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DALADI YE 
Kabineyi tadil etmiş ve liste· 
yi Cumhurreisine vermiştir 

.,, 

Lehliler Lodz Sehrini istirdat Etti er ., 
Garpta Alman Taarruzu Durdurulmuş Ve Mukabi Ta

arruzla -Sarburkun iki ·Tarafında ilerleme O muş ur 
Bütün Polonya hududunda Alman taarruzu durdurulmuş, Varşova önlerinde 

mukabil taarruza geçilmiş, mahsur fırkalarla münasebet tesis edilmiştir 

Leltil mukavemetölfl)fi lko1rmak üçün 

Almanlar açıkşehirleri erva. 
sıta ile bombardıman edecek 

Leh açık şehirlerine bomba atılırsa lngil
tere-F ransa mukabelede bulunacaklar 

r 

Tür iy -Almanya 
Ademi tecavüz paktı 
haberi uydurmadır 

Ankara, 13 (Hususi) - Bazı yabancı gezete \·e radyolar, Türkiye 
ile Almanya arasında bir ademi tecavüz paktı imzala:r.ımak üzere ol
duğunu haber vermektedirler. 

Bu haber hükfım etimizce resmen tekzip e dilmiştir. Kat'yen doğru 
değildir. 

------~~----~~~~~--------------~~~~----

Harp şUrası sık sık 
toplanaca tır ~ A e \ 111111111111111111111 Jll il lll lllllll il il il lll lll il lll lll I 

Alman um_ u. mı karargahının her .vasıta ıle Leh mu· Sovyetlere ç emberlayn bu defaki Paris seya· 
kavemetını 1!•.r"!ağ':' k':'rar ve~v"!ış ~lmas~, ~arekd- G•• batini şemsiyesiz yapmıştır 

tın aleyhıne ınkışaf ettıgıne bır delıldır ore 
-'"'~-...-.... - . 

D .... G · ·----------- Taymis, "şura kararlarının büyük tesir. 
un arp cephesinde topçu, hava ve süngü muharebe- Harıpten Alman· 1 leri sonradan görülecektir,, diyor 

.. eri ~f!Ur. Fransızlar iki mühim mevki almışlardır ya mes'uldür Londra, 13 (A.A.) - Çember- tebarüz ettiriyorlar. Deyli Ek~pre& 
Paris, 13 (Radyo) - Moskova - !ayn, dün akşam kral tarafından ka- diyor ki : 

C 
.... ı E. ·p H • dan 48 saattenberi gelen haberler bul edilerek hükümdara Frnn:;a:\ ı c Bu defa Çemberlayn, Bergettga-

E L E R O E V A Z 1 Y E T harbin menşei hakkında Sovyet ga - ziyareti hakkında malumat vermiş - dene g ick rken yaptığı g ibi şemsiyeil
zetelerinin şimdiye kadar muhafaza lır. ni beraber götürmemiştir. Bu, am~T! · 
ettikleri sükutu bozarak neşriyata Londra, 13 (Radyo) - Yüksek sız harbe azimle devam kararını gös-

v başladıklarını ve Hillerin mesuliye· harp şurasından bahseden gazeteler, termekted ir. ~ 

arşova 'dan Paris -Londra 'dan Berlin 'den tinden bahsettiklerini bildirmekte- Fransa - İngiltere arasındaki b irliği - Devamı 3 üncü sahifede - . , 
--------• _ dir. fzvestiya gazetesi neşrettiği ma- oo 

Alınanlar iural rnıntakalarında ekime DÜNKÜ MÜHlM HAREKAT . _Almanların faaliyeti .. .. kalede harpten Almanyayı mesul 1 e ı H ee k A 
başladılar Paris, 13 (Radyo) - Havas Ajan- Beılın, 13 (Radyo) - Bugunku tutmaktadır. g t 

. Bern, ~~ (A.A) .- Polonya sefa- smdan: resmi tebliğde, Almanlar Radom ci- lllllllllllllllllllllllllllllllllJllllJlllllllllllUlllll n 1 ere u um e • 
ıethanesınm pat aJansına atfen bil- Garp ceuhesinde Renden Muzele ka- varında Leh ordusu ile muharebeye J / f 
eli d"" · ·· P Japon ar aarruza A.; ıgıne gore olonyada bulunan dar olan kısımda muharebe devam et- devam olunduğu, Sambav ve jambav t • • A • 1 A 
.__ımkan kıtla.~ı e~zak ~üsadere ~t- mektedir. kasabalarının işgal edildiği, Lamber- hazırlanıyor/ar ının resm 1 1 anı 
ıne te ve mumkun oldugu kadar ıh- • .. . . . 
t . t t kl .. . • Sarburkun iki tarafında iki mühim gc '!arıldıgı, Leh suvarılenm muka- Parıs, 1 3(Radyo) -Tokyodan ha-
ıya s o ar vucude getırmege ça- · · 
lışmaktad 1 . ilerleme olmuştur. Bir taraftan Garp- b;ı taarruz yaptıkları Alman kıtaa- ber venhyor: • 

Amlanl: a:~rafından teşkil edilen ~ :"a~t osrmanı~ın son ç~ntısı ele ge- tm,ınl Biykelnskib~lad~e~linek4t0d~ilometre 1 jatphon!atr tYa~edd~ mı ua~zam kuvvd ~t- Yüksek Meclisin gösterdiği lüzum üzerine hazırlanan bir emri 
hususi ekipler kolt ·· k ld kt çırılmış, argenın ve Falnıbah arasın- yaz aştı arı ı ırı me e ır. er a şı e me e ır er. Japon or u - Kralide hali hazır harp vaziyeti dola ısiyle muhasamatın devamı 

, re eyı a ırma a d E ·ı h . . 1 h·ı· d k' . G" • H" 1 "lAk k d ç· 1·1 k A ' Y ' 
hl. ya d d t t a, mı ne rının so sa ı ın e ı yır- orıng - ıt er mu a atı sunun ya ın a ın ı ere arşı umumı .. dd t' . b' . , k d M . t 1ng· ·ıt h··kü· eti· . r n an a pa a es, pancar ve . . • .. . mu e mce veya yem ır ıs ara ~ ar, aıes e ı ere u m nın 

h 1.4 • - Devamı 3 üncü n.hifede - - Devamı 3 ncü Sahifede - bır taarruz yapacagı soylenıyor. ·ı· ik b' N 1. t d ı. - MUTLAK SURETTE KAÇAK 2 N mu te 11 sebzeler ekmektedırler. ı ı§ ır o. ıs e eiCl eşyayı , o. 
Polonya ahalisi, bu yüzden şimdiden l~tedeki ~şyayı da V AZIYETE GÖRE KAÇAK itibar edeceği bildi-

1 açlık çekmektedirler. Am~rikada Ruzveltin muhalifleri faaliyette nımektedır. .. 
Leh tayyare~ile~i Romanyaya Mutlak surette kaçak itibar edilen eşya:· 

ıın.dıler 

Büheş, ıs (A.A) - cerna.ntziden ''s•ı "h A b K Jd k ( Contrebande Absolue) 
bildirildiğine göre dört Leh askeri ) a m argosunu a ırma a ) Her nevi esliha, ıı1ü.himmat, parlayıcı maddeler, harpta kut. 
tayyaresi Leh - Romen hudut mınta- lanmağa salih her nevi kimyevi mevad, bunların imal veya 
kasında karaya inmiştir. Romen ma- D k H D kt• tamirine mahsus makineler ve makineler aksamı. Bunların 
kamları bu tayyareleri müsadere et- eme , arp efil e ır •ı ,. imaline ait veya kullanışıyle alakadar her cins alat ve mal- ' 
:n:ı.işlerdir. Tayyarelerin mürettetları zeme. 
bir temerküz kampına sevkedilmiş- b ) Her nevi mahl'Ukat, karada, suda ve havada yürür her cinı 
lerdir. R it b•t fJ k k tadı·ıı• ı·ç• kong nakil vasıtaları. bunların imali veya tamirine yarar makine-Varşova, 13 (Radyo)' - Resmi UZVe 1 1 ara ) aDUQUDUD 10 re- ler ,.e aksamı. Bunların imal veya kullanı§ıyle alikadar her 

tebliğde, Varşova mıntakasında mu- de taraftar bulacag"' 1 kanaatJ•ndedJ•f nevi a.lit, malzeme, veya bunların istihsaline yarar her cim 
kabil hücumlar yapıldığı, düşmanın 
b e§ya. 
ütün cephelerde durdurulduğu, Al- c ) Her nevi muhabere vasıtaları, ali.t, malzeme ve techizatı. 

lnan resmi tebliğinde imha edildiği K 21 E ı • • ıd • t• " ld Haritalar, resimler, kağıtlar ve bununla alakadar öteberi 
bildirilen ve Ladyu istirdad eyliyen ongre y U e iÇ ımaa çagrı 1 Bunların imal veya ~ullanışıyle alakadar makineler, makine 
fırkalarla münasebet tesis edildiği, . ı 11 ı ul 1 
iki Alman hücumunun ağır zayiat Vaşington, 13 (A.A.) - B. Ruz- gelmekted rler. ihzar etmek maksadiyle muharipler aksamı ve a at. Hali harpta ku anı ır veya k lanılmağa e -

Devam 3 .. S 'h.f d velt, bitaraflık kanununu yeniden B. Borah ile B. Vandeuberg, Nye tarafından Amerika gemilerinin a ~ verişli her cins makjne veya vesaik. 
-

1 
ncu • 

1 
e e - gözden geçirmek üzere kongrenin ve Thomas daha şimdiden bitaraflık raştırılmasına ve abluka edilmesine d ) Para, külçe altın, tahvilat, altın ve gümüş madeni, bunların 

fevkalade olarak içtimaa davet edi- kanununun tadil edilmesine mani ol- ait bütün hadiseleri toplamakta ol- imali ile alakadar makine, kalıplar, alat vesair malzeme. 

