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A mar118-rin·-zil-fe-rı-e·rı·Tekzl·p-Edifl·y-or·~·zuıum: 
leri ise Şiddetli Bir Mukabe e Görecektir 
Alman tebliği ( 60) bin kişilik Leh kuvvetini esir aldıl<larını bil-

r 

Hitler yaralandı 
Almanyada tt•t er a ley 

hinde propaganda! 

diriyor. Diğer haberler ise, tamamen bunun aksini gö ter
mektedir. Garp cephesinde Almanlar kaybediyorlar 

Vaziyet sarih! 
A merika sefiri 

bildiriyor! 

Almanlar, açık şe· 
hirleri bombardı. 

man ediyorlar 

Kızlar, çocuklar 
bombalar altında 

ölüyor 
Vaşington, 14 (A.A.) - Alman 

bombardımanlannın harp malzeme
si imal eden fabrikalara tevcih edil
diği, fakat bu bombardımanların ci
\•ardaki tehirleri tehlikeye koyduğu 

\•e mültecilerle yaralılan hamil olan 
trenlere isabetler vaki olduğu P o
lonyadaki Amerika sefiri B. Biddle 

tarafından hariciye nezaretine gön

derilen bir rapordan anlaşılmıştır. 

Bundan başka sefir Biddle, şunları 

Yazmaktadır: 

Saırlb>ırlUılk ç ev ır ü Dedi ü 

lngiliz kuvvetleri Garp cephesinde. 
Almanlar şehirleri boşaltıvor 

~-~ l{" 

Solda Ziıfrid hattinda müstahkem zeminliklerine çekilen 
kalın tel örgüler arkaımda 

Alft\an a skerleri, ıon Majino hattında 

Froanıı :r: askerleri. 

CEPHELERDE VAZİYET 
Varşov 'dan Paris -Londra 'dan Berlin'den 

Sabahleyin sokaklara erkan halk 
• 

yerde parala14 buldu, fakat •• 
T ondra, 14 (Ra<lyo) - Dün abah Alman) anın bir çok şehirlerinde 

sokaklara çıkan halk, gar"p bir rnziyetle kaı ıJ.,smışlaı, )erde madeni Al
man markları --erpilmiş IJuiundugunu gôrmu lcı dir. 

Bittabi, herkts cğıleı k b!l paraları toplama -a başlnmış, fakat para
ya dikkat edi •. l!e, ti:st rinde 'c nlthrında < r~ah1 vl 11 I:l 'tler> c.Hitler bizi 
mo/11 ett :t cll"tlc · i.·te11 iyoıı z ekl'nde Hitıcre ve nazilik aleyhine cüm
leler gôrmu lerdır. B"tt .. bi Alman Ges apo teşkilatı derhal faaliyete geç
ıni~ ve par.ıları toplamıs a da iş i ten geçmiştir. 

Almnnlar lıunuıı, merkezi I rag la bulunan ale) htar bir teşekkül tara
fından tertip edildiği mutnlcasııidadırlar. Fakat bu teşekkülü bulamamak 

l tadır~;;ıdııı, 14 (füıd) o) _Bir ha ere göre Polonya cephe inde harekata 1 
iştirak etmPkte olan Hıtle•· Polonyalıların kur unları jJe yaralanmıştır. 
Yaı n ının hafif olduğu öy\~nmektedir. 

·----------------;-----------------------------------------

YERİ 
• 

E 1 
lnS?iJiz gazetelerinin neşriy l 

Alman Zulmu 
Mutlaka Mukabele Görecektir! Alman pilotlarının hedeflerinin 

hüviyetini bilmedikleri halde bom -
b 

. A • Kaunas, 14 (A.A.) - Polonya 
alar attıkları aşıkardır. Benım otur- t kl d L't h d d 

Vaşington, 14 (A.A.) - Cenubi ve Danzig, 14 (Radyo) - Danzig ve 
merkezi Amerikada Alman tahtelbahir havalLi kumandan Fon Vey:; halka 
leri için üssülharekeler \'Ücude getiril- bir beyanname neşrederek Almanya. 
mesiniıı Panama konferansında mü- ya ve onun emirlerine kar~ı itaatsız-

Londra, 14 (A.A.) - • ·e\s Chro
nicle, Führerin açık şehirlerin bom
bardıman edileceği uretindeki teh
didi hakkında mutalealnr yürüterek 
şöyle demektedir: 

söyliyen lord Hnlifaksın ihtarını da 
göz önünde tutarak düşünmelidir. 

opra arın a ı vanya u u u uzun 
makta olduğum köşk ile bir komşu- 1 v d .. h. h b 1 ugun a mu ım mu are e er cerc-

Dnil:. Tclegraph diyor ki: 
cPolon) ahların geriye atıldıklan 

günlerde Alman tayyareıeri ve top
ları ateşin askeri hedefler üzerjnde 
temerküz ettirilme in· müreccah bu
luyor} rdı. Şimdi Polom·alılar, nev-

mun köşküne taarruz edilmiş. Ot- yan etmektedir. 
- Devamı 3 üncü sah ifede - -Devamı 2 nci Sahifede -\'ockda kain bir sanatoryomun t ab- - Devamı 3 ncü Sahifede -

rip edilmi§ ve burada 10 çocuğun te

lef olmuş olduğunu, Kızılhaç işare

tini taşıyan vagonlara bombalar atıl

dığını, Scout kızlarında mahsus bir 

sığınağın tahrip edilmiş ve 22 kızın 
telef olmuş olduğunu zikredebili

rim. 
Amerika sefaretinin yerleşmiş ol

duğu Polonya şehrinden B. Biddle -

nin gönderdiği son telgrafnamede 

§öyle denilmektedir: 

Müdafaasız olan bu kasaba, bu
gün saat 11,10 da 4 tayyareden mü
rekkep bir Alman hava filosu tara
fından bombardıman edilmiştir. Tay 
Ynreler, 12 bomba atmışlardır. Se
tarethaneye 300 metre mesafede bu
lunan ana cadde üzerine atılmış o.. 
lan bu bombalar 11 kişinin ölümüne 
Ve 40 kişinin ağır surette yaralanma
sına sebebiyet vermiştir~ 

r 

Askere 
Davet 
İzmir aıkerlik ,ubeıindent 
Yeniden celbine lüzum görülen 

aşağıda sınıf ve doğumları yazılı 

erlerin hemen şubeye gelmeleri ve 
gelmeyenlerin haklarında kanuni 
muamele yapılacağı ilan olunur. 

Topçu 319 (dahil) - 326 (dahil) 

İstihkam 316 (dahil) - 326 (da
hil) 

Işıldak 316 (dahil) - 326 (da
hil) 

Tesviyeci ve tornacı 310 dahil 
aao dahil. 

Sulh mü, fak at! 
Hitlerizmle anlaşmak ... Kat'iyen yoktur! 

G izli müzakereler 
Nevyork, 13 - Romanın yarı resmi mahfille

ı·inden alınan malllmata göre, birkaç gündenberi 
İtalya ile İngiltere arasında mii takbel bir teşriki 
me:saiyi istihdaf eden çok mühim müzakereler ce
reyan etmektedir. Bu müzakereler İtalya Hariciye 
nazırı Kont Ciano ile İngiltere sefiri arasında pek 
mahrem şekilde vuku bulmaktadır. Son günlerde 
memleketine gitmiş olan Fransız sefiri de yakında 
yeni talimatla Romaya dönecek ve bu müzakerele-

re iştirak edecektir. 
Londra, 14 (A.A.) - İstihbarat nezareti bil

diriyor: 
Berlindeki propaganda nezareti nazi rejimi ile 

hiç bir anlaşmaya yanaşmamak hususunda İngil
tere ve Frnn ·a hükumetleri tarafından verilen ka
rarı, Alman milletinden saklamağa uğraşmakta
dır. Bu kararı teyid eder mahiyette son zamanlar
da yapılan resmi beyanatm neşredilme~ine mü-

- Devamı 3 ncü Sahifede -

Bitaraflık kanununun münakaşasını 

Hitler tarafından verilmiş olan e
mir, onun nihai ~ukutunu tacil etmek 
ten başka bir netice vermi) ccektir. 
Bu emir, cihan efkarı umumiye inde 
Hitlere karşı mevcud olan aleyhtar
lığı kuvvetlendirecektir. Bundan 
başka B. Hitlerin dün Lordlar kama
rasında nazilerin kayıd ve şart ız 

bombardıman usulüne müracaat et

meleri takdirinde ingilterenin icap 

eden tedbirleri almakta kendisini 
erbe.st telakki etmekte olduğunu 

00 

midnne ve muvaffakıyetle mukave

met gö tcrmeğe 'b.1şladıklnrından 

kendi projelerine muhalefet edildiği 
takdirde on derece hiddetlenen B. 
Hit er, curetlerinden dolayı Polon -
yalıları cezalandırmağa karar Yer -
miştir. Bunun için b"r behane bulun
muştur: Polonyalı siviller çeteler 

- Devamı 3 üncü sahifede -

Sovyet Rusya' da 
Polonya tayyarelerinden düşürü • 
lenler-Mançuko hakkındaki yalan! 

Ruzvelt k kt 
l\1oskova, H {Rad)o) - Pravda gazetesi Polonyadaki askeri hare-

a Z a n a C a 1 r kata talısis eylediği bir makale~inde, Polonyanın, "htiva ettiği ırk ve mil
letler arasında 'ahdet olmadığı için bugünkü vaziyeti knr~ılıyamndığını 
yazmaktadır. 

l\Iosko,a. 14 (Radyo) - Tas Ajan ının neşrettıgi resmi bir tebliğd. 

1 
· ı f .., 1 ,.. b• • • • İ • müteaddit Polonya tayyarelerinin Rus topraklarına geçtiklerini. ı 2 Ey. Amerika, ngı tere ve ransanın mag u ıyetını ıs emıyor !filde bazı Polony:l :ı~yarelerinin Ukranyada. eptO\İka ve Beyaz Rusya. 

