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Hitlerin yaveri öldürülmüş 
Londra, 15 (Radyo) - Röyter bildirivor: 
llarp ilcinı gunundenberi daima Hitlerin yanında 

b. l t1 malda olan yave1 i Da;; esra1·engiz bir surette 
uldurıilnıii§titr. Bu Mdise muhtelif tefsirlere sebebi-
11et ı·ermiş ve her taraf ta hay1·et ·uyandırmıştır! 

Almanlar, Fransız Hudutlarından 18-20 
Milyon Hall~ı Dahile el'-ecel~ler 

f ;;~~;~ı~-;~-T;~kl~~ı;·-g;~k~~-·y;p~rak Zigf;id H;tı; ....... .. 
Dahilinde iki Alman Köyünü Zaot Ettiler 

.~ım~n tav.vareDeırn, masum haDkon Rusyada askeri ha 
uzerone öDum bombaDaro yaQdoroyor J ki 

P l l l b ··ı .. h l J k h zır ı ar arttı o onya ı ar, u un cep e erae a -
Roma' dan verilen bir habere göre ln
giliz gazeteleri, Sovyetlerin Ukranya 

ve beyaz Rusyayı işgale hazırlan· 
dıklarını yazıyormuş 

ramanca mukavemet gösteriyorlar 
Gidinya Almanların eline geçti. Varşova önlerinde kanlı muharebe 

devam ediyor. Alman taarrı.·zları durduruluyor Moskova, 15 (A.A.) - Bugün 
Leningraddan yalnız üç tren hare -
ket etmiştir. Kızılok ekspresi de da
hil olduğu halde diğer trenlerin ha
reketi geri bırakıldığı gibi Ru ya -
Polonya hududunda kilin Negoroloye 
· tasyonuna gitmeleri mukarrer olan 
trenler rlc hareket elm<'mi<;Lir. 

varoş trenlerinin münakalitı pek si
yade tahdid edilmiştir. 

Polonya, lngiltereden acele, müessir yardım istedi 
Roma, ı G (Radyo) - Londraclaıı 

italyan gazetelerine bildiriliyor: 
İngiliz gazeteleri, Sovyetlerin Po

lony a hududundaki askeri tahtidatı· 
na ait alakalı neşriyat yapmaktadır. 
Bu gazeteler :ı;akın günlerin f evka· 
iade hadiseler göstermesi ihtimalin. 
den bnh:setmektedir. Taymis ••set.. 

Polonya ıüvnrileri ve topçuları 

On kadar Amerikalı e~ ~ah, yola 
çıkamamış ardır. 

Leningrade, Kief YE Kazandaki - Devamı 3 ncü Sahife~• -

oo=------
Sulh ·teklifi mi? 

Bızı Polonya siyasilerile müzakere· 
lere haşlandığı bildiriliyor 

Atina, 15 (Radyo) - Havas Ajansı Amsterdamdan öğreniyor. 
Polonyalılardan b1:ızı 8i} asi şahsiyetlerin Almanlarla akdetmek ı.. 

tedikleri ve Yon Ha el ile Yon Brnsiz in bu hususta sulh teklifinde bulu
nan! rlıı muznkereye memur Pclildiği bildirilmektedir. Havas Ajansı, bu 
haberin tahakkuku ve bütlın Polon) anın istılası takdirinde dahi harbin 
devnm edeceginı bö!d"ı mekte, bu husu~ta kimsenin şüpheye düpnemeal 
liıım geldiğini ilave eylemektedir. 

CEPHELERDE VAZİYET Bohemya ve Moravyada 35 bin 
Çek tevkif edildi Varşova 'dan 

Polonyanm kahramanlığı 
Vatikan,15 (Radyo) - Papalık 

hariciye nezaretinin naşiri efkarı 
olan Opservator Romanın gazetesi 
Varşova müdafaasından bahis ile yaz 
dıiı bir makalede bu müdafaanın ci-

- l>eTamı 3 üncU aahifede -

!Paris -Londra 'danı Berlin'den 
Londra, 15 (Radyo) - Brüksel- Berlin, 15 (Radyo) - Alman ajan 

den gelen bir habere göre Lük~en- sının verdiği haberlere göre Fransız 
burg yakininde Fransız kuvvetleri kıtaatı bugün püskürtülmüş ve hiç 
Alman hattına doğru ani bir tank bir düşman tayyaresi Alman topra

Papaslar arasında da tevkifat yapılıyor. Mev
kuflar tecrid kamplarına sevkediliyor 

hücumu yapmış ve ardından top ate- ğında görülmemiştir. 
_Devamı 3 üncü aahifede _ _Devamı 3 ncü Sahifede - Amsterdam, 15 (A.A.) -- Nieuve Rotterdamsche Courant gazetesinin çok Çek şehirlerinde papaslar aN-_.=..=:::..:=-=-==-===--_:_ __ :_:.. __ ~-----:---~-:------:---:-{;----- bir çok menbaından öğrendiğine gö- sında tevkifat yapılmıştır. 

Konvansiyonelle lstanbu~a gelenlerin anlattık arı re Himmler Pragda son ikameti es- o*o 

lbtı.ka" rla mu··cade. • nasında şüpheli oıdukıa~ı için h.arb~n Landra' da sinemalar 
başlangıcında tevk f edılmelerı la-

B l k l . . lb . l . zımgelen Çekleri~ list~sini ~~zırı_a- açıldı 
le şiddetlendirildi U gar as er erının e ıse erı yenı ve mıştır. Dolaşan hır şayıaya gore lıs- Londra 15 (Radyo) - Harbini· 

te 70 bin ismi ihtiva etmektedir. linındanb~ri kapalı bulunan sinema 

Al I A t • • G~~ete harbin ilk. haft~sı~~~ . bu ve tiyatrolar bugün açılmıştır. Bin • 
Birkaç esnaf cez~ya man mamU a l ımış.. tedbırın derhal tatbık edıldıgmı ve ıerce halk sinemaıara hücum etmiş-

'd 
Bohemya ile Moravyada büyük bir tir. Kapılarda eski bekçiler yerine, 

çarptırı ı kısmı münevverler sınıfına mensup tayyare müdafaa tertibatına memur 
lhtik&rla mücadele komisyonu y 1 1 it 1 d h 1 ril hat t .mak üzere 35 bin Çek tevkif edil- edilen efrad yer almıştır. 

dün Belediyede toplanmıştır. Muhte- 0 CU ar a ya a ayvan vagon a C seya e • d!ğ:ni ilive etmektedir. Mevkuflar 

~if' ~acpctaırklvaenehsnaakfkınındfaazlvaukfiuatlbeulsaan- mı·şıer, Fransız hududunda da maskeler alınmış. derhal Protektora arazisi haricine lngiltere kralı, Çemberlaynı 
., çıkarılmı lardır. Hetvolk bminde kabul etti 

tiklyetler üzerine bu tüccar ve es- İstanbul, 10 (Telefonla) _Bu sa- Bulgar askerlerinin elbiselerinin ye- kondan italya hududunda Modana diğer bir Hollanda gazete.: tanın - Londra, 15 (Radyo) _ Kral al-
llafm defterleri tedkik edilmiş ve bahki konvansiyonel treniyle Yugos- ni olması ve Almanya mamulatın- kadar yolcuların hayvan vagonlari- mış Çek papaslarından buyük bir tıncı jorj başvekil Çemberlaynı ka· 
bakaız olarak fiat yükselttikleri an- lavyadan iki Fransız mühendisi gel- dan bulunmasıdır. Maamafih Bul- le seyahat etmek mecburiyet:tıde kısmının b"r eylUlde tevkif edilerek bul etm"ş ve uzun müddet görüt-
laplanlar cezalandınlmıştır. İhtikar miştir. garlar harbe girmekten çekindikleri- kaldıklarını, ekseri Türk talebelerin Stepanovdaki temerktiz kampına müştür. 
tapanlann cezası ağır, beş liradan, Bunlar ihtiyat zabiti olduktan ni ifade ediyorlar. Fransadan ayrılmıyarak Paris civa- gönderildiklerini yazmaktadır. Bir Dük Dö v·ndsor da öğleden sonra 
&oo liraya ve 24 saatten bir seneye için hükQmetleri tarafından çağın! - Fransadan gelen iki talebemizin rındaki eyaletlere gittiklerini söyle- başvekalet binasına giderek Çember. 
kadar hapis cezasını icap ettirmek- dıklarını, Fransaya gitmek üzere yo- anlattıklarına göre, Paris sefareti- ör Vorholzer ve evlenmek rnaksa - lavnı ziyaret etmiştir. 
tedir. İki günde 100 den fazla rnağa- la çıktıklarını, Yugos!avyada mev- mizin kendiler"ne verdiği gaz mas - mişlerd"r. diyle seyahate çıkan genç bir Alman A k J 
~a ve ticarethane kontrol edilmiştir. cud daha 20 Fransız zabitin"n de bu keleri, yeni bir karar üzerine hu- Bugünkü Semplon ekspresi adını kızı da vardır. .V ':im "lmarasın~a 
Bilhassa illç ve müstahzeratın giz- günlerde geleceklerini, yolda her dutta Fransız memurları tarafından taşıyan tren, ancak konvansiyonel - Ekspres yolcularındaı dört Fran- Londra, 15 (Radyo) - Avam ka· 
lendiii hakkındaki şikayetler üzerin- tarafta, bilhassa Bulgaristanda se • müsadere edilmiş ve maske ihracı- den bir saat sonra gelebilmiştir. Bu . ız talebesiyle Fransız cırdusu men - mara ı bugün toplanmış, bazı mQ
de ehemmiyetle durulmuştur. Halkın ferberliğe şahid olduklarını söyle- nın memnu olduğu bild.rilm:ştir. trenle gelen yolcuların çoğu Alman- uplarından yilzbnşı Tiko Yugo~lav- him kanunların müzakeresine baıJa
Baflıiı üzerinde ihtikar yapacakl:ır m·şıerdir. Bu yolcuların en ziyade Talebeler Fransada Makona ka - dır. Bunlar arasında güzel ... anatlar vadan gelmişlerdir. Buradnr. srarn mıştır. Kamara 11:elecek carşambaya 
tıı atır 18kilde ceza aöreceklerdir. d.kkatlerine çarpan nokta, bütün dar seyahatlerinin ivi ıre('tiqitli. Ma- aJrtıd~"li . .: m:"'lar~ şul)esi ~et· orofı>-