Askere Davet 

310-330 doğumlu bütün 
Tornacılar çağrılıyor 
İzmir askerlik ıubeıinden: 
Sınıfı ne olursa olsun SlO dahil 

330 dahil doğumlu erlerden yal. 
nız tesviyeci ve tornacı olanların 
hemen ,ubeye gelmeleri ilan olu
nur, 

leceğine müteallik yakında bir be- mak için gayret sarfına başlamışlar- duğunu söylemiştir. Şarta baijlı olarak kaçak itib~r edilecek 
yanname ne~eilileceğ~i, matbuat dı~ Mum~leyh,henüzbktabmmaın- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mümessillerine bildirmiştir. Geçen harpte Amerikan esliha ve matı elde edememiş olduğunu bil- eşya:• ( Contrebande Conditione le) 

Müşarünileyh, cyakında:. demek- mühimmat satışına ait tahsisatı ida- hassa Almanyanın kaçak eşya listesi ----
le ne kasdetmeke olduğunu tasrih re etmiş olan B. Nye, matbuat mü - muhteviyatından haberdar olmadığı- e ) Her cins yemek ve gıda maddeleri, yem ve ot, giyim eıyası 
etmemiş, yalnız bu içtimaın 2 ilkteş- messilleri ile görüştüğü esnada ken- nı tasrih etmiştir. bunların imal ve istihsaline ait her nevi alat, malzeme ve 
rinde yapılacağı suretinde B. Sabath disinin bitaraflık kanununun tadili- Mumaileyh, Amel'ikanın muharip- e§ya. 
tarafından ileri sürülen tahminin ne muhalefet etmesine saik olan es- le:re silah vermesi takdirinde haliha -
yerinde olduğunu ilave etm :ştir. babı tadad etm;ştir. zırdaki ihtilafın neticesi ile otomatik Kaçak eşy~ kontrolü 

Kongrenin akdedeceği hususi iç- Vaşington, 13 (A.A) - B. Hull, surette alakndar olacağ'ını ve Amerika- Üzerimize cebren taltmil edilmiş bulunan bu harpte, kaçak e§ya-
tima dolayısiyle ayan meclisi ile mü- gazetecilere beyanatta bulunarak mn bu ihtilafa iştirak etmesinin kolay. nın düıman ülkeaine girmesine mani olmak yolunda alacağı tedbirle
messiller meclisi azaları Vaşinqtona harici~·e rıezal.'!ltini"' bir beyanname - Devama 3 nci.i Sa!ıifede - -Devamı 2 inci ••!ailede-



ıse'hlrde) Almanyada / ·giliz 
beyannamelerini o 'lu· 

yanlar idam eclile· 
f!eklerdir Çemberlayn Av m k m r sınd izahat va i Fuarda 

Eğlenceler Jevamıla 
Kopenhag, 13 (Radyo) - Berlin-

den buraya gelen haberlere ~bre, ,, G l z • f; •J • t •hk _A t b •i Belediye fuar sahasında cGir, ken 
hükumet b irteblğ neşretmiş,ingi- ame en, ıg rı ıs l ama ına u- dinigör,açma,gülveııeç>pavyonu-
lizler tarafından atılan beyanname- nu açmıştır. Buraya girip de kahka-
Jeri okuyanların hapis ve hatta lu- ha ile gü lmeden çıkmayan yoktur. 

~~:i:t~~~lür e idam edileceğini bil- yu·· k bı·r taarruz hazırlıyor.,, ~a~~~:;:!~:~ek~::t:~~lar~ü:~~~~~: 
2,40 metre boyundaki en yüksek a-

Ameri /ıa donanması damı ömer ve dünyanın en 1ışman 
h kadını 220 kilo aiırlıtındaki kızı 

Lo"::nnJ·e~~.~~y(R~d~·oQ) %l~30 ge- Çember/ayn, kara, deniz Ve hava OTdUSUnUn faaliyetini de anlatarak: ayrı eflencelerdir. 
,, Cezalandınlan memurlar 

miden ibaret Amerikan donanması " ~ • J • J J • b •t • • k • Al l • • f k r_ L b l J d • 
400 deniz tayyaresi ile birlikte Sen .,,ım luen l)'e l lTlm l, man ar lÇln ar l Tlraat RQY 0 mUftUrnuB l nu~:~e~~~~:?t~n~a~~~:0t::ış ~a~:i 
Petro limanında toplanmıştır. Donan- J;0ndra, 13 (Radyo) - Avam Ka- dularının metodikman ilerlediklerini, Yakıf bulunduğunu söylemiştir. lovakyanın istilası hakkında hükO- göıteren 4 beled·ye memuru cezalan 
iti::' bu H),n yirmi üçünde bUyuk ma _ marası bugün ötleden sonra toplan - fakat harekatın hubelicap &izli tutul- Çemberlayn müteakiben donan- metin ne dlltündüfflnll sornıu,ıur. dırılmıştır. 
~' raıara l:aşlıyacaktır. ~ıştı~. _Başvekil Çemberlayn on gün- ması lAzım geleceğini söyledikten son- madan da bahsetmit ve bat.n Polon- Çımberlayn, Çekoalovak)ra 1abık anım- Ba~ Nazif Tanatar 

B k hl
• Juk hadısatın hülasasmı yaparak Fran ra: yalılara aid Uç torpitonun İngiliz do- hur reisine gönderdiği· mektubu hatır- İzmir posta müdür muavini Bay 

Ü Tef fa 1)18 saya gittiğini ve yükiek harp meclisin- Fransız ordusunun muvaffakı- nanması meyanında bulundutunu ka)·- ' latarak, harbin netieesinde Çekoılo- Nazif Tanağar, İskenderun posta ve 

d 
.
1
. de Fr:ınsız ricali ile müzakerede bu • yeti, müstakbel harekat i~in çok bil • dederek demiştir ki: vakyanın da istlkllllni kurtaraeatı- tela'raf ffflitlne tayin olunmuştur. 

e ı ıyor lunc!-ığunu, konuşmaların bütün gün yUktar. Fransız askerinin kahraman- - Almanlann tahtelbahirlerl, da- nı söylemift;ir. B l d • I . 
B k 

13 
(R d. ) _ K " ilk _ :sOrdlltünil, neticelerinden sevinç dtıy- hiı takdire layıktır. Bazı gazeteler, .:ır- ha harp ilin edilmeden çok evvel Muhalefet rüesasından Grenvut e e ıye lf er ı 

kla
ül rekş, d 

1 
a' Y ?ht" . 

1 
uç bllkç~ duğımu, siyasi ve askeri bütiln mese- dumuzun a-arp cephesinde Fransız or- açık denizlere yayılmışlar ve mühim Çemberlayna verdiii izahattan do- Aziz Akyürek bulvannın parka 

cura aınarveı ı~arar, u- 11 • . - t • .1 bil"k h . ı · ı k t-
1 

• 
1 

akl d"I kt d" e erın mevzuu bahıs oldugunu, ngfl- auıu ı e r ı te areklta iştirak ettı- yer er tutmuılardır. Bunlar tıearet ayı teıe kllr etmfı ve Y•IPız fnrUlz dötenmesi yakında bitecektir. KA· 
me....- em n ~er ere n e ı me e ır • . - · i d 1 . . . . 1 d ı Ö 
1 

tere ,'c Fransa arasında sarsılmaz bir gın yaz ı arsa da, bunun aslı yoktur. aremılerımızın bazılarım batırmış ar- or u annın Fransaya muvasalit et- zım zalp bulvarının Kültürparkta 
er. il tihad m'"vcud bulunduğunu ve Hirle- Askerimiz §U anda Franııı toprakların dır. 3imdi senit tertibat aldık. SOp- tikleri hakkındaki haberin .razete- 28 Atustoı kapısına kadar kesme taş 

Metaksas elçimi%!• rizmin dünyadan kaldırılması için iki da bulunmaktadır.> he yok ki, Alman tahtelbahirlerinin !ere verilmemesinden dolayı ılkiyet- ferşiyatı, tk :çeşmelik caddesinden 
.. devlet arasında tam ve kamil bir fikir Demiştir. ilk faaliyeti beynelmilel kaidelere te bulunmu§tur. Ulu yolun altından Maldereaine ka-

gf5rüştu birliı';i olduğunu, yükiek harp mecllsi- Çemberlayn tayyarelerin faaliyetini muhalif tarzda b~ılamıştır. Aldıtı- Diler bazı mebuılar, &'arp oeph,.. dar uzanan bUyOk kanalizaıyon ik-
Atina, ıs (Radyo) - Baıvekll Me- nfn icap ettikçe toplanarak vaziyeti takdir ile yadettikten sonra, İngiliz - mız mukabil vaziyet sayesiınde ya- s!nde Fransız ordularının muvaffa- mal edilmiştir. Bu kanalizasyon Uze

takus, bugün ötleden evvel yeni Tür- i<on..tsacapmı söylemiştir. Fransız tayyarelerinin cephe arkasın- kınnda denizlere e.skisi gibi hiklm ola- kıyeti hakkında izahat istemfolerdfr. rinden Kadifekalesine kadar betoı 
kiye sefiri B. Enisi kabul etmiı ve öğ- Baıvekil sözüne devamla demiştir da mühim faaliyette bulunduklarını catımızı ve .Alman tahtelbabirleri- Çemberlayn cevap vererek demftt'r yol yaptınlacak, Uzerf asfalt döşene
!Pdetı sonrr. sefarethaneye giderek ken ki: söylemiş vı bu faaliyet aabaıında ha- nln faaliyetini biçe indlrecetimizl ld: cektfr. Karant"na (İnönü) caddesi-

d
. • . d 

1 
. tte b 

1 
t - İngiltere ve Fransa harpten ev- 'en Almanyada olup bitenlere İngiliz - söyliyebilirim. - Fransız ordularının l'arp cep - nfn paket taş inşaatı Karantina mev-

ıaıne ıa e zıyare u unmuş ur. A . h · • vel defaatla ıulhperverliklerini ispat Fransız erkinıharbıyesinin tamamen Mebuslardan Mister Adam, Çekos- esınde elde ettlklerı muvaffakıyet kiine kadar tamamlanınca beledive 
Belçik~' da tedbirler ettiler. Fakat bunu Almanyava anla- -**- sayesinde Almanlar Polonyadan kuv otobüsleri, bu hatta ifliyecıktir. · 