Vaşington, 14 (A.A.) _ Siyasi 1 jenin Ayan meclisine sevkinden ev- ri uzatmak tehlikesini arz eden Bo- da Utokoviç şehirleri afakına gelmis ~e Rus hava filoları .~ıerhal ha,·aln· 
mahafil, halihazırdaki bitaraflık ka- vel verecektir. Kongrenin tatilinden rah, Vandenberg ve Nye'in muhale- nar~k bunla~·~ u ldıı tn·r:ıı"Ja~"Clır. l3 EylQJ ab hmd. da d ger bazı. Polon
nununun ilgası için idare ile kongre evvel bu encümenin ıı reye karşı 12 fetleridir. ya fıioları. ~. ge~ bazı ı->ehırlerm .er:ıalarma) · kl ~~sl .:· ~- \a dafı to~la
arasında yapılacak olan mücadele- rey ile böyle bir projenin müzakeresi Maamafih Reisicumhur, kanunun nnın ateşı uzerıne kaçm:şlaıdır. Bır tnvyare dıışurulmus, uç ünyarecı ya 

nin bilhassa Ayan meclisinde çok ha- aleyhinde karar vermiş olduğu ha- yeniden gözden geçirilmesi işini taci- kalanmıştır. "v . .. . 
raretli olacağını tahmin etmektedir- tırlatılmaktadır. Faknt şimdi öğre- le karar vermiştir \'e muvaffakıyeti Gene lıazı tayyareler ogledcn sonra Bevaz Ru radn l\1o" k e goztik -
ler. Fakat bazı kimseler B. Ruz\·eltin nildiğine göre 12 aleyhtar azadan pek çok muhtemel görülmektedir. miişler ve) re inm v,e mecLu,. cl"l ı"c:l rdir. iç r· e 12 \"\"areci ,·ardı. 
A •anda 15 rey kadar bir ekseriyet iiçü - Cumhuriyetçi White ile denıok- Nevyork, 14 {A.A.) - Bu sabah- Mo kova, 14 (A.A.) -- Sov\et - .. logo) kıtnlarmın m n ffakıyetli bir 
k~zanacağını söylemektedirler. ratlardan Gillette v.e Van Nuys _ fi- ki gazetelerin aksettirmekte olduk- harek~tten sonra :Mançuko aıazi inin mühim bir kaç kısmım işgal ettik-

Ayan mecli~i Hariciye encümeni, kirlerini değiştirmişlerdir. Bu ~uret- ları esaslı düşünce şudur: Kongrenin !erine dair dolaşan s:ıyfalnrı 'fr~ Ajansı tekzibe mezundur. 
hükumetin teklifi hakkındaki kara- le B. Ruzveltin ekseriyet kazanması akdedeceği fevkalade içtimada ilfıh Tn,.., şöyle c~emt:'kt€dir: 
. B Ruzveltin mesaJ"mın her iki temin edilmiş olu) or. lara ambargo konulma ı U!<Uliinii kal- So\·:. et - Mogol kıtaları MaPçuko arazi inde b"r karı Y r bile i~gal 
ıını . t k . . 1 .-1 d ~'ld' l t . ki d" mecliste okunmasından sonra ve pro- Yegane nazik nokta, müzaker.ele- -Devamı 3 ncü Sahifede - .tmemişler, eme· n \ı>tnır e ~·" 0

fl'l ır ('r \P e mıyece er ır. 
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Büyüklerimizden 1 /S elhlfi r d eı 
.. Izmirlilere Avru adan Istan-tzmır n K rtulu ba,> rnmı miına- p 

Kız mtslek öğretmeni 
imtihanları 

seb~tiyle be!ediye ıeisi Dr. Behçet bula dog'-6 rU f 
Uz ıle partı başkanı B. Atıf lnan • 
taraflarından çekilen t ebrik telg
raflarına Başvekilim :z Dr. Refik 
Saydamla Genelkuı mn;) Başk nı
mız tarafından şu cevaplar 'eril
miştir: 

Bulgarların soğuk 
muamelesi ne. 

dendir? 

G h • d Almaıa tayyareler arp cep esın e faaliyette 
Fransız kıtaatı muvaffakiyetle ilerliyor. b. . . H il 

Ankarada leyli, meccani kız mes
lek öğretmen okuluna girecek olan 
kız enstitasü mezunları hakkında a-

Güzel 1zmirin kurtulu unun 17 
inci yıldönümli milna ebeti.> le iz
hnr buyurulan tem·z du,> gularına 
teşekkür eder, İzmirin daha bilybk 
terakkilere ve İzmirlilerin daha 
geniş refah ve aadetlere mazhar 
olmasını dilerim. 

Al 1 d b. k . l d ır tanesınt o an-
man ar an ırço esır a ın l d 1 r k l d 

Paris, 14 (Radyo) - Garp cephe- Almanların vaziyeti tehlikeye düş- a 1 ar Ya a a 1 
sinde 11.:!rleyen Frnnsız kıtaatı, bu- müştür. Bundan dolayı 6 Alman pi- Kopenhag, 14 (A.A.) _ Dün sa-
gün de yeni muvaffakıyetler temin yade fırkasiyle topçu kıtaatı muka- bah Öresund civarında bir tayyare 

İstanbul, 14 (Telefonla) _ Al- e~·lemişlerve Almanlardan birçok e- bil taarruza kalkmış ise de hiç bir görülmüştür. Danimarka sahll mu -
manyada otedenberi yerleşmiş, iş sır ~lmışlardır. İşgal olunan mevzile- netice elde edememiştir. hafaza gemisi bir ihtar topu atmış, 
ahıbi bir çok ecnebiler ve bu arada re ıO Uk toplar yerleştirildiğinden, bunu müteakıp tayyare Danimarka 

Tdıiırı.·k aileleri de hicrete başlamışlar- Çe mberl nı b havasından uzaklaşmıştır. Tahkikat, ay n eyanatı bu tayyarenin bir Alman tayyaresi 
Başvekil üzüm ve incir ticaretiyle meşgul olduğunu ispat eylemiştir. 

Refik Saydam Hakkı adlı bir tacir aile lyle birlikte Londra, 14 (A.A.) - Royter ajan- kadar devam etmek hakkında bizim La Haye, 14 (A.A.) - Resmen 
İzmir kurtuluaunun 17 ı"ncı· '"'Jl- b b"ld" " ld'ğ" ö b" Al d · 

" .J u abahki konvansiyonelle Berlin- sından: \'e müttefiklerimizin azmimizin bir 1 ır 1 ıne g re, ır man enız 
dönümU müna ebetiyle ordu ve den gelmiş ve Türkler de dahil oldu- Avam Kamarasında beyanatta kat daha takYlyesi olacaktır. tayyaresi, dün öğleden sonra Ame-
hakkımda a-österilen sevgilere te- ğu ha lde bütün ecnebilerin işini gUcü bulunan Bay Çemberlayn, Polonya- B. Çemberlayn sözlerine şöyle de- land adası civarında Hollanda sula-

lfıkadarlara bir emir gelmiştir. Bu 
emre göre, bu mektebin imtihanları
na a-irecek olanların, evvelce kendi 
mekteplerinin son sınıf imtihanında, 
sadece yeni intisap edecekleri ihti
sas ıubeleri derslerinden, (iyi) veya 
(pek jyi) derece ile mezun olmaları 
şarttır. 

Yoksa bu şart, umumi vaziyete de 
!l• mil dellldir . İmtihana gJreceklerln 
22 yaşını reçmemiş, hiç evlenmemlf 
olmaları l!zımdır. 

Ha•aaaaı f abrikaaı 
Belediyenin havarazı fabrikasın

da yeni makineler le otomatik ocak
ların monte edilmesine devam olun-

şekkürlerimi sunarım. nü bırakıp ticarethanelerini kapata_ da her türlü mukavemetin bcyhud,., vam etmiQtir: rınd. a bulunurken Hollanda tayyare-
Genelkurmay Başka !W 1 t f d maktadır . .Montaj, yakında tamam-

nı rak Almanyayı terketmekte oldukta- olduğunu anlatmak için sivil halkın Bu Alman deklerasyonu, hakikatte erı ara ın an yakalanmış, tayyare !anacaktır. 
, _____ M_•.re_,t_a_ı _F_e_v_z_i ııiiÇ•a•k•m•a-k, rını bir muharririmize s6ylemlştir. da bombardıman edileceği hakkında Alman şansölyesinin kadınlara ve ço- müs~dere. ol~n~uş ve mürettebatı 

Bundan baeka konvanslyonelle 6 bir tehdidi ihtiva eylemekte olan cuklara karşı harp yapmak arzusunda t~e .. v.k.ıf_e_d_ı.lm-ış.tı.r. ______ _ 
iranh mühend s, dört ıraklı, 2 Fran- Führer umumt karargahının tebli- olmadığını bildiren aon Rayiftai nut-

-Ba9tarafı linci aabifede- SJZ ve bfr İngiliz yolcu ile sekiz Türk ğJni mevzuu bahsetmiş Ve demiştir ku ile de bir tezad teşkil eylemektedir. Bir AI m an k ru va· 
lik gösterecek olanların şiddetle ce- talebesi gelmiştir. ki: Bay Çemberlayn beyanatını eöyle bi 
zalandırılacaklarını bildirmiştir. Yolcuların izahatına göre, ital- Diğerleri bu bahi~de ne kadar ile- tirmiştir: •• •• Ad ..) r kt 

Danzig, 14 (Radyo) - Berlin na- yanlar Ari ırktan olmıyan yolcu1ann ri giderse gitsin, İngiltere, sırf t edhiş - Bizim ve Fransızların kendi kuv- z O r U r l Ya 1 e 
mındaki hastahane vapuru, burada pa aportlarını vize hususunda milş- \ 'e kadınlara, çocuklara ve diğer i etlerimizin hareketlerine koydu~u • Roma, 15 (Radyo) - Haber a-

Berlin 'den 
Saiır ve dilsizler müeNeaeai 
Karııyaka satır, dilılz ve körler 

müessesesi Alsancakta Kızılaya ait 
eıki Sent Antuan hastahanesi bina
sına nakledilecektir. Binada tamira\ 
yapılmaktadır. 