-

Almanyada vaziy te 
artık ordu ha imdir 

Almanların Romanya
daki iktısadi tazyiklf:ri 

Starenbe:-g 
Avusturya alayını 

teı kil edecek 
Nis, 15 (Radyo) - Avusturya 

I 
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ehöırde) 
Kasadan aşırılan 

paralar 
prensi Star~nberi' Fransız hük\lme- Burnava ziraat mücadele ista")'o
tlne müracaatla, Almanlara karıı nu binasında bulunan ve harfli şifre 
Fran::ıız ordu iyle yanyana harp et- ile açılan kasadan 922 lira çalınmış
mek üzere hususi bir alay teşkil et- tır. Kasaya anahtar uydurulduğu 
meğe adame bulunduğunu bildirmiş- tahmin edilmektedir. Bazı kimseler, 

Parti şef eri bir:nci pliindan uzaklaş. Almanlar, Romanyadan fazla pet· tirT h lb h. ~,~~~-uzerıne n••a••t aıtın• aıın-
tırı"mış, Hit erin teş <ilatı da ordu rol ve mahsul temin etmek istiyorlar M~. ted a 1.r ilk mektepl11re kabul 

e mı i '"le verilmistir Berlin, 15 (Radyo) - Alman iktı- ları yalnız bir tarafın menfaatine o- UCa eleSJ muame(e&i 
sat nezaretine mensup salahiyet sa- larak akdetmiyeceği öğrenilmiştir. Londra, 15 (Radyo) _ Birinci İlkokullar, dün açılmış, talebe 

Londra, 15 (A.A.) - Times gaze.- zanned'ldiğine göre parti radikalle- bibi bir zat bugün Romanyaya hare- Ve tediyatın badema sterlin yer·ne deniz ıordluiu se!ahiyettar memurla- kayıd ve kabulüne başlanmıştlr. İlk 
tesinin diplomatik muharr:ri, Al- ri b rtarnf edilmiş ve b'rinci derece- ket edecektir. Almanya Romanya dolar üzerinden yapılması istenmek- rından bir zat, Alman tahtelbahirle- defa 982 doğumlular, yer kalırsa 
manyanın siyasi vaziyeti hakkında ckı me\ kilerden uzaklaştırılmıştır. ıstihsalatını fazla m ktarda temin tedir. rine karşı açılan mücadelenin mühim bedenen ve ruhen inkişaf etnıiş ço -
yaptığı bir tetkikte, Almnn m ili rnG- Himmlerin polis kıtaatı geniş bir nis- etmek istiyor. Romanynda buğday Berlin, 15 (A.A.) - Romanyanın neticeler verdiğini ve fakat, batırılan cuklar alınacaktır. 
daf'aa komite inin tarzı tcş kkül .. nti bet dah '!inde ordu emrine verilmiş fiati yüzde 30 artmıştır. eski Bcrlin orta elçisi Gigurtu, mare- tahtelbahirlerin adedi hakkında wim- Kaza oluyordu 
Hitler ile ordu arasındaki bağların ve bizzat Göbelsin propagandası da Berlin radyosunun bugün bildir- şal Göringle yaptığı millakattan son- diHk malQmat verilemiyeceğ'ini söyle- Dün öğle üzeri Karataş tramvay 
daha ziyade sıklaşması ve parti müf- asker} kontrola tabi tutulmuştur. ğine göre, Bilkreş makamlarının Ro- rn muhtelif ticaret meselelerini hal- :niştir. virajında şoför B. Abbasın 618 sayılı 
r'tlerinden bazılarının ikinci pJana Rusya ile yapılan pakta geline!, men petrol menbaları için yeni beıy- )etmek Ozere daha bir kaç a-ün Ber· kamyonu, vatman Tevfik idares'nde-
atılması suretinde tefsir etmektedir. bunu ordu ve endilstri istemiştir. Fa- nelmilel mukaveleler yaparken bun- l'nde kalacaktır. T k. L ki tramvay arabaaının sahanlığına 

Hariciye nazırı Von Ribentrop kat her akşam Moskovadan Alman- • • Ür ıye • itvanya çarpmış, kamyon kısmen hasara uğ-
Hitlerin şahsi müşaviri sıfat'yle kuv- yaya yapılan marksist propaganda 118acarı•stanın vazıyetı Türkiye - Litvanya yeni ticaret ve ramıftır. 
vetli bir mevkie sahip bulunuyorsa dalgaları Alman hükQmeti için endl- l Y I ~ klering anlaşması imza edilmiftir. Mevkufun evlenmesi 

da, iyi mahlmat alan bazı mehafilde şe kaynağı olmaktan hali kalamaz. ltlacarlar, Polonyalıların kahramanca mü· Anlaşmaya i'Öre hesaplar, milteka- Kemalpaşanın Ansızca köyünde 

1 d 1 k 
bilen ingiliz lirası üzerinden ödene- Ali kızı 17 yaşında Fatma Özdemiri 

A manya a kıt J cad~/esini sempati i/e takip ediyorlarmış f cektir. İki memleket menşeli mal- kaçıran Süleyman Avcı ve kardeşi 
B d te 1- (A A ) H . i ü bi k k .. ü il lar, en ziyade müsaadeye mazhar lbrahimin Atırcezadaki muhakeme-u apeş , o . . - anc ye ene men azasının r aç ere soz n . k . . 

Ad b h f d 500 
.. . d b tt b 1 K t k . .. . 1 . 1 ~ t . t' mfllet muamelesine tabı tutulaca - lerı cereyan ederken, Sülevman ve 

a m a t ram encumenın e eyana a u unan on ·esmesı uzerıne şun arı ı ave e mış ır: . . 
1 

. . • • 
Şına a a a g c k' . dik' h b. 1919 ,'J lh 'I 'il ti p 1 l 1 tır. L.tvanyaya Yerılen kontenjan ar Fatma, müddeiumumılıkten milsa-sa ı şım ı a:r ın ua su - ... , acar mı e o onya ı ann . . . . 

•• •• . . . .. .. .. . . mucıbınce ıstanbul ve izmir 1rümrilk ade almışlar ve dün beledıye evlen-

et 50 am Yag.., duşuyor ımzalanırken ~apılan hataların bır ne- muşkul ve kahramanca mucadlesını b ildil l"kl . t h . 1 . . gr . . . .. . . . . a~ m r u erıne a ili o unan me daıresınde evlenme muameleleri 
J ticesı oldugunu so)lemış ~e :\lacarıs- sempati ile takip edi~·or E~asen düş- ·O d ıı· · ·ü d 20 "kt b' · 

. - · ı y ı . d ki ü "' · ::; ~ z e e ı \ e } z e mı ar, ır yapılmıştır. :Mevkuf bulunan Silley-
Berlın lo (A.A) - Alman hU - bır çok çareler bulmuş olduklarını tana ugos av}a arasın a m na- 1 b'l p 1 11 k h r t h 1' d b'ld'ril · t' 

kumeti, 
1

.sivil ahallnin yaşayışlarını haber nrmcktedirler. sebetlerin samimi olduğu noktasında m~n arı 1.e 0 onya 1 .arın a raman- ısLe·t. a ın ~ ı 1 

1 
mkışt'ır .. d man, jandarma muhafazasında ev-

. . . • . hamı tasdık etmektedır > ı v anyay a, mem e e ımız en por . . 
büyük tahdidata tabi tutmakta her- Lokal Anze:ger, imalı, yağların ısrar etmıştır. Dıger cıhetten Kont · k 

1 
.. .. . . k . .. lenme daıresıne götOrUlmilş, suçlu 

devamdır. yüzde altmışının ist'hlil.kini zaruri Csaki demiştir ki: Budapeşte, 15 (A.A.) - Macar ta ·a.' yaş ~zum, dınkcır, uru ilzufm, ve kansı bunu müteaJcıp Ağırceza 
DUn resmi bir tebliğ, adam başına kılmakta olan sabunun tasarruf e _ - ::\1acaristan hiç bir tehdit nltın - parlamentosu dün iki celıoe akdetmiş- zeytın~ c~~~~· fı~- ı • b1~ı.:m, d~ ne mahkemesine müracaatlsı . JVlenme 

haftada bir verilecek olan et mikta- . . . da bulunmuyor. Bunun için hilkllmet tir. Eşkale ait olan bu iki celseden son yapragı, n, sıgara, or ve an-
dılmesı noktasında ı rar etmektedır. . f1 _ . . vak şarap af~·on ve halı ihrar edile- muamelesini bildiruııılerdir. 