Brüklel, 18 (A.A.) - Evvelce alın- tamadılar. Bu itibarla (Fransızca li- Al 1 p d vetlerfnin bir kıımını rarp cephnln• ihracatçı bir hey' et 
mıt iken bilAhare vazgeçilen tedbirle- saniyle) Hitlerizmln tahakkümüne ıon man ar o o nya a =~kı_nete mecbur kaldılar. Elde e:tl- • • 

· 
1 

di tatbiki k h"k"- vermeliyiz. ırım z muvaffakıyet o kadar mühım- Ankarava gıttı rın ı m ne arar veren u u rU k" b d Al l J 
met seferberlik devam ettiği müddet- Domin)·onlardan her giln teşvik ve v • \fi ı . ~ ı, u saye e man ann Zitfrid İhracat işleri etrafından aliktdaı 

' . . sempati mektupları alıyoruz. Onlar agır zayıata ugramış ar ııtıhklmlarına kuvvet retinnelırlne makamlarla temaı etmek i in izmir 
çe kahvelerin aaat on ikiden on dörde hürriyet harbi içın ön ııaftadırlnr b!le tamamen mani olacatız. Gamı- 'h t 1 d il kk ~ b" h 
ve on yediden yirmi bire kadar açık • Ziwf "d . fhk A t b .. "k b" ı raca çı arın an m re ep ır e-
b 

1 
b"I kl .. b"ld" . t" Almanlar şark cephesinıle sürat!<> Zürih, 13 (A.A) - Emin bir menbadan bildirildij'ine göre Alman- en g r ıı 1 ama ına uyu ır yet dün Ankaraya gitmitt 'r. Heyet-

u una 1 ece ~rını ı ırmış ır. ·11Prini bitirdikten eonra garba döne- lar, Polonyada atır zayiata utramıtlardır. Zayiat miktarı neıredilen ~arruz hazırlamaktadır .. Şimdiden te ticaret odaaı umumt katibi de da-
llaJoğlıo avf anmaf O rPk hücum etmek iıtiyor!anh. Fakat rakamların fevkindedir. Ölill4trin ve yaralıların miktarı askeir makam- ~ıyebfllrlm ki, Alman,ar ıçln fırsat hildir. Hükumetçe bazı maddeler:n 

kt ümitleri suya dilştü. Bunun sebebi Leh lar tarafından neşredilen rakamlann o kadar üstündedir ki, doktorlar iCaybolmuıtur. ihracının menedildiği, bazı madde· 
ÇI ı ordusunun kahramanca mukavemeti - ıe hastabakıcılar kafi gelmediii için blr9ok yaralılar bakımıızlık yil- lerin ihracının da lisansa tabi tutul-

Roma, 18 (A.A.) - Büyük erklnı dir. Leh ordusu Almanların her eihet- ~ünden ölmektedir. ÜZÜM BORSASl dutu malQmdur. Mlllt bankalann 
harbiye reisi mareşal BadailiO, Alman tan aşikar olan tefevvukuna rağmen Polonyalı esirlerin nisbeten a zmiktarda olmaaı, Polonya ordusu- doküman mukabili \'erdikleri kredi 
ya ile Polonya arasında muhalamat düımanın ileri harekatına karıı çelik nun ne kadar büyük bir şiddetle mukavemet ettig· ini göstermektedir. ~47 liro •e ıa. T 11 IO miktan, inrlliz lirasının temevvücü, 

l Al "70 İnhisar ida. 5 50 6 25 
bBfladıfı sırada Romaya gelmiş ve o bir mukavemet cephesi teşki etti. - \'fyanadaki haıtanılerle mektepler cepheden gelen aakerlerle do- uire g 'bi m11eleler üzerinde bazı 'l2 ı Eınat ban. ı ı 
ıamapdanberi bu şehirde kalmıştı. Ma- manlar bu cepheyi kıramadılar.> ludur. H 5 ~L j. Taranto kararlar alan ihracatçılar daha bazı 
retal, dtın ava çıkmak üzere Komadan Çemberlayn sözüne devamla, ııarp Neşerdilen resmi bir Alman tebliğinde, bu vaziyete karşı bir tedbir 165 Ş . Riza H. ~ :~ ~~ ~~ eJbi

1
rler alınmasını istiyeceklerdir. 

hareket etmiştir. cephesinden bah'!etmiş ve Fransız or- olmak üzere kur'a efradının muayene tarihlerinin -iltir alıodıiı bildi- 210 Albayrak e 10 Evve ki güne nazaran 6, 8 ve 9 nu· 
rilmektedlr. mara UzUmlerde onar para yUkul"f 

lnS{iltere hükUmetioin 
resmi ilinı 

- Baıtaraf 1 l nci Sahifede -

re uyarhk ı6rclüiii müddetçe, Majeste lnailt.-e bükümeti, ıuiniyet 
eahibi olmıyan bitaraf ticaret için her ürlü kolaylıjı s&termek arzu. 
ıundadır. Hükümet muh1Lrip ıiaftiyle her türlü haklarını azami dere
cede kullanmak mecburiyetindedir. Mumafih bitaraf deYletler tara· 
fmdan, hamil niyetle idare ectilec:ek ticaretlerinin kolaybiı noktai na
zarından yapılacak tekHfleri h6ınU ıuretle tellkki etmeie huarchr. 

2) Sa Majeste lnailtere hükümeti tatbik etmekte olduğu tedbir
lerle alikıdır olarak W eymouth, Ramıgate, Kirkvval, Cebelüttank 
ve Hayfeda kontrol merkezleri te1is etnıi!lir. Dütman toprakları ~ 
man1anna ve bu topraklarla kolayhkla irtibat imlcinı ..W... ltituaf 
memleketler limanlarına müteveccihen hareket eden vapurların, ki· 
iıtlaram tetkik ettirmek ve düfmana sötürülmek üere kaçak qya 
nakleeaıddikleri tebeyyün ettikten sonn mütebaki yolculuklannı ya
pabu..ı.i icin !izam selen müaudeyi almak üzere acllen ve kendi 
rizalan ile bu kontrol meTkeı:lerinclen birine sitmeleri tavıiye olunur. 
Kendi rlDlıan il9 bu ınerkalere ,itmiyen vapurlar, deniz üzerinde 
böyle bir kontrolun tatbik edilmiyeceği hallerde Majeste lnslltere 
hGldinaeti tefaini tarafından ilk kontrol merkezine ıönderibneleri va· 
ziyeti U. kartalatabWrler. 

3) Vapurlann ve ltilhuaa bu maksadla kendi rizalan ile kontrol 
m~aine ıelenlerin muayenesinin tacili için her pkı1de gayret aar· 
feclilecektir. Vapurların da kiiıtlannı muntazam ve manlfestolannı 
her banP bir ıüpheyi celp etmiyecek tekilde temiz ve lnsiliz Hsanın· 
ela qmiın ettirilmit bulunmalan bu vazifeyi daha ziyade ko1aylatır, 
vapurdaki maim istif \•aziyetini gösteren bir pllnın bulunutu çok fay
dalı olur. (Vapurda bulundurulmuı lizım g"len) konutmento veyı 
mu..ddlık ıuretlerlnin, her malın yGldeylclıl ve mevricftndeld alıcısı 
h•kkanda tam ve sarih malumatı cami olmaları, kontrol "1n llZlln ıe
len naüddeti uıari bir hadde indirebilir. cEmre» kaydı akındaki mal
ların kontrolu, ıüphe a1tında bırakması tabii oldulundan, dGtman 
topra)dvı limanlanna veya bu topraklara kolaylıkla irtibat imlclnı ıös 
teren bitaraf memJeketler limanlanna miltevecclh vapurlar l&hlplerf ve 
ya yüldeyicilerinin, emre kaydiyle mal yilklememelıeri, kendlterbıi bir 
•ürii ınütküllttan kurtarma51 itibariyle çok yerinde bir hareket olur. 
Muhtelif iskelelerden her hangi birine ihracı kaydiyle mal almak bel
ki bupıı için de gayri kabili içtinaptır.Maamafih böyle bir halda, ma· 
im muhtemel tahliye i.kele veya iskelelerinin senbatla bildiriJmeai il· 
znndır. 

4) İntflterede kontrol~ pyri limanlara ulnFa• 
c:alcJ 'ftpuriar, lhnn selen mGaaadenln lathali için tGmrUk ldarestne 
naiJtereye ihraç edilecek veya fqilterede aktarma eclOecek maldm 

hatb Yapurda kalan malın da tam izahatını vermekle mükelleftirler. 
Bu izahatın hakikatuı tam bir ifadesi olarak yazılı bir ıurette hazır
lannut bulunmuı, vakit zıyama meydan vermemek noktasından çok 
,.;nele olur. Verilecek liste her putİ maim cins ve miktarını, yükle
Jici ve alıcı i.imleriyle yildenif Ye botalbf itlaUlerini, vapunm ui· 
nJK&iı limanlar izahabm euai IMahmmabcllr. 

Polonya baştan başa istila edilse 
de harp devam edecektir 

163 Ş Remzi 7 60 17 vardır. 
98 A. R. Üzümcü 7 i 

Paria, 18 (Radyo) -Romada burünlerde Farnsız - lngillı sefir
leri ile İtalya hariciye nazın arasında cereyan eden konuşmaların, 
Muuolfnf tarafından sulh için )"eni bazı teklifler vukubulduğuna ham
ledllmi• lıe de, reımt mehafil, bu ıibi tahminleri katiyetle ~kzip et
mekte ve harbin, Hltlerlzm yıkılıncaya kadar devam edecetl kanaati
ni ileri ıOrnwktedfr. 

.Ayni mehafile göre, Polonya bqtan başa Alman ordulan tarafından 
istila edilse dahi harp devam edecektir. 

A'man matbuat müiürünün be)"anatı 
'' Führer müsamahakardır, fimdi bile sulh 

te ~lifini red etmiv~cektir!,, 
Berlin, 13 (Radyo) - Matbuat müdürü Von Ditrich buıriln ecnebi 

matbuat müme11illerini nezdint davet ıdertk beyanatta bulunmuo 
ve Alman ordularının Polonyadaki muvaffakıyetlerini tebarüz ettir .. 
mittir. Ecnebi sazetecilerin Polonya mukadderatının ne olacatı hak
kındaki ıualine Von Ditrich ~ Führerin müaama'hak&r oldutu ve timdi 
bile vukubulacak bir sulh t.klifini reddetmiheeği cevabını vermiftir. 

