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Rus Ordusu Muhtelif Sehirlere ., Girdi 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amerikalılara göre, harp Balkanlara da siravet edecek-

tir. Amerikava da büyük vazifeler düşecekt• 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
...... ____________________________________________________________________________ ..... __________________________________________________________________________________ ___ 

ADmanyalfilon dlUınk.lUı mlUışteırek. tebOöğü 

Çemberi ayn -Daladie 
Rusya, lngiltereye karşı bitaraf kalacaktır. Bir iddiaya 1 

göre, Almanya, Romanya'ya doğru inecek, Rusya 
Baltık devletlerine dönecektir 

Moskova'nın Bükreş' e teminatı 
Cenevre, 18 (Radyo) - Paristen garbi Polonyanın en mühim mer - ve Almanyayı gücendirmemek için 

gelen haberlere göre, ingiliz başve- kezlerini aldıktan sonra bir kısmını ve Sovyetlerle, Demokrasilerle mü
kili Çemberlayn, tekrar tayyare ile Rusyaya bırakacakları muhakkak gö- zakerede tereddiide kapılmış olan 
Parise gelecek, Fransız başvekili ile rülmektedir. küçük Baltık devletlel'i şimdi Sovyet 

Garp Cep de • es 
Alman istihkamları çok hırpalanmıştır. Bir 

lngiliz tayyare gemisi batırıldı 

Rus - Alman toprak taksimi 
Leh/ilerin kahramanca müdafaası devamdadır 

Leh Cumhurreisi bir beyanname neşretti 
beraber buluşacaktır. Geçenlerde ol- Bu mıntakaların zirai bakımdan Rusyanın garantisinde olmadıkların- --------------
duğu gibi bir içtima daha akdeyli- ihmali biraz ehemmi)~etılidir. Sınai dan tereddüddedirler. 
yerek Sovyet Rusyanın son hareke- cihetten ehemmiyetleri ise cüzidir. Bunun Rusya için ehemmiyeti fev-
tinin ihdas ettiği vaziyet konuşula- Diğer \araftan Almanların temin kaladedir. 
cak ve iki hükumetin müşterek hattı etmiş oldukları bedelin oldukça zen- Çünkü Finlandiya körfezinin ce-
harek~tleri tespit olunacaktır. gin olduğu görülmektedir. nup sahillerinde Sovyetlerin tama -

Cernautzi, 18 (A.A.) - Polonya Bu sebeplerden dolayı Almanya- men serbest kalmalarına sebep ola-
reisicumhuru Musiski, refakatinde nın garantisini vaktiyle kabul etmiş - Baıtarafı 3 ncü Sahifede -
hükumet erkanı bulunduğu halde ccc***n•-----
Romanya hududunda kain Kuty'ye 
ge1miştir. 

Londra, 18 (A.A.) - Bükreşten 
Röyter ajansına bildiriyor: 

Resmi bir menbadan öğrenildiği
ne göre Moskovadaki Romen sefiri-

Amerikalılara •• gore 
ne Romanyaııın bitarafhğına riayet B Ik ı ı 
e~ileceği hakkında tem~nat verilmiş- a an ı ar 
tır. Romanyanın kendı hududlarını harbe ~ire~ 

cek, ateş büyüyecek! 
her türlü tecavüze karşı müdafaa 
etmeğe kat'ı ı-urette azmetmiş oldu
ğu ve icabeden ihtiyat tedbirleri da
ha ş!mdiden almış bulunduğu beyan 
edilmektedir. 

Polonya, Leh - Rumen muahedesi B } 
mucibince Romanyanın muavenetini i naena ey h Bal kanlıları takviye lazım 
istemek iizere Bükreş hükumetine 
katiyyen müracaatta bulunmamıştır. 

Paris, 18 (Radyo) - Havas ajan
sı Moskovadan şu haberleri bildiri
yor: 

Seferberliğin burada tevlid ettiği 
heyecan büyük olmuştur. Halkın gı
da maddelerine olan hücumu fazla
dır. Almanların niyetlerine vakıf o
lanlar düşmanın yorulmuş ve 
kuvvei maneviyesi kırılmış dahi olsa, 
ona karşı kazanılan muvaffakıyetin 
icra ettiği !>üyük tesiri daha iyi an
larlar. 

Şüphesiz Almanların pek zengin 
petrolleri, madenleri ihtiva eden 

Vaşington, 18 (A.A.) - Rusların 
naziler yanında Polonyaya girişi A
merika efkarı umumiyesinde komü
nistlik aleyhindeki cereyanı kuvvet
lendirmiş ve demokrasi müdafilerine 
karşı daha büyük bir muhabbet ce
reyanı uyandırmıştır. 

Polonyanın Sovyetler tarafından 
istilası, Polonyadaki Rus ekalliyeti
nin tehlikede bulunduğuna dair Sov
yet matbuatının yazılarındanberi, 
Amerika siyası mahafilince bekleni
yordu. 

Vaşington diplomatik mahafili 
Sovyetler birl!ğinin ihtilafa iştiraki-

nin Balkan memleketlerini de harbe 
sürükliyerek Avrupadaki harbi da
ha ziyade genişleteceği mütaleasın
dadır. 
Balk~n memleketlerinin ingiltere 

ve Fransa tarafından silah ve mü -
himmatça besletilmesi diplomatik 
müşahitlerin ekserisi tarafından za
ruri ve birinci derecede mühim bir 
mesele olarak telakki edilmektedir. 