nnı beş yüz gram olarak tesbit et- ·- ~ . . bıtara ıgını ılan etmeğe Hlzum gor - ra parlamento yaz tatiline glrmiet:r. ~ '. ' ~ ,.. 
mektedir. Bu miktar 18 eylQl ile 24 Dıger taraftan 20 eylulden ıtıba- memiştir. Esasen Macaristanın l..ıita- Parlamento 14 eylt1lde tekrar toplana- cektır. Fransız kontenj.:1 
eylOl arasındaki müddet için tesbit ıen Almanyada hiç bir hususi oto- rafhğını ilan etseydik uzun sürme i caktır. ÜZ\JM BQRSASi Franga hükumeti tarafından 939 
olunmuştur mobil, kıı·mızı bir mil eJlesten ibaret hte 1 1 b h d mil Diğer taraftan 36 azadan milrek genesi üçüncü 3 aylık devre i ıç n 

. . . . h~ . 1 k f mu me o an u arp esnasın a - Miktar K S K S 
Bundan başka sadeyağ ile zeytin- bır ışaretı umıl oma sızın se er li hayatımızı tehlikeve düşürmüş ola- kep olan milli müdafaa encümeni biı 6 ri2s 1~· ~S Türkiycye aşağıdaki zirai konten-

yat fıkdanmı telifi etmek içi~ hU - yap~mıyacaktır. . . caktık. . harp takdirinde veya memleketi doğ- 3335 Eımaf Ban. j anlar verilmişt·r: 
kumet, adam başına haftada bır ve- Nıhaye~ .Alman JrnuEuk ofı ı, 20 Kont Csnki netice olarak Macaris- rudan doğruya tehdid eden bir harı ~~: 1\1. j. Taranti : ~~ ~~ :~ 250 kental kabukhı yumurta, 150 
rilecek tereyağı miktarını 50 gram c~·IOlden ıtıbaren eyrusef er ruhsat- tanın hayati menfaatlerini korumak tehlikesi halinde hükilmete fevkaHi.dt 

672 
Ş. Rıza H. 

8 12 25 
kental yumurta akı, 200 kental şeker 

olarak tespit etmiştir. namesini hamil olmıyan bütün oto - . . . A . . Jiro ve şU. s:z yumurta sansı, 30 kental şekerli 
G t 1 Al ki i i b 'll r·n lAst'kl · . masaderesı' ıçın ıcap ederse son nefere kadar harp selahıyetler veren kanunun merıyetf' 641 A. R. üzümcü 7 11 75 aze e er, man myager n n mo ı e ı a ı er nın - • . . .. . . . yumurta sarısı, 5000 kental tane mı· 

k b ti 
• 1 k k . . . k lt 1 t edecegını soylemıştır. konulması hakkındakı layihayı tetki· 315 s. Pateron 7 12 25 

az ço ne a yag ar çı nrma ıçın nı nrar a ınn a mış ır. . d k b 1 t 
8 87

r: sır, 300 kental fasulya, 900 kenta\ ** Kont Csakı beyanatı esnasın a e aş amış ır. 284 S. Gomel 5 75 ., 

1 

ccc***•u 159 H. Akyfirek 7 9 50 diğer meyvalar, 800 kental çiçek ıo-

Jıtanbulda kadın tan· Bu sene 15 bin göç· Türk-Fransız ticaret Vapur siparişi ı57 H. Ruzar 6 50 13 tanı. Kar .. mı vurumt 

zifat amelesi men gelecek anlaşması Ah l d l ., ~~: ~: ;;;;.~ı 76 ı;o ~~ ~~ ödemişin Birrı nahiyeı·nde Yeni· 
İstanbul, 15 (Hususi) - Beledi- Yugos,avya ile de bir va o ayısı.e 103 M. Beşikçi 6 75 7 50 cealan köyünde kansı Zeynebi alır 

ye, tanzifatı ameleliwnde kadınlar.ı anlaşma yapıldı 1stanbul, 15 (Telefonla) - Tilrk- geri kaldı 9 surette yaralayan isma·l tutulmu,.. 
da iş vermeğe başlamıştır. Bugun, Fransız ticaret anlaşması, Yekiller 

1 
b 

1 5 
(T 

1 
f 

1 
) 

1 
. 93 _ A.Karada. F. 7 12 50 tur. 

ilk olarak dört kadın belediye tanz'- İstanbul: 15 (Husu i) - Bu sen" heyet'ne tevdi ed'lmiştir. Anlaşma, stan u ' 1 e e on a - nj'I· ı Hahlarımız 
büd t h · t k d ~ d J'z firmalarına ısmarlıyacağımız on 

çeye ~z . a sısa on. ugun an tasdik edilir edilmez gümrüklere bir vapurun muamelesi aeri kalrnı• 82 D. Arditi 9 
memleketımıze ancak 12 bıni Bulgn- b'Jd' .1 kt' • " 58 ıı." H • 1 7 LJ d b' ı ırı ece ır .ı•ı. . 1 azı 

fat ameleliğine yazılmıştır. 

nafay a me US ristandan, 8 bini de Romanyadan o!- · tır. Sebebi, ahval dolayısiyle bu fir- 48 N. Ozllmcil 6 50 
mak üzere 15 bin göçmen g.etirilebi- -=·*·=- maların sipari§ kabul etmemeleridir 34 P. Paci 7 75 

Secl.mı· lecektir. Cenubi Amerika limar M l k it l 
• Şimdilik iki vapurla 3600 göçmeıı l l k l e a ıas a yan 

Ankara, 15 (Hususi) - Hatay- gelmiş, Tuzlada karantina muame- arı A man ar.:ı cp'1 • sefirile gÖ,...ÜffÜ .!:;: 
da meb'us seçimi hazırlıkları ilerle- le i yapıldıktan sonra tayin edilen Londra, 10 (Radyo) - Cenubt A- Atina, 15 (Radyo) - Batvek: 

miştir. İkinci mlintehipler birinci teş. mıntakalara sevkolunmuştur. rıerika hUkOmetleri Alman tahtelba- Metaksa bugün ltalya sefirini ka-
rin sonunda seçilmiş olacaktır. 20 Bu defa göçmenlerin ekserisi Di- hil'lerinin kendi limanlarında barın- 'Jul etmiştir. 
ikinci teşrinde de belediye mec1isleıi ynrbakır taraflarına gönderilmi~ir. masına asla müsaade etmiyeceklerl- Almanya' da of 
toplanacaktır. Romanyada bulunan 200 bine ya. 

ni ve bu hu usta en ufak bir müsa- Londra, 15 (Radyo) _ Hitler, si-
Jngi/tere, Bele, ikaya kın Tiirk, siyasi vaziyet dolayısiyle h a h' .. t k 1 ı· d b 

~a a a ı gos erme n ye n e u- rnsi mahkumlar ve tecrid edilmiş o-

N. 
7 
8 
9 

10 
11 

Fiyat 
6 GO 
7 75 
8 75 

11 50 
lıi 50 
1NC1 R 

12 
7 60 
6 60 
7 75 

askPr cıkcırmıyacak ttamakmtend' mi emleketimize gelmek is- unmadıklarını ing~ltere hükılmetine !anlar için umumi bir af ilan etmiş-
• eme e ır er. ı d. Londra, 15 (Radyo) _ Royter a- . ~ . . . esmen bi dirmişler ır. tir. :Miktar Kr. S. Kr. S. 

j · ·ıt · B 1 'k k Romanya hükumetı göçmenlerın 
ansı ıngı .erenın e ç, aya as er mallarını milbay.ea edecek, buna mu 
çıkarmak üzere bulunduğu hakkında kabil de hükumetimize petrol, ben Son Dakika: 
Almanlar tarafından b'r takım ha- zin ve kereste satacaktlr. 

herler uydurulduğunu yazmakta ve Yugoslavyada bulunan bir kaç Romaoyanın kararı 
ingilterenin bitaraf hükOmetleri yaz bin Türklln memleketimize nakli 

571 Ç. TUt. ile T. in. 1· 6 60 12 
337 Ç. B. S. Alazera. 5 50 11 25 

77 Ç. S. Bayezit 8 126 8 125 
76 Ç. N. H. Nazlı 7 7 60 
63 Ç. Ş. Rıza Ha. 8 10 
47 Ç. İzzi ve A. Feaci 7 50 7 50 

tazyik etmek istemed
0

ğini ve hiç b:r iC'in bir itilaf imzalanmıştır. R k I • • d k L 
zaman böyle bir şey düşünmediğini u·· · •t d k d Offieil topra 3flrla 1lt1Ca e ece ~h l17l YekQn 
ka)deylemiştr. ntVefSI e e ayı d ı h l ] h d ı k 36663 Dttnkil c 

Alwanvada motörlere muamelesine Jr usu, cer a si a tan tecri o unaca 
Bükreş, 15 (Radyo) - BaşvekA- cektir. 37834 U. «. 

vağ b:ılunamtyor başlandı let, bugün aşağıdaki resmi tebliği neş- 3 - Uıh aiyasi ricali, Romanyaya Zahire borsası 
Bem, 15 (Radyo) - Alman şef- retmiştir: iltica ettikleri takdirde, göeterileeek T 

Hükumetin verdiği yeni bir ka. 

rarla hah ihracı memnu maddele 
listesinden çıkanlmııtır. İhraca 
serbesttir. 

Belediye mec'is ·: 
Şehir mecliı', Cuma a-ünü fevkal&

de bir toplantı yaparak gümrüte 
gelm'ı olan otobüı malzemesinin 
allmrükten çıkarılması için bir ka -
rar alacaktır. 

Belediye encümeni, dün öğleden 
sonra reis Dr. BehçetUzun reisliğin
de toplanmıwtır. 