l 
Denlsyolları 

top anan Alman yaralı ve hastalarını külat çıkararak bunları memleketle vfllere karşı bile bile hUcuına kati- muz kayıtlar, muhasımlarımızın da Jındıl(,ıııa göre Almaııların Emden .ıs Devlet denizyolları izmir ıubesi, 
almak üzere limanımıza gelmi§tir. rinden geçmesine mani olmaktadır. yen hiç bir zaman müracaat etmi- ayni kayıtlara riayet etmekle meşrut. kruvazörü Adrı·,,atı"k de · · · 17 e.vlulden itibaren istanbul - izmlr 

Brüksel, 14 (A.A.) - Frankfur- İsviçre, bu vaziyet yüzünden bilhas- yecektir. Eğer bu tebliğde ileri sürü- ur. Bittabi düşman bu kayıtlara ria- · nızıne gır-
ter Zeitung ismindeki Alman gaze- sa J·ahudi yolcuların ita~'l·adan geri len hareket yapılırsa, Bunun muvıık- et etmezse İngiliz hükümeti, lüzum- miş, Yugoslavyanın Ragoza limanı-

vapur seferlerine başlanacağını atA-
.J kadar makamlara bildirmiştir. B:r 

tesl, iıgal edilen Leh şehirlerinde si- çevr.loceğini göz önünde tutarak ital kat neticesi, mücadele ettiğimiz teh- hı telfikki ettiği her hareketi yapmak- na gltm ştlr. hafta sonra da istanbul _ Mersin se-
lahlı Leh kadınlarının ekseriya Al- yanlar muamelelerini değiştirinceye did ortadan tamamiyle kalkıncaya ta kendisini serbest görecektir. ------------·• Y !erlerine başlanacaktır. 
man askerleri ilzerine ateş ederek kadar bu gibilerin vizelerini yap- **________ ~os a vyanı 
öldürdüklerini teslim ediyor ve di- mamaktadır. Macar1·stanın Pa~ı Amer_.ıkan Mekteplerde 
yor ki : Avrupadan gelen Türk yolcuların ' bitaraf ticareti Bugünden it'baren ilkokullarda 

Alman askerleri hiç ~Upheslz bu- bilhassa gözlerlne çarpan nokta bul- s· • k . talebe kayıd ve kabulUne batlanmış-
na mukabele etmekte ve bu suretle garların soğuk muameleleridlr. ıyasetı ongresı Nası iş l i\J ecek? tır. 2 birinciteşrinde derslere başla-
bir çok Alman aileleri yeni felli.ket- Bugünkü ekspresle de 10 ıraklı S lh d [ Af b J nacaktır. Ortaoku!larla liselerde ta-
l erle karşılaşmaktadır. talebe gelmiştir. U İÇ in e Ç O lf• man taht~{ :ıhirf e• Relgrad, 14 (A.A.) - cCourrfer !ebe namzedi kayıd muamelesi ayın 

Yougo lave• gazetesi, mülhem oldu- l 
Almanlar tarafından işgal edilen A l h maktı r rinin faalı"yetı"nı· tet· 18 ine e sona ~recektir. 

m d• ğu hı s ni veren bir yazısında Yugos-
bölgelerde turne yapan bir bitaraf- anya ya u ı- 1 ---------- ---- -ta B Budapeşte, 14 (A.A.) - Bnşveki kik edecek luvynnın bitaraf bır memleket sıfa- Ü 

n elçikaya gelen bir mektup ka- J • • • B. Tel eki, hükumet fırkasının bir iç- . tiyle harici tfcaı etin ne şekilde tan- ÜZ . M BQ RSAS J 
dınlar tarafından yapılan bu tnar~ eri geri mi ça. t maında Macaristanın harici slyaııe- Parıs, 14 (Radyo) - .Panamada zim etmek istedit nl bildirmektedir. 
ruzları anlatıyor ve gördüğU ölOm ? tinin ana hatlarının parlamento açıl- toplanacak olan Pan Amerıkan kong- Yugoslavya bütün memleketlerle 492 ç. Ş. Rıza H. 
ve nevmidi manzaralarmı tav.sif edi- ğırı yor. <lığı sırada naJbi hUkOmet tarafın_ resi, Alman tnhtelbahlrlerlnln faaliye- müsavat dafres"nde fakat aşaj'ıdakf 440 ç. İnhisar ida. 
yor: Londra radyosu dUn gece şu ha- dan sarih olarak tarif edllmlı ve bu ti etrafında müzakerede bulunacak ve şartlarla ticaret yapacaktır: 417 ç. Öztürk şlr. 

Müteaddid şehirlerde blr tek çatı beri neşretmiştir: hatlarda bir güna tadil At yapılmamlŞ Almanların, cenubi Aınerlkada tahtel- 1 - Dahllt istihlaki tın ve mllli 
298 

ç. Esnaf ban. 
satlam deiildir. Bütün köprüler tah- Brükselden bildirildiğine göre, olduğunu söylemlot·r. bahirler için üs yaptıkları hakkındaki müdafaanın bütün ihtiyaçları her-

218 
ç. N. Üzümcü 

l'ip ~dilmiştir. Yollar cesetlerle, ya- Almanyada doktor ve teknisiyen ve B. Telek!, sözüne devamla demiş- "ddlaların doiru okıp olmadığını ted- eyden evvel tem!n edilmelidir. 175 ç. S. Gamel 
n takip edilmiş bir halde terkedJlen diğer mütehassıs kıtlığı başlamıştır. tir ki :, kik edecektir. 2 - Yugo lavya muayyen olmıyan 137 

ç. j. Kohen 
hücum arabaları ve kamyonlarla ve Hariçte bulunan bu gibi Almanla- · · t bı"r zamana kadar miiteharr k mal-

153 
ç. jiro ve ıu. 

diier vahşiyane muharebe nişanele- rın gelip vatana hizmet etmeleri I ID a ar ve zemesini ecnebi memleketlerde teh-
1 4 

ç. · · · 
Macaristanın siyasetı zıraa , sa- S ğ ki 3 A R ü 

. 1 nayi ve ticaret sahasında asude ola- 73 ç M 11 N l rıy e doludur. Kadın ve çocuklarla için Almanyada her yere ilanlar ya- llkeye sokmak istemediği iç:n alıcı · ~ · · az ı 
ormanlara kaçmış olan yaşlı köylu - pıştırılmıştır. Bu ilanlarda ırklar ne rak çalışmak s ·yasetidir. maskeler memleketleı in Yugoslavyaya nakil 124 ç. S. Pater on 
ler açlık yüzünden köylerine dBn- olursa olsun Almanyaya dönüp de i\Iemleketin şayanı hayret derece- \ası. larını göndermeleri lazımdır. G4 ç. Albayrak 
mekte ve Alman kıtaatına mahzun vatan emrinde çalışacak olan Al- de sakin bir manzara arzetmekte ol- A~kara, 14. (~ususi) - Kızılay u- S - İhraç edilen eşyanın bedel i 45 ç. A. Fe:;çi 
fakat kin dolu nazarlarla bakmak- manlara evvelce müsadere edilen masına rağmen hük\lmet, Avrupa mumı merkezı bır nümune olmak ve muh k ak urette temin edilmel'dir. 39 ç. Ş . Remzi 
tadırlar. Cepheden Leh esirleriyle mallarının geri verileceği bildiril- ihtilafından l\lacarletandan daha zi- icabında memurları için kullanılmak Alına~ eşyanın bedeli serbest dövizi 

2
7 ç. P. Mihalef 

dolu kamyonlar gelmektedir. Evve!A mektedir. '.·ade uzak olan memleketlere bile uzere Ankarada Yenişehirdeki merkez olan ır. mi ketler taraf ndan derhal 
20 

ç. Talat Taner 
d 

15 ç. H. t'yar 
topçu sonra a tayyareler tarafından Bu ilanların birer sureti de An- tatbik edilmiı bazı ihtiyat tedbirleri binası bahçesinde küçük bir · sığınak t ediye edilecektir, Diğer memleket-
bombardıman edild"kten sonra elbom versteki Alman konıoloshanesine almıştır. :, aptırmaktadır. Bu sığınak tamamiy- l: r iç in i e mu.kemn:eı 'şleyen ~le- 2~ 
balariyle taarruz edilerek işgal edi- asılmıştır. I ıe fennt şartları haiz olacak. en ucuz rıngl r v ıtası) l t1caret yapabıle- 86530 
len ve nihayet merhametsiz bir şe- ta 1 yan vapur ı ar ı ve en emin şekilde yapılmış bulunacak- ceklerdir. 
kilde sivil müdafilerden temizlenen Alman mezalimi tır M k .k k .. fı . d 
köyler ikamet edilmez bir hale gel- . . t G eceleri büyük fen er· lnsaatı hayli ilerlemiş bulunan Slg'I-. e Sl a or e%ın e 3937~ 
rniştir. 1· Parıs, 14 (Rladyol) -AvkenırehD'ita /er vakacak lar nağı~ yarısı toprak içinde, yarısı dı- meçhu l bir denizaltı c. 