Bu ayni miişahitler Avrupa buh
ranında Amerikaya mühim vazifeler 
terettüp ettiği ve silah ambargosu -
nun kaldırılmasının zaruri bir mahi
yet aldığı kanaatindedir. 

Bir itham: Hitlerden sonra şimdi de 
Stalin cinayeti mi ? 

Moskova
nın tebliği 

Alınan şehirler ve 
düşürülen Leh 

tayyareleri 
l\foskova, 18 (A.A.) - Kızılordu 

genel kurmayı 17 eyliil harekatı hak
kında aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

17 eylUI sabahı işçi ve köylü ordusu 
kıtaatı bütün garp hattı boyunca, Le
tonya ile Sovyetler birliği hududunu 
teşkil eden garbi Dvina,dan Sovyetler 
birliği ile Romanya hududu olan Din· 
yester nehri arasında geçmiştir. 

Polonya ordusunun hafif ileri ka
rakolları ile ihtiyatlarını geri atarak 
Sovyet kıtaatı 17 e.rIUI akşamı garbi 
Bielorusyada Kuluboke şehriyle Para
fianovo istasyonuna varmış ve Volo
jin şehriyle Nolodeczno demirvolu il
tisak istasyonunu ele geçirmiştir. 

Baranoviczi istikametinde Kızılor
du kıtaatı Niemen nehrini zorlıvarak 
Korelice, Mir, Poloneckayı ve Bara
noviczi demiryolu iltisak noktası ile 
Snovu işP,"al etmiştir. 

Sovyet hava kuvvetleri yedi Polon
- Devamı 3 ncü Sahifede -

CEPHELERDE 
Varşova'dan 

_) 

Berlin'den lngiliz ve Fransız gazetelerine göre 
Paris, 18 (A.A.) - Düşmanın a- Paris, 18 (Radyo) - Garp cephe- Londra, ıs (Radyo) Bir Al-

det ve malzeme itibariyle olan fai- sinde: man tahtelbahiri Atlai> denizinde ln-

H •ti • k ı k d h ' - Devamı 3 ncü Sahifede - Son rirmi dört gaat zarfmdn cephe g:liz filo::-unun tahtelbahir taharrisi 

ı erızm Yı ı ıncaya a ar arp r ' sakin bir vaziyet alnıaktndır. İki tn- faaliyetine iştirak etmiş bulunan Ku-• 1 A 1 raf_ topç:usu gerileri dövmekten ziyade rajüs iı:;m 'nele ki tayyare gemisini tor-

k tacız ateşiyle iktifa etmektedir. Diin pilliyerek batırmıştır. s ere gece ve bugün Re~~ "<:. ~Ioz:J <'ephesin- Hadiseyi uzaktan gören diğer ln 
Rusyanın maksadı, Almanyayı durdurmak mı, yoksa D -DcvamıJuncusahıfede- -Devamılncü Sahifede-

anlaşmaya dayanan bir istila mıdır? avet n,·yasa veoo 11/lahsuller 
fngiliz gazetelerine göre: )er zuhur etmesi ihtimalden uzak de- dudunda kuvvetli bir Kızılordunun 310 - 326 topçu ve ölç- r ~ l Yl ~ 
Londra, 18 (A.A.) - Daily Tel- ğildir. mevcudiyeti, Hitlerin kuvvetlcrin-

graf gazetesine göre Sovyetler birli- Sovyetlerle Almanlar arasındaki den mühim bir kısmını, Zigfrid cep- me sınıfından of an şöf or· 
ği harekete geçmekte Almanyaya ademi tecavüz paktı, Hitlerin Avus- besinde kuvvete ihtiyaç olduğu bir 1 1 l , 
karşı kendi-:ini müdafaa etmek i::;te- turya, Çekoslovakya ve Polonya ile zamanda, atıl bir vaziyette lııraka- er e gayrimüs İm san at-
miştir. Alman kıtal arının seri ileri imzaladığı paktlardan daha kıymet- caktır. k" J v l 
hareketi ve Sovyetlerin garp hudu- li olmıyabilir. Stalin, mağlup Polon- 2 - :MağJap Polonva dirilecektir. ar ar çagırı ıyor 
du için bu ilerlemelerin teşkil ettiği yanın üzel'ine geçen Alman silindiri- Times diyor ki: · İzmir askerlik şubesinden: 
tehlike,• Sovyetler birliğini endişeye ne endişe ile bakmaktadır. Çünkü cSovyetler birliğine ı-adece sulh l - 310 (dahil) 326 (dahil) 
düşürmüştür. bu silindiri kullanan adam, bir dal- teklif etmenin büyük bii· şey ifade yeı·Ji ve yabancı topçu ve ölçme 

Polonyanın tamamiyle Alman ha- gn1'ık eseri olarak daha ileri de ge- etmediğini ve bir tek kur~un atma- sınıfından olan şoförlerin. 
kimiyeti altına girmesini mahzurlu çebilir. dan Sovyetlere iki Polonya eyaleti 2 - 310 (dahil) 326 (dahil) 