----ece***»>·---....._ 

Roma da 
Siyasi polis fa· 

ali yeti 

lngiitPre 
Bohemya, Moravya ve 

Danziri İll'al edilen ara· . 

79 Öztilrk L. Şfr. 7 10 
66 N. ÜEümeü 6 60 8 50 
16 j. Kohen 7 7 
9 Şmlaho 9 10 9 ıo 
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Zahire borsası 
il sayıyor 

Roma, 13 (A.A) - Resınt Oasete Londra ıs ( • • ) _ H I 1 370 Kental Pol FUenzi 380 S80 
• A 1. . 1 . t ' ~·~· ar c re Ne- k b csıyası po ıs servıa nın mun azam su- zareti, dün akşam. Lö d G , a a 

rette işlemesi için> dahiliye nezaretine verip Defrettirdiji bir nnc:., = 26 Balya pamuk S9 S9 

At rantlara 
Pazar günü sonbahar at yanşlan 

başlıyacaktır. İki hafta sürecektir. 
Bir tahailör 1141 

Kuıadasmda Cami'atik mahalle
s:nde oturan belediye tahıildarların
dan B. Kemal Gültekin, odasında 

çifte tilfejiyle baıından yaralanarak 
ölmüştür. Adliyece tahkikata bqlan
ınııtır. 

Kız ka,wma 
Cumaovaıı nahiyesinde Görece klS 

yünde Hüaeyin otlu iıma l, 1rece 80 
yaıında Fatma Çakın evinden zorla 
alarak kaçırmağa teıebbüs etmif, fa· 
kat kadının feryadı üzerine yakalan• 
mııtır. 

Teşekkür 
tımirden aynlıtımıı eınaaıncSa 

biai tefyi için istasyona kadar zah .. 
met edip lOtuf ve nezaket l'ö•tf· 
ren muhterem bayan ve bay do~ 
lanmıaa en har ve samfmt mfn .. 
nettarlıklarımı&ı lblAi ederken, 

trende bize her türlü kolayhit 

gösteren anbar müdürü BB. SOreY 
ya ve muavini ZtthdOye tetekkür
lerimfzfn bildirilmesi hususunda 
muhterem aazetenizln ı ntuf ve 
dellletiııi rica tderiı. 

2,5 milyon liretlik munzam tahıiıat ya ve KoraV)'a himaft idanleri Ut Bir YAP Nadire 

veren bir kararname neşretnıfıtir. Danzig serbest ıehrinfn Alman l§rall Burnavantn Pıll&l'bap klyUnde R.•ita .t\ktojv 

R 0 
J altında bulunan araai sibi teJ&ldd edil· bir yan1r1n olmuş, B_oınak ~aşid. ö~s- ....... ____ .... _...__ ...... _.. 

0m~.n er mesj lizım a-eldftini tasrih etmf teklnia 'fi sayılı evı eşyası~l~ bırlık- Vataadaıl 
Si aaetim ·~; takdir tir. f- te tamamen yanmıştır. Raşıdın kansı Lalettayin haberlere inanm•'· 

Y ! Kadrf1e, eşya kurtarmata çıJıwken Topratına, milletine, devletine, or-
eJıyor Almcınyada gen~ler atır suretGete,yanmış~r. duna ait 19yleri hie bir yerde konut' 

T enler, sıdenler D d ki ı k 1 
BUkref, ıs (Radyo) - Gazeteler, si/aha çafrılmamıf Rados kon!!olosumuz B. 1 . nıa.. uy u •nn _yanız sende a: 

Türkiye batvekili Dr. Refik Sa da- uphı sın .. Unutma ki, bısden ohnıyan kO 
mın Büyüle Millet Meclisinde fra~ et- Amsterdam, 13 (A.A,) - Almanya. T:ng:~ılstanb~ld~n gelerek Adana- laklar, böyle samanlarda, atzını ,,e 
tfti nutuktan bahis ile uzun makale dan selen Hollandalı yolcular hanili ıi· Y

8 
Artl ş, şehr m z Alman konsolosu dillnf tutmıyanların hatalarınd•ll 

• ~ . . etteyn Ankaradan relmfştlr k · ff d d l 
lcr vazmakta ve TOrkiyenin taki" et- lah altına ahnmıyan bır çok Alman Ort · 9° ıs ı a e e er er. 

• ı· •mektep meQnları 
tftf sl~aseti sitayiıte yad etmektedir. rençleri mevcud olduğunu hayretle mO- Ortaokul muunlarından elt-ktrlk- --~----------

tlnıve~Ul sazetesl, Türkiye hari- ıahede etmlılerdlr: Bundan anlatıl - t:i olmak istiyenler ·~in IEmfr mınta- Fuarı m 1z1 
clye vekııi $ükr0 Saracottunun M'o!- dıtına göre, askerı hizmetleri ifa f!t- ka sanat okulunda cumarteıl Sf1 ü 
kova seyahatl~i çok ehemmiyetli bir miş olan bazı ıınıftar ıflih altına alın- b r imtihan a~tlacaktır. Muvaffak n0 _ 24 G ;;nde 
t:Ad!se telikkı e~mekte, Türkiye ile mıı, fakat dAha gen~ yaıta olanlar sı- }anlar leylt olarak mektebin dördün- 4..& 

Jtusya ara"ındakı dostlutmı bu vesile nal ve fktısadt faalfyt-tte bulunab!lme- cU sınıfına alınacaklar ve iki il k 
f! ı? bir kat d!! ha kuvvetle~,,. •1tft' ne- lerl itfn bfl!tıOır: askere çajınlmamış - b'r tahıllden sonra mezun te'l~I ~ 48 O, 9 7 Ü k j Şl ,('/ ~ z 
Uctıılnı vannaktadır. ...... j dileceklvdlr. f<t 



.f!.;: SJ 

Harp ŞUrası sık sık 
toplanacaktır 

Amerika' da Ruzveltin 
muhalifleri faaliyette 

Hitler, geleceı ay ö~e
ceP.;i i söyÜ~eniş 

- Bqta.rafı 1 inci aah ifede - gansadı, ing;ltere ile Fransayı biri - - Baıtarafı 1 inci aahiiede - rn:mtıki surette izah edememektedir- Amesterdam, 13 o) - ncr-
Taymis de: birinden hiç bir zaman hiç bir suret- laştırılmış bulunacağım söylemiştir. ler. Fakat nazariye, B. Ruzveltin müt- )inden gelen bazı kimsı.:lerin or. da 
c Yüksek harp şurasının kararları- le ayıramıyacaktır. Havas .Ajansı muhabirine beyanat- tefiklere yardım etmek arzusu!lda bu- çok emin menbalardan öğrendikleri 

nın tesiri ıonradan görülecektir.> Ekcelsior gazetesinde llarcel Pay-: ta bulunan mumaileyh, :-ilahlar üzeri- luncluğu fikrine i:stiııad etmektedir. kaydiyle söylediklerine göre, Hitler 
Demektedir. diyor ki: ne konulmakta olan ambargonun kal- B •nnatice, infirat polin.ası taraf- yakınlarına teşrinievvelde öleceği-
llarp §Orası, bundan böyle sık sık Dünkü Çemberlayn ve Daladier dırılmasmm B. Ruz\·eltin işine yarıya- tarla>·ı. Ruzveltin siyRsetin~ lehtartık ni söylemiştir. Bu garip havadisi 

toplanacaktır. mülakatı ~onunda neşredilen tebl iğin cağını söylemiş, fakat şunları il!ve et- etmmın hakiki bitaraflık ruhuna mu- Berlindeki nazi partisi ileri gelenle-

'r \ ,\:;yetnam~ mahiye -
tinde ııı ı il ettiğ.ni ·•eri ilr
mcktt 'lj, er. :\h mdur ki H ·u r bu 
nutkunda öli ~ ine Gbr'n 'n ge
çeceğini söyl n şti. 

Ayni zevata goı e Hitleriıı ol U
m ünden bahsetn 

Paris, 13 (A.A.) - Yarı resmi manası sarihtir. Bu tebliğ, şunları miştir: gayir olacağı mütaleasında bulunmak- rinden duyduklarını söylemekte ve sında Führerin 
mahafilin miltaleaları, Fransız ve in- bildiriyor: cAyan meclisinde müzakere başla- tadırlar. Hitlerin artık ölümü dü~ünmeğe baş- takım endişeler y 
giliz şeflerinin Fransanm meçhul Ayrı ayn sulh imzalamak yoktur. dığı znman bu müzakereleri Amerikan Hükümet mehafili, nihai netice hak ladığma en büyUk delilin son nutku-
bir no:ktasında ~·apmış oldukları gö- Sonuna kadar mücadele edilecektir. efk:l.rı umumiyesi üzerinde tesir icra kında ümitvar bulunmakta ve heı· fki oo----- --
rtl~melerin ehemmiyetini tebarüz et- Fransa ve ing.lterinin azmi Polonya- ttmek ve hükümetin harekatını kont - mecliste büyük bir ekseriyet temin edi- Sovyetlerde askeri Frat'. SIZ kabı·nesı· 
tirmektedirler. nm fam surette kurtulmasından ev- rol maksadiyle kongreyi içtima halin- leceğini tahmin eylemektedir. -