Berlin, 13 (A.A.) _ Umumi ka- ıa gazete i, A man arın şar cep es n- • • 
t l 14 (R d ) ıt l h ··kA arıda görünmektedir. On beş gün son- gemısı 

rargahın garp cephesi hakkındaki ele yaptıkları mezalimin ta yada da fe- Roma, a vo - a ya u u-
d 

. k • 1 d' ra inşaatın bitmesini müteakıp isti - Lonclr" 14 ıı .lek ika ko"'rfezı·n 
tebliği : na tesirler uyan ırdığını yazmaktadır. metı, vapur umpanya arına ver - • • . . ... - ~· :; -
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Garp cephesinde, Alman öncüleri AJ ği bir emirde, vapurların, geceleri venler sıgınagı gezebıleceklerdır. de meçhul bir tahtelbahir dolaştığı 
b ·r mukabı'l taarruzda bulunarak manya k d • haber verilmiştir. Alman tahtelba-

10 
11 

11 
italyan bandırasını gösterece ere- K l · k · h Ik 

Sarrebruckun takriben alt1 kilomet- J . lt İ • t ızı ay umumı rner ezı a için hirlerinin cenubi Amerikada bir iis 
14 azma\ 

re eenubu şarkisinde kAin olup iki ngt ereye effi Jna cede bUyük fener yakmalarını em- temin edilen gaz maskesi satış yerleri- yapmak istedikleri bildirilmektedir. 
Fransız bölUğUnün yerleştiği Birn - d • retmiştir. ni 17 den 19 a çıkarmıştır. Halkımız İngiltere, bitaraflığı ihlal edecek bu 

berg tepesini geri almıştır. . . ver ı Göring çok müsait şartlnrıa satılmakta olan gibi hareketlere müsaade edilmeme-
nııer mıntakalarda ehemmıyetsız Londrn, 14 (Radyo) _ Lord Hali- bu maskeleri tedarik etmek için her ini cenubi Amerika devletlerine bil-

lno'r 
8838 ç. T. ile te. incir 6 

316 ç. Şerif R. H . 7 50 
130 ç. M. j. Taranto 8 50 

95 ç. Ei. bankası 7 
önc(l müsademeleri olmuştur. . . faks, bugan Lordıar kamarasında be- AI p lace le cepheye erde satış mahaııeıerine ve kızılay dirmiştir. 

Alman topraklarına karşı hıç bır yanatta bulunmuş ve Almanların Po- merkezlerine baş vurmaktadırlar. - --------------- 8879 
hava t~arruzu olmamıştır.. lonyada boğucu gaz bombaları kullan- g\ ttİ Kızılay merkezinde maskeler için bir Vatandaıt 32784 

Yekun 

Berlın, 14 (A.A.) v - Hı.tler, cep- mıyacakları hakkında bilvasıta lngil- ölçü bulundurulmaktadır. Bu ölçü ga- Lalettayin .ha~erlere i~anma f. -----
hede yapmakta oldugu teftışe devam tereye teminat verdiklerini söylemiş- Berlin, 14 (Radyo) - Mareşal ,·et kolay ve pratik bir tekilde maske- Toprağ.ına, mıl.let.ıne •. devletıne, or- 36663 U. YekOn 
ederek bugün Lodza gelmişt!r. tir Göring bugün alelacele erkinıharbi- - . . . • duna aıt şeylerı hıç bır yerde konuş- Zahı"re bors!llm 

. • nın büyüklüğilnil tayıne hizmet etmek D ·d ki ı d k ı -

Dünkü yekl\n 

11 50 
10 

8 58 
11 

Almanya S b b k ld 
yesiYle birlikte cepheye gitmiş ve Hlt- . ma.. uy u arın ya nız sen e a -er est ıra l f • .. ... . tedır. sın .. Unutma ki, bizden olmıyan ku- 185 ton buiday 6 60 6 8'11 

p / d /h f k· Londra, 14 (Radyo) - İstihbarat lere mulakı olarak uzun müddet ko- Kızılay umumi merkezi kilçilk ço- laklar, böyle zamanlarda, ağzını ve 20 ton bakla 1 26 
" onya ~n su e servisinden: nuşmuştur. cuklar için de gazdan korunma vasıta- dilini tutmıyanıarın hatalarından p ARA BORSASl 

lifıni bekliy or 1n~iliz gemileri, Hollanda. ~andıralı Berlin ile Viyanada larıteminetmeküzerebulunmaktadır. çok istüade ederler. 

Berlln, 14 (Radvo) - Matbuat u- Cernıo vapurunu manş denızınde ya- s· F z 
mum mOdüril Von Diyetriç, bugiın tek kalamış ve ?uver li~anına götürmüş- Mektepler h :ıstanelere ır ransı Fua 
rar ecnebi matbuat mtimessillerini ler, t~ha~rıyntta hır şey bulunama- kal bedi idi Vatanın müdafaası için üç rı m iZi 

Sterlfn B 94 
Dolar 130 247° 
F. Frangı 2 9ss5 

davet ederek beyanatta bulunmuş ve ması uzerıne serbest bırakmışlardır. f 
ezcümle şunları söylemiştir: s· it l Londra :4 (Radyo) - .son alınan yüz bin rank teberru etti 25 Günde 

_ Biz, Polonyanın şimdi bile sulh lr a yan vapUTU haberlere gore, gerek Berlınde ve ge- Paiis, 14 (Radyo) - Bugün ismi-

İsviçre F. 29 6816 
F lorin 69 22 

teklif etmesini bekliyoruz. Bunu yap- f İ b J d rekse Viyanada bütün mektepler has- ni.söyle.mek istemi~en bir Fransız, 489, 82Qkişigezd : 
maz da, Romanya topraklarına kadar S an U a Var 1 tanelere kalbedilmiş ve yaralılarla dol- mıllt müdafaa lşlerınde sarfedflmek 

Belia 28 49 
İsveç kr . 81 21 

mukavemete israr ederse, o zaman İstanbul, 14 (Telefonla) - Bugün durulmuştur. lızere Uç yüz bin frank teberru etmiş -
bütün Lehistanı işgal edinceye kadar limanımıza gelen bir İtalyan vapuru LJ.. • • f d k d tir. 

Diğerleri te1eil edilmemiştir. 

ESHAM ve f AHVILA T 
Gelenler, a idenler 

harp edeceğiz.> beş bin sandık mal aetirmigtir. nıversı e e ayı Adliye Vekili 
Almanlar Satie davası muamelesine baı· 

ı l stanbulda tetkikat 
Bizden peşin para ile !stanbul, 14 (Telefonla) - Satie anıyor 

binası sUi"stimalinden suçlu Ziya Ta- İstanbul, 14 (Telefonla) - Oni- yaptı 
m ı:ı l İs tiyorlar ner. Suad, Şanhingiray, Malik ve Atıf versitede yarından itibaren kayıd l:;tanbul, 14 (Telefonla) - Adli-

! tan bul. 14 (Telefonla ) - Alman- bugfin mahkeme edilerek dört aat muamelesine başlanıyor. Bu sene ye vekili B. Fethi Okyar, bugün ad
lnr, bizden peşin para ile mal almak is- dinlend"Jer. Refi Bayarın dinlenmesi, bin beş yüz talebe abnacağı zanno- liye sarayına giderek mahkemeleri 
tedik.erfnl bildirmiılerdir. birinci teşrinin altısına kaldı. lunuyor. tetkik eylemiştir. 

Mebuslarımızdan B, K!mil Dur-
sun, Mehmed Aldemır, Sadettin E- ANKARA 
pikmen, Mardin mebusu B. Ali Rıza 1933 Türk borcu 1. 19 
Levent ve münakalat vekaleti ba.ş- 1933 Türk borcu2. 19 
müfettişi B. Behçet Yalçındağ An- 1933 Türk borcu 19 
karadan şehrimize gelmişlerdir. İran 1933 ikramiyeH Ergani 19 
hükürnetinin Ankara kon3olo u Bav Sivas - Erzurum hattı istikrazı 
Kadım1 Ankaray~. lzmir liman işl et- ı. 19 i& 
me~· rnüdurü E. Şevket iske deruna Sivas - Erzurum hattı istikrazı 
gitmişlerdir. ıv. 19 ısu 



15 Eylül 1939 CUMA (ANADOLU) 

Sulh •• mu, fakat •. lzmir T ramvay ve 
Elektrik Türk Ano· 
nim şirk,-tinden: - Baştaraf1 1 nci Sa hifede -

!!aade ecııımerniştir. Halka, Almanyanm yakında 

Polonya ile 1914 teki şark hududları esasına mi.is
ten( d bir sulh imza edebileceği ve bu takdirde İn
giltere ile Fransanın harbe devam etmekte lıir men
faati eri o lınıyacağı ka ııaati aşılanmak istenmek
tedir. 

Alman propaganda nezareti bütün gayretlerini 
İngiltere aleyhinde sarf etmekte ve Fransa dan nz 
bahsetmektedir. Fransız cephesindeki askeri hare
kat ehemmiyetsiz bir takım hudud hadiseleri şek
linde: gösterilmektedir. 

Londra, 14 (A.A.) - İstihbarat nezareti bil
diriyor: 

İyi haber alan mı:ı.hfellerde muhtemel sulh tek
lifleri hakkında muhtelif mahallerde dolaşan şa. 
yialara karşı büyük bir alaka gösterilmektedir. 

kesce malılmdm·. Bu vaziyet sarahaten ve tama
miyle izah edilmiş bulunmaktadır: İki hUkO.met l!
tikbnle emniyetle bakabilmek için ancak sözüne 
güvenilebilir bir Alman hükumeti ile sulh müza
kerelerine başlıyabilirlel'. Halbuki Alman olmıyan 
memleketlere karşı hoyrat~a tecavüz tekniğini ta
kip eden Hitler ile böyle lıir müzakereye girmeğe 
imkan yoktur. Alman.rada sözüne inanılır bir hü
kumet teessüs ettiği zaman İngiltere hükumeti, şim
di:re kadar mükerreren söylediği veçhiyle, miitte
fiklerj ve diğer dost devletlerle birlikte Avrupada 
hakiki ve adilane bir sulh nasıl teessüs .edebileceği 
meselesini tetkik etmeğe hazır bulunacaktır. Bu 
takdirde bütün memleketlerin dünya zenginlikle
rinden istifade edebilmeleri için iktısadi şartlarda 
nP. gibi islahat vücuda getirilmesi lazım geleceği 
meselesi de ayrıca tedkik edilecektir. 

Nafia vekaleti izmlr nafia şirket 
ve mllessescleti başkomiserliğinden 

alınan 9-9-939 tarihli ve 1098-1246 
sayılı talimata tevfikan şimdilik ye. 
ni hat ve yeni abone muameleleri 
yapılmıyacağı muhterem halka ilan 1 
olunur. 