· S 1 S ı H ti A d k hedi,·e etmenin daha cazı·p bı'ı• c::e~· '·erli ve .v·ı h:mcı ga,ni bhim ..;a-gôren ovyetler birliği menfaat eri- ta in, i erin vrupa a en ço " :.- " 
ni devamlı bir şekilde temin etmek Ukranya anbarında gözü olduğun - <>lacağını Almanlar pek iyi biliyor- natkar olanlarm hemen şubeye 
1çin yeni dostlariyle çarpışmnyı göze dan şüphe etmemektedir. İstikbalde lardı. Binaenaleyh, Almanlaı', vu- gelmeleri lazımdır. 1 
almıştır. İki büyük ordu, bu şerait vaziyet mı şek l alır;.ıa alsın değiş- racaklar, Sovyetler de hiç bir gayret !~ - Gelm'yenlt=!rin \ 'e "anatını 
altında karşıla~acakları jçin netice- miyecek iki nokta vardır: "arfetmeden bazı mıntakaları elleri-! ~ak~I~·aı1laı rn hakkında derhal ka- j 
de harbi doğurabilecek olan hadise- 1 - Sovyetler birliğinin garp hu- - Devamı 3 üncü sahifede - ~ .. n.ı •11.H." .. rn.1ıııı1ııe.,.te...,'.a.ıı.ıl.a .. cı.1 k.·t.1 ... • __ 

Hükômet her )aylığı 
gösterıyor 

icabında bizzat rnübayaat yapacak
tır. Hey'et Ankaradaı döndü 

- Ya-ısı 2 inci sahifenin başında -



(ANADOLU, 

Pivcsa ve JY!ahsuller 

Hükumet her ko· 

lavlığı gösterecek p J h •• k" • İzmir ve.Ege iktı adiyatını alaka- o onya u umetı 
dar eden ışler etrafında Ankarada 
t~m.aslar .. yapmaktn olan heyet şeh-
nmıze d.onmustür. Heyete dahil bu- • d k? 
lunan Tıcaret Odası umumi katibi 

:g~~ ~~~~u~~rıa~iı~ ;:k~~ğ~O-~~aı;;:i~ nereye gı ece e 
yon liralık mahsuhin bir kısmı ağaç
lardan toplanmak üzere, b:r kısmı 
sergilerde, bir kı mı da pazarlarda R • • h M . k• b i~i. Bu arada vapur seferlerinin ke- e ISJCU m Ur USIS ) aşkumandan 
sılme f, seferler başladıktan sonra ' 
d~ ~ankaıarın ihracat ve ikaıarını Rydz Smı·gı ve nazırlar R 
guçlukle ve az olarak kabul etmele- O• 
ri, sterlinin sukutu, harp tehlikesi J ·ı . .1 sig~rtası~ t~k~ priml~rinin müphem manya ya 1 tıca ettı er 
netıcelerı gıbı haller ıhracatı zorlaş- ' 
tırmıştı. İzmirde yapılan toplantılar Bükreş, l 8 (Radyo) - Polonya ketimize iltica eden Polonva cum-
ve hükumet merkeziyle vaki temas- haric!ye nazırı Koleınel Bek, Rumen hurreisi Musi ki ile nazırİarını mi

Alman Ordusu 
Garp cephesinde taarruza geçm~
ğe hazırlanıy,,r. T ayvareler de 

toplanıyor 
Berlin, 18 (Radyo) - A lman hn

va kuvvetleri, şark cephesindeki fa
aliyetlerini ikmal etmişler ve Alman
yaya dônerek tecemmü etmeğe baş
lamı§lardır. 

Şark cephesinden garp cephesine 
dönecek olan Alman kıtaatı, Fransız 

ordularına karşı kat'i taarruzda bu
lunacaklar ve bu orduları Alman top 
raklarından çıkarmağa çalışacaklar
dır. 

Alman ordularının, düşmanı tar -
dettikten sonra Fransız toprakları
na girmiyecekleri söyleniyor. 

00 

19 eylul 1939 Sah 

Vapur seferleri 
Devlet denizyollarının Tırhan va

puru, dün istanbuldnn limanımıza 
gelmiş, bir çok hamule ve yolcu ge
tirmiştir. Vapur seferleri intizamla 
devam edecektir. Önümüzdeki haf
ta içinde vapurlarımızın Mer:::in hat
tına da çıkacakları haber alınmıştır. 

B. R amaz an On:1t 
Terfian temyiz mahkemesi azalı

ğına tayin edilen asliye ceza hakimi 
B. Razaman Onat yarın ekspresle 
An karaya gidecek, yeni vnzif esine 
başlıyacaktır. 

Balıkcılığımı z. 

lardan sonra ihracatÇıınrdan bir he- hududlarını geçince, orada bulunan safir etmeğe karar verdik. Toprak- M 
yetin ele Ankaraya gitmesi fa)dalı kordiplomatiği toplamak istemişse larımıza Polonyalı aristokrat aileler usı•skı•nı•n mı•ııetı•ne 
görülmüş, bu heyet, ticaret vekale- de, Romanya hüktlmeti müsaade et- le dört yüz mektep çocuğu da iltica 

Ege denizlerinde balıkçılığın inki· 
şafı hakkında izmir b~lıkçılar ce
miyeti reisliğinin dileğine nafia ve
kaletinden gelen bir cevapta, yalnız 
Ege denizi balıkçılarının değil, Tür
kiye balıkçılarının dileklerinin yeni 
su mahsulleri kanunu projesindP \'Pr 
aldığı Ye projenin, Büyük M ilet 
Meclisine sevkedildiği bildirilmiştir. 