Bu görüşmelerin ingiltere ile. Fran vel silahları bırakmamaktır, iki bil- de tutmak maksadiyle temdid edilme- Vaşington, 13 (Radyo) - Ruzvelt, f ı · tadı• ı edı. ldı• 
sanın noktai nazarlarının tamamiy- yük imparatorluk arasında mutlak si ihtimali vardır.> kongreyi 21 eyh1lde fevkalade içti- a a 1 yet 
le yekdiğ'erlnin ayni olduğunu ve iki ve tam bir 1carşılıklı yardım yapıla- Si.•/asi mehafil, kongrenin aktede- maa davet etmiştir. Demokrat parti- l\loskova, 13 (A.A.) _ İhtiyatla- Paris, 13 (Radyo) _Fransız kabi-
metnleketin sadece yekdiğerlne mü- caktır. ceği içtima devre-inin kısa olamıyacn- si liderleri de bir gün evvel beyaz sa- rın silah altına çağrılma~ı devam e- nesi tadil edilmiştir. 
vazi olarak değil, belki tek bir mem- Diğer taraftan bütün Fransız ga~ ğını ve gürültüsüz geçemiyeceğini be- raya çağırılmıştır. Ruzveltin bita- diyor. Mo ... kova :-okaklarında ve is- Başvekil Daladiye, vaziyet dolayısı 
leket imiş gibi hareket etmeğe ka - zeteleri, heyecanlı yazılarla, aynı yan etmektedirler. raflık kanununun tadili hakkındaki tasyonlarında trenlerle Sovyetlerin ile kabinede esaslı tadilat yapmak is
rar vermiş olduklarını isbat etmiş ol- hedef için çarpışmak ~~ere Fran:.ı~ B. Borah, daha şimdiden hiç bir şe- talebini tekrar edeceği ve bu husus- garp hududlarına sevkedilmekte o- tememiş ve yalnız cepheye giden na _ 
duğu söylenmektedir. topraklarına gelen ini'.lız askerlerı- yin kendisinin şimdiki bitaraflık kanu- ta esaslı müdafaada bulunacai'ı söy lan seferber kıyafette ve silahlı kı- zırlarm yerlerine yeni nazırlar ikame 

Dilnkü görüşmeleri, mümasil gö- ni selamlamaktadır. nunun tadiline karşı yapmakta oldu- leniyor. taat görülmektedir. Bu kıtaat büyilk etmekle iktifa cylcm:ştir. 
rtışmeler takip edecektir. - =·*·=- ğu mt1ha!efeti sarsamıyacağını söyle- - =*=-- bir sükunet ve nefsi itimad gösteri- Yeni kabine, ~u suretle teşekkül et-

Dilnkü görüşmelerden evvel gene- p • L d J mistir. G •• · • •• •ti • yor. miştir: 
ral Gamlin ile general lronside ve QTlS• O n T Q a n !.fomaileyh aşağıdaki parolayı or- Ofingın Uffi l e ri 

8
. fi k ' 1 · Başvekil, harbiye ve hariciye nazırı 

ingillz - Fransız hava kuvvetleri er- -Bqtarafı linci sah ifede- taya atmıştır: boşa Çlktt Itara l ffi eS e eS Daladiye, 
kanı arasında bir takım teknik mü- mi kilometrelik bir cephede, mühim - Ambargoyu kaldırmak, harp de- Kopenhai, 13 (A.A.) _ Norveç, Adliye nazırı jorj Bone, 
zakereler yapılmı~ır. derfnllği olan bir saha alınmıştır. mektir.> İsveç, Fenlandiya ve Danimarka Maarif nazırı !von Delbos, 

Görüşmeleri müteakıp neşredilen Cenupta Alman taarruzu durdurul- .Sn parola, bütün muhalifleri fırkn Almanlar reçin~den başvekil ve hariciye nazırları önü_ Deniz ticaret nazın Riyot, 
bir tebliğde göstermiş olduğu muka- muş ve mukabil taarruzla ilerlemek -ııp-delerinden müstakil olarak b!r n· müzdeki pazartesi ve salı günleri ~IUhimmat nazırı Raol Donri, 
vemetten dolayı Polonya ordusu teb- kabil olmuştur. En mühim hadise, La- raya getirmeğe rarıyacaktır. yağ çıkar mağa ça· Kopenhagda toplanarak harbin or- Dahilire nazırı Alber Saro, 
cil edilmekte ve Fransa ile İngiltere- l.ıilezin sol sahilindeki ilerlemedir. Bu- Bu nazariyenin taraftarları, bun~ }!aoa nazırı Kı·ın..::ambr, 

/ısıvorlaı· taya çıkardığı b:taraflık meseleleri- • "' 
nln Polonyaya mümkün olan her tür rada dClşman topçu ateşi "c tayyare hü ~ ni tetkik edcceklerd:r. Deniz nazırı Kapenki, 
lU yardımı yapmağo. karar vermiş cumu ile mukabelede bulunmuştur. Bir 1 T 'd Stokholm, 13 (Radyo) - Buraya Bu konferansta, bu dört memle- l\IUstemlek!t nazırı jorj Mandel, 
oldukları llAve edilmektedir. çok yerlerde hava muharebeleri ol • V QT Ş 0 V Q Q n gelen haberlere iöre, Göringin Sov- ketin müştereken hareket etmesi Tfoaret nazırı Rantiyen, 

Salihi)·ettlr maha!ilde Polonyayı muştur. Ba,t f 1 · • h "f d k · db · 1 • d · d · 
müttefiklerinden ayırmağı istihdaf SABAHl\.1 l' AZ/YET: ; ·1 karaüı kilıntcilıldaa - ~ e fi d-:_ yet e onomısine bağladığı ümidler için icap eden te ır erm erpı~ e ı- Maliye nazırı Pol Reyno, 

d Al ı . . ld kl 1 3 ( ) B .. k k~ \'er ırı ere p s r ilgü ve ıger boşa çıkmıştır. Gazetelerin yazdık- leceği zannolunuyor. Sıhhat nazırı 'fark Dokar, e en man arın çevırmış o u arı Par s, 1 A.A. - Uvu er anı h 1 d tik O ld - b ·ıd · ·ı "' 
nUm.!vraya bundan iyi b'r cevap ve- harbiye tarafından neşrediİen tebliğde cepkte de~ e s net o UiU 1 ırı - larına göre Sovyet demir istihsalAtı lsviçre' de ucan Alman 

·ı ğ. b l kt d me e ır. l d f k ı:ıd 1 ' rı meycce ı eyan o unma a ır. denilmektedir ki: O k d'ldi son zaman ar a ev a " e aza mış- • 
F " ·ı . "lt . k h . .. ç tan zapte ı . : tavyaresı ruıısa ı e ıngı erenın anca ma - Düsman topçu kuvvetlerı bütun ge- V .. ~ tır. Damey havzasındaki kömür ma- T 

d h 'k · :. . .. arMva, 13 (A.A) - Hukumet 
ud arekilttıı bulunacakları fı rı- ce faRlıyette bulunmuşlardır. Dun her k :. . . denleri de bcrlıad btr haldedir. Di _ Berne, 13 (A.A) - Salı günü üğ-
. ı . • - . . .. .. . meı· ezı etrafındakı harp mıntaka-

nın mevs.mı geçmiş oldugu mutalea- ıkı tnrafın havn kuvvetleri buyuk bır 1 d .. ··b· . "ku h .. k.. fer taraftan Sovyetler yiyecek mad- leden ~onra bir Alman tayyaresi 
sı ileri sürülmektedir. fo"lı·,·et gösterm'ıslerdı"r. arın a, dun nı::; ı bır su n u um s h ff ·· · d l · 

.. J • •• •• t.. d ı · · d b d 11 • . . 1 c a ouse uzerın e uçmuş ve \'ıç-
BUyük Britanya imparatorluğu - SiLAH ALTINA ALINANLAR surmuş ur. . e ermı e e e ermı peşın ama - re hava müdafaa toplarının ate~j U-

Nafıa nazırı Romonzi. 

Başvekil Daladiye, öğleden sonra 

Eliza sarayına giderek, listeyi cumhur 
rei>;ine takdim etmiştir. 

- - -a.uaaaaaaa---

Hükumet nun biltün kuvvetleri ingilfz kuvvet- L d 13 (AA ) - B h ft - Varşova garnızonunun da yardı- dan \'ermek niyetinde değildirler. zerinde Almanya istikametinde kay-
lerine iltihak etmitti~. Fazla olarak f don rka, • ..k· ıı' ı·. t kau a azar mı ile Polonya motörlü kıtaları bir Hollandada çıkan Telgraf iazete- b 1 t l'Lraç O 'anacak mad• 

ın a as erı mu e e!.lye nunu mu- k hü ü dü t o muş ur. fi • 
ingiltere ile Fransa araaındaki iktı- cibince askerlik hizmetine alınmış o- aç cu:n yapmış ve ç şman an ııi de, Alman!ada ekonom~k t~dbirle~ s· •• d ıı· d 
sadi mesai blrliki tamdır. İngil!z ve lan ilk sınıfa mensup yJrmi bin kişilik kını tahrı.p eyle~tşttr. alındığını, kımyn end~strısinın. reçı- f ~Orta yuz e . ~ J e:erin listesini 
Fransız eksperleri her iki memleket ı.· b •1Ah ltı d t ~:1 x.· Hava hücumlaıı e~nasında, Alman- r.eden yaA' çıkarmak ıçin bütün gay- nesrettı• • uır gru un sın a na ave e1.141ece16 ı . . . . 1 l ~kid , 1 Pil . . . . Nevyork, 13 (A.A) _ Amerikan 
ia"e ini temin etmek ve Almanyanın bil ı· ·1 kt d" ) a ta)) aı e er • e~ en •' areşal - retlerını sar! ile çalıştıklarını bıldır- . . . 