---..--~~~~~---~~~------

Zayi 
937/82 sıra ve 1113/7234 mua

mele No . .sunda maluleyin maaş cüz
danıma istinaden almakta olduğum 
maaşımda kullanmakta olduğum 

maaşımda istimal etmekte olduğum 
mührümU zayi edip yenisini hak .et
tirdiğimden eskisinin hükmü bulun
madığının gazetenizle ilina tavassu
tunuzu dilerim. 

İngiliz ve Fransız hükumetlerinin vaziyeti her-

Paris-Londradan Varsova'dan • 
-Baıtarafı 1 inc i sahifede- - Baştaraf1 1 nci Sahif ede -

zakere edilmesi muhtemeldir. Siyasi Bir çok Leh kasabalarında büyük 
mahafilde bu meselenin Amerikaca va- yangınlar çıkmıştır. Polonyalı ka
him addedilmekte olduğu söylenmek- dınlar ve çocuklar hudud civarında 
tedir. toplanmışlarsa da Litvanyalı muha-

Parlı, 13 (A.A.) - 13/9/939 ak- fızlar bunların hududu geçmelerine 
şamı tebl!ği: mani olmaktadırlar. 

Kıtaatımız, dün ve evvelk1 günler Varşova, 14 (A.A.) - 12 numa-
zarfında zaptedilen mevzileri takviye ralı Polonya tebliği: 
etmektedir. Şiddetli muharebelerden sonra, 

Deniz kuvvetlerimiz düşman deniz Alman kıtaları, Varşova yakınların
altlarma karşı şiddetle harekette bu- dan geri çekilmeğe başlamıştır. 
lunmaktndır. Varşovanın şimali şarkisinde, Mor-

Havanın muhalefetinden dolayı tay- ti mıntakasında ve Varşova _ Wilno 
yare faaliyeti az olmuştur. demir yolu boyunca şiddetli ve kanlı 

Lüksemburg, 13 (A.A.) - Alman- muharebeler vukua gelmektedir. 
ların Schengen karşısında treves-Metz Polonya süvari kuvvetleri, düş
demiryolunu havaya atmışlardır. De- manı takibedeı·ek 10 tank ele geçir
mir parçaları Schengendeki Lüksem - miştir. 

burg mevkilerine kadar gelmiştir. Düşman hava kuvvetleri, Varşo-
Amsterdam, ıs (A.A.) - İlk İngi- vanın şimal varuşunu ve hükQmet 

liz kıtaatının Fransaya muvasalatın - merkezinin cenubu şarkisinde kain 
dan bahseden Algemen Handelsblact Gropes bölgesini bombardıman P.t
gazetesi diyor ki : miştir. Alman tayyareleri, demir yol .. 

Bu sefer vaziyet 1914 deki gibi de- larını da bombardımana tabi tutmak
ğildir. O zaman İngilizler tehlikeli Al- tadır. 
man akınını durdurmak için alelacele Poznan mıntakasında faaliyette 
Belçikaya asker göndermeğe mecbur bulunan Polonya kıtaları, müessir bir 
kalmışlardı. Şimdi ise Fransız ve İngi- hücuma geçmiştir. 
lizler huzur içinde ihtimamla ve hiç Varşova, 14 (A.A) - Saat 22.30 
bir kuvvet israfına mahal kalmadan da neşredilen 13 numaralı Polonya 
askeri hareketlerini hazırlamaktadır - tebliği: 

lar. Kutno ve Lowicz mıntakalarında 
P olonyadaki son hadiseler batıda Polonya kıtaları mücadeleye deva~ı 

cereyan etmek Uzere olan şeyin ancak etmekte ve düşman kıtalarına yapı
bir mukaddemesidir . lan hücumlarda ciddi zayiata uğrat. 

Amsterdam, ıs (A.A.) - Allge - maktadır. 
meen Handelsblad gazetesine göre, Düşman tayyarelerinden 30 tane. 
Achenin tahliyesi bugün öğleden son- si dtışürülmüştür. 
n başlıyacaktır. Modlin - Zegreze hattı üzerinde 

Gazetelerin Alman • Hollanda hu- kıtalarınıız, düşmanın bir hücumunu 
dudundaki muhabiri şunları ilave ey- geri püskürtmüştür. 
}emektedir: Varşovanın bombardımanı devam 

19 yaşından aşağı erkeklerle bütün etmektedir. 
kadınlar şehirden ayrılmağa mecbur - Kalu!zyn - Siedlce hattının cemı
dur. Bundan başka Aachende vücudla- bunda, kıtalarımız. düşmanın motöı·~ 
rı elzem olmıyan erkekler de şehri terk lü ve zırhlı kuvvetleri kaı·şısında şid-
etmekte muhtardırlar. detli çarpışmalar yaparak geri çekil-

/ kinci Alman denizaltı filosu mektedir. 

Lond:r~· 14 (~.A.) - ~a.il~. Ekspres Annapal civarında Vistülü geçen 
&azetesının denız muharrırı şoyle yazı- düşman kıtaları ile şiddetli çarpış-
yor : malar vukua gelmektedir. 

etkinci Alman denizaltı filosu At-

Yerinde ihtar 
- Baştaraf1 1 nci Sahifede -

teşkil ederek mutaarrızJarına hü-

Menemenin Seydi Nas:iullah 
mahallesinden Hasan oğlu 

Şerif Ali Çinkil 
cum etmişler, 1914 senesinde de Al- ---------------
manlar Belçikadaki bazı ifratkarane Ahkamı Şahaiye Sulh Hukuk 
hareketler:ni muhik göstermek için mahkem esinden : 
böyle bir behane ileri sürmüşlerdir. Ölü Avram Yeroşalminin milte
Hakikat halde ingiliz kuvvetlerinin sarrıf olduğu İzmirde Ahmed ağa 
günün birinde açık şeh'rleri bom- mahallesi Çerçi oğlu sokağında 3 nu
bar~ıman etmek mecburiyetinde ka- maralı mağazanın açık artırma su
labilmeleri endişesi, siviller kadar retiyle satılmasına karar verilmiştir. 
askerleri de düşündürecek bir şey~ Bu mağazanın tapudaki evsafı kay
d 'r. diyesi İzmir Ahmed ağa mahallesi 

Lord Hali!aks, bizim itidal siyase- Çerçi oğlu sokak yeni ve eski 3 pafta 
timizin mütekabfüyet esasına müste. 
nid olduğunu söylemekte haklıdır. 44 ada 276 parsel 47 numara ve 35 
Mukabele'bilmisle maruz kalmak metr e murabbaında Hacı Hüseyin 
korkusu ve bu korkunun Alman hal- vakfından mukatealı ola.ırak göste
kının maneviyah üzerindeki tesiri, rilmektedir. 
:nsani mülahazaların kafi gelmeme- İki katlı ve demir kepenkli olan 
si karşısında, kafi gelecektir.> 

bu mağazanın ehli vukuf raporuna Tim es diyor ki: 
nazaran halihazır kıymeti yediyüz 

«Şayed irUkab edilmekte olan 
. . liradan ibaret ve mahkemece 1 ma-

mezalıme devam edılmezse, İngiliz 939 t 'h' d 1 940 t · 
~ yıs arı ın en mayıs arı-

v e Fransız hükumetleri düşmanları h' k d 150 1. k b'l' d k' 
ıne a ar ıra mu a ı m e ı-

tarafınd an da ayni vechile harekete- .
1 

· t' 
d 1 . raya verı mış ır. 

mek şariıyle B. Ruzvelte münha- B f h · 1 ~ 
~ u evsa ı aız o an magazanın 

:ııran askerı hedefleri bombardıman b' . . t 17 t · · ı 939 d . . ırıncı ar ırması eşrmı evve 
e ecekler! suretınde vermış olduk- L 'h' ü d'f S 1 u .. t 14 t .. .. arı ıne m sa ı a ı g nu saa e 
ları sozu tutacaklardır. t · Ahkfl. ş h · s lh H k k . zmır t\mı a sıye u u u 

Lord Halıfaks, çok açık bir ihtar- hk . b kfl_t· l'k d · · d 
1 b 1 t ma emesı aş u ıp ı aıresın e 
c aB uRunmultş ur : 

1 1 
yapılacak ve bu ih~lede muhammen 

. uzve e yapı mış o an bu vaid . . . . . 
şarta muallaktır. Eğer düşman, ay~ :ıymt ektdı~ ·Jd·üzkde ;e:hmılş ~e.şını buldu-

. h'l 't'd 1 d • . d h k gu a ıı .e ati ı a esı ıcra oluna-
nı vec ı e ı ı a a resın e are et kt 

t . k 1 b' ca ır. e mıyece o ursa, ız de hareket ser B . k 
1
.. 1 k ı . . . . . u gayrı men u u a aca o an 

bestımızı tamamıyle istırdat edece- h l .. d 'k' b k b 1 d. 
şa ıs ya mz yuz e ı ı uçu e e ı-

ğ'z.~ re resmi ve ferağ intikal harcı ile sa-
R uzvel t tıştan sonraki evkafa ait para mik

tarını verecek sair vergiler satıcıya 
Kazanacaktır ait olacak ve alıcı satış bedelini ta

mamen peşin olarak ödeyecektir. 
Bu ihale gününde muhammen 

kıymetin yüzde yetmiş beşini bulma
dığı takdirde en çok artıranın hakkı 

Nevyork H.erald Tribune diyor mahfuz kalmak şartiyle 15 gün son-
ki: ra yani 2 t.eşrinisani 939 perşembe 

Amerika için matlub olan en esa>.:lı günü saat 14 e talik olunacak ve o 
şey, İngiltere ve Fransanm mağlG.b gün kati ihalesi yapılacaktır. üze
olmamasıdır. Yalnız bilinmes1 lazım rinde kati ihalesi yapılan kimse ihale 
gelen esaslı bir nokta vardır. İngilte- bedelini ödeyemediği takdirde on beş 
re ve Fransaya yardım etmek siyase- !.{Ün sonra tekrar yapılacak müzaye
timizi tadile kalkışırken bazı muhte- de neticesinde satışın dun vukuu ha
mel ihtilatlar karşısında kalmamız !inde bir hükme hacet kalmaksızın 

