045 15312 15342 15767 lerdir. Kent, Dük dö Konun ve Pren:::es :\far- merkezine yapılan Alman hava hü-

Reis - Sorulacak başka sual var )Or ve mütemadiyen maznunun mah- 16143 18026 18070 18324 18649 Bugün dahi Alman radyosu, Al- ya ile kocası beşer yüz İngiliz lirası cumları esnasında, düşman tayyare-
Inıdır? kum olması lüzumunu ileri sürüyor. 19792 20285 20494 21818 21846 man başkumandan lığının Lehlilerin vıermişlerdir. lerinin yüzde yirmi kadarı düşürUl-

Palye - Yoktur. Bir aralık müddeiumumi de davet e- 22161 22461 23117 23568 24122 topçu at~i karşısında Alman kıtaa- 00*00 milştür. 
Reis - Muhakeme bitti. Heyet, ka- dildi. Müzakere mütemadiyen inkıtaa 24356 24946 25660 25961 26308 tını Varşovadan ve civanndan geri G Lublin, 12 (A.A.) _Polonya rad. 

tar vermek üzere müzakereye çekile - uğrayordu .. Reis mahkumiyeti ileri 26494 27150 27550 28081 28673 çekmeğe karar verdiğini bildirmek eneral yosunun gece, askeri harekat hak-
'ek. sürdükçe bütün hakimler bir ağızdan: 28933 29328 29980 30694 32485 suretiyle tevilli bir tekzipte bulun- kında verdiği mütemmim maJOmata 

Müddeiumumi - Sayın reis, söz is- «Hayır!> diyordu. Birdenbire, büyük 32592 33079 34267 37576 37953 mağa mecbur kalmıştır. Fakat haki- v eygand göre, Luck şehri, 11 eyliUde saat 5.30 
'Erim. rütbede bir zabitin, reisi görmek iste- 38220 38267 39060 39619 39873 kat şudur ki, Alman motörlü kıtaları 6, 16 ve 18 de olmak üzere dört ker-

Reis - .Mümkün deiil ! Muhakeme diği haber verildi. Müzakereyi tatil et- hiç bir zaman Varşova civar mahalle- re bombardıman edilmiştir. 
bitti.> tik. Reis, bitişik odaya geçti. Müzakere lkiyüz Lira kazananlar rini geçmemiş, Leh kuvvetlerinin mu- Polonya ordusunun Alman 'hava kuvvetleri, Lublind.:t 

Biraz ıonra müzakere odasında bu- odasına avdetinde de bize izahat vermi 30756 33154 33220 33230 36388 ;~fforane mukabil hücumları önünde başına mı geçecek? ciddi hasarlara sebebiyet vermiştir. 
lunuyorduk. Vicdanım burkuluyor. Ge- yerek, maznunun mahkum olmagı 1ü- 38460 39890 39380 39621 39710 s;cri çekilmeğe mecbur kalmışlardır. Tariht kule ile diğer meşhur bazı bi 
neral (L) nin mahkumiyetine iştirak zumunda ısrar etti. Santiar geçiyor ve 1157 1822 5027 6234 6286 Londra, 12 (Radyo) - Alman kı- Belgrad, 12 (Radyo) - Stefani nalar yıkılmıştır. Alman tayyareleri, 
reyi vereceğim ha!. Fakat ne olmuştu bir türlü karar alınamıyordu. Reis ıs- 6360 6767 9428 10305 10737 taları bugün şurk cephesinde Vü~tiil ajansının istanbuldan alıp verdii'i Brzesc, Koveo, Zamose ve Siedlce 
ki, muhakemenin inkişafındanberi hep rar ettikçe, biz de fikrimizde sebat e- 10756 11765 17002 19344 22326 nehrini tanklarla geçmeğe teşebbüs bir habere göre istanbulda bulunan gibi hiç bir askeri mahiyeti ve ehem. 
maznunun lehinde bulunan reis, bir - di'°rduk. Bunun üzerine :reis vazi - 22671 24526 28226 28731 etmişlerdir. Nehrin arka kısmında general Veygand, Polonya ordusu miyeti olmıyan şehir ve kasabaları 
denbire deiişti. Ya müddeiumumi! Ne- yeti izah etmeğe mecbur kaldı. Söyle- yer alan Polonyalılar ve topçu kuv- başkumandanlığını deruhte etmek da bombardıman etmiştir. 
den bu kadar sudan bir müdafaa ile ile- diğine göre, bazı zabitler, general (L) Yüz Lira kazananlar vetleri bu taarruzu püskürtmüştür. üzere Polonyaya hareket için Paris- Mülteci sivil halkı ~ıyan trenler 
tifa etti? Bu sırn, yalnız mahkeme rei- hakkında verilecek idam kararının in- 958 1470 2429 3995 4009 Yarşo>a bugün bir kaç defa bom- ten emir beklemektedir. de bombardımana tabi tutulmuştur. 
si biliyordu. Acaba bizi bu husu!lta faz edilmemesi için tertibat aldıklarını 4613 5373 6555 6559 7138 bardıman edilmiştir. Saat 4,20 de ge- -=*=- Bir çok Alman tayyareleri milret-
tenvir etmi)•ecek mi? riyaset makamına gönderdikleri mek- 9207 10137 10300 12674 13360len17 Alman tayyaresi muhtelif yer- Körü körüne tebatının esir edilmesi vakalarında 