-x c ırı me e ır. d k. · 'k Ah ı . h ı . · sırrorta kumpam·aları İngılız, Fran- l ta b ı 13 (T ı f ı ) y b .aşe teşkilitını bo2mak içfn Londra- N , • k 18 (AA ) CI f 1 I • su s mm ı ametga ı o an ve a en mektedır. a • ::; n u , e e on a - a an-
d · k • 1 1 d e\y.or '. . · · - ar og e ıs- mü2e bulunan Belveder sarayına sız ve Polonya vapurlarının :sigorta cı memleketlere ihraç edilecek mad-

R ııe oyu muş ar ır. mindekı tngıl~z şilebi İrlanda sahilleri bombalar atmışlardır. Sara-.·da hasar Kanadanın vaz·ıye tı' ilcretini yüzde elli arttırmıştır. delerin lbte i çıkmıstır. Bu hu~ustaki 
Paris, 13 (A.A.) - Gazeteler, açığında torpıllenerek batırılmıştır. ŞI · • 

d'• kil ük· k k •. t' Ü • vardır. lngı"ltere'de mekt.dp • Jrnrarnameye göre, verilecek ihraç 
un Y :se o~se~ ıç ımaı m na- lebın mürettebatı kurtarılmıştır. . Varşova, 13 (A.A) - Bu sabah Ruzvef t beyanatta ç lisansları, kırk beş gün muteber ola-
ebet yle, Fransa ıle ıngiltere arasın- lngilt er e derhal mukabele edecektır d.l p 

1 
t h t b [ f k 

da her sahada mcvcud sarsılmaz te- Londra 13 (Radyo) - Lordlar ~~~reL ı ;n ~ ~n~a ;.e~m a~~ el - bulundu eraç ı mıyaca cak ve lisansı alan müessese, malını 
anildü b ·r kerre daha tebarüz ettir- kamarası~da sorulan bir suale cevap hgı, o z şe r~nınl do .,.onya ıidaa rı Londra 13 (Radyo) - İngilterede ihraç etmezse, lisansı inde edecektir. 

kt di tarafından gerı a ın ıısını tey ey- Vaşington, 18 (A.A.) - B. Ruz- ' 
1 

kt Bir li ansın muhtevaiyab, muhtclü 
me e r. veren hariciye nazırı Halifaks de - . velt, gazetecilere yaptığı bir görüşme- ş!mdilik mektepler açı mnvaca ır. rt"l 1 r d 'h • b.l k 

Figaro dı, er Jd: . . k. lemektedır. · pa ı er uı ın e ı raç oluna ı ece ·-
mı~tır 1 : • Teblig-, aynı' zamanda, Poznan ve de geçen sene Kingtonda öylediği nut- Spor sahalarında geniş siperler ka- tir. 

Yüksek konsey, İngiliz askerleri - Al b k d l ıı;..., 
- man aş uman an ı •• nın sı- p d •rt·b ti k il k t hlı' ku tefsir eden mahiyette beyanatta bu- zılmaktadır. Bu siperlere sıralar yer-nin Fransaya muvasalatı münasebe- ·ı k . k . . ormoze e ı ı a arı i!S me e -

vı mu avemetı ırmak ıçın her va- k . d b 1 .k. p 1 d Iunmustur. Jec;ıtı"rı·ıecektı'r. 
t • •I ·ık · t' d.. kd t · t· . . . esın e u unan ı ı o onya or usu- • :; 
1) e J ıç ımaını un a e mış ır. sıta ıle hareket{! geçmek nıyetınden . . . . B R ıt K' t tk d 

Bu toplantı, kendisini yalnız bir fikir ·a hük~ 1. h b d nun da Polonya kuvvaı kl\llıyesı ıle · uzve • ıngs on nu un a, e-
beraberliği tezahürü halinde göster- ~n~.l~:e A u~~·ı :es~~nk a et~ a: irtibatı yeniden tesis ettiğini bildir- ğer Kanada yabnncı bir de\'let tarafın- D Ü k Vi ndsö r 

0 0000 

Adliye Vekili 
l stanbula vardı memiş fakat avni zamanda ingiliz e

1
g! ib1.~· 1 nbc.a h ız kentt udv;e erı- mektııdir. Diğer bütün cephelerde dan tehdid edilirse, bu keyfiyet Ame-

' J m zı oy e r are e en aıma U· • • . L d 'd İstanbul, 13 (Telefonla) - Adliy .... 
ve Fransız eksperlerinin ve tekni i - zak tuttuk. Şu qnrtla ki, Dilşman, si- de Alman ılerı hareketlerı durdu- ·ika hüb1metince calilkasızlık> ile kar- OP ra a '" ı t . . vekili B. Fethi Okyar bugiln Ankar!l 
Yenler;nin de iştirak ettiği b:r çalış- vil halkı ve açık şehirleri bombardı- ru muş ur. şılancaktır, demıştı. Londra, 13 (A.A.) - Dük ve Düşes dan geldi. 

· Cephe vaziyeti 
ma içtımaı olmuştur. DUnkil yüksek man ederse, Britanya askeri maka- p Gazetecilere bugün yaptığı beyanat- de Windsor bugün lııgiltereve gelmiş-

Londra, 13 (A.A.) - omorze ve . . • · 
konsey toplantısı, cephede kumanda matı tayyarelerini isted'ği şekilde la B. Ruzvelt, bu vazıyetın yalnız Ka- lt:rdir Dükün 10 ilk kanun 1935 de 

---<0000)(1-() _ _ _ 

biı·:iğini resmen tesis eylemiştir. 
Pozn:ında bulunan Polonya ordula- · 

kullanmakta serbesttir.> . , . , 1 .· . k , k · ı nada için değil, fakat ayni zamanda tahttan indikten bir kaç saat sonra Parti Müstakil 
grubu toplandı 

Petit Parisien diyor )<i : 
p · 13 (R d ) F t ıının Polon)a kU\,,.et eıının ı~mı ti - bütün Amerika milletleri için ve bu . _ 
arıs, a yo - ransız op- Jisi ile irtibat temin etmiş oldukları d B •t :rı 

11 
d 

0
.. İngıltereden nyrıldıgı hatırlatılmak -

çusu Sarburga doğru beş kilometre ara a rı ıınya ve :ı o an a unayı 
Yüksen: kon.st!yin dilnkü ilk ic:timaı d h il 1 Varşova tarafından neşredilen resmi B •t II d F 1\ır t• . tadır. a a er emişt'r. Şehir bombardı- . ·- . . . rı anya on urası, ransız ı.ar mı- . r· • .. 

neticesinde neşredilen tebliğin met- d·ı k d bır tebl gde tevıd edılmektedır. k' G d 1 A .k d k. d·~ Dük de "mdsor, bır müddet evvel Ankara, ıs (A.A.) _ c. JI. Par-. man e ı me ·te ir. Geri çekilen Al- _ · . . . . _.. .. ·ı, ua e up ve merı a a ı ıger 
nkı, B. Çemberlayn tarafı~dan avam mnnlar, Sengen hattında Trevneç Bu teblig,.de. bıldırıldtgıne .gor~ Avrupa toprakları için de cari oldu- Parbte Çemberlnyn ile görüşmüştür. ti~i müstakil grubu ı·eis vckilliğin-
amarasında ve B Daladıer tarafın- . d 'f . t b h t Pormoze - Korıdor . ordusu Modlm .. cı- ğuııu tasrih eylemiştir. Başvekil Dilke kendisinin fngiltereye den: 

dan mebusan mecİisinde sarih suret- şı1:1e1 n d
1
• er ıs asyonunu er ava e - varına kadar ilerlıyerck kısmıkull C. H. P. l\Iilstakil grubu 13 ev!Cıl 

mış er ır Jt / / dönmesinde bir mahzur görmediğini J 

t-e söylenen sözleri teyid etmektedir. . ile irtibatı temin etmi~tir Bu ordu, a yan Vapur arının .. l . t' D"k d I G J 1939 tarihinde ~aat 15 de re·s vekili : soy emış ır. u or u mareşa ı ve a 
Fakat bu ıözlerin, iki başvekil tara- Berlı'n 'den timdi Almanlarla çetin hır muhare- servı·sıer. h f k t . ] d Ali Rana Tarhımın reisliğinde topla-

b 
. . . . ı mu a ız ı asının mıra ayı ır. 

tından arzu edildiği veçhile, resmi eye gırışmıştır. narak hükumetin, başvekilin meclis-
surette ve )'ilk.sek konsey kararı ha- -Baıtarafı linci .. hifede- Poznan ordusu ise tark istikame- Ve~edik, l3 (A.A.) - Ve~edik i~e Alman h:::staneleri ya· teki beyanatında ifade ed·ıen ve ha-
l"nde teyidi lizıma-eliyordu. Berlin, 13 (A.A.) _ Alman ist'.h- tinde Yolunu kesen kuvvetlerle bir ecnebı memleketler arasındakı denız riciye vekili tarafından parti grubu-

journal &'azetesinde Saint - Brice, barat bürosunun bildirdiğine göre kaç k;rre şiddetle çarpıştıktan gonra Sf!rvisleri pek kısa bir zaman<ia yeni- ralılarla doldu nun dünkil toplantısında izah olu-
diyor ki: Göring şark cephesinde Hitler tara- muntazam bir ricat hareketi yapa- den başlıyacaktır. Evvelce şimali Af- Londra, 13 (Radyo) - Hamburg nan, harjci siyaset hakkında müza-

Umumt harbin tecr llbesi kaybol - fından kabul edilmiştir. Mareşal Hit- rak yalnız Varşovanın cenubu gar- rika, Libya ve bunları müteakıp rler- ve Viyana hastahaneleri garp ve kerede bulunmuş ve bu siyaseti ta
rnamıgtır. Umumi ba11>te, askeri sa- lere yüksek müdafaa komitesi reisi bisindeki Polonya kuvvetleri ile te - hal ~ark ve Mısır servisleri işlemeğe şark cephesinde yaralananlarla do- mam··yle tasvip etmiştir. 
hadakinden çok evvel vücut bulan sıfatlyle aldığı tedbirler hakkında mas etmeğe değil, ayni zamanda başlıyacaktır. ludur. Bunlardan mühim bir kısmı Müzakere saat 19,30 da nihayet 
bir diplomatik irtibat organının vü- izahat vermiştir. Lodzu istirdad etmete de muvaffak İta!yan limanları arasındaki servis- bakımsızlıktan ölmektedirler. bulmuştur. 
cut bulması için dahi aylarca bekle- Göring bundan sonra mezkO.r cep~ olmuştur. ler normal bir halde işlemektedir. Bu ___ .,...._ ..... -..---------....... ....-.~-..... ml!"'l ... --

rnek icab etınittl. Halbuki bugün, va- hede bulunan hava kuvvetlerini sıra- Varşova ord usu muvaffakıyetle ha~ binel~!lel ~~~Uifla~~.~~ğme~ ~:ı Kiraya verilecek dükkan 
2iyet kıtiyen böyle detild ir. Dün ilk s:yle teftiş etmiş ve bu vesile ile son neticelenen bir kaç çıkış hareketi :~ a a~ ır su. unet ~ um R ı· • 
toplantı•ını Y•ı>~ ynksek konseye hareket esnasında yararlık göster- yapmıştır. gune deııı addedılrnektedır. Devlet Demiryolları 8 inci ·şlet .. 
iştirak edenlerin ünvanları dahi, e- miş olan tayyarecilere Demir salip Bütün diğer cephelerde Almanlar Londr ada 
ısas diltüncenin hemen .derhal ordu - madalyaları vermiıtir. muvaffak olamamışlar ve ilerle)·eme me komisyonundan: 
lar aruında bir insicam ve bir lik vü- Görinıin teftiıleri mfşlerdir. Beynelmilel ticaret 
cude ıetirmek olduğunu göstermeğe Berlin. 13 (A.A.) - Mareşal Gl\- Alman hava kuvvetleri, uğradık- kongresi toplanıyor 
lcifidir. ring, dün umumi karargahında Bay lan ağır zayiat dolayısiyle faaliyet-