tjv]e başvekliletle temasını yapmış, memi. ve bunun üzerine kordiploma- t . t• H tl 1 .J - t"k d - ı t e mış ır. u ud arımızı geçen ve iki 
ihracatn mani en kuçük pürüzleri bi- ı agı mış ır. ki • 
le kökünden kaldıracak müsbet ted- Rumen topraklarına iltica eden bin kişiden ibaret olan Leh askerle- ac Gelenler, g idenler birler hükumetçe alınmışbr. l\lüstah- Leh mültecileri on bin kişiye baliğ riyle pilotları yaralı 100 tayyare de ı ı m es aJI 
silip, her hangi vaziyet karşıc:ıında olmuştur. bitaraflığımıza binaen silahtan tec-malını yangından mal kaçırır gibi e- Budapeşte, 18 (Radyo) _ Polon- rid ed lmfştir. Londra, 18 (Radyo) - Polonya itibaren İngiltere ve Fransanın mu - Manisa mebusu B. Kani Kara Os-
linden çıkarmağa çalışma ı kadar hü- ya muhacirleri, Macar hududlanna Hükf1met, Polonya cumhurreisi cumhur reisi :\fus:ski, bugün Rumen kadderatiyle beraberdir. İngiltere ve man l\Ianisadan, istanbul üniversite· 

ku t
. · · "t . d 'Iusiskinin BUkrecıte, mareşal R'-·dz hududlarma varmış ve Koşo'dan Leh Fransa, medeni'-·et, adalet ve insaniye- si hukuk profesörü Samim !stanbul· 

me ımızı mu ees ır e en nokta ol- akın etmeg-e bac:lamıcılardır. Hu·'kQ- "' " fil · .J mamıştır. :.' "' Smiglinin Varyola ve diğer Leh nazır- ~ etme hitaben bu mesajı vermiş- tin kurtulması için harp ediyorlar. dan, maden arama müdürü Adnan 
Onun için hükumet, banka ve koo- met, yalnız zenginleri kabul etmeğe larının da, şimdilik Slaniçada otur- tır: Bu itibarla biz de, halasımızı onlardan Cahid Ankaradan, iran büyük elçi-

t"fl karar vermiştir. Macar hududlarına malnrına mü aade edecektir. «Ordumuz, memleketimize saldıran bekliyeceğiz. Vatandaşlarım! Bu feJa- liği müsteşarı B. Massond Ankara-
pera ı ere emtia üzerine avans ya- iltica eden Leh n kerlerı· de sı"laAhtan k U k Pılmak üze · b' d d b .. Bü reş, 18 (Radyo) - Alilkadar m tefevvik düşmana karcı bütün kuv et geçicidir. Kalbimin sızladığı bir dan §ehrimize gelmişlerdir. 

re genış r yar ım a u- tecrid olunacaktır. h f d "' d b lunmuştur. Uizım oldukça gene ya- ma a il e söylendiğine göre , Leh vetiyle çarpışırken Sovyet R usya bey- an a size ildiririm ki, Polonyanın mu K .. J .. .. 
pacaktır. Hükumet icabında doğru- Pari • 18 (Radyo) - Letonyanın reb"cumhuru ile nazırları, yakında nelmilel uhudatı ~·akla it ' kadderatını idare etmekte devam için, oy umuz e 
dan doğruya piyasadan mübayaatta muhtelif yerlerine inen 60 Leh tay- Kö~tenceye gidecekler ve bir zırhlı- . ) : a ın.a .almış hUkumeti emin bir yere nakletmeğe Vilih•et makamı bütün ziraat mer 
bulunacaktır. yare~i, derhal silahtan tecrid ed 1- ya binerek, oradan )Iar.silyaya gide- \e topraklarımı~a t:cavüz etmıştır. karar verdim. Şeref ve milli gururu- murluklarına bir tamim göndererek, 

Nitekim Adanada pamuk mü baya- miştir. ceklerdir. Polonya hükumetinin ne- . ~h vat~nı, şımdıye ~adar. defaatla nuzu muhafaza ve müdafaa etmekte dOnya harp durumu dolayısiyle yi-
ası başlamıştır. Hükumetiz erkanı, Bükreş, 18 (Radyo) - Başveklile- rede karar kılacağı belli değildir. ıstılaya ugraAmıştır. l\Iüstevlı~er kah devam ediniz ve ümidiniz i kesmeyi- yecek maddeler istihsalatında miis-
halkm harp dolayısiyle vukuu mel- tin bu akşam neşrettiği resmi bir teb- Leh hükumeti, bir rivayete naza- şarktan ve kah garptan gelmışlerdir. niz. Allah bi1i nihayet zafere ulaştı • tahsil:n teşvikini, hububat ve ezcUm 
buz gayri tabii haller karşııundn !iğde deniliyor ki: ran ya Pariste vPyahud da Londrada Polonyanın mukadderatı, şu andan racaktır. le patates ziraatına büyük ehemmi-

heyecanlanıp malını hemen elden çı- Son hildiseler yUzünden memle- kurulacaktır. Harı·cı·ye Vekı·ıı·mı·z yet verflmBesiırbildtfrailymişı·tnir. 
~fr~mağa kalkmamasını istemekte- Çember/ay istifa mi edecek 

Turgud Türkoğlu bunu müte- Londra, 18 (Radyo) _ Başvekil mara ını tenvir eyliyecektir. St f . • •• b• R İlk tedrisat milfettişler "nden Bay 
akıp demiştir ki: Çemberlayn, <;arşamba günü toplana- Atina. 18 (Radyo) - Londradan e anJ. C j lnSIIla gore yarın Jr US Hüseyi!1 :\I~ya? .ödemiş mıntakası-