Mahkeme katibi, dosyalan mUzake- tuplarla bildirmişlerdi. Fakat buna 13893 15601 15754 17912 18056 tere bon'ıba atmış, bu arada İngiliz tesbit edildiği gibi, tayyaredler, he 
re odasına naklediyor ve onu stenog- rağmen, cenup ~phesi zabıtanı, baş- 19414 20927 20950 21160 21170 sefarethanesine de bir bomba düş- disiplin J nüz 17 yaşını geçmemiş genç çocuk-
ı·aflar takip ediyor. Biraz sonra, mil- tan başa generalin aleyhinde idi. Bu 21239 21280 23679 24118 24244 mfiştilr. Sefaerthane yüksek memur- !ardır. 
Zakere salonunda yalnız mahkeme he- va7ivet karı::ısında orduda intizamı mu-ı 24612 24737 25208 26610 27676 }arından birisinin bayanı ölmil~tür. Alman hava kuvvetlerinin bütün 
Yeti kalıyor. Hep masanın etrafında hufoz:ı etmek için, mahkumiyet kararı 27869 28993 29010 31606 23039 Paris. 12 (A.A.) - Şarl Mori:ı Harp, uzun ve çetin tahribatına rağmen, ordunun ve si-
toplandık. Reis, ithamnameyi tekrar zaruri idi. 33300 33473 34490 34~05 34828 Poti Pariziyen gazetesinde garp cep- vil halkın maneviyatl çok yüksektir. 
okuyor ve müteakıben şunları söylil - .Müzakere çok uzun sürdü. Bütün 35062 35821 37337 9133 he~i harekatını teşrih ederek, Fran- olacaktır Polonya, yalnız muzaffer olmayı ve 
Yor: ihtimaller nazarı dikkate alındı ve ni- aasssa111 .;ıız taarruzlarının devam eylediğini, Paris, 12 (Radyo) _ Figaro gaze- vatanı ~·en iden imar etmeyi dilşlln • 

Reis - Maznun general, nasıl bir hayet, mahkumiyet kararının infaz e- 1914 1939 bir taraftan enteressan ilerlemeler, tesinde Domesson diyor ki: mekted_ır. 
karar vermekliğimiz lazım geldiğini dilmiyeceği reis tarafından teminat • diğ~r taraftan Sar nehrinin şarkında Eğer bugünkü harp hakkında ön- Lub~ ~~ ~2 ~.A.A.) - Polo!1ya hO· 
defaatla söyliyerek hattı hareketimizi verildikten sonra, hepimiz mahkumi - - Baıtarafı 1 inci ıahifede - 20 kilometrelik bir cephede tarakki- ceden Almanların fikri sorulsaydı pek kOmeb, uçuncu Rnyhın, resmı Alman 
kendisi tayin etmiştir. Binaenaleyh yete karar kıldık. Göring Rusyanın Almnnyaya her ler olduğunu, burasının, nehir ile az kişi müsbete cevap verirdi. Fakat aja~~ınm. ~~~telif .tebl:ğlerind~ d~ 
maznunun mahkllmiyetine karar kıl- :. sey vereceğini sö.rlii.ror: Ancak unu-1 Bliff ismindeki ayağı arasında Gue- bugün harp bir \'akıadır. Almanlara tasrıh edıldıgı veçhıle, açık şehırlerı 
tnak iktiı.a eder. Umarım ki, hepimiz Mahkumiyet kararı verildikten son- tuyor ki Ru~ ihracatı dahill ihtiyaçlar mine de dahil, Sar'ın şimal kısmını yürü denildi, yürüyeceklerdir. Fakat b~mbardıman ~tmesini bütün mede!ıi 
bu noktada birleşeceğiz. Bununla be- ra harp divanını teşkil eden heyet, kı- cbebiyle 1932 dek'nin dörtte birine teşkil ettiğini, yani Fransız kuvvetle- bu körü körüne disiplin bir gün yavaş- m lletler nezdınde protesto eylemış· 
raber, azadan itiraz eden varsa, fikrini tnlarına döndü. Yirmi gün sonra, ka- diişmüştür \'e gene unutuyor ki, Al- rinin Sarr.ebruka doğru, Sar nehrine Jıyacaktır. tnsiyaki bir askeri disiplin t:r. 
serbestçe söyliyebilir. binenin aşağıdaki kararı, Harbiye Ne- man~'a Ruslara bir kredi açmıştır ve akan Rozel ırmağının cenub şarki ve taşıyan Almanlar unutmasır.lar ki, 

Palye - Sayın reis! Muhakemenin zareti tarafından orduya tamim olu- Ruslar, diin Tas ajansı tarafından cenub garbi tarafından vukua geldi- maneviyatları bizzat kendiliğinden 
o*o ·---