Lik maçları 
F;kistür tanzim edildi 

DUn akıam bölge fudbol heyeti, 
ajan B. Suadın riyaseti altmda top
lanmış, 93~940 senesi lik fikistllrü
nil tanzim etmiıtir. Lik maçlannın 
birinci devresi 1 teşrinievvelden iti
baren başlıyacak. Oyunlar her hafta 
muntazam oynacayak, birinci devre
nin hitamiyle takımlar bir ay istira
hat edecek, ikinci devre lik oyunları 
da 17-12-939 dan 28-1-940 a kadar 
devam edecektir. 

Fikiattir: 
lerinin en büyük diışuncesi, tan are. 1 tanbul, 15 (Telefonla) - Üniver 1 - Romanya bitaraflığını ilan et- yerlerde ikamet edeceklerdir. Bu ri- 315 on 
tank ve motorleı· için muhtelif ne\ i- itcde kayıt muamelesine bugiln baş- miştir. Bu itibarla b:tarafhğm bütün calin siyasi faaliyette bulunmalan ya- 92 ç. Buğday 4 675 5 875 Birinci hafta: Ateş - Demirspor, 
lerde yağ bulmaktır. lanmıştır. Avrupadan dönen talebe \·ecibelerine sadık kalmakla beraber, sak edilecektir. ?O Ton Bakla 3 21 Üçok - Yamanlar, Altay - Dolan--
-·-------------"\ele kabul edilcek ve derslere birinci Bokovinadaki Rumen hududlarında 4 - Çocuklarla yaralılardan ve si- PARA BQRSASJ spor. 

t şrinin 31 inde başlanacaktır. bugünlerde cereyan etmekte olan mü- yast ricalle asekerlerden başka hiç bir İkinci hafta: Ateş • Yamanlar, 
llir yedek subay 

davet ediliyor 

Askeri liselere 
talebe 

alınacak 

lzmir askerlik ıubeainden: 

Askeri liselerin yalnız ikinci ve 

Qçftncil sınıflarına okur alınacak

tır. İsteklilerin hemen şubeye mll
racaatlan iJAn olunur. 

Almanyadan 690 talebe dönmüş - hlm hadiseler dolayısiyle Polonyadan ferdin Polonyadan Rumen 1!oprakla- ANKARA Üçok • Dotanspor. 
tür. topraklarımıza geçmek istiyecek ço - rına i'irmesine müsaade edilmiyecek- Sterlin 5.24 Üçüncü hafta: Yamanlar - Demir-
r uklarla yaralıları, insaniyet namına tir. Dolar 130.8475 spor, Üçok • Altay. 

knbul etmeğe karar verdik. Şimdiden hadudlara gitmit olan F. ~rangı 2.9775 DördUncQ hafta: Demirspor • Do-ELHAMRA 
Sinemasında 

BUGÜN 
Fransızca sözlü 2 bUyük film 

birden 

KIRJK HAYAT 

2 - Rumen topraklarına iltica ede- general Gabriyel Marinesko hilküme- İsvıçre F. 29.S875 ğanspor, Altay - Ateş. 
e k Leh ordusu, beynelmilel teamUJe tin bu emirlerini harfiyen ifaya me- Florin 69.4o5 Beşinci haft.a: Ateş - Üçok, AJtay-
tevfikan derhal silahtan tccrid edile- mur eLliJmiştir. Belga 22.49 Demirspor. 

lsveç Kr. 81.877S Altıncı hafta: Doğanspor ·Ya-
Diierleri teacil edilmittir. manlar, Üçok - Demirspor. 

Yedinci hafta: Ateı - Doianspor, Kontrol filosu 
Vatandıuı! Altay - Yamanlar. 

Baş rolde: Almanya'ya götürüld iig"" Ü anla c:ılan Lilettayin haberlere inanma!. 20-9-939 tarih'nde saat 18 de böl-
Barbara StansıYecik ".tf Topratına, milletine, devletine, or- gen:n hakem komitesi diplomalı \•8 

Bir yedek subayı çairılıyor Herbert Mar.shall hı·nıerce ton mühimmatı yakaladı duna ait ıeyler hiç bir yerde konuş- d'plomasız hakemlerin iftirakiyle 
İzmir askerlik şu besinden: J T MO' nE J• ma .. Duydukların yalnız sende ksl- umumi bir içtima yapacaktır. 
Halen İzmirde bulunan yedek ART s ve IJ ı Londra, 15 (Radyo) - İngiliz do- derilmekte olan binlerce ton iptidai sın .. Unutma ki, bizden olmıyan ku- -------------

piyade teğmeni Ali oğlu Lütfi Yay- Bat rolde nanmasının kontrol filosu, bugün muh ma~dclPrle mühimmat bulunmuş ve taklar, böyle zamanlıwda, ağzını :ve 
derenin (27620) şubeye gelmes' lü- jeak Benny telif vapurları d..:rdurmuştur. Yapı- musade1-e ecl:lmiştir. ı dilini tutmı,ranlann hatalarından 

1
.z.u.m,.u_n_a_n_o_1_u.nu_r_. _______ ~. ,----~-e.a.ns.ı.ar.:.a.-.s.-9_d_a ___ •• araştırmalarda, Almanyaya aön- çok istifade ederler. 

Fuarımızı yirmi altı günde dört 
yüz doksan dokuz bin yüz kırk bit 
kiş gezmiştir. 



16 Eylül 1939 Cumart€sı 

Varşova'dan Paris·Londradan 
- Baıtaraf1 1 nci Sahifede - -Baıtarafı linci aahifede-

han tarıhindc bir kahramanlık des- şi açılmıştır. 1ki köy zaptedilmiştir. 
lanı olarnk ka) dedilcceğini ileri sür- Bu köylerden ikisinin de Zigfrid hat
mekte ve Polonyalıların vatanlmını tına dahil olduğu bildiriliyor. 
müdafaa jçin gösterdikleri fedakar- Belçika ile Lüksenburg arasında 
lığı sitayişle kaydeylemektedir. hudud üzerinde bulunan bir kaç ka-

Londra, 15 (Radyo) - Röyter saba ve köy tahliye edilmiştir. 

ajansı Alman kıtaatının Brest Lista- Romanyaya iıtica 
fa yaklaştıklnrı hakkındaki haberin 
teyid etmediğini bildirmektedir. edenler 

Londra, 15 (Radyo) - Vilnn BOkreş, 15 (Radyo) - Çernaviç 
radyosu, Almanların Varşova önün- den bildiriliyor: 
de bir ıanatoryomu bombardıman et- Polonya Reisicumhurunun zevce
tiklerini ve içindeki çocuklardan alt- i madam Mosiski ile Lehistan baş
mışının öldürüldilğünü bildiriyor. Bu vekili ve hariciye nazırının zevceleri, 
haber derin nki ler uyandırmıştır. bugün Lehistan hududunu geçerek 

PariJ, 15 (Rad:> o) - Havas ajan- Bukreşe gelmişlerdir. Lehistan hüku-
sı bildiri) or: met merkezi, şimdi Romanya hudu·· 

Lehliler:n Yarşovada mukavemPt du , akınlarında Jalesv~leki de bulun 
gösterdikleri ve Almanların Lobi ile maktadır. 
Çenotu işgal ettikleri, Tarnopoldan Başkumandan Smigli Rydzin ka
Lublin ıoseslni tutmak istedikleri ha- rısı da bugun hududu geçmiş, bura-
ber alınıyor. ya gelmiştir. 

.Mesnjero gazetesine göre Al- Londra, 15 (Radyo) - l\Iançes -
manlann işgal ettikleri mevkilerin ter Gardiyan gazetesine göre Fransız
gerisinde Leh ordusu ktlme halinde ]arın garp cephes"nde elde ettikleri 
harp etmekte Ve Almaıılara zayiat muvaffakıyetler çok mühimdir. Tak
verdirmektedir. riben 120 bin amelenin çalıştığı ma-

Paris, 15 (Radyo) - Alman tay- den ocakları, bugün Fran ızların 
yareler! Geyneı kasabasını bombar- elinde bulunmaktadır. Kömllr've de
dıman etmişlerdir. mir bu rnmtakada mebzufdUr. Al-

Bu kasaba tamamen sivil halk ile manlar Fransızların gösterdikleri bu 
meskfindur. Polonya hükumeti erkn- muvaffakıyetten sonra demir ve kö
nı son günlerde bu kasabaya taşın- mür bulmakta müşkilat çekeceklel'
mışlardır. Almanlar bunu bildikleri dir. 
halde şehri bombardıman etmişler ,.e Paris, 15 (Radyo) - Resmi teb-
sivil halktan bir çok kim elerin ölü· liğ: 

müne sebebiyet vermişlerdir. Fransız orduları bugün garp cep-
Gerek bu vak'a \"e gerek!e Var- hcsfnde ilerlemişlerdir. Almanlar ye

~ovada Vatikaıı elçiliğinin bombalan- niden bazı kasabaları tahlive etmek 
ması fena tesirler uyandırmıştır. mecburiyetinde kalmı~lard;r. 

\·arıova, 15 (Radyo) - Havas Tahliy.e olunan kasabalardaki mil-
bildiriyor: zelerle kiliseler eşyası dahile sevko-

Yarşova cephesi gan geçtikçe da- Iunmuştur. 

ha kuvvetlenmektedir. Almanlar bu- Paris, 15 (Radyo) - Resmi teb-
rada a keri faaliyet göstermemiş, bi- Jiğdir: 

!akis Leh1Uer taarruzlar yapmışlar- Kiriz civarında Fransız kıtaatının 
dır. yaptıklan harekat yeni ve mühim 

Binlerce halk, neticesini düşiln- mevziler alınmasına yardım etmiş
meden hükOmet merkezini müdafaa tir. Bugünkü harekit :esnasında Al-
için sonuna kadar harbe hazır oldu
ğunu bildirmiş, gönüllü yazılmıştır. 
800 kadın istihkamlarda çalı~mak
tadır. 