- Ankara bize açık, kat'i ve e- cak olan Avam kamarasında umumi haber veriliyor: na tayın edılmıştır. 
min bir ifacle ile şunu söyledi ve her- vaziyet hakkında beyanatta buluna - B. Çemberlayn çarşamba günü A- vapuril d Odesa'ya gı·decek 0000 

kese de öylememizi emretti: \!ak ve Rus ordularının Polonya top - vam kamnı·asında umumi vaziyet hak- Z aval/ ı 
c Hiiktlmetimlz her hangi bir ma- raklarınrı girmeleri hadisesi münnse- kında izahat verdikten sonra, siyase- Roma, 18 (Radyo) - Stefani A- in hareket edecek ve orada bir Rus 

lımızın değerinden aşağı satılmasını betiyle, harpten evvel Mo kovada ce- tinin tasvip edilip edilmediğini anla - jansı bildiriyor: yapuruna binerek doğruca Odesaya Geçenlerde Alsancakta havagaZ\ 
asla istemez. Ve bunun için de her ne reyan .~tmiş ola~ İngiliz. Rus. Fran- ma~ i~tiyecek ve ~araftarları i.:>terler- Türkiye hal'iciye vekili B. Şükrü gidecektir. ' fabrıka ı önünde denizde bulunan 
lazım ise mutlaka yapacaktır. sız mu7~kerelerı hakkında Avam ka- se ıstıfa edeccektır. Sar ~ 1 A k d İ t b I cesedin hüviyeti tespit edilmiştir. Ce-

:\!Ustahsfl cephesi bu şekilde hal- **- acog u, yarın n ara an s an u- 1 sedin bulunduğu yerde elde ed len 
!edildikten sonra mühim bir nokta F bir nüfus hüviyet cüzdanı, bu cese-
kalıyordu, ransa 'da Rus orduları din 323 doğumlu balıkçı ismaile ait 

O da ihracatı aksamadan yUrUte- DaJadiye Almanya olduğunu göstermiştir. Cesedin üze-
bilmek.. • Rusycıya karşı inf il Alman ve Macar kıtaatile rfndeki :yara ve bere izlerinden, el 

Bu husustaki dileklerimz şunlar- Gamelen v~ P.:>l Rey- Kovduğu Yahudileri ve ayaklarının iple bağlanmış olma-
dı : başladı karşı'aş tı!ar sından bir cinayete kurban gittiği 

l - Harp tehlikesine karşı sigor- no i 1 e k ~nuştu teP rar ço ğırıy J / tahmin edilen ismailin, ölUmil hak-
ta işi. Paris, 18 (Radyo) - 'Matbuat, Berlln. 18 (Radyo} - Alman or- kındaki tahkikata adliyece ehemmi~ 

Bu meseleyi hükOmetimiz derhal Rus ordularının Polonya toprakları- duları, bugUn Rus orduları ile Brest- Pnris, 18 (Radyo) - Başvekil AnverR, 18 (Radyo) - Bura Al- yetle devam olunmaktadır. 
halletti ve halen de merkez banka- na ileri harekete geçme inden dola- litovskta karşılaşmışlar ve tezahürat- Daladiye, bugün başkumandan Ga - man konsoloshaneslnln kapısına talik 
sının izmir şube ine lfizımgelen tali- il de~in bir . infialle bah ~tmekt~, la selilmlaşmışlnrıdır. melen ile maliye nazırı Pol Reynoyu edilen bir !lfıncln, ~lma~yadan ko~u- - =·*·=-
mat verilmiş bulunuyor. bolşe~ı~m yc~ıne Ru y~da es~ı ~ar .. sı- Budape•.e. 18 (Rad~·o) - R sor- kabul etmiş ve uzun müddet konuş- lan ~nh~dı sana~karlaı~n, Alman~a- Mekl l 1 

2 - İhracata ait dökümanların ynsctının kaım oldugunu ılerı su - ,. .J • u . va donebıleceklerı ve hUkümetçe mu- ep er .:ı e 
bankalar tarafından kabulü. rerek FTansada komUni t partisinin duları, bu akşam l\'Iacarı"ttan hudud- muş~ur. '!adere edilmiş olan gayri menkulleri- D l b , 

İzmfrdeki bankalarımız filvaki bu Jerh~l Hiğvını ve bütün komüni tle- ıarına varmışlar ve 1\Iacar hudud mu- G ., b I . ld nin kendilerine iade olunacağı bildi - er s er aş. ıyor 
dokümanları tamamile reddediyor rin te\ k fini i4emektedir. Komünist hafızları ile selamlnşmı§lardır. o e Sin yı 1 z l rilmiştir. Bu ilin, hiç bir tesir uyan- Lise ve ortaokullar müdürleri iç-
değildiler. Ancak vaziyet dolayısiy- partisi re:si istifa etmiştir. Bundan L dırmmaıştır. timaı dün öğleden sonra kültUr di. 
le artan bu işde bankaların diğer yıl- başka amele federasyonu da bir be- etonya Ebediyen söndii! A manı'arın zay·ıatı rektörlüğünde yapılmıştır. )laarif 
!ara nazaran daha geniş bir mikvas- rannnme nesretmfş ve Rusların Po - k - vekaletinden gelmiş olan mekteple-