Eden'in Nutku bidayetinden timdiye kadar maznunun nuyordu. neşredilen tebliğe göre, parasını al- ğini yazarak Almanlann mukavemet yüksek bir millet değildlı'ler. Bugünkü 
lehinde bulunuyor ve kararımızın, H •• " at• k ~adıkça hiç bir şey vermiyecekler - hatlarını ~akında .s~~bu~u~ öte ta- maneviyatları mütehavvil bir manevi- - Baıtarafı 1 _inci aahiie~.e :-- . 
lrıüfterilere cevap verecek derecede a- U Uffi- lll ararJ dır. _ . . . rafına geçıreceklerını ılerı surmekte- yattır. Polonya cephesindeki zafer teb- ne de müstakbel bır Alman huklimetı 
dilane ol as 18.z ld•Y• ... lü B .. t.. k t f k Gorıngın 1914-1918 harb nden o1- dir. liğleri Almanlar üzerinde tesir yapa- hattı hareketimizde bir şüpheli nokta 
du Şm ıc1 ı1!1_!e ıgınık~oyka· yor- U Un l aa uman• clukça fena b'r ~urette seçtiği misal Paris 12 (Radyo) - Garp cephe- bilir. Fakat bir gün gelecek harp ge- olduğunu iddia edemez. Çünkü vaziye-

nuz. u an a gucuyorum ı, naa- d / k/ budur En z'yad genişletilm· , , r . d.. .. . • . • . 
tınız bmam d - . t• B d - . ·kr an l ar l na .. - .ı ' e « ış-. e- si Fl'ansız karargahı bildiriyor: çici sarhoşluklardan kurtulacak, haki- ımız unya on ünde tesbıt edılmıştır. 
~n neden ·ıen. eglıdş.~: . u .. legışı . ı: Erktlnı harbiyei umumiye rejsi ge- konomı, eger ham madde bakımın- BuD'l•n bütün cephelerde süku- ki mnhiyetini gösterecektir. Bu ise u- Ritleri, sulh yo1iyle ihtilafın halline 
0• ıerı ge ıgını soyemenızı d f k" 0 k f !Ak t " bW I ' • ı.• o ~ 
rica ederim. neral jofr tarafından verilen istida ü- an a ı:. se, anca e a e e mun - netle geçmiştir. zun, soğuk, çetin bir harp olacaktır. getırme.ı{ ıçın ne liizımsa yaptık. Poloıı-

Reı·s _ va~ft-·- s-H~--tı· namına zerine hiikümet. kendisine iki as izin cerLolabılır. ) k --=·*·=- ya müzakere sistemini kabul etti. Hit-
wuaıı ıt:uı.ııM: d 11 (R d A Paris, 12 (Rndyo) -Havas ajan. 

ı. 1 (L) · - verdi ve yerine, Yersay harp divanın- on ra, a yo - şam ga- ler, bütün bunları imkansız görüp a-
.enera nın mahkum olması lazım t 1 . G .. . . tk h .. kfi .. a- Fı k t 1 B ı · 'd 
ieldiğini söylemekle iktifa edeceğim., ca mahkOm olup, affedilen general Li- z_c e erı, .orm.gın nu una yu . me- sına gore un gece '·ansız ı a arı, er 1n en çık teca\'üzll tercih etti. Biz de geçen 

Biita b
. • d . . yote yi tayin etti tın 3 senelık bır harp hazırlıgı ıle ce Almanlardan yeni elde ettikleri top. 

n aza, ır vıc an azabı ıçınde · . . 1 b 'k d k -Baıtarafı linci aabifede- nisanın Polonyaya karşı olan taahhli::l-
Hak yerini buldu. General jofr n _ vap verrnış 0 masını te rı e ere raklarda v.erl~mekle meşgul olmu~-

lzmirin en itlek mevkiinde d. la k d 1~ t• : a İngilizlerin sonuna kadar çarpı~mak . . . ~ N. B. Ajansının bu sabahki tebliği: lerini yerine getirdik. Alman şanS<il -
ım 0 • ra ve or unun se 11me mı ne- . . h b ·ad t , .1 ,· . • . !ardır. Cephenın ~arkmda genış bır Vistul nehri şimalinde kuvvetleri- yesi sinizmi ve iki yüzlülüğü o kadar 

K• 1 k d •• kk " zarı dıkkate alarak verini gene 1 L' ıçın, ar e ş1 e \: erı me:sını, gerı . . . . . . . . . . .. _ . . . . lra ) U an . ' · . ra ı- kaleleri zaptedebilecek olanların or saha üzerınde gemş bır rnmtaka ye- mız, Dublın ıshkametınde ilerlemekte- ılerı gotürdil ki, teklıflerını kabul et-
yoteye terk ettı. Adaletın bu zaferi bü- - . • . . . . d .. dd" -· ı p ı . · t·1- • k Ik 

Vasıf Çınar bulvannda Çan- tün şaşaasiyle Fransada parlak bi; kar tadan kaldırılmasını yazmakta; nıd:n ~al z~nılm~ştır, Harek~tı pıya- l~ır: ~opçbu vde hava kuvvketled~ımız, Dub ~e ~ \ ıa:sıy. e ol ho~ya~ ı ı~ ı ta) a ~~ b: 

Ç rt it d b kk 1 t 1 k b la 
H tıeri ve 0 tem il ettiği şevi de oncu erı takıp etmekte dır. Fran- ını vom ar ıman etme te ır. ı. n ernas~ ona usnu nıye ve ~r ı 

ar apa manı a ın a a a , u- ~ı ı u u ve general Liyot€ erkanı - · · . · · · .. · 
haf'yec' b b 'b' f . . b' h b' . . . . Avrupadan koğacağız. Harp belki sız kuvvetlen, bu cephed Garburk Berlın 12 (Radyo) - Garp cephe- ye hıç hır devrede boyle bır alayla kar-

dükıkAnı, er 
1
er gktı ı esnTa 1ı?ın1 _ır ~~ ıdyelı u.mumdıye rıyası:tıne geçerek üç seneden fazla ürebilir fakat ne şehri üzerine şiddetle yüklenmekte sinde Karl~ruhede düşmüş olan Fran- şılaşmamıştır. !ngilterenin arzusu 