Almanlar Vova bombalarla bera
b~r beyannameler de atmışlar ve hal 
kı teslim olmağa davet etmişlerdir. 
Belediye reisi halka beyannamesin
de, ı,ehrin sonuna kadar müdafaa 
edileceğini bildirmiştir. 

Londra, 15 (A.A.) - Polonya 
umumi kt\rargahının en son tebliği, 
Varşovanın şarkında Kaluzzin - Lu
kow hattı ilz€rinde büyük bir muha
rebenin başlamış olduğunu bildir
mektedir. Vistill nehrini geçmiş olan 
Alman kıtaatı, Opole ve Lublin mın
takalannda Polonyalılara hücum et
mektedirler. 

man topçusu faaliyet göstermiştir. 

Londra, 15 (Radyo) - İstihbarat 

nezaretinin neşrettiği bir tebliğde, 
İngiliz dommmasının denizleri tara
varak Alman tahtelbahirleri ıçm 

esaslı tertibat aldığı ve bu meyanda 

bazı Alman tahtelbahirlerinin imhıı 

edildiği, batuılan tahtell~ahirlerin 

milrettebatının imkan bulundukça 
kurtarılabildiği kaydolunmaktadır. 

Stokholm, 15 (Radyo) - İngiliz 

donanması 6 İsveç vapurunu tevkif 

etmiş ve nraştırmışhr. 

Son resmi tebliğ 

Paris, 15 (Radyo) - Saat 21 de 

çıkan resmi tebliğde, Fransız kıtaa. 

tının garp cephesinde yeni yerler iş

gal etmiş olduğu \'e bunları tahkim 

eylediği, düşman tarafından vuku
papanın v~kilinin ikamet etmekte ol-

bulan mukabil tnarruzun de!edlldi-

Varşovayı müdafaa etmekte olan 
general, hava bombardımanlarını 

duğu binayı ve Praga hastahanesini w. •• • • 

h tr tm ld - b'ld" k gı ve Almanlara bilyuk zayıat verdı-
asara u a ış o ugunu ı ırme - ·- . . . . . ·-

t d
. Al 1 V y 1 rildıgi bıldırılmektedır. Aynı teblıg-e ır. man ar arşova aroş arı- . . 

. ' de, Alman tayyarelerfnın alçaktan 
na şıddetle hücum etmektedirler. uçarak Fransız mevzilerini bombar-

Almanlar Wolada mitralyöz ateşi dıman etm€ğe teşebbüs ettikleri kay
ile pilskilrtülmilşler ve büyük zayia- dolunmaktadır. 
ta uiramışlardır. 

Gidinya Almanlann eline geçmiş 
tir. 

Berlin'den 
-Baıtarafı 1 inc:i M.hilede-
BeJ'lin, 15 (Radyo) - Alman do

nanmuı A'.)"Dftel limanında bulun
makta olan Leh donanmasının müte
baki gemilerini batırmıştır. 

Lodz, 15 (Radyo) -Alman ordu
ları batkumandanı buraya gelmiş, 
cephe ilerisine giderek kumandan~ 
larla aörilşmüştür. 

Hitlerin teft~leri 
Bretislavya, 15 (Radyo) - Hitler 

---oo*oof---

Rusya'da askeri 
hazırlıklar arttı 
- Battaraf1 1 nci Sahifede -

ai; 
- Alakadarların tahminlerine 

göre, Sovyet Rusya, Lehistanın işga
li meselesinde Almanlarla teşriki 

mesai edecektir. 
Demel<te, Mançestergardyan ga

zetesi de, Rusya - Almanya paktı 

içinde gizli bir nokta mevcud bulun
duğunu yazarak; 

- Bu iki devlet, Polonyanın mu-

Perzemişele gitmiş ve San nehrini kadderatını müştereken halle karar 
geçen iki Alman fırkasının başında 
bulunmuştur. 

Hitler, buradan Karakoviye i'it
miştir. 

Paris, 15 (Radyo) - Berlinden 
haber veriliyor: 

Polonyada artık cephe kalmamış
tır. Alman motör"ze kıtaatı dahile 
yayılmakta, panik tevlid eylemekte-

vermişlerdir .. 
Demektedir. Niyüz Kronik! gaze

tesi d:yor ki: 
- Sovyet Rusya ordusu, 8 milyon 

nüfuslu Polonya Ukranyası il~ gene 
Lehistana ait ve 4 milyondan fazla 
nüfuslu beyaz Rusyayı işgal etmeie 
hazırlanmaktadırlar. 

dir. dan 18 ila 20 milyon halkı dahile 
Paris, 15 (Radyo) - Havas ajan- çekme~e karar verdikleri bildirilmek 

sı Berlinden haber alıyor: teclir. 
Alman orduları Baslo, Granoviç Berlin, 15 (Radyo) - Alman a-

ve Bratislav petrol kuyularını zaptet j ansı bild ·rjyor: 
nıişlerdir. Alman kıtaatı Brest Lisrzı:n istih-

Kopenhag, 15 (Radyo} - Politi- kamlarmı zaptetmişlerdir. Şehir mtı

ken gazetes"nin Berl"nden aldığı bir kavemet gösteriyorsa da düşmek il
hal:ıerde.. Almanların Ren hanasın· zeredir. 

Bitaraf 1ık kanunu tadil edilecek mi 
Yaşiniton, 15 (Radyo) - Bu ayın yirmi birinde toplanacak olan 

Ameriknn kongresinde bitaraflık kanununun tadili görüşülecektir. Ambar 
gonun kalkma ına karar verildiği takdirde muhariplere satılacak esliha 
ve mUhimmatın bedeli peşin alınacak ve Amerika limanlarında teslim e
dilecektir. 

Amerika Rusyadaki tebaasını çekiyor 
Londra, 15 (Radyo} - Royter Ajansının Moskova muhabiri bildiri

yor: Am~rika sefiri, ~toskonıclaki Amerika tebaasının derhal Moskovayı 
terk etmeleri lüzumunu tavsiye eylemiştir. 

Polonya hükiimPt erkanı Romanyada 
Bilkreş. Hi (Rad~·o) - Polonya hükümeti erkanı bugün Zalele!';kiye 

gelmişlerdir. Hariciye nuzırı Bek de buraya dünden gelmiş bulunuyordu. 

Yunan l7 ralı, sefirimizi kabul etti 
Atina, 15 (Radyo) - Kra1 ikinci jorj bugün Türkiye sefiri B. Enisi 

kabul etmiştir. Sefir fümadnamesini takdim eylemiştir. Gazeteler, B. E
nisin eskiden de At:n:ı sefaretinde bulunduğunu, Yunanistanın eski bir 
dostu olduğunu yazıyorl&r. 

Bir Leh tahtelbahiri Talin'de 
Talin, 15 {Hadyo) - Korse! adındaki LLeh tahtelbahiri bugün buraya 

gelmistir. Tahtelbahir 60 mlirettalıatı ile iki haftadanberi denizlerde do
laşmı~ 'e erzak ızhktan dolayı bur yı. iltica mecburiyetinde kalmıştır. 

Varşovaya gezmeğe ge-
len A n zab.:tleri 

Ş:=hri işg ll a ıı .. ıda sanan A man 
z b "tleri ... asıl yaka andılar 

Esir edilen tanklar: 

Varşova, 15 (Radyo) - Var~ova 

da kendilerinin Lehli müdafiler ta
rafından sarıldığını gören zabitler, 

merkez kumandahğı üç Alman tan- şaşmp kalmışlardır. 
kının Varşova sokaklarında sivil Kendileri isticvap edildiği zaman, 
halk tarafından esir edilm'ş olduğu kumandanlarından Va~ovanın Al· 
bildirJlmeJ<tedir. Tankların mürette- man işgali altında olduğunu öğren
batı, Varşo\'anın kendi ku,·vetlerinin diklerini ve onun için böyle hareket 
işgali altmda olduğunu sanarak şeh- etmiş olduklarım söylemişlerdir. 
re g'rmişler, fakat şehri müdafaa e- Daha sonra ayni ~ekilde hareket 
den silahlı halk ile karşılaşarak esir eden bazı Alman zabitlerinin esir 

d ·ı · ı d. edilmiş olması bu ifadeyi teyit et-e ı mış er ır. 

mi§tfr. 
Varşova civarında dolaşan diğer l 

iki Alman tankı da siv;ı müdafiler 1 L;seıı·ıer 
tarafından yakalanmış ve mürette -

batı esir edilmiştir. Varşova merkez Talebe kayıd ve kabulüne başla-
kumandnnı Lipinski Varşovaya gir-
m·ş olan ve girecek düşman tankla- mıştır. 
rının her zaman mahvolacağını, çUn-1 Birincikordonda No. 364 
kü bunlar sokaklardan geçerken bü
tün evlerden taarruza uğradıklannı Operatör 

-
bildirmiştir. 

Dün akşam Varşovada çok garip Dr.Asil Mukbil 
bir vaka olmuştur. At akam 

Şehre giren şose üzerinde otomo

bille rahat rahat seyahat eden bir 
kaç Alman zabit", Varşovanın civar 
mahallelerinden birine gelmiş ve o
tomob:Iden inmi§ler, ve tam bu sıra-

Memleket hnstnııesi operatörü 
Ilastalannı her gün 3 ten sonral 

Birincikordonda 312 numaralı JaJI 
kinyan apartmanında kabul eder. 