- Bs,tararı 1 inci ıahiff'dfl -
dırması Amerikanın menfaati icabın
dandır. 

lantik denizine girmektedir. Bu deniz 
altılar ıimdiye kadar ticaret gemileri
ne taarru.z eden gemilerle nöbet de~iş-

Lwow şehri, düşmanın bir motör
tehlikesi vardır. Acaba Amerikanın gayri menkulü almaktan yaz geçenlü kolla yaptığı hücumu tardetmiş. 
menfaati bu tehlikeyi göze almamızı den tahsil olunacaktır. Satılığa çıkatir. 

tirmektedir. Oksywskada muharebeler devam et. 
Muharrire göre ilk filotilla ağusto- mektedir. 

amir mi? Eğer müzakereler, bu me- rılan ve şartları yukarıda gösterilen Gdynia mıntakasında, Kepada ve 
seleye inhisar edecek olursa bazı fai- ~u gayri menkul üzerinde bir hak 
deli netayic elde edebilecektir. iddiasında bulunanlar varsa ilan ta-

N.evyork Times gazetesi de am- 11.hinden itibaren 20 gün içinde vesai-
sun yirmisi ile yirmi sekizi arasında Varşova, 14 (A.A.) - Havas ajan bargonun kaldırılması t' 1 ·ı b b d h f 1 · h 

zarure ınc ,q ı .e er:ı er ve a a az a ıza at 
Kiel ve Vilhelmshavenden hareket et- sı, gece yarısı verdiği bir telgrafta, işaret ederek diyor ki: almak istiyenler de mahkeme başka-
ırJştir. Alman radyosunun verdiği ha- Varşovanın mukavemete devam etti- Şimdiki bitaraflık, bizi ananevi tipliğine müracnat etmeleri ve gü-
berlerden anlaşıldığına göre daha a- ğini bildirmektedir. bitaraflığımızı ihlale icbar etmekte nünde müzayedeye iştirak edecek 
ğustos bidayetinde bir kaç denizaltı In- 00000 ve nüfuzumuzu tahrik eseri olmıyan olanların da muhammen kıymetin 
ailter enin ihtiyat filosunu tarassut et- Kral bir taarruza mukavemet eden millet- yüzde yedi buçuk nisbetinde pey ak-
mek ve bazı huaust t alimler yapmak lere karşı kullanmak iztirarında bı- çası vermeleri lazım geleceği ilan 
üzere !rlandanın aarp sahillerine doi· ou·· k oa·· vı·ndsorU rakrnaktadır. olunur. 
r u yola çıkmış bulunmaktadır. 8 d B d 

Faris, 14 (Radyo) - Paristeki Çe- b ftYJD Jr e le iyesinden 
koslovak sefiri Fransada teşekkül eden ka 111 etti Bayındır belediyesi için (B04) lira (84) kuruş bedeli keşifli bir mez-
Çekoslovak ordusuna dair şu beyanat- Londra 14 (Radyo) _ İngiliz baha arabası pazarlık suretiyle satın alınacaktır. Talip olanların şartna-
ta bulu~u.ştur: . k lı bugün Fransa dan gelen kardeşi mesini görmek üzer~ nihayet 5 teşrini evvel 939 akşamına kadar beledi:·e 

( SARlFF : ·~ l 

Vilayet da imi encümeninden 
::\lenemen Şehit Kemal okulunun onarılması nafıa müdürlüğündeki 

keşif namesi veçhilc 913 lira Ga kuruş bedelle ve 15 gün müddetle açık ek
siltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre 
hazırlıyacaklnn teminatları ile birl:llite 2 ilk teşrin 939 pazartesi günil 
saat on birde vilayet encümenine baş vurmaları. 15 24 3416 

Bayındır b elediyesinden 
Bayındır belediyesi için kafi yedek parçaları ile beraber beheri on 

dört lira muhammen bedelli (25) aded su saatı pazarlık suretiyle satın 
alınacaktır. Talip olanların şnrtnamesini görmek üzere 11ihayet 5 teşrini 

evvel 939 akşamına kadar belediye encümenine müracaatları ilan olu -
nur. 7184/3395 

Kok Satışı 
Türkiye demir ve çelik fabrika· 
/arı müessesesi müdürlüğünden: 

1 - Asgari bir vagon olmak üzere 10.000 tona kadar olan siparişler
de müessesemiz fabrikaları sahasında vagonda teslim kok kömü
rümüzün beher tonu 18,5 liradan satışa çıkarılmıştır. 

2 - 10.000 tontlan fazla siparişlerde müessesemiz fabrikaları saha . 
sında vagonda teslim tonu 18 liradan satılmaktadır. 

3 - Alakadarların doğrudan doğruya Karabükte müessesemiz mil-
dilrlüğüne milracaatları ilAn olunur. 15 17 3409 

Istanbul beledıyesinden: 
Keşif bedeli 29.~93 lira 90 kuruş olan vali konağı caddesi v~ Şişban• 

nıevkilerindeki çocuk bahçeleri inşaat ve tesisatı kapnlı zarf eksiltmesin~ 
konulmuştur. İlk teminat 2242 lira 5 kuruştur. İhale 2/10/939 pazartesı 
gü~ü saat on beste İslanbul belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 
Şartname 150 k~ruş mukabilinde İstanbul belediyesi fen işleri rnüfüirl~
ğünden alınabilir. Taliplerin 39 yılına nit ticaret odası ve ihaleden sekız 
gün evvel fen işleri müdiirHiğüı1cle11 alacakları fenni ehliyet vesikaları ve 

ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanun:ı göre hazır
lıyacakları kapalı zarflarım ihale günü saat on dörde kadar İstanbul be
lediyesi daimi encümenine vermeleri. 15 20 25 29 7161/3357 

Izmir Emlak ve Eytam ban· 
kasından; 

Kıymeti Depozitost. 
~sas No. Yeri .No.su Nevi T. L. T. L. 

D. 6 Ödemiş Camii C~did 7 No. Sinema 10.000.- 2.000.-
A7iziye Sokak sine
ma binası ve müşte-
milatı Apare dairesinde 
projektör makinası ve 
Ernemon Zaysko ve 

binası 

koltuklar satısa dahildir. 
Yukar:da izahatı ;,azılı gayri menkulün satış bedelinin dörtte biri 

peşin gerisi ~·:ı 8. l /2 faize tabi olarak üç senede ve üç müsavi taksitte 
ödenmek üzere 18.9. J 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat ON
DA açık artırmaya konulrr!uştur. 

İ stekli olanların depoziio akçesini veznemize yahrarak artırmaya 
girmeleri ve yanlarında birer fotoğrafla nüfus tezkerelerini getirme· 
leri. (3265) 

Kırkağaç belediyesinde~: . 
Kırkağaç kasabasına isale edilecek 0lan koca suyun şehır şebekesınin 

ilk yapılacak kısmının 2508 lira keşifli te='isat işçiliği 4-9-939 tarihin
den 18-9-939 tarihine kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 18-9-939 pazartesi günü saat 10 da Kırkağaç belediye 
dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat miktarı 188 lira 10 ku-
ruştur. 6-9-12--15 3312 

lzmir Nafia müdiirlüğünden: 
(ı:{ıfi4) iirn (4) kuruş l:ı:şif bedelli olup yapılan Uınzilatın layık had .. 

de gel·iilmeroeıı~ndcn dolayı H· gün müddetle eksiltmesi uzatılmış olan Di .. 
kili hükumet konağ1 ikmali imRatına bu kere istekli çıkmadığından mez
kur iş 9/Eylül/f13!J dan 9/1. inci teşrin/939 za kadar bir ay içinde pazıır
lığa konulmuştur. ı~tf~klilerin bu müddet içinde 2490 sayılı yasa hükümle
rine göre hazırlıyacal~ları teminatlariyle birlikte Nafia Müdürlüğündeki 
komisyona baş vurmaları. 9 15 (3344) 

lzmir Emr z sar iye hastaha
nesi başhekim .ğ.nden; 

Anadolu gazetesinin 5/~l/ 1939 tarih ve 7931 sayısında açık eksiltme 
ile alınacakları ilan edilen mikt&rlan aşağıda yazılı erzak ve kok kömürü 
eksiltmelerinin bitiş tarihi olan 11/9/939 tarihinden itibaren bir ny için
de pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin her pazartesi günleri emrazı sariye 
hastanesinde saat on birde toplanan komisyona muvakkat teminat mak
buzları ile birlikte müracaatları. 

Muvakkat 
teminatı Miktan Tutarı 

Cinsi Kuruş Kilo Kuruş 

Koyun ett 14220 4800 189600 
Tosya pirinci 4200 2000 56000 
Urfa sadeyağı 4478 600 59700 

- Şımdı Almanya. ıle harpte altı ~~ ' . . . İ . encümenine müracaatları ilan olunur. . 7183/3394 
de~~ var. Alhnc~ı Çeko~ova~adı~ Duk dö Vmdsoru kab~ etmıştl~ ~-~~~.~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 
Biz, harbe, dünyadan hak ve htirriye- kardeş üç seneye _yakın bir zamandan lzmır L1se ve Ortaokullar satın alma komisyonu başkaniıgv ından: 

Sömi kok kömürü 11550 70000 154000 

tin kaybolmıyacağı kanaati katJyesiy- berl ayrı bulunuyorlardı. 
le giriyoruz. Bizi teşriki mesaiye sevk Cinsi Azı Çoğu Beher kilosu 
eden sebepler asildir. Biz bu korkunç nıeleri ka~·dediliyor. KUo Kilo Kuruş 

Muhammen bedel 
Lira Kr. 

1lk teminat 
Lira Kr. 