ıı yapı aca ır. a ıp erın 1 muca e esme evam ettı ve Fransız ' . . . . . k .. ' 
kapıcı"'• n ti d .h • f lazımsa yapacağız. ve bu şehrın ateş altına almış bulun- sız tayyaresmın ıkı urbam bugun Al- büyük kfi"ük bütün milletlerin '-·nı:.n _ 

.. muracaa an. r usunu nı aı za ere ulaştırdı ı ı · · f k l"d · · ~ .. ...., 
T ı f 2 ~99 · · Demektedirler maktadır. man a .er erının ev a a e merasımı d F:ı • ..: . lh 1. 1 b 11 e e on : ., S O N · . . . . . . . . . ması ır. uı.nmızce su yo ıv e a e-

l 
Amsterdam, 12 (Radyo) _ Alge- Mozel boyunca cephenın garp ıle defnedılrnışlerdır. Her ıkısınm de d'le . • ek b' . . . A • 

1 
maye Handellsblad bir makalesin- rnüntehasında Almanların gösterdik- mezarına Alman ordusu namına çelenk 1 ~?ec ıç hır ihtilaf yoktur. Bu· 

K U .. ç u·. lk H b IS\ o e de, 1914 deki Almanyanın karşısın- leri hareket temadi etmemiştir. Bu ler konmuştur. nu ~ıger. memleketler de kabul etmiş-a '9",. tr daki az hazırlıklı bir Fransa ve in- hareke_t küçük mikyasta kalmıştır. . ~erlin, 1~ (R~d~:o? - Erkanı har- lerdtr. ~ı~ ~ene :v~:_ı. ~eko~l?vakyanın 
•-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• giltereye mukabil bugün iki kuvve~ Be~ın, 12 (Radyo) -Alman re~ bı~ı umumıye bıldırıyor: nastl ısbla edtldıgını bılı~~unu!. 
~,.ada :reı.i tedbirler: li devlet bulunduğunu yazmakta, in- mi tebliği garp cephesinde devriye Vistul nehrinin garbında cereyan HiUer bu harp tercihinin cezasını çe-
BWuq, 12 (Radyo) - Bükreı merkez kumandanı bir tebliğ çıkar- gilt~renin faikiyetini, Fransız ordu- müsademeleri kaydetmekte, hava eden bilyQk muharebe nihai bir şekil kecektir. Davamızdan geri dönmiyece-

lnl§, halk arasuıda sıhhatli olmıyan haberler neşredenlerJe umumi top- sunun Avrupanın en iyi ordusu, Ma- muharebesi olmadığını bildirmekte- almak üzeredir. Polonya kuvvetleri çe- ğiz. Alman milletiyle kavgamız yoktur. 
lantılarda ecnebi devlet ve tahsiyetler aieyhinde konuşanlann tecziye jinonun da geçilmez bir hat olduğu- dir. kilmeğe başlamışlardır. Alman ordu- Fakat nazi tazyiki, zulüm ve ihaneti 
Olunac&klarnu bildirmi§tir. nu, Alman şeflerinin sözlerine rağ- Londra, 12 (Radyo) - Almanla- ları San çayını tutmuşlar ve cenupta yer yüzünden koğulmadıkça insanlık 

ltalyada tevkif at: men, Almanyanın malt ve iktısadi va- rın, şark cephesinde son günlerde ce- Hayros köyünü işgal etmişlerdir. rahat bulamaz. Vicdanımız müsterih 
B.oma, 11 (A.A.) - Polis Cenovada yanlış haberler yaymaktan ziyetlerinin iyi olmadığını yazmakta- r.eyan eden muharebelerde on beş Lisagora - Radom oephesinde düş- ve azmimiz sağlamdır. Hitler, biitün 

1'11çlu d6rt ltalyanı tevkif eylemiştir. dır. bin kadar ölü bıraktıkları söyleniyor. manın vaziyeti fenadır. Mühim miktar hareketlerinde yalnız Versay muahe-
Ga&eteler bu münasebetle yaptıkları nepiyatta, Yatadıtımız vahim Stokholm, 12 (Radyo) - İktidar Varşovadan alman haberlere g<f- da mühimmat ve esliha bırakarak çe desinin amil olduğunu söylemiştir. A-

~n~arda laer 1talyaıwı yurda sevgi ve rejime merbutivet olan ilk vazife- mevkii partisinin organı Ny Tid ga- re, Leh ordusu, bundan sonra bUtnn kilmektedir. Dört fırka izmihilfile uğ- \'usturyanın istili.sı ve şansölye.sinin 

b 
Z'i unutmamau ve .Mua.solinlııin söylediği gibi silkOnetle çahıması ica- zete.si, Almanyanın 1914 vaziyetine kuvvetiyle mukavemet edecek ve ramı§tır. Varşovanın cenubunda mü - ıstırap içinde hapse tıkılması, Çekoslo-
ettiitaJ kaydediyorlar. gö~ kuvvets:z olduı?unu yazarak, dilşmanı ilerletmemeğ'e çalışacaktır. him miktarda top iğtinam edilmiştir. vakyanın işgali, on sene evvel imzala-