Telefon: 3537 

inhisarlar un1um 
ğünden: 

müdüriü· 
l 

I -- Şartname \'e numune.si mucibince on milyon nded bira şişesi 
kapsiılü kapalı zarf L"ulü ile eksiltmeye konmuştur. 

II - l\luhammen bedeli, beher bin adedi 260 kuruş hesabiyle 26000 
lira muvakkat teminnlı 1950 liradır. 

III - Eksiltme 2 X, ~39 pr.zartesi gilnü saat on beşte Kabataşta le
vazım ve mübayeat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gi.ln levazım şubesi veznesinden ve Ankara, 
İzmir baş nıfühiı·lük!crincfen 130 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya i~tirak t-decekler mühürlü teklif mektuplarını ka
nuni vesaikle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihti\'a edecek kapalı zarflarını ihale günü ek
siltme saatından bir sı:at evvel mezkur komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

16 20 25 1 3896/7208 

Deniz1.i Sıhhat ve ictimai Muave· 
• 

net ıııüdür/üğünden: 
İhalesinin C. !> '~29 tarihiııdr- yapılacağı Ulus gazetesinin 28, 26, 29 

81, Son Telgı af gazete>sinın 2!!, 25, 28, 31 Ağustos, Anadolu gazetesinin 
23, 26. 29 ağu::ılos ve 2 eylUl tnrihli nushalarında ilan olunan cDenizli 
,merkez kazasıııın Şamh çiftliğinde oturtulmuş olan Bulgaristan göçmen
•lerinin ihtiyacı içiıı alınacak çift hayvanları (öküz)> eksiltmesine talip 
.zuhur etmediğinden 2100 ıın~ ı!1 artırma eksiltme kanununun 43 üncil 
madc.lesi mucibince ihalenin 7 /!lı 939 tarihinden itibaren 10 gün uzatıldı
ğı ve 18ı9ı~J39 pazartesi gGnil saat on beşte yapılacağı iU\n olunur. 

3393/7186 

lznıir levazım amirliği satın alına komiıyonundan: 
1 - İzmir müst~hkem me,•ki merkez birlikleri hayvanatının kapalı 

zarf usuliylc tksHtmede bulunan 516000 kilo yulaf ihtiyacına 
verilen fiyat pahalı görüldüğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 20 eyJUI 939 çarşamba gilnü saat on beşte kışlada İzmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tııhmin edllen tutuı 27090 liradır. 
4 - Teminatı muv:ıkkate akçaı:ıı 2031 lira yetmiş beı kuruştur. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticaret odı.:ı:ıınc.la kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve ~artn:ımesinde yazılı vesikaları ve teminatı mu 
'nkkatı.ıları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona nıüra
ca:ıtları. 
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f lzmir Leva%ım A.mirliti .Satın Alma E 

! Komisyonu ilanları i 
İzmir levamn amirliği satın alına komiiyonundan: 

.1 - Çanakkale müstahkem mevki bölgesinde be~ paviyon, üç 
tavla, üç hangar kapalı zarfla eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Eksiltme ve ihkalesi 21 eylul 939 perıembe günü 8aat on 
bird~ Çanakkale müstahkem mevki satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 187740 lira 11 kuruştur. Muvakkat te
minatı 1 0638 liradır . 

~ - İsteklilerin diplomalı mühendis veya mimar olmaları, ol
madıkları takdirde ayni evsafı ~aiz bir mütehassıs inşaatın so
nuna kadar daimi olarak iş başında bulunduracakları noter
likten musaddak bir taahhüt kağıdile temin etmeleri ve asgari 
bir partide 100 bin liralık inşaat işini muvaffakıyetle yap -
rnıı olıiuklarına dair resmi bir makamın tasdikini havi vesa
ik ibrazı ve 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerin
deki yazılı vesaiki komisyona ibraz etmeleri lazımdır. 

S - Bu işe ait keşif, proje, fenni ve hususi şartname Çanakkale 
Mst. Mv. satın alma komisyonu, İstanbul, İzmir ve Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyonlarında görülebilir. 

6 - lstekliJerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde takdim 
edecekleri teklif mektupları teminat mektubu veya makbuz
ları ve diğer vesaikin iç ve dış zarflar mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olacak. En geç ihale saatından bir saat evveline 
kadar Çanakkale Mst. Mv. Satın alma komisyonununa mak· 
buz mukabilinae vermeleri lazımdır. Postada vaki gecikme
ler nazarı itibara alınmaz. 

7 - Yukarıda yazılı vesaikten her hangi birini ibraz edemiyen 
isteklilerin teklifleri katiyen nazarı itibara alınmıyacaktır .. 

31 8 12 16 3223 
fzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 961520 kilo kuru ot alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 20/9/939 Çarşamba günü saat 15 de 

lı.t~nbulda Tophanede Lv. Amirliği Satın Alma Korniıyo. 
nunda yapılaaktır. 

3 - Tahmin bedeli 30768 lira 64 kuru.otur. 
4 - llk teminatı 1307 lira 65 kuruştur. 
5 - Şar~namesi komisyonda görülür. 
6 - f steldilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını 

ihale saatmdan bir saat evveline kadar komisyona vcrmc-
ı~r!. 2 7 12 16 

1zmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
l - Muğia, MarmAr;s, Milas, Küllük, Bodrum garnizonları ihtiyacı 

olan 8.:iO bin kilo yulaia talip çıkmadığından tekrar kapalı zarf 
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - lhalesi 2 teşrinıevvel 939 pazartesi günü saat on altıda yapıla
caktır. 

3 - Muhammen tutarı 21000 lira olup muvakkat teminatı 1575 li
radır. 

4 - Şartnameler komisyondadır. 

5 - Kanuni vesniki hafz olan isteklflerin komutanlık satın alma ko. 
misyoı.mıa miiracaatları ilan olunur. 16 23 27 30 

İzmir levazım amirliği aatm alma komiayonundan: 
l - :Mnnısa tümen birliklerinin ihtiyacı için 1000 aded bakır çay

danlık satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 18, 9 939 pazartesi gOnü saat ondadır. 
3 - İsteklilerin mezkur saatta Manisa tilmen satın alma komisyo

nuna gelmeleri. 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - ::\fanısa tümen birl:klerinin ihtiyacı için 12000 kutu çift çorba· 

lık lwnser\·e satın alınncaktır. 
2 - !halesi .ı8 ~, n~~9 pazartesi günü saat ondadır. 
3 - İsteklilerin mezki1r saatta Manisa tümen satın alma komisyo

nuna gelmeleri. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma komiıyonundan: 
1 - lzmir 'l'ayyare alayı birliklerinin 24000 kilo kesilmiş sığır eti 

iht:yacı k:ıpah znrf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 2 bırinci teşrin 939 pazartesi günü saat on altıda kışla

da İzmir le\'azım amirliği satın alma komis)'onunda yapıla -
cakhr. 

3 - Tahmin edilen tutarı U480 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate r.kçnsı 486 liradır. 
5 - Şartnamesi her giın komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gl:Ss

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncil 

maddelerinde ve ~aı tnnmesinde yazılı vesiknları ile teminat ve 
teklif mektuplarını Jhale saatından evvel komisyona vermiş bu-
lunacaklnrdır. l 6 20 24 29 

İzmir lev!lztm amirlifi aatın alma komisyonundan: 
:Muvakkat teminat 

Lira Kuruş Lira Kuruş Cinsi 
-- -

116293 38 7064 67 İki paviyon keşfi 
6923 79 519 29 Mutbak ke~fi 
6701 84 502 G4 'l'avla keşfi 

Sl329 62 2349 72 Alay karargah keşfi 
2453 70 184 03 Elektirik tesisatı keşfi 

17571 53 1317 86 Su te,:)isatı keşfi 

-- - ---181273 86 119!;8 21 Genel tutar 
l - Afyonda yaptırılacak yapı, elektirik, su tesisatlarının keşif be

delleriyle muvakks.t teminatları yukarıda yazılmıştır. 
2 - Gerek yapıların ·;e gerekse tesisatın heyeti uınumyesinin bir ta

libe ihalcieri esastır. Bu in§aat ve tesisatın her bir kısmına ayrı 
ayrı talip çıktığı takdirde bedel ihalenin heyeti umumiyesiyle 
:rrtuhtelif taliplerin \•erdikleri fiatlar mukayese edilerek hazine 
menfaati olaıı cihet tercih edilecektir. 

3 - İnşaat ve teslsatın eksiltmeleri kapalı zarfla 6 birinci te~rin 
9:;9 cuma günü saat on beşte Kor satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Taliplerin nrecekleri teklif mektuplarında ve yapı tesisatmın 
heyet: umumiyesine veya her hangi bir kısmına ait olduğu tas
rih edilecek ve :eminatlarını o kısma göre vereceklerdir. İnşaa
tın bir 1 asmına talip çıkar ve bir kısmına talip çıkmazsa verilen 
teklifler hiçe sayılacaktır. 

5 - Yapı ve tesisatın keşif ve projeleri her gün Afyonda Kor satın 
alma komisyonunda görtilebilir. 

6 - İsteklilerin eksiltme günü ihaleden bir saat evvel 2490 sayılı 
kanunun 32, 33. :naddelerinin tarifatı dahilinde teklif mektup
hınnı komisyo:ıa 'ermiş olacaklardır. 