.J • "d p 1 h · • · · Brü sel, 18 (Radyo) - Almanya-ta ermaye kullanmaları lazımgel - onya topraklarına girmelerıni şı - o onya mu ac r.erını rin vakit cedvelleri üzer nele müza-
yordu ki merkezlerinden esaslı tali- 'etle prote to ettikten sonra, Fran- kabul edecek dnn gelen yolcular, Almanya propa- Lomlra. 18 (Radyo) - Almanlar kereler yapılmış, mekteplerin vazi-
mat almadan bu yolda yürüyemez- ı:;ız amelesinin bundan sonra Prole- ganda nazırı Dr. Göbels ile Dr. Stray- harbin başlangıcından bu~üne kadar yeti tespit edilmiştir. 
}erdi. tariya ile hiç bir alfıkası kalmadığı- Paris, 18 (Radyo) Polonya şedr~n artık anılmadık~arını söyle~ek- ıark ce~he7inde üç yüz tayya.re ile. en Bazı okullarda talebe kavıd mik-

lşte biz, zaten buradaki banka mü nı ilan e,rlemiştir. n h . 1 . k f"l l h r d L te ırler. Bunun sebebı, Doktor Gobel- kıymetlı p:lotlarını kaybetmışlerdır. tarı, geçen seneye nazaran fazladır. 
dür lerinin merkezleriyle alil.kalana- v t 1 u a~ır. erı, a ı e er a ın e eton- sin komünist düşmanı olmasıdır. Talebe kaydına 15 birinciteşrin ta-
rak işlerini ihtiyaca göre yürütebil - arsova a eş yaya ıltıcaya başlamışlardır. Leton- Doktor Göbels, Rusya sabık harici- ·~~tıZ\"j" M rih:ne kadar devam edilecektir. Yal-
mek için i tedikler alfıhiyetlerin ~a hükumeti, bunları kabul etmeğe ye komiseri Litvinof gibi artık feda e- _ Q RSASJ nız ,kinci lisenin birinci sınıfına (or-
biran eHel tahakkukunu temin et - . altında karar vermiştir. dilmiştir. Bu itibarin Göbelsin keskin ta kısma( kaydedilen talebe namzed 
miş olduk { • ı· d propagandası durmuş ve bu ayın on 1426 Alba~ rak tica- 5 75 13 sayısı 360 dir. Bir ayda bu miktarın 

Ve bankalarımızın ihcaratı te hil Yarşova, 18 (Rady ) - Varşova- ngı l Z onanması üçünde iracl edeceği bildirilmiş olan 1185 E naf bankası 6 12 beş yüze çıkması milmkün gl>rünınek 
için evvelce olduğu gibi bundan böv- nın teslimi için verilmiş olan mühlet Jk • Al h nutuk ta bittabi işitilmemiştir. 718 $. Patcrson 8 hl 75 tedir. 
le de ve dnha geniş bir şekilde yai i b tmiş ve şehrin tahliye<ıini konuş - l man ta tel bcı· B . . . 704 İnhisar idaresi 6 25 6 25 Lise, ortakokul ve sanat okulla -
lüzumu olduğu kadar çalışacakların- mak üzere Alman karargahına Po- hirt"nt" batırdı astıyanltl 556 jiro şüre 8 12 rında tedrisata önUmüzdeki pnzarte-
dan artık şUphemiz kalmamalıdır. lonyalılardan hiç bir murahhas gön- • • 164 Ş. Remzi 5 75 7 50 si sabahı başlanacaktır. Mekteple-

3 - Avan siirmanşandiz .çin ele derilmemiş olduğu için, bu gece Al- Lontlra, 18 (Radyo) - Son dakika Lonclra sefır l oldu 162 j. Kohen 6 25 8 75 rin vakit cedvelleri liselerle şehir 
bankalarımızın muamele yapmaları man topçu u tarafıııdan Varşovaııın da alınan bir habere göre İngiliz do R 18 (R 1 ) H . . 134 Akseki ban. 7 25 11 50 muallim mekteplerinde ve orta okul-
temin edilmiştir. . bombardımanına başlanmıştır. Şehir nanması lıugiin iki Alma~ tahtelbahi- t?mail t a~yo t.- .t~r1ıcı1ye ne- 207 l\l. H. Nazlı 6 75 8 larda tatbik olunacaktır. C'rte tedri-

4 - İngil'z lira rnın düşmesinden ateş altınd:\ dır. rini bat{rmıştır - zLaredı m 1 8. 1~~~rı tas . ıyadn~lı. tt~ yanın l3l Ş. Riza halef. 
6 1

1°0 ~ o sat yapan mektepler için ayrıca bir 
. b"A b" h 

1 
h · on ra e çı ıgıne ayın e ı mış ır. 160 Hamdi Ak 9 o . ga.s\·rıtta 11 ır dak' (aK~ıl olmuştu. R omen hudutlar ı ccc***>n 109 s.'Erkin . 7 75 10 50 program hazırlanmıştır. Tek tedrı-

a 1ş esnasın a ·ı ur) un tesbiti 8 8 7.,- sat vapan or taokul ve liseler talebe-

A k d 
105 P. l\Iihalef .J 

kabul edildiğinden ihracatçının sa- k d n ara a pası•f korun-- 52 s. Beyazıt 9 50 g 50 si pazartesi gUnU sabah saat sekizde 
tıştan sonra muhtemel ziyanı artık Q 1J a TJ f - 29 }l. Ali 7 7 derse gireceklerdir. 45 şer dakikalık 
bnhi mevzuu olamaz. 22 P. P aci 8 8 beş ders sa at on Uçte nihayet bula-

5 _ Takas primlerinin takas li- Roma, l8 (Radyo) - Bu akşam ma tecru•• besı• 38 A . R. üzümcü 12 12 cak , Cumar tesi gUnleri yalnız S ders 
mited şirketi tarafından yüzde 90 saat 19,30 da jale. kiyi işgal eden Rus 14 F. Soydan 7 50 7 50 okutulacaktır. 