Portelda Cumhurreia; 1 zırhlılarının ingiltereden 8 misli, ka- V J f Kutno mevki inde mukabil taarruza dığı vesikaya rağmen Polonyaya hil-
T ~-ı-- 12 (R d ) p rt ki c h i ra ordularının 6 misli, madeni para- apur arımız se Pr. geçmek istiyen Polonya kuvvetleri püs- cum hep Versaya atfedilmiştir. Ru t.. --. a 70 - o e z um urre si Karmona mUstemle-

~•lvde Y• l'&ri>t Atrikadaki seyahatinden ougiln dönmüştür. sının ayni yıla n'abetle çok az oldu- J • b } d ] kürtillmilşlerdir. harp misli görülmemiş şartlarla başlı-
SM.k keçek .. rr ğunu, demir ve yiyecek miktannın ert ne aş a 1 ar Motörlü kuvvetlerimiz Mozline yak yor. Hitler, şarkta kuvvetli hare.kat 

b Buclapqte, 11 (A.A.) - Uj Nemzedek gazetesine Kassadan verilen ~if~yet&iz. bulunduğ.unu, Fransa ve İstanbul, 12 (Hususi muhabirimiz- laşmaktadırlar. Tayyare filolarımız, rapmağ~ te:ci_h etmiş, garpta mild~fa-
1 lr habere söre, Slovakyadaa Jlacaristana gelen kaçaklann adedi ha- ıngılterenı~ _kuvvetlı ve Almanyanın den) - Devlet deniz yollannın Bartın Varşova şarkındaki şehirlerle asker a~·a çe~ılmıştır. Fak~t ~u h~reketıyle 
en cooo i l'e-ı.....ı... hava tehdidıne maruz sanayi merkez vapuru ,.arın (but1ün) A,· .. aııo-a h t ü h 11 • • d . kımseyı aldatamaz. Nazı ~efme ve Al· 

~UU9WA • • • • .J e .J • e a- ecemm ma a erını ve emırvolları . . 
Bu firarlar Bratislava. hükOmetini endi11eye dft11Urmegy e ba•lamış, lerıne mukabıl, bu gıbi ihtiyac:lannı reket edecek pazar ,..;ınü 1zmirde b .. . • . manlara anlatmalıyız kı, bız harbe 

y y y • 1 d . . . • 6 "' u- koprUlerı bombardıman etmektedir _ b' b' k . . .. 
\te Slovak ltlkdmeti tedbirler almıştır. domınyon ar an alabıleceklerını, lunacaktır. Şileplerimizin de .İzmir ecne ı ır topra ta uzak bır şehır ıç n 

Gelftler arasında bir çok Alman ve Slovaklar da vardır. inglliz ve Fransızlann bir davaya i- ferlerine müsaade edilmiştir. .se- ler. . . . değil, taarruzun hiç bir fayda tem:n 
Romanyada: nanarak harbe girmelerine mukabil Bıyalıstok ıstasyonu yakılmış. Var- etmiyeceğini göstermek için atıldık. 

Almanların bir milyon siyasi ord~ Memurlar şo. va - .Biy.ali.stok şim.endifer hattı tah- Nazi sefi, daha •imdiden milletini n!-Blkreş, 12 (Radyo) - HükOmet, biltün ihraç maddeleri fiatlerinl • 111 

>eniden tedkik ile kısmen yükseltmiye karar vermiştir. mevcudunu istilzam edecek bir iç rıp edılmıştır. Lublıng, Biyalistok ve datmağa, Polonyada elde edilebilecek 
kızılhaç yardımı: cepheyi de hesaplamaları Iazımgel- Londradan başka )'er• Lemberg tayyare meydanlarındaki bir muzafferiyetin garp devletlerini 

V · t 12 (A diğ'ni yazmaktadır. /ere nakfofunu or bombardımanlarımızda 33 Polon.va ~ayıtsızlığa sevk edeceğini ina,nd
1 

ırmA-. aşıng on, .A.) - Amerika Ktzılhaç müdüriyeti, kızılhnç ser- Y -
\>ısı · · · ·ı h k b ı A •k ta'l"'aresi tabrip edilmiştir. ga çahşmaktadrr. Faknt bu ) nıandır. 
h erının ın~ı arp .. ur an aı:_na ve har~kat ~ı~takalanndaki hasta- mert a yeni Vapur• . L?~dr·~·. 12 -~Radyo) -.- Re_smen .... GA..RP CEPHESi. Uzun bir harbe gidiyoruz . 
. anelere dagıtılmak uzere sıhhı malzeme ımali ıçın Amerikanın 21 şeh- l k bıldırıldıgıne gore muhtelıf daıreler . . · . Britanya, silaha sarılarak a,_•akta 

linde bir "Ok aönüllü hydettiklerin1· bildU-.ektedir. ar )'OpflCQ S 1 b d k f b h 
:.- • .... u • memurlarından 7-8 bini başka yer- aremm ~.e gar ın a ı or a ara. duruyor. Nazilik boş qir cOmledir. 