1 6 21 27 4 
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İzmir 2 . ci A aliye mahkemesi hu ve şürekası Sperco Vapur 
Acentası 

kuk dairesinden: 
İzmir İkinci Aziziye mahallesi 

Birinci çeşme dere sokak No. 712 in
ci sokak 17 sayılı evde Simentu kızı 
mühtedi l\Ie1€k tarafından İzmir Kacl 
riye mahallesi Çeşme dere sokak Nrı. 
33 evde Ali oğlu Ahmed aleyhine açı 
lan boşanma davasının tahkikatı sı
rasında: :.\üi<ldeialeyh namına çık a
rılan davdiye ile dava arzuhal sure-

Olivier 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
cEstrellano> vapuru 27 ağustostfl ROY ALE NEERLANDAIS 

gelip 2 eylüle kadar Londra ve Hail KUMPANYASI 
için yük alacaktır. 

L1VERPOL HAT'rI «ORION> vap ur u 21/9/939 da 
~ gelerek Anversa - Rotterd am ve A ms 

.-Opo1·to> vapuru SO agui>tosa ka- t d 1. 1 . k 
1 

k h 
.. k er arn ıman anna yü a ara are

da;· Liverpol ve Glaskovv için yu ket edecektir. 
f.lı:ıraktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
t . · l k ~ h D EUTSCIIF. T.EV A ~TE - LİNİE 
ının mül daialeyhin i ·ametga ının «BARDALAND» vapuru 20 - 25 

4:'.Delos> vapuru 23 ağustosta Ham 
meçhuliyctinc Linaen bila teLli.i{ :a- b B Eylül 939 tarihlerine doğru beklen-
d l. 1--. . L . h t 1 our~e, remen ve Anversten gelip k 

e er c •g- ı ti aşır meşru a ın< an .. k 1 ktı me te olup Rotterdam, Göteborg, 
1 1 

_ d .1• yıı a aca r. K 
an aı:ı rr ı . ı ultgun an ı anen teb'i- openhag ve Helsingfors ]imanları 
gat yapılı. .. ı sıırn ''e bu ba bdaki ta.h- ı A . Ek t• LTD-· için yük alarak hareket edecektir. . merıcan spor t ıneı . -
kıkatın 5 l 939 ı>er~embe günii N k ' FINSKA ANG A/B · evyor : · • 
saat 10 t.d k n' ka rar veri! ıı .. s ,- N k . . KUMPANYASI · evyor ıçın: 
arzuhal~ ı rt:tı davetn e varakası mah 
keme dhanhanes·ne ~~ılmış olduğun- <ı:Eksaminer»vapuru 
dan miiddeiaJ ~ h Ahmedin tayin doğı·u bekleniyor. 

15 eylı1le 

olunan giiıı ve :-.aatte Mahkemede ha- «Eksmouth, vapuru 20 eyliile 
.Zil' bulunması \ ' l',Ya uir vekil gönder- doğru bekleniyor. 
mesi. aksi takdirde hakkında mua- «Ekschllo:. vapuru 25 eylUle doğ-
melei gıyabiyl' icra kılınacağı tebliğ ru bekleniyor. 
makamına kaim olmak üzere ilan «Eksmoon vapuru 6 ilkteşrine 

olunur. doğru bekleniyor. 
- «Eksermonb vapuru 1 ilkteşrine 

İzmir ikinci asliye hukuk mahke- doğru bekleniyor. 

SAIMAA vapuru elyevm limanı
mızda olup Göteborg, Kopenhag ve 
Helsing!·, 1·s limanlarına yük alarak 
hareket edecektir. 
ADRIA TICA SOSIET A 

DIONIMA Dl NAVİGAZiONE 1 
«CALDEA» vapuru 20/9/939 ta

rihine doğru beklenmekte olup Ce
nova için yük alarak har eket edecek
tir. 
lTALIA. S. A. Dl NAVIGAZIONE 

nıesinden: 939-1607 «Eksecutive, vapuru 10 ilkteşrine «AUGUSTUS» vapuru 16/9/939 
!zm:r Damlacık 427 sokak 5 nu~ doğru bekleniyor. tarihinde Cenovadan Cenubi Ameri-

marah evde Hat"ce tarafından ayni Den Norske Middelhavslinje • ka limanlarına hareket edecektir. 
adreste iken halen ikametgahı meç- Oslo: 

......... .-....................................... -. ; 

4 x 6 .S sm. 
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, hul Afyonkarahisarlı şoför Kamil Norveç, iaveç ve Baltık limanları 
«TRINCIPESSA MARIA» vapurn 

26/9/939 tarihinde Cenovadan Ce
nubi Amerika limanlarına hareket 
edecektir. 

aleyhine açılan boşanma davasına için: 
t mütedair müddeialeyhe çıkarılan 4:'.San Andres> motörü 13 eylı1le 

davetiye ile dava arzuhal suretinin doğru bekleniyor. 
\ müddeialeyhin ikametgahının meç- D. T. R. T .• Budapest: 
i huliyetine binaen mübaşir tarafın

! dan bila tebliğ iade edilmiş, zabıtaca 
yaptırılan tahkikatla da ikametgahı 

1 tayin etmemiş olduğundan ilanen 
ifasına YC bu baptaki tahkikatın 

3-10-!>39 salı günü saat 10 a bırakıl
masına karar verilmiş ve arzuhal su

Tuna limanları için : 
«Budapest» motörü 18 eylule doğ

ru bekleniyor. 
«Dunu motörü 24 eylfile doğru 

bekleniyor. 

reti davetiye varakası mahkeme di
vanhanesine asılmış olduğundan 

müddeialeyh Kamilin tayin olunan careat: 

<ı:Tisza> motörü eylı11 sonlarına 

doğru veyahud ilkteşrin başlangıcı

na doğru bekleniyor. 
Service Maritiıne Roumain - Bu-

gün ve saatte mahkemede hazır bu- Köatence Galas ve Duna liınanla-
lunması veya bir vekil göndermesi, rı için: 
aksi takdirde ha' da muamelei «Durostoı'> vapuru 30 eylftlde bek 
gıyabiye icra kılıı '-:.ığı tebliğ ma
kamına. kaim olmak üzere ilan olu -
nur. 

leniyor. 
Vapurların isim ve tarihleri hak

kında hiç bir taahhiid alınamaz. 

Gümrük muhafa za genel ko
nutanlığı Istan bul Levazım 
amirliği satın~lma komisyo. 
munda n: 

J - Gümrük muhafaza genel komutanlığı teşkilatı eratı için sa
tın alınacak 2000 adet erat kaputunun kapalı zarfla yapıla
cak olan 28/ 8 939 pazartesi günü saat on beşteki eksiltme
sine talip çıkmadığından 22/ 9 939 cuma günü saat on beş
te kapalı zarfla yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

3 - Tasınlanan tutarı 18600 lira ilk teminatı da 1395 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi ve numune komisyondadır. Görüle -

bilir. 
4 - İsteklilerin eksiltme saatından bir saat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mektup
larını GaGlatada Rıhtım caddesinde Veli Alemdar han ikin· 
ci kattaki komisyona vermeleri. 3 6 12 16 6824/ 3244 

Akhisar Mubasebei 
memurluğundan: 

hususiye 

Akhisarın Kapaklı köyünden ölü İzmirli Yusuf Nurinin Kapaklı kö
yü içindeki harap hanı ve ayni köyden Abdurrahman oğlu Dervişin 

Kapaklı köyünün Köse Kahya çiftliği mevkiindeki 1 hektar tarlası 
vergi borçlaı·ından dolayı satılığa çıkarılmıştır. 

2-10-939 tarihinde idare heyeti huzurunda ihalesj icra kılınacaktır. 
Alıcıların idare heyetine ve izahat almak i;.:teyenlerin muhasebei hu-
susiyeye müracaatları. 14-15-16 3398 

Nafia Vekaletinden: 

"KODAK VERi KROM" 28 ° Film ile 
SERViCE MARITIME ROUMAIN 

KUMPANYASI 

C• ~4 " ·~" 

8 pozdan 8 güzel resim 
ALBA JULIA - vapuru 30/Eylül/939 
tarihinde beklenmekte olup Malta, 
Ccnova ve Marsi1ya limanları için 
yük alarak hareket edecektir. 

Bütün KO O AK satıcılarından arayıl'}IZ 
l 

ve ya şu adrese ımüracaat ed i n iz .. 

HOLLANDA AVUSTURALY A 
HATTI 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, i stanbul 

SPRINGFONTEIN - vapuru 30/!>/ 
939 tarihinde g€lerek A vusturaly:ı 
ve Yeni Zelanda limanları için yük 
alarak hareket edecektir. 