Leon Blum, Populaire gazetesinde lı:tleri ziyaret etmiş ve kendiı:ıi il e !erini mahsus derecede azaltmışlar- İatanbul, ıs (Telefonla) - 28 bi· 
diyor ki: iki ı:.:ıat görüşmUşti.ir. Mareşal, mD- dır. rinciteşrinde Londrada toplanacak 

Görjng, söylediği nutukta, Fransa tfakıben hususi tayyaresi ile Varşo- olan beynelmilel ticaret kongresine 
lle ingiltere arasına nifak tohumları va ile Karpatlar ar:ısında faaliyett~ d~faasına iştiraki, çeteleı· teşkili su- buradan iştirak edecek murahhasla
atrnağa çalışmıştı. Fazla kaba oldu- hulunan hava kuvvetlerini tefti~ ey- retiyle Almanlara tecavüzü üzerine, rın tespiti için bugün ticaret odasın-
iu için hiç bir tehlike a r zetmiyen !emiştir. askeri ve sivil Leh mukavemetini kır da bir toplantı yqpılmıştır. Bu top -
bu manevraya, iki memleket efkarı Almanlar imha hareketine bat :nak için her çareye ve vasıtaya baş lantıda, ahval dola~·ısiyle fiatleri 
Urnumiyelerine terceman olan Fran- vuruyorlar vurmağa karar vermişt:r. Bu gece yükselen maddelerde tespit olunmuş 
ısız ve fngiliz ırazeteleri buna icap e- Berlin, 13 (Radyo) - D N. B. ordulara verilen emirde, her vnsıta ve bilhassa inşaat malzemesiyle kil-
den cevabı bir ağızdan vermişlerdi. bi'diriyor: ile h:ırekete geçmeleri bildirilmiştir. ğıdlarda ihtikarı andıran bir yük~e-
Dun neşredilen tebliğ ile de iki hil - Alman n:numi karargah;r.daıı: Hunun mesuliyeti A1manyay3 d'?- liş husule geldiği müşahede edildiğin 
knrne• -vahım vermiştir. Ne dilş . ..\iman ordusu başkuır.anclnnhğı, ğil, Leh sivil halkına aittir. Çünkü den, hükClmete bir rapor v(\·~ihnesi 
lııan intr1kalan, ne düıman propa . Pol~nya .ivil halkının şehirler mu- mukavemet iÖitermişlerdir. kararlaştırılmıştır. 

İzmir kemeri Kfığıdhane caddesinde 14 No. lu dükkan üç sene mild
detle ve açık artırma u::;nliyle kiraya verilecektir. İhalesi 28/ 9/ /939 günü 
saat 15 de Al~:ıncakt:ı İşletmemiz binasında toplanacak komisyonda ya
pılacaktır. 

? t J unımen kirae . 25:! liradır. İsteklilerin (l9) liralık M. teminat 
n akt 2'• J !~ k t.<tyin o•unar vakitte kombyonumuza gelmeleri lazımdır. 

~arhınmesi İşletme kaleminde görlllebilf r. 10 14 17 22 (3332) 

lzmir Nafia Müdürlüğünden: 
5789 lira 92 kuruş keşif bedeli :ilzerinden 15 gün müddetle eksiltmesi 

ilan edilmiş olan idhalat gümrüğü çatısı tamiratına istekli çıkmadığın
dan eksiltme müddeti 1 O gün uzatılmıştır. İsteklilerin 2490 sayılı yac;a 
hükümleri.ne göre hazırlıyacaklan teminatları He birlikte 26 eylül 939 
sah iÜLil :ı~t U de nafıa müdürln'rürıı!Pki komisyona başvurmaları. 

3399 . " 
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CSAHIFE 4) 

ilin 
Yüksek ziraat enstitüsü veteriner 
Fakültesi Askeri kısmının kayıt 
ve kabul şartları: 

l - Ankal'a askeri veterİller okuluna bu yıl sivil tam devreli lise -
lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını 
vermiş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 

liteklilerin nşağıdaki nısıf ve şartalrı haiz olması lazımdır: 
a) - Türkiye cumhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak, 
b) - Yaşı 18 - 21 olmak, 
c) - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hiz -

mete müsa:t olmak (dil rekaketi olanlar alınmaz.) 
d) - Tavır ve hareketi, ahiakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak, 
e) - Ailesinin hiç bır fena hal ve şöhreti olmamak (zabıta vesikası 

ibraz etmek) 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağlanması 

lazımdır: 

a) - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b) - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane r aporu ve 

aşı kağıdı. 

c) - Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetname5i veya tasdikli sureti 
b) - Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkında velisinin \'e kendisinin noterlikten tasdikli te-
ahhüt senedi. 

e) - Sar'alı, uyurken gezen, s!dikli, bayılma ve çırpınmaya müpte
la olmadığı hakkında ,·eli!erinir. noterlikten tasdikli taahhütnamesi 

(ANADOLU) 
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ılzmir Levazım Amirliği .Satın A lma ~ 
1 Komi•yonu lldnları i 
lzmir Levazım Amirliji Satın Alma komisyonundan: 
1 - (100000) yüz bin adet bakır sahan alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 15-9-939 cuma günü saat 11/ 30 da Top

hanede İ:itanblu levazım amirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli beher adedi 26 kuruştur. 
4 - İlk teminatı 1950 lira dır. 
5 - Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. 
6 - lstekli.ler in kanuni vesikalariyle beraber belli gün ve saatta 

komisyona gelmeleri. 3405 

------------------------Bom ova tümen satın alına komisyonundan: 
.Miktarı Cinsi 

Kilo 

2880 Kesme şeker 
84 Çay 

20000 fasulye 
20000 bulgur 
15000 nohut 

8000 toz şeker 
5000 Tirilya zeytin taneıt 
4000 bezelya unu 

10000 pirinç 
4000 mercimek 
7000 patates 
3000 zeytinyağı (Tahlile tabi~ 
4000 Sabun (Tahlile tabi) 

(Bu gibi hastalıklardan bıri : ıe okula girmezden evvel malQI oldukalrı retiy le ~atın alınacaktır: 
sonradan anlaşılanlar okulda::ı çıkarılır. Ve bu müddete aid hükumet 2 _Pazarlığı 16 eylfıl 939 cumartesi giinü yapılacaktır. 

1 _ Yukanda cins ve miktarı yazılı 13 kalem yiyecek pazarlık su-

masrafları velilerine ödettirilir.) 3 _ isteklilerin yukarıda bildirilen ,:aktinde te klif edecekleri nü-
3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şObelerine istida muııeleriyle Bornova askeri satınnlma komisyonuna gelmeleri 

ile müracaat edecekler ve ~übelerince ikinci maddede bildirilen evrakı ilan olunur. 14-15 3402 
ikmal ettikten sonra, Ankarada yüksek ziraat enstitüsü veteriner fa - --.~;;;;~.;..;.;;.._.-:~=ı:-~--:-----------------
k üJtesi askeri talebe amirliğ'ine gönderilecektir. İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 _ Onbeş bin adet kumaş kilim alınacaktır. 4 - Mtiracaat müddeti: Eylülün yirmisine kadardır. Ondan sonra 1 T 
2 _ Pazarlıkla ekRiltmesi 15-9-939 cuma günü saat 10 30 c a op-

m üraca&, kabul edilmez. d 
hanede 1:-;tanbul levazım amirliği satınalma kom: .-şonun ::ı. ya-6 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şahadetname derecele-

rine ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt pılacaktır. k . 
3 _ Mevcut malı olan isteklilerin belli gün ve saatta omısyona 

itler i kapanır. Ye kabul edilenlere, müracaat ettikleri askerlik şübele- 340.1 
ri ile tebligat yapılır. 19 25 27 31 3 6 8 10 12 14 17 20 (3063) gelmeleri. 

t # • l•v• t alma komiayonundan: 

B d b• • J d• k zmir levazım am'r ıgı aa ın e en ter JyeSJ gene Jre • 1 - Sekiz bin kilim alınacaktır . 

b k 
2 _ Pazarlıkla eksiltmesi 15-9-9~9 cuma günü saat 10/ 30 da Top-

tÖrl ÜğÜ lzmir bölgesi aş an. hanede 1.tanbul levazım amirliği satınalma komisyonunda ya-

h v d pılacaktır. 3 gJD an: 3 İsteklilerin belli gün ve saata komisyona müracaatları. 340 

Açık eksiltmeye konulan işler - lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: b 
l 1 - Çanakkale mü~tahkem mevki bölgesinde inşa ettirilecek eş 

1 - Mevcut keşifname ve projeler dahilinde 14710 lira ke~ifl i Kil -
adet Pa •. ,. 0 n kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. türparkta inşa edilecek tenis kortları ve kulüp binası. •-1 kk l d M t M 

2 - İhalesı. 29-9-939 cuma günü saat 11 de Çana a e e s . v. 2 - Keza 14248 lira keşifli kültürparkta inşa edilecek atlıspor sa-
hası ve binası. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Hel. pa•·yonun keşif ve muvakkat teminatları aşağıda yazılıdır. Taliplerin 18-9-939 pazartesi günü saat 17 de teminat mektuplarile • 
birlikte bölge başkanlığına müracaatları ilan olunur.. 14-16 33~0 Her pavyona ayr1 ayrı teklif yapılabilir. k ü ü 