Bir kabul: Vaşıngton, 12 (Radyo) - Ameri- !ere nakledilmişlerdir. Fakat neza- sında mevzu çarpışmalar olmuştur. Kuvvete dayanan sistemler gibi 0 da 
•tll"ı;~ia, 12 (A.A.) - Bonnet, dün japon maslahatgüzannı kabul ka, 500 yeni ticaret vapuru inşasına retlerin Londradan ayrılması mw _ Bugün hiç bir dilırnan tayyaresi Al - y"samıyacaktır. Istırap fazla ola-
_, .. ır. karar vermiştir. zuubahiı deiildir. manya ufu.klannda ,allriılmemi,t.ir. caktır. Fakat matlQp olan neticedir. 
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GÜNLÜK SiYASI GAZETE ., lllllWr 
nim şirk1-tinden: ~ Amialiji s.tın Alma lrıamiqonanmn~ -

, Nafia vekaleti izmir naf"a şirket 
Sahip ve Baımuharriri 1 - İzmir tayyare aJayı krtaatımn lrapalı zart usulü ile eksiltmede 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEl\I bohman 198000 kilo ekmek ihtiJ18CU1& t.alip çıkmadıimdan pa-
ve müesse eleri ba5'komiserliğinden 

alman 9-!:.l-939 tarihli \e 1098-1246 
Umumi neıriyat ve yazı itleri zarbk1a atın &hnacaktır. 

müdürü · 2 - lhaJeai 18 eylOl 939 pazarteai l'flDU ıaa.t on beıte kı§lada kmir 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR levazım amirliği satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

iDAREHANESi 8 
uyılı falim.t' a te\ f"kan şimd'lik ye-
ni hat ve ~·eni aboııe muameleleri ·- Tahmin edilen tutarı 20790 liradır. 

İzmir f k'nci Beyler Sokak ... 
yapılmıyacagı muhterem halka ilfin l C. Halk Partisi binası içinde • - Teminatı muvakkate akçası 1559 lira yirmi beş kuruştur. 

6 - Şartnamesi her gün komisyonda aörülebilir. 
olunur. TPlgraf: İzmir - ANADOLU • 6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair vesika gös-

,.. . '!'•lef on: 2776. P. kutusu 405 te k _ _, / ı ABONE ŞERAİTİ rme mecburiyetindedirler. 

1 
• , . Yıllığı 1400. Altı ylığı 800 7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Uçan-

' ' ~ eryo.o~ kuru"tur. . cü ın.-ıcldclerimle ve şartnamesinde yazılı vesikalan ve teminatı 
A j 1 T muvak.kataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mil-
/~ • C ."':.. onav Yabancı memleketler için sene tJ ,, racaa arı. 8885 
s 14 ... ,.cı. aa.!{ın hı\sbhklar lik abone ücreti 27 liradır. 

sılltebas:ıa Günü seçmit nüshalar 25 lzmir Levuun Amirliji Sabn Alma Komiayonund.n: 
k tu l -- l\fanisa tümen birliklerinin ihtiyacı olan 144600 kilo kuru fasul-

' 
V1t::ı rP .11 \ ' ~ .. ("a.re ) Uruf r. ~ _ _ Y~ ş ı·:ı:t \'e evsaf dahilinde sa.tın alınac:. . 

s..maı. I' karakol. ANADOLU MATBAASINDA 2 - Kapalı .ı:;~ırfla ihıılesı (i birinci tetrin 9a9 pw:artcsi M"ilnO saat OD 

i 
. ane rı0 .. ya- 11 Basılmıştır. birdedir. 

aında 7•T 
T !"lef on: 4115 bettim. Yen isini çıkaracağım cihetle 8 - Hapsinin tutan 20244 lırallır. 

._ __________ ___ eskisinin hükmü kalmadığı ilan olu- 4 - İlk teminatı (1519) liradır. İstekJilerin ilk teminat makbuz veya 
·j Zayi tasdikname mektupları ile 24~0 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 

nur. 1 k 
Karataş Ortaokulundan (1323) yazı ı vesi aları ile beraber ihale ~nü ihale saatından bir saat 

Karataş Ortaokulu 2. ciden evveline kadar teklif mektuplarını Manisa ttlmen satın alma ko-
;J'U~aralı aldığım tasdiknameyi kay

Krz ve erkek 
llhami misyonuna vermeleri. 13 19 26 s 3884 

Leyli ve nehari 
1 zm i r 

KÜLTÜR L İSESİ 
ı 

} O rtaokul ve lise sınıflarını muhte-
vidir. Resmi liselere muadildir 

1 - Dördüncü senesine daha mütekamil ve daha mazbut bir 
programla kavuşan [Kültür Lisesi J Orta okul sınıflariyle, Lise sınıf· 
!arını birb~rinden ayırarak her birine [Buca] da asirdide çamlar ara· 
aınd.:ıki muazzam binalarını tahsis etmiştir. 2 - lngilizce, Almanca, 
Fransı~ca derslerine hususi bir mevki vermiştir. 3 - Eski leyli ve 
nehari taleht- 1 O Eylule kadar taksitlerini göndererek kayıtlarını tec-

• Clid ettirmelidirler. 4 - Yeni talebe kayıtlarına başlanmıştır. Leyli 
aenelik ücret [ 206] liradır. Nehari senelik ücret Lise sınıfları için 
(70) Orta okul sınıfları için (60) liradır. Bu ücretler üç taksitte alı
nır. 5 - Derslere 25 Eylulde başlanacaktır. 6 - Kayıt için ve fazla 
tafsilat için her gün saat 14 den l 7 ye kadar Bucadaki Kültür lisesine 1 
müracaat c-dilmesi. 30 1 5 8 1 O 13 