Ait olduğu 

Okul 
harbe İngiltere ve Fransa i1e beraber Paris, 14 (Radyo) - Fı·ansız ordu- ---
başkasının malını istemediğimizden sunun ileri hareketi devam etmektedir. Birinci nevi ekmek' 17500 21000 10 2100 00 157 50 Kız öğretmen ok. 
komşu bir memlekete hdkim olmak ar- Çarpışmalar şimdi Alman Sarbruk Koyun ve kuzu eti 3000 3600 39 1404 00 105 30 Kız öğretmen ok. 
zusu dolaylBiyle değil, Hitlerin gar an- ~ehrinin bir kaç kilometre mesaf esin- Dana eti 2000 2400 28 672 00 50 40 Kız öğretmen ok. 
ti ettiği Çekoslovak istiklalinin Alman de cereyan etmektedir. Sarbruk Alman Dana eti 1500 2000 28 560 00 42 00 Buca ortaokulu 
Ya tarafından ihlal edilmesi ytiztınden Itır tarafından tahliye edflrn~şt!r. AJ - Dana eti 8400 10500 28 2940 00 220 50 Kız, Erkek Li~eleri, San'at ok. 
~iriyoruz. manlar Ahen (Eksla Şahel) şehrini de Yoğurt 4200 5500 16 880 00 66 00 Buca orta, Kızılçullu öğ. 

Sarbruk ihata edileli tah!!yeye başlarmşlardıı. Yoğurt 7300 9000 16 1440 00 108 00 Kız, Erkek Liseleri, San'at ok. 
Pari.:ı, 14 (Radyo) - Garp cephesin- lP y:ı~ından aşağı erkeklerle hiltürı Süt 6900 8000 13 1040 00 78 00 Kız, Erkek Liseleri, San'at ok. 

de harekat Sarbruk şehri civarında in- lrnrlıı~laı• şehirden ayrılmrığ'.ı mecbur- Süt 3481 4351 13 565 63 42 43 Buca orto, Kızılçullu öğ. 
kişaf ediyor. Fransız kuvvetleri bu ·1ur. Askerlik çağında olmıyan yaşlı Yukarıda cins. miktar ve muhammen fiatleri yazılı yiyecek ihtiyaçları açık eksiltmeyr.: konulmuştur. !haleleri 26/EylQl/939 Salı günü saat 14 ten 
~ehri iki taraftan ihata etmiş bulun- >rkek1er şehri terk etmekte muhtar- itibaren ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnameleri hergün Kültür Direktörlüğünde görülebilir. İsteklilerin yukarıda yzılı gün ve saatte temina~ makbuzJa-
tnaktadırlar. Fransızların yE:n! ilerle- lırlar. rh·le 1'irli\ctQ hfi\dlmflt~ .t<illtQrı U\,.,.l(tö:rlü.q.flnde toplanacak ol~ konUJi~QJU4.m~ ~~"""Jl.8 . .fta.n i.\al\ olu'\ur. 6 10 15 22 ~ (3315) 



.(SAHiFE 4) 

1 LAN 
Kırıkkale Gedikli usta hazırla· 

ma okulu birinci sınıfına talebe 
alınıyor 

- - Yatılı ve p.ırasız olan Kırıkkale askeri sanat liıesindeki ge• 
dıkli usta hazırlama okulu birinci sınıfına aşağıdaki şartlara 
göre talebe kaydı kabulüne baş!cınmı~tır. 

~ -- Kavdı kabul şartları: 
A)-Be. sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
B; \ ÜcudünÜn teşekkü)atı dÜZf:Jll, ahenkli, sıhati yerinde 

c ın ak. 
C) Kendisi ve .:lesi kusursuz bir ahlak ve seciye ıahibi ol· 

1 < k. 
t ) } l r'.i tahsil müc.ddi 2 seneden fazla olmamak. 
i.) ı..; 1 7 ) aşında olmak ve bu yaşlara ait boy ve ağırlık had. 

l rine uygun olmak. 
r) F.n le e gördüğü tahsil derecesini gösterir şehaaetname 

veya tasdıknameyi haiz bulunmak. 
C) Gedıkli okulundan ders, vukuat, sağlık durumlarindan 

çıkarılmı§ olmamak. 
l f) Köy veya nahiyeli olmak ve nüfus hüviyet cüzdanında 

doğduğu kC.iy veya nahiye yazılı olmak; yahud köy ve 
nahiyeden farkı olmıyan orta okulu bulunmı -
yan kaza merkezlerinde doğmuş bulunmak ve bunlar
dan tahsil için kaza ve şehirlere gelmiş olmak. 

3 - Bu şartları haiz olanlar askerlik şubelerine müracaat ederek 
!azla izahat alırlar. 

4 - Askerlik şubelerince kaydi kabul için müracaat eylul sonuna 
kadar kabul edilir. ... 

17 19 22 24 27 29 31 2 s 7 - 10 12 15 17 3034 

lstanbul Defterdartığrndan: 
18/ 9/ 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de lstanbul 

Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde mütel5ekkil eksiltme komis
yonu odasıinda 19998 lira 3 7 kuru~ keşif bedelli ve Defterdarlık bina
sının esaslı tamiratı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat ( 1 500) liradır. İsteklilerin teklif mektupları 
ve enaz ( 1 0000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden 
almıs oldukları vesaike istinaden lstanbul Vilayetinden eksiltme ta
rihinden sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret oda· 
sı vesikalarını havi kapalı zarflarını mezkur günde saat 14 de kadar 
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlü~ünde toplanan komisyon başkanlı
ğına vermeleri ve saat 1 5 de zarflar açılırken komisyonda hazır bu· 
lunmaları. 29 5 1 O 1 5 3183 

lzmir Telefon Müdürlüğünden: 
- Jdare ihtiyacı için, dokuz kalem Telefon hat inşaat malze

mesi açık eksiltme iif' satın alınacaktır. Bunların miktar ve 
~vsafı şartnaml!lerindt' yazılıdır. 

2 - Muhammen be:leii ( 1643) bin altı yüz kırk üç lira, muvak
kat teminatı 123.23 lira olup eksiltmesi 4 ilk teşrin 939 çar· 
şamba günü saat 11 de İzmir Telefo nmüdürlüğü binasında 
müteşekkil satın "'m<' komisyonunda yapılacaktır 

3 - !stekliler, muvakk:ıt teminat makbuzu veya Banka mektubu 
ve diğer lcanunı vesaikle mezkur gün ve saatta Komisyona 

müracaat edeceklerdir. 
' - Sartnameler k !• gHn İzmir ve İstanbul Telefon Müdürliik-

İerinde parasız verilecektir. 16 31 15 1 (2931) 

Akhisar Muhasebef,hususiye 
memurluğundan: . . .. 

Akhisann Kapnklı köyünden ölü İzmirli Yuf;uf Nurınır: Kapaklı _k?
yü içindeki harap hanı ve ayni köyden Abdurrahman oglu Dervışın 
Kapaklı köyünün Köse Kahya çiftliği mevkiindeki 1 hektar tarlası 
vergi borçlarından dolayı ~atılığa çıkarılmıştır. . 

2-10-939 tarihinde idare heyeti huzurunda ihalei!i _ ıcra kılmac~ktır. 
Alıcıların idare heyetine ve izahat almak i teyenlerın muhasebeı hu-
susiyeye müracaatları. 14-15-16 3398 

Devlet limanları lzmir şubesi 
müdürlüğünden: . ~ 
İşletme vasıtalarımızla atelyemiz ihtiyacı için 700 ton yerlı l_avema-

.· d ko .. milrü satın alınacaktır. ~luhammen bedel 9100 lıra mu-
ıın ma en .... 
vakkat teminat 682,5 liradır. Kömüriln ihalesi 22-9-9~_9 .~u~_a.. gun.u 
saat l6• da !zmirde devlet limanları işletme umum mudurlugu İzmır 

b · b" asında toplanan mübayaa komisyonunda yapılacaktır. Buna 
sdu. esı rtm me bedelsiz alınır. İsteklilerin bildirilen vakit Ve saattan 
aır şa na . . r -. 

t b' at evveline kadar teklif mektuplarını komısyon reıs ıgıne 
azam ır sn ~ 6-9-12-15 (3315) 
tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonund~n: . 
9 

44300 ·r ,·· p alınacaktır. Kapalı zarfla eksıltmesı 18/ 9/ 93 
çı t yun çora A · ı·-· S tı 

p t · ·· ·· saat 1 S de İstanbul Tophane Levazım mır ıgı a n 

A
alzar Kesı g~nu da yapılacaktır Tahmin bedeli on dokuz bin dokuz ma omısyonun _ . 
.. t b ı· "Ik teminatı \ 49J lıra 12 kuruştur. 

yuz o uz eş ıra 1 d ·· ··1.. 1 t kl"l in kanuni ·· · komisyon a goru ur. s e ı er Sartname ve numunesı d b" t 1 
.-k 1 . l b b teklif mektuplarını ihale saatın an ır saa evve 

(ANADOLlJ) 
... ı-._.. - - ... " .. we..'""-

ı 
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~/:mir Leoazım Amirliti Satın Alma ~ 
i Komiayonu Rctnları · s 

lzmir lnuim amirliii aatm alma lromiayonunclan: 
Turgutlu topçu taburunun ihtiyacı olan (110000) kilo kuru ot şe

rait dahilinde alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 25 eylill 939 cuma 
günü saat 15 tedir. Muhammen tutarı 4400 liradır. İlk teminat 330 
liradır. Şartnamesi parasız olarak komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat veya makbuzları ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalariyle beraber belli gün ve saatta Manisa Tüm sa-
tın alma komisyonuna gelmeleri. 6-10-15-20 3303 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - 408 ton yulaf alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 19/ 9/ 939 salı günü saat on beşte 

İ 1tanbul Tophane f stanbul levazım amirliği satın alma kl)
m isyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 20808 liradır. 
4 - flk teminatı 1560 lira 60 kuruştur. 
5 - Şartnameıi her gün komisyonda görii!;: ... 
6 - I~teklilerin kanuni vesikaları ile bera!; . .- Lkl'f mektuplarım 

ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 
1 s 10 15 

fzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Salihli istihkam taburunun ihtiyacı olan (20000) kilo kuru ot şerait 

ve evsaf dahlinde satın alınacaktır. Açık eksilteme ile ihalesi 25 eyJQJ 
939 cuma günü saat 11 dedir. Muhammen tutarı (700) liradır ilk te
minat (25) (50) kuruştur. Şartnamesi parasız olarak komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlariyle 2490 ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber belli gün ve 
saatta Manisa Tilm satınalma komisyonuna. gelmeleri. 