- - ... .. 4 - İsteklilerin muayyen tarihte 2490 sayılı kanunun i i ve üç ne 
-,~hisarlar Umum Müdürlü- matid-..eıerinde yazılı vesaikle ~39 ticaret odası vesikaları ile bir-
.,. likte ihale saatından bir saat e:vel kapalı zarfları makbuz mu-

gv u··nden· kabı"lı'nde komisyona verm2lerı. 
Cinai 

• l ~ ı si ve fenni şartnameleri İ::ıtanbul 
Miktarı Muhammen Be. '! 7 ,5 teminatı Eksiltme 5 - Pavyonlara aid keşif P an ıusu k 1 .. t hk 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli saati Ankara Lv. amirliği satın almaları ile Çanak ·a e mus a em 
mevki satınalma komisyonun.da görülür. - - ---

100 lük tuz 600.000 adet 288.000.-
çuvalı azami 
50 lik tuz 200.000 « 58.000.-
çuvalı atami 
Düz beyaz 100 .000 Met. 15400.
k.anaviçe 

21 .600.- Kapalı Z . 14 

4.350.- c: 15 

1.155.- « 16 

C
. . Miktarı keşii bedelı Teminatı muvakkate 
ınsı • akçesi 

Lira kuruş Lira Kururş 

~ 99 45 1799 96 
Pav,·on bir 239 · lup dı'"er dördününkü de aynidir. . "t t tar ve tcmınat o .,. 

Bu bir pavyona m u 14 19 22 27 (3360) 

j 
f 

1 
1 

. 1 

Eylill 1939 

lmıir levazım amirliii satın alma komiıyonundan: 
1 - lzmir müstahkem mevki birliklerinin ( 151 500) yüz elli bir 

bin bet yüz k ilo kuru fasulye ihtiyacı kapalı zarf usu lü ile•k
siltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 16 eylul 1939 cumart ı1i günii saat on ikide lzmiıde 
Kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı ( 189 3 7) on sekiz bin dokuz yüz otuz 
yedi lira (50) elli kuruştur. 

4 - Teminatı muvakkate akçası ( 1420) bin dört yüz yirmi lira 
(32) otuz iki kuruştur. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - f stekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veıika 

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

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarıyle 
teminat ve teklif mektuplannı ihale saatından en az bir saat 
evvel komisyona gelmiş bulunacaklardır. 

1 5 10 14 
l zmfr Levazım Amirliği Satw Alma Komisyommdan : 

1 - İzmir müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanatnın ilı)fyacı 
için 50000 kilo yulaf Ye 2000 kilo salça pazarlıkla satın· alına-
caktır. ... 

2 - İhalesi 15 eylfıl 939 cuma giinü snat 10 da kışlada İzmir leva
zım amirliği satınalına komisyonunda .r apılı:ıcaktır. 

3 - Taliplerin nümuneleriyle birlikte iahlc s a atından evvel komis-
yona müracaatları. · 2406 

IZmir levazım amirliği satın alına komisyonundan : • 
1 - lzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 

beheri 27204 lira 95 kuruş bedeli keşifli iki aded gara j in ta 
ettirilecektir. ikisinin tahmin bedeli tutarı: 54409 lira dok· 
san kuruştur. 

2 - Kapalı zarfla ihale~i 16 eylul 939 cumartesi günü ~t on 
ikide lzmirde kışlada levazım amirliği satın alma k~ieyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 3970 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesi, keşifname ve projeleri her gün sabah saat .e

kizden on ikiye kadar ve 14,30 dan on sekize kadar l21nir 
Mst. Mv. inşaat komisyonunda ve Ankarada M. M. V e1C&le
ti emakin inşaat şubesinde görülebilir. 

5 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi y ... 
pabileceklerine dair ihaleden en az bir haf ta evvel lzmir n.
fıa fen heyetinden alacaklaları vesikaları göstermek mecbu• 
riyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü• 
çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve lzmir müe
tahkem mevki komutanlığına dilekçe ile müracaat edere-k 
emniyetçe yaptırılmış tezkiye vesikaları ile temina t ve tek• 
lif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel komia-r 
yona vermiş bulunacaklardır. 29 5 1 O 14 3221 

-Akhisar Muhase bei hususiye 
memurluğundan: 
Akhisarın Kapaklı köyünden ölü İzmirli Yusuf Nurinin Kapaklı k ö

yü içindeki harap hanı ve ayni köyden Abdurrahman oğlu Derviofn 
Kapaklı köyünün Köse Kahya çift liği mevkiindeki 1 hektar tarlaeı 
vergi borçlarından dolayı satılığa çıkarılmıştır. 

2-10-989 tarihinde idare heyeti huzurunda ihalesi icra kılınacaktır • 
Alıcıların idare heyetine ve izahat almak isteyenlerin muhasebei hu• 
susiyeye müracaatları . 14-15-16 3398 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Seneliği 

Lira Cin ... i No. Mevkii 

-----
170 Dükkan 50/ 70 Muytaplar 
Yukarıda yazılı vakıf dükkan 31/ 5/ 940 gayesine kadar kiraya ver il· 

mek üzı?rf' açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 15/ 9 939 Cuma günü saat 
10 dadn. İsteklilerin Vskıflar idaresine müracaatları. 7 10 14 (SSll) 

1 - Şartnameleri mucibınce yukarıda cins ve miktarı yazılı üç 
kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alı
nacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saat-
leri hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 20/ !X/ 9;,9 Çarşamba günü Kabataşta Levazım 
ve Mübayeat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - c 100> lük tuz çuvalı şartnameleri c: 1440> kuruş, 50 lik t uz 

Zayi 
326 sene i Mercan idadi:>.inden al-

11~ olduğum tasdiknameyi zayi ey-
ı ~ ~ d 

led;m. Yeni~ini çık ıracagım an es-
"KODAK" 8 25 

lira 

. çuvalı şartnarr.eleri .-290> kuruş m ukabilinde ve 100.00~ 
metre kanaviçe ~artnamesi parasız olarak Levazım Şubesı 
veznesinden ve Ankara, İzmir Başmüdürlüklerinden alı-

kis;nin hül~mü yoktur. . . . 
Mercan idadiyesi bırırıcı 91-

nıf talebe~iııclen 412 No. lu 
Sait oğlu Siracettin Erçin 

nabilir. ------ - - -----
V - Ç uval işine girmek istiyenler cilan ol~nan miktarın I /~ ün- /•mir Tramvay ve 

den az olmamak şartiyle> daha az mıktarda çuval teklıf et- ~ 
tikleri takdirdt- verebilecekleri miktar üzerinden teminat Elektrik Türk Ano• 
yatırırlar. . • k • J 

Vl _ Münakasaya girecekler mühürlü teklıf mektuplarını kanu- nim şrr 11tınaen: 
ni vesaikle ro 7,S güvenme parası makbuzu veya Banka te- Nafia vekaleti izmir naf"a şirket 

minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saat- ve müesseseleri l.>aşkomiserliğinden 
!erinden bir saat evveline kadar mezkur komisyon Başkan- alınan 9-9-939 tarihli ve 1098-1246 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. sayılı talimata tevfikan şimdilik ye-

_.~~~~~~~~~~~~5~~9~~1 4~.1~8~~6•8•5•3•/•3•27•2~~~~ı ni hat ve yeni abone muameleleri 

1 1 aA D yapılmıyacaiı muhterem halka ilin 
olunur. 

Sen Jozef Fransız Ki;:i;k ;,d'iikki~ 
k l • i • Vasıf Çınar bulvarında Çan-0 e J ı çar apartmanı altında bakkal, tu-

Telefon·. 4237 hafiyeci, berber gibi esnaf için bir 
dükkan yapılacaktır. Taliplerin i 

İlkokulu bitiren talebelerin ihzari sınıfımıza kayıtlan devam etmek- kapıcıya müracaatları. 
12 14 Telefon : 2599 

:~ı~ed·i·r •. T~ed~rmimsamtmamlm8m-9~-~1·9~39~t~ar!imh~inmdme~b~amş•la!n~ıy~o~r~.~~~~~~~.-~'IL .......... ~~~~~--~~._. 
: __ _ı__ 14 19 23 28 3407 1 lzmir Levazım Amirliği Sahn Alma KomıayonU1111U1: · d 'kt ih ı 

·· hk k" b" l"kl r' ihtiyacı için aptıda aarnizonları hızaların a mı ar , a e 1 - Çanakkale musta em mev ı ır ı e ı . k u tur 
şekli ve tarihi ve muvakkat teminatları yazı~ı sığır etleri kapalı zarfl~eksıl~e~e o:98 sa.yılı kanunda 

2 _ Jstekliler:n belli gün ve saatlerden bır rün evvel muvakkat temınat a Ç an, 
yazılı vesaikle birlikte komisyona müracaatları. 

miktarı Mu. Teminatı M. bedeli tutan 

Ga.rnizon ton Lira Kr. Kr. Santim Lira kurut 

Çanakkale 
Erenk'" J 
Ecabat 

100 
119 
95.5 

--
2081 25 
2173 24 
.. ~o 90 

- ---
27 
24 
g_~ 

75 
85 
~o 

27750 00 
28976 50 
25212 00 

... , 
' tıiale aQııG aaat ve tekli 

30-9-939 
80-9-989 
S0-9-939 

10 
11 
12 

kapalı z~rf 
kapalı :::-:i 
kapalı : :.ı.li 

"BRAUNİ" JUNIOR 620 
Hatta yeni başlayanlar 

bile çok net ve parlak 

resımler çekebilirler. 

"K O O AK VERİ KROM" filmi ile 

MAKBUL BiR HEDiYE 

Bütün KODAK satıcılarından arayınız 

ve ya tu adrese müracaat ediniz 

KODAK .. rketl - ••rollu, latanbul 

' hiç bir po~ zayi o lmaz 

8 pozdan 

dalma 

8 resim 

-- -- .... ---·- --· . -- ......---