İstanbul Defterdarlığından: 
25/9/ 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte İstanbul 

defterdarlığı milli emlak müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komis
yonunda 69974 lira 40 kuruş keşif bedelli validebağı talebe ve öğret-ı 
mf'n sanatoryomu ikmal inşaatı ~apah zarf usulü ile eksiltmeye k.Q
nulmuştur .. 

lsmir 1-.azım imirliii sabn alma komiayonuadanı 
Miktarı 

Kilo Cinsf 

30000 Nohut 
20000 Kuru fasulye 
16000 Pirinç 

2000 2',eytin tanest 
2000 BE:yaz peynir 

1 - İzmir mfü~tahkem m6vki birlikleri için yukarıda cins ve miktan 
yazılı beş kalı::ru erzak pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 14 eylill 939 perşembe günü saat onda Kışlada İzmir le
vazım amirliğı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin numunı::leri He birlikte ihale saatından evvel komisyo-
na müracaatları. 3382 

lznıiı Levazım Amirliii Satın Alına Komisyonundan : 
Kilo Cinsi 

~l !ktarı 

2000(1 Bulgur 
20000 Kuru fasulye 

9000 Pirinç 
1 - Çanakkale Müstahkem mevki birlikleri için yukanda cinsi ve 

miktarı yazılı üç kalem erzak pazarlık suretiyle satın alı

nacaktır. 
2 - İhalesi 18 t>ylul fı!J9 pazartesi günü Çanakkale müstahkem mev-

ki satın alma :rnmis.\ 0nunda yapılacaktır. 
3 - Taliplerin ihale :1ahlıfıtian evvel komisyona müracaatıan 3383 

lzmir ı~eııazım Amirliği Satın Alma Komisyonuridan. 
l - Bergama Garnizon Birliklerinin yıllık ihtiyacı olan 49000 kilo pa-

tııres açık eksiltmeye konmuştur. 
2 -- Tı!hmin edilen bed..!!i ~675 liradır. 

3 ·- :Muvakkat teminatı 275 lira 65 kuruştur. 

"KODAK VERIKROM "' 2S0 ~ ife 
' 

D aima 8 p oz gUzel, net ve ~ d etjyh 
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Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şart
nameleri proje, keşif hulasasıyle buna müteferri diğer evrak 350 ku
rut mukabilinde dairede verilecektir. Muvakkat teminat 47 49 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını ve en az bu işe benzer 50 bin liralık iş 
yapbğına dair idarelerinden almıs olduğu vesikalara istinaden lstan
bul vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmıs 
ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kaplı zarflarını 
25/ 9/ 939 pazartesi günü saat on dörde kadar defterdarlık milli em
lik müdilrlüğünde toplanan komisyon baskanlıvına vermeleri ve saat 
on bt'ı;te zarflar açılırken hazır bulunmaları 3 8 13 19 (6794 3242) 

4 - lhal~i27 9 939Ça~ambagilnü~at14deBergamadaUzunÇa~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Ödemişte kiraya verilecek yağ 
fabrikası: 

Devlet Demiryolları 8 inci işlet
me komisyonundan: 
Ödemiş istasyonu civarında idaremize ait yağ fabrikası 2490 savılı 

kanun hükümlerine tevfikan açık artırma usuliyJe üç sene müddetle kira
ya verilecektir. 

İhalP.~i 22.9.939 tarihmde saat 15 de Alsancakta i~letme binasında 
ki komisyonumuzda yapılacaktır. Muhammen bedeli (450) liradır. İstek
lilerin 33.75 liralık .M. Teminat makbuzlariyle muayyen vakitte komi8• 

yona gelmc>leri lazımdır. Şartnamesi İşletme kaleminde Ödemiş istasyon 
tefliğinde görülebilir. 7 10 13 17 (3325) 

A skeri fabrikalar iz mir silah 
fabrikası satınalma komis

yonundan: 
1 - lzmir silah fabrikası sınırı içinde mevcud proje ve fartnamesine 

söre 6000 lira ketifli demirhane ve dökümhane binalarının f.n
ıası açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Yapılacak intaat itine ait tartname, plan ve ketifler tatil ailn
lerıi haricinde her gün saat 8 den 16 ya kadar Halkapmarda İz
mir ıı"lih fabrikası müdürlüğünden alınır. 

3 - Açık eksiltme 29/8/939 Cuma sünü saat 15 de Halkapmarda 
lzmir silah fabrikasında mütetekkil komisyonda yapılacaktll'. 

4 - Taliplerin 450 liralık muvakkat pvenmelerı!ni lzmir Mal san
dıiına yatırarak alacakları makbuzlarını ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 cü maddeleri mucibince icap eden ve timdiye kadar 
yaptıklan intaat itlerine •'t vesikalariyle birlikte belli edilen 
sün ve saatte komisyona müracaatları. 13 17 21 26 (3379) 

Izmir Ziraat Müdürlüğiinden: 
Ziraat Vekaleti için satm alınmasına lüzum gösterilen 10 ton 

söztatı ziraatte kullanılacak evsafı haiz 2490 sayılı artırma eksiltme 
kanunu mucib"nce 15 sün müddetle münakasaya konulmuttur. 