5-10-15-20 3304 

lznıir leva:ımı amirliği satın alına komisyonundan: 
10620 adet yün fanile alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18/ 9/ 

939 Pnzartesi günü saat 1 5 / 30 da lstanbul Tophane Levazım Amirliği 
Satın Alm'l komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli Yirmi bin yüz 
yetmiş sekiz lira . İlk teminatı 1513 lira 35 kuru~tur. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülür. isteklilerin kanuni vesikalariyle be
raber ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 

1 s 10 15 (3233) 

fzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: 
Kıı·kağaçta Lulunan kıtaatın ihtiyacı olan (53000) kilo sığır veya 

keçi etlerinin haııgi;-;inin fiatı milı:ad olursa o cns etin şerait ve evsaf 
drı hilinde ~atın alınacaktır. Kapalı zarf usuliyle ihalesi 22 eyhll 939 
!laat 11 dedir. Hepsinin tutarı (12190) liradır. İlk teminat (914) lira 
(25) kuruştur. Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. İstek
lilerin teminat veya makbuzlarile beraber ihale günü ve ihale saatın
dan bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Manisa Tüm Sat. Al. 
Ko. na vermeleri. 5-10-15-20 3305 

lzmiır levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 

14500 adet firenk gömleği satın alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt
mesi 18 / 9 1939 Pazartesi günü saat 14/ 30 da lıtanbul Tophane Leva
zım Amirliği Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
otuz bin dört yüz elli lira. ilk teminatı 2283 lira 75 kuruştur . Ş8rtname 
ve nümunesi komisyonda gp~r . .,,...lsteklilerin kanuni.;;v~riyle 
beraber teklif mektuplarını ihale saatındaı. bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 1 5 1 O 15 (3237) 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: 
Kırkağaç piyade alayının ihtiyacı olan 60 bin kilo kuru ot şerait ve 

evsaf dahilifllle satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 25 ey!Ol 939 
cuma gtlnü ~aat (10) dur. Muhammen tutarı 2400 liradır. İlk teminat 
180 liradır. Şartnamesi parasız olarak komisyonda görülebilir. İstekli
lerin ilk teminat mektup veya makbuzlaryiyle 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle berab.er belli giln ve saatte 
Manisa Tüm :;atınalma korniı:~yonuna gelmeleri. , 

5-10-15-20 3302 

Bornova tümen satın alma komiayonundan: 
Miktarı Cinsi 

Kilo 

2880 Kesme şeker 
84 Çay 

20000 fasulye 
20000 bulgur 
15000 nohut 

8000 toz şeker 
5000 Tirilya zeytin tanesi 
4000 bezelya unu 

l 0000 pirinç 
4000 mercimek 
7000 patat.e-ı 

3000 zeytinyağı (Tahlile h\bi) 
4000 Sabun (Tahlile tabi ) 

ı _ Yukaı1da cins \'e miktarı yazılı 13 kalem yYyt.;cek pazarlık su
retivle satın almaca ktır. 

2 - Pa~arlığı 16 eyh11 939 cumartesi günü yapılacaktır. 
3 _ İsteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde teklif edecekleri nn

muneleriyle Bornova askeri satınalma komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. 14-15 3402 vesı .a arıy e era er. 1 5 1 O 15 (3234) 

1comısyona vermelerı. ---------......::-:----:-". 
-----· --~--------------- nc1· ------------ İzmir Levazım Amirliği Satm Alma komisyonu an: ilan Teminat M 

Murabit çarşısında 34 numaralı 
kereste mağazamızda ö/ Eylül/ 193!'1 

akşamı zuhur eden yangında mağaza 

yazıhanesinde bulunan Şehitler Fe

rah sokak 6/ 8 numaralı kutu fabri
kamızın eski ve yeni yıllara ait def
terleriyle yanan mağazanın eski ve 
yeni yıllara ait defterlerinin tama
men yanmış olduğunu ilan ederiz. 

Keresteciler No. 34 
Kereateci Yusuf ve Kadri lıman 

Z 'ly i sahadetname 
ıs senesinde Urla ilk okulundan 
olduğum şahadetnamemi kay

Yeni ini alacağımdan ec:kisi
'1İİ yoktur. 

M~ktarı Cinsi 
4200 K. fasulye 
2i00 Zeytin 
::600 Nohut 
.~340 Sadeyağı 

l200 K. ilzlim 
HOOO Pirinç 
1620 Zeytinyağı 
~~700 Şeker 

Tahm~r:di~;. Li~kç~~. Eksiltme şekli ihale tarihi Saatı 
546 oo 40 95 Açık eksiltme 26/ 9/ 939 Salı 15 
540 00 40 50 c c 26/ 9/ 939 Sah 15/ 30 
432 oo 32 40 c c 26 9/ 939 Salı 16 

2223 00 166 73 c c 27 / 9/ 939 Çarşamba 15 
180 00 13 50 c c 27 / 9/ 939 Çarşamba 15/ 30 

l440 00 108 oo c c 27 / 9/ 939 Çarşamba 16 
777 60 58 32 c c 28/ 9/ 939 Perşembe 15 
729 00 54 68 c c 28/ 9/ 939 Perşembe · 15/ 30 
930 00 69 75 c c 2819/ 939 Perşembe 16 da 

~OO~ ~a~~;ir deniz komutanlığı. birliklerinin yukarıda cins ve miktarı ya.zıh dokuz kalem erzak ayrı. ayrı şart
namelerle ve açık eksiltme suretiyle hizalarında yazılı tarih giln ve saatlarda Kışlada İzmır levazım 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır.. . . 

2 _ Teminatı muvakkate akçaları hizalarında gösterılmıştır. 
3 _ şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. - . . · . 

4 ı t kl ·ı T'"aret Odasında ka'-·ıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburıyetındedırler. 
- s e ı er ı-. " . . dd 1 • d t · d • nl 

Ek 'it · t·rak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve i.ıçüncil ma e erın e ve şar namesın e ) a ı 
5 - • sı meve ış ı 1 k · ·· ti · • · t kkataları ile birlikte ihale saatından evve omıQyonuna muracaa arı. vesıkaları ve temına ı muva 

15 Eylül 1939 CUMA 
\ 

8 pozu da 
böyle gazel 

'"KODAK VERIKROM'' 28° filmine 
DAiMA EMNiYET EDEBiLiRSiNiZ 

8 pozdan daima 8 

Güzel, net ve detayh restm 

DAHA iDARELiDiR 

Kopyalarınız için = 

Daima güzel, canlı, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağıdına 

ısrar ediniz. 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 

şu adrese müracaat edıniz : 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

Hepsi de g~zel 

lzmir Gümrük muhafaza ta
buru satınalma komisyonun
dan: 

Miktarı Umum tutarı Muvakkat teminatı Eksiltme saatı 
C in s i Kilo Lira Kr. Lira Kr. Saat Dakika 

---
Arpa 19750 987 50 75 00 15 oo· 
Saman 9440 28!~ 20 22 00 15 3~ 
Kuru Ot 12440 622 00 47 00 16 00 

1 - İzmir Giimrük nwht·faza taburu kıtaatı ihtiyacı için yuhrıda 
cins ve miktarı yazılı ınaclde!er clefnten teslim edilmek üzere açık eksflt. 
me suretiyle satın alınacaktır. Eksiltme 25/ 9/ 939 Pazartesi günü hizalu
rında gösterilen saatlerde yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görii· 
lebilir. 

2 - l'mum tahm:n tutarları ile muvakkat teminat miktarı karşıların
da gösterilmişti r. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde 
ve şartnamelerinde yazılı \"esikalarla mu\'akkat teminat makbuz vey9 
Banka mektup!ariyıe l ir:ikie eksiltme saatinde İzmir Beyler sokağıınr
kası G~ .. ı Uıtti ı kıımp: ı ~ tt:;ı ynnında 13 sayıda Tabur satın alma k0mis-
yon:.ına :-nliı·acaatları. 10 15 20 24 (8354) · 

lzmir Tecim lisesi 
ğünden: 

direffirlü :-

Uae ve Orta kmm ve akıam tecim okulu kurslarına kız ve erkek 
talebeler kayd ve kabulü devam etmektedir. 

Orta kısma ilk okul mezunları. 
Liae kıamma Orta . okul mezunları. 
TUrkçe, Matematik muhaaebe İngilizce, Fran11zca· daktilotı-fı 

ve atenojrafr kuralanndan arzu edeceklerine memur ve ticarethane 
müatahdimleri kabul edilmektedir. 

Fazla malumat almak için Okul direktörlüiüne müracaat ed.ll· 
meai. 13 15 (3380) 

lzmir Telefon Müdürlüğünden: 
1 - idare ihtiyacı için vlınacak cNife~ Si 1,5 tipindeki 60 adet 

akümülatör aç:k eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 · - Muhamme-n bedt: li (600) altı yüz lira, muvaitb t t~minalt 

45.- lira olup eitsi1tmesi 4 ilk teşrin 1939 Çarş.ı .. ıİ'lff ıriir.ü . 
saat 15 te lzmir Te lefon Müdürlüğü binasında mi.ıteş&ki! , 
Aaunalma komi~vommda yapılacaktır. _· 

3 - istekliler, muvakknt tf"minat makbuzu veya Banka ml"lctubı• 
ve diğer kanuni vt>saikle mezkur gi.in ve saatta Knnıİ•yoıı<' 
mUracaat edeceklrrdi1 

1r E refpasa IJ a tahane<1i 
nıcı ı Murat Özer 

. .. --·-. --~1 lfi _ _]j}__M .. ·-- .. - . . . ---
~ .• -4 - - S.ı, tnameler hc1· ~.i\ ı l.zmir 

ı·~ı:inde pmasız vcriiecektir . 
··----...... -~---- - ....... -- _...... -u.• .. 

ve fstnnbul 'f.elef~,...liik· 
·t& · it-::.ı-s: .1'· n~3.,, .... 