NOT: 

Karaburun Asliye Hukuk Mah

kemeıinden : 

Urlanın Sıra mahallesinden Per-

İlandaki hareket tarihleri ile nav- şenbeli tahsildar Şükrü biraderi Ha
lunlardaki değişiıkliklerden acente- san toçanlar tarafına. 

miz mesuliyet kabul etmez. Daha Karaburunun Anbarseki köyünde 
fazla tafailat için İkinci kordonda oturan karınız Adevye tarafından 
FRATELLI SPERCO vapur acente-
. t· t .:ı·1 . ·c lunur ~l~hinize açılan boşanma davası-

,,ıne m ıracaa e11ı mes1 rı a o . 
T ELEFON _ 2004 • 2005 nın icra kılınan muhakemesinde miid 

------------~-· cieialeyh Hasan Toçanların ikamet-
Satış ilanı gahının meçhuliyetine binaen arzu-

.. lzmir sulh hukuk mahkemesin- hal suretiyle davetiyenin gazete ile 

den : ilanen tebliğ edildiği halde muhake-
Şevkiye ve Havriyenin ve Musa ü .. 1 12191939 s 1 ·· il • . · me g nu o an a ı gun 

Kazımın şav ı an mutasarrıf oldukla-
rı fzmirde Tepecikte Kızılırmak so- gene muhakemeye gelmediğinizdeıı 
kağında kain 10 no. tajlı ve 350 lira hakkınızda gıyap kararı sadır olmuş 
kıymeti muhammineli ve üç odalı e- ve muhakemenin bırakıldığı 28/9/ 
vin mahkemece verilen izalei şuyu 939 tarihine müsadif perşembe günü 
kararına istinaden 18-10-939 çar- muhakemeye gelmeniz veya bir ve
şamba günü :.aat 15 de izmir sulh kil gönderm€niz lüzumu ilanen teb
hukuk mahkemesi salonunda satışı liğ olunur. 
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
olunan bedelin yüzde yetmiş beşi de pey akçası veya milli bir banka 
nisbetinde bedel verildiğj surette ta-

1 
tem·natı irae etmeleri lazımdır. Gay

libine ihalesi yapılacak aksi takdir-ı ri menkulün vergi ve sair kanunt 
de satış 15 gün daha uzatılarak ikin- 1 mükellefiyetleri satıcılara ve yüzde 
ci artırması 2-11-939 perşembe gü- iki buçuk dellaliye ve ferağ harçla
nü saat 15 de gene dairemizde yapı- rı alıcıya ait olup ihale bedeli de:ta-
lacaktır. ten ve peş·nen ödenecektir. 

Gayri menkul üzerinde hak tale- İhaleyi müteakip müşteri ihale be-

Beden terbiyesi genel direk
törlüğü lzmir bölgesi başkan. 
lığında1t : 

Açık eksilt meye konulo n işler 
1 - Mevcut keşifname ve projeler dahilinde 14710 lira keşifli KU1-

türparkta inşa edilecek tenis kortları ve kulüp binası. 
2 - Keza 14248 lira keşifli klıltürparkta inşa edilecek atlıspor sa-

hası ve binası. · 
Taliplerin 18-9-939 pazartesi günü saat 17 de teminat mektuplarile 

i>irlikte bölge başkanlığına müracaatları ilan olunur.. 14-16 3390 

ilk 
Teminatı 

1452.38 

3 191.25 

Muhammen 
Bedeli 

19365.00 

42550 00 

Hastahaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 
131000 kilo Süt, 30000 kilo Pastörize ve 
625 kilo Yoğurt 
Hastaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 
92500 kilo Dağlıç Eti 

Muhammen bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazdı işler 
ayrı ayrı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 1819 /939 Pa
z::ı.rtesi günü saat 15 de İstanbıJ Belediyesinde daimi encümende ya
pılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde gö· 
rülcbilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile 24'}() nu
maralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 
14 de kadar daimi encümene vermleri 1 6 11 16 ( 670 l ) 

Deniz levazım satın alam komisyo 
nundan: binde bulunanlar ellerindeki resmi delini vermediği veya veremediği 

vesaikleriyle b!rlikte yh·mi gün için-1 surette gayri menkul tekrar 15 gün 
de daremize müracaatları lazımdır.\ müddetle artırmaya konulup bu ar- 1 - 'l'ı.hmin edil~n bedeli 4C840 lira olan 8 kalem boya malzemesinin 
Aksi ha1de haklarında tapu sicilli tırmada en çok bedel verenin üze - mevcud şartuamesi mucibince 21/ 9 /939 Perşembe günü saat 10 
mallım olmadıkça paylaşmadan ha- rine ihalesi yapılacak arada tahak- cJa kapalı zarı· ır. ek'3iltmesi yHpılacaktn·. 
riç. kalacaklardır. kuk edecek ihale farkı hiç bir hük - 2 - Muvakkat teminat! 3513 liradır. 
Şartname 28-9-939 tarihinden iti- me hacet kalmaksızın vecibesini ifa 3 - Şartııamesi her gün iş saatı dahilinde 234 kuruş mukabilind~ De-

baren herkesin görebilmesi için açık etmeyen müşteriden tahsil oluna- niz Levazım S.ıttın Alma komisyonundan alınabilir. 

ta ve gayri menkulün evsafı da şart- caktır. Daha fazla malı1mat almak 4 - !steklilerin 2rno sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim· ede-
namede yazılıdır. Müzayedeye işti- istiyenler clairemizin 939-1843 sayı- cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve s-aatteh bir 
rak etmek istiyenler kıymeti muham- lı dosyasına müracaatları lüzumu saat evYel K~sımpaşada Dz. Lv. Sa. Al. Ko. BaşkanlığınaJver-

3611 No. lu kanunun muvakkat birinci maddesi mucibince mülga . .. d d. b ~ · b t' 1• 1 melerı·. 7 11 16 21 ( (69.:;;1) 
menenın yuz e ye ı uçugu nıq e ın- i an o unur. ... 

Nafıa fen mektebi mezunu olup halen bilumum devlet devairi belediye- ----·-------------------------=--.:.......----------------------:---~-:-:""-f-...;..-
ler veya bunlara bağlı müesseselerde maaş veya ücretle müstahdem Izmir Lise ve ortaokullar satınalma komı·syonu Baş~_an:... 
bulunanlara serbest çalışanlara dahi 12 12/ 36 tarihind kırk yaşını ik-
mal etmemis olmak ve mühendislik tahsiline kabiliyetli görülmek sar- Jıg"' ından: 
tiyle teknik ~kulunda açılmış olan mühendislik kurslarına devam hak
kL bahşolunduğuna nazaran alakadarların bu hakktan iştifade edebil
meleri için yine mezkur maddenin sarahati veçhile 31 / I 2/ 39 tarihine 
kadar Nafıa vekaletine yazL ile müracaat etmeleri aksi takdirde kursa 
devam haklarının zail olacağı ilan olunur. 25 Ha. 6. ağ. 16 ey. 22/13 

Devlet Deniz) olları lzmir şube· 
sinden: 

ilan 
Abanc:.ık vapur iskelesi içindeki büfenin 1 teşrinievvel 939 dan otuz 

eylul 910 tarihine k[,dar bir yıllık olmak üzere icara verileceği 3 ve 9/9/ 939 
tarihlerinde ilfı.n edilmişti. 

.Müdül'iyeti umumiyemizden aldığımız emire göre mezkur büfe bir 
teşrini evvel !J:H> d,rn :.:o mayıs fı40 tarihine kadar sekiz ay için icara ve
ı·ilecektir. ihale muamelesi açık artırma ile ve 29 eyl1ll 939 tarihine tesa
düf ed~n cunıu ı;ünlı !'aut on c.ifirtte devlet denizyolları İzmir şubesi bina
sında yapılacnktır. Tahmin cdiien icar bedeli yüz altmış liradır. Taliple
rin bu baptaki şartnameyi gbrmtk üzerP. şubemiz malzeme memurluğuna 
müracaat etmeleri \·e on :ki ~ ·ı·a!ık mu\·akkat teminat akçele1·ini de müza
~·eclecle ıı en ·el \ eznuııiz0 ~·a• ı ı malan \"e kanuni vesaikide beraberlerinde 
vı:>tirnıelri ilfı ı olun ır 16 19 3381 

Cinsi Azı 

Kilo 
Çoğu 

Kilo 
İlk teminat 
Lira Kr. 

Kuru fasulye (Horoz) 8415 11906 160 74 
Beyaz teneke peyniri 5500 7100 186 00 
Kaşar peyniri 1540 1950 87 75 
Domates salçası 2160 2610 48 94 
Çamaşır sabunu 7133 8680 198 79 
Un (Ayvansaray) 5160 6700 80 40 
~ytinyağı (Ayvalık) 4230 5790 208 44 
Pirinç (Tosya) [17400 22800] 478 80 
Toz şeker [17497 22521] 456 05 
Zeytin tanesi (Tirilye) 3650 . 4580 89 31 
Makarna (İrmik) 3540 4520 84 75 
Patates 15450 20300 91 35 

Ait olduğu okul 

Bütun yatılı okullar 
c « « 
c « c 
« « « 
« « « 
« « « 
« « « 
« « «] 
« « «] 
« « « 
« « « 
« « « 

Kuru soğan 10600 13960 4 558 40 41 88 « « « 

j 

.. 

.. 

~ 

Xapalı zarf 
< c 

Yukarıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yaıılı yiyecek ihtiyaçlarından Tosya pırınci ve 1 oı ŞPker kap!1lı zarf ve diğerleri açık 
eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri 3 Teşrinievvel 1939 Sah günü saat 14.30 dan itibaren ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnameleri hf'r gün Kültür Direk~ 
törlüğünde görülebilir. Pirinç ve toz şeker için kapalı zarf eksiltmesine i~tirak etmek ic;tiyenler 2490 sayı1ı kanunun 2 inr.i ''e 32 inci maddeleri 
mucibince hazırhyacaklan teklif mektuplarını yukarıda yazılı günde saat 13,30 a kR.<lar Komisyonumuz f;ac;k:\nlığına nıakbıız mukabili te,;\jl11 
etmeleri ve diğer maddelerin eksiltmesine istirak cdeceklı>rin ı:IE> teminat makbuzlarh·le lıirliktP ayni günde saat 1'1 tf' Kiiltiir Direktörlüğünde topln-
nacak olan komisyonumuza müracaatle-ri ilan olunur. 10- 1-G- 22 ;;'6 . 9. (~:1J.?) .. -.~- • 

- • ~J 