Beher kilosunun muhammen fiatı 12,5 kurut ve muvakkat teminatı 
93 lira 75 kuruıtur. Mal lzmirde teslim edilecek ve bedeli maliye vez
nesinden ödenecektir. 

ihale eylülUn 28 ne raatlıyan Pertembe günü saat 15 de Z."raat 
Miiclilrlüğilnde toplanacak komisyon müvaceheainde yapılacaktıi-. istek
lilerin pey akçesini Maliye veznesine yat,rarak makbuzlariyle birlikte 
ihaleye lttirakleri rica olunur. 13 17 21 26 (3366) 

şula Aı:keri Satın Alm~ı Komi~yonunda yapılacaktır. 

5 - Şartnameyi gürm~k bti~·l!nler Salı \'e Perşembe günleri sabahtan 
akşama kadar (me=-ai :-;uatlerinde) komi8yona müracaat edebilirler. 

6 --· J<'ı:.iJtmeye iştirak <:dece:kler eksiltme saatından evvel Komisyona 
n iıracaatla muvakkf.t teminat makbuzlariyle şartnamenin dördün
rt: maddesinde yazılı vesaiki ibraz edeceklerdir. 

9 1:3 19 23 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - lzmir müstahkem mevki merkez kıtaatının ( 47250) kilo 

bulgur ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuıtur. 
2 - ihalesi 1 5 eylul 939 cuma günü saat 16 da kışlada İzmir le-

vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 5433 lira yetmiş beş kuruştur. 
4 - Teminatı rrıuvakkate akçası 407 lira 54 kuruıtur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde ve ıartnamesinde yazılı vesikalan ile 
teminat ve teklif mektuplannı ihale saatından evvel komis-
yona vermiş bulunacaklardır. 30 3 8 13 3235 

lzmir levazım amirliği sabn alma komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin ( 18300) 

on sekiz bin üç yüz kilo sabun ihtiyacı kapalı zarf uıuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 15 eylul 939 cuma günü saat on altıda kıılacla lzmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin ediln tutarı: 5673 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 425 lira 48 kuruttur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - ,}stekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iıtirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalan ile 
teminat ve teklif mektuplannı ihale saatından en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

30 3 8 13 3236 

Izmir Tecim lisesi direktörlü· 
ğünden: 

lise ve Orta kısım ve aktam tecim okulu kurslarına kız •e erkek 
talebeler kayd ve kabulü devam etmektedir. 

Orta kıama ilk okul mezunları. 
Lise · kıamma Orta okul mezunları. 
11irkçe, Matematik muhasebe lnsilizce, Franaızca daktiloiraf ı 

ve stenojTaft kurslanndan arzu edeceklerine memur •e ticarethane 
mU.tahdimleri kabul edilmektedir. 

Fazla malUınat almak için Okul direktCSrlüiüne mü.-acaat ec1ı·ı. 

mesi 13 15 (3380) 

inhisarlar Umum Müdürlü
ğünden: 

lıin nev'i 

Paşabahçe Müskirat 
Fabrikası Müdürlük 
binası inf88tı 

Maltepe Enstitüsü gaz
lama evi kalörifer tesi· 
satı ve gaz kapılarının 

Muhammen Bede. % 7 ,5 teminatı EhiltmenlB 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

23755 84 1781 69 KapaJf z. 14 

takılma iti 1336 99 100 27 Açık Ek. 15 
1 - Keıif şartname ve planları mucibince idaremizin Pa.,abah

çe Müskirat Fabrikasında mevcud yemekhanenin Müdürlük 
binasına tadili işiyle Maltepe Enstitüsünde yapılacak gazla
ma evi kalörifer tesisatı ve gaz kapılarının takılması iti hiza
larında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuıtur. 

il - Keşiı b~delleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hiza. 
larında y~zılıdır. 

Jll - Eksiltme 21 / IX/ 939 Perşembe günü Kabataıta Levazım 
ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

IY - Paf8bahçe Müdürlük binası in§88tına ait §8l'tnameler her 
gün Levazım Şubesi veznesinden ve İzmir Ankara Bafmii
dürlüklerinden 1 19 kuruı mukabilinde ve gazlama evi kr 
lörifer tesisatına aid §8rtnameler Levazım Şubesi veznain
rlen 8 kuruşa alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplannı kanuni 
vesaikle % 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya Banka temi
nat mektubum1 ve şartnamenin cF > fıkrasında yazali v.-i
ki ihtiva edecf'~ kapalı zarflannı eksiltme günü ihale aaatir 
den bir saat evvel mezkur komisyon baıkanhğına makbuS 
mukabilinde vermeleri diğer eksiltmeye girecekler % 7 ,; ,U
venme paralari)· le ve §8rtnamesinin c F ~ fıkrasında yazalı vr 
saikiyle yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur• 

5 8 1 o 13 (688~/3296/ 

Izmir Memleket hastahanesi 
baştabipliğinden: 

lzmir Memleket ve ~refpata hastahanelerinin 939 yılı ihti7acı11• 
kartıhyacak .olan 11&00 metre yerli kaput bezi ve 7500 kilo toz ,ellerhl 
temdiden ilin edilen e1'ailtmesine istekli çıkmadığından bu ihtiyaclll 
11/9/939 tarihı"nden 11/10/93~ tarihine kadar bir ay içinde pazatbkl• 
satı~ alına.caiından isteklilerin teminatluivle birlikte vilayet daimi en• 
cilmeninin toplandığı her pazartesi ve per4Pmbe ~iinlerı· saat 9 elan '2 
ye .kadar e;ncümepe ll)Ür4lçutlal'L 1'1369). • . . 