orduları, cenuba doğru ilerlemişler ve Ç"ft d d ni:sbetinde peşin olarak verilmesi ka- 9 D. Arditi 7 75 8 ı e te risat yapan mektepler e 

bul ed lmi
"t.·r. Romen hududlarına dayanmışlardır. A k l8 (H i s Y. t. Tal"t 8 8 sabah grupları saat 7,40 da mekte-,., n ara, usus ) - Bugün Ankarada pasif korunma tecr übeleri u Alınan haberlere göre, Romen hudud- yapılmış, ço~ ı:ıuv~ffnkıyctli ve şayanı takdir neticeler alınmıştır. HilkU- ----- be gelecek, beş dersi saat 12,15 de 

Bundan evvel böyle olmadığı için 
prim sahipleri ileride ne alacaklnrı-
ııı bilemediklerinden takas usulün -
den matlOp olan netice de müsbet bir 
şek ide neticelenemiyordu. Şimdi, 
kurun tespiti, takas primlerinin der
hal tediyesi ha eb:yle f tfkrar hasıl 
ol duğundan derhal borsamızda mah
sullerimizin nevine göre kilo başına 
bir kaç kuruş kazanmaları lazımdır. 
Yeni hükOmetimiz"n yukarıda yap -
tığını söylediğim f edakarltkların 
müsbet neticeleri derhal piyasada 

ları derhal kapatılmıştır. ~ete n;ıerkez~~ın bır ~ava taarruzuna uğrıyacağı, muhtelif vasıtalarla şe- 5888 bit irecekler dir. Cumartesi günleri: 
R omen R ol lanın bir hı~ hnıkına ılun edflınce, halk muntazam bir şekilde sığınaklara yerle<ı >1131 birinci g r uplar saat 10-15 de ikincı 

~nış, sokaklarda yalnız gazeteciler , foto muhabir ler i, vazife a lan polis, ,iruplar 13 de derslerini tamamhY~· 
mektubu ı~faiye ~urupl~rı kalm~ş, . biraz sonr a yedişer t ayyareden mürekkep ik' 57014 caklardır. 

fılo şehır üzerıne gelmıştır. Düşman hava kuvvetlerine ateş açılmış fa- No. F iyat --- ** 
Paris, 18 (A.A.) - Son seneler 

zarfında komünizme taraftar olan 
muharrir Romain Rolland, başvekil 
Daladiyeye bir mektup göndererek 
Hitlerizme karşı takip ettiği :;iyaset
ten dolayı kendisini hararetle t ebrik 
etmiştir. 

k~t bu tayyareler, bazı büyük binaları tahrip etmişler, meydanlara' ipe- 7
8 

6
7 

57~ Evl~nme 
nt .b?m~aları atmı şlardır. Tahrip edilen binaların enkazı, derhal temiz-
lettırılmış, enkaz altında kalarak yaralandıkları farzedilenler hastanelere 9 8 25 
kaldırılmış, gazlı ;mmtakalar sUratle temizlettirilmiştir. Bütün vasıtaların l O 11 

ve vaz:fe~~rl~rın fevkalade sUr atle, muvaffakıyetle iş görmeler i. bilha 11 / t C I R 
sa başvekılımız D r. Refik Saydamın takdirlerivle karşılanmı<ıtır. Düsman 
tayyareleri. farzedilen filo, Çankaya köşkUne ·de bomba a~ak 1"stem" ı"şs" Çu. 

1 İzmi ri nyakından tanı)•ıp sevdiğ! 

ıı nrkadaşımız u~e muallimi Necatı 
Çıftçinin kızı Bn. Zuhal Ç"ftçi ile ,·e
teriner B. Şahap Kurturalın nikAhl~-
rı, dün gece saat 11 de güzide b:t 

12 davetli gurubu müvacehesinde kıyıl-
görülmek Jazımdır. --------------

Ege bölgesi ekonomisi namına, mem
leketimizi, milletimizi pek yakından 
aHikadar kılan ve faydalandıracak 
olan bu kararlar namına hükOmeti
mize şükranlarımızı sunmak borcu
muzdur, vnzifem"zdir. 

k f k "' 487 Şerif Remzi 7 50 de u\•vetlı mildn aa arşısında muvaffak olamamış, bu tayyarelerde 
bir kısmı düşUrillmUştar. 230 Esnaf bankası 6 75 

199 B. S. Alazraki 6 
13 mıştır. Genç çiftin saadeti r·ni diler. 

8 25 baba ve analığın bu aadPt ı ;cırn'k H ükumetimiz, ihrarat tacirlerimiz 
den bunu kat'i olarak istemektedir 
ve istemeğe de haklıdır. 

6 - Bazı ihracat maddelerimizin 
de lisan~a al mnsı rica eclildi. 

H ükumetin iz stoklnrı, rekolteleri 
tesbit ile meşguldUr. İcap ettikçe sı
rası geldikçe bu arzuların da yerine 
getirileceği vadedildi. 

H ulfisa hüktlmet miz dikkatle, a
Hika ile şUkrana Hiyık bir hassasb•et
le heyetimizi dinlemiştir. Ye aldığı 
kararların tatbik mevkiine girmesini 
de derhal tebliğ' eylemiştir. 

Bizi oraya a önderenler namına, 

Şe fimizdeki biitü~ tüccarlar, bu
gün ticaret ve sanayı odası salonun
da bir içfmaa davet edilmişlerdir. 
Bu toplantıda ihracatçılardan mU -
rekkep heyetin Ankarada yaptığı te
şebbü ler neticesinde Yarılan netice 
ve hükOmetçe derhal alınacak ted
birler hakkında ihracatçılara malQ. 
mat verilecektir. 

Millet Meciisinde Müzakereler 119 M.H.Nazıı 6 
17.1 Şerif Riza Ha. 7 25 

:Ankara, 18 (l~ususi. ~~h~birimizden) - Büyük Millet )Ieclisi, bugiin 103 A. Muhtar 7 
B. Refet Cnnıtezııı reı~lıgnae toplanmıştır. Celse açılınca Knslr.monu 102 lzzi ve Ali F esli 7 
mebusu B. HUsnil Açıksöz w Trabzon mebusu B. Süleyman S1rrının ve- 84 l\I. j . Tnrnnto 7 50 
fatl arına dair Ilaşveki1let tezkeresi okunmuş, birer dakika sükut edilmek 70 B. j. Fırnnko 7 50 
surefyle son ihtiram rnzıfe .. i yeritıı~ geti•·ilmişt!r. )Hıf Pnkıben Edirne 47 F. Solnri 8 75 
mebusluğuna intihap edilen B. Temel Göksel ve İspartn mebusluğun:> ----
seçi'en B. Remzi Tinel 1ahlif edilm!şJerllır. BEııı azanın mezuniyetlerine 1622 Yekun 

aı~ riyaset divanı mazbahsı tkunmuş, kfıfı.ıl oltıı muşııır. Daha s.mru 41601 Dilnkü )'ekfin 
1988 senesi büdcesirıin muhtelif fasılları arnsmda 350 bin liralık müna- --- -
kale yapılması hakkındaki maliye encümeni mazbatasının mfürnkeri!:.ii 43273 U. yekOn 
l'elec€-k lçtimaa hırakılmı~, ı:ı.ızartesi ~Un!! top ıtnılm~ık üzera celseye ~on P A M U K 
vodmistir. ?l ı:t B . 

l3 eden arkadaşımız • ·ecati ("f (
0 

j)e 
~ refikasına da tebriklerimizi sunnrız. 

~o - -=*---
8 oO Öd ' A . '"dd · · ,j 7 

75 
emıt gırceza mu eıurnıım• 

11 
l\Iırniı.:n ıt ,.lıv~ c••ı. 11 tınkıuıı ·: l'"' 

13 50 
lil terfuı n t>•lenıı., Cu.n 11 r"'I'°' mıHl
dci11nı11mıtıv-11r .. l;lvtı. ,.fiılrrıı• . .. 11 :ı· 

l 1.Jlt"~l hı.sırı " t"•tıı• .. ~ ll';f't'.- .;f'h l" 111 17 ~ 
\ ı.:~ımıstı• Y ••nı v:ıı. 1 f .. < rri. 011 nııı • - --

Fuarının ı J:E>:ı:en ler .. 
ı }'11:-ırımızı 2~ guııde 5G4,782 kışı 

S9 ı ~ezmıştir. 



----~-·~--- -

l&oskova'nın 

Tebliği 
Almao tedhişi 

- Baştarafı 1 ı:ncj sahifede - Ver • l l k l k 
ya avcı tayyaresini düşürmüş ve Uç 1. ~ yer lS)'an ar a QTŞI anma ta 
Polonya bombardıman tayyaresini de Pal'is, 18 (Radyo) - Havas ajan- kerlerln derhal terhisi için emir ve
yere inmeğe mecbur ederek müı-ette- sı Belgraddan $U haberi vermistir: rilmiştir. 
batını tevkif eylemiştr. Slovakyada Bratislavadan gelen Çekyada ve Slovakyada harp ba~-

Her tarafta halk Kızılordu kıtaatı- haberlere göre Alman başkuman- lıyalıberi tedh'ş hareketi devamda-
nı Se\'inçle karşılamaktadır. danlığı, Slovak ordu:-;uuun terhisini dır. 

BUkreş, 18 (A.A.) - Polonyada istemiştir. Geçpn Cumartesi günü Prağda on bin kişi tevkif edilmiş-
Zalec:zcyki şehri bu sabah saat sekiz Brat·sıavadaki Slovak askerleri is- tir. 
buçukta Sovyet kıtaatı tarafından iş- yan ederek silahlarını terketmişler- Eski başvekil Beran ve Çek ka-
gal olunmuştur. dir. tolik partisi eski reisi Spaak da tev-

Bükreş, 18 (A.A.) - Sovyet rad- Bunlar, başlarınJakı Alman zalı·t- kif eclilenler al'asındadır. Hodzanın 
yosu dün saat. 21.40 da Pol~n.Ya ordu- !erini iRtememektedirler. Bunu ra- ç ftçi partisi mensup lan ile ekono -
sunun ~ayıf hır mukav~metı .11.e karş~- panların yaşlı ihtiya1.lar olduğu gö- mik partisi şefi S:darın bir çok ar
laşan. I\.ızılordunun. ~aranovıezada şı- rüldüğünden 35 - 4fı yaşındaki as - kadasları da tevkif edilmişlerdir. 
mendıfer hattının ıltısak noktasını ve *** " 
R D b Zb h . l • • . C«« >>>-----OVOnO, u no, , araz şe ır erını ış-

ga) ettiğini bildiı'miştir. Sovyet tayya. ~ugoslavya'cla Demok-releri 7 Leh tayyaresi dpşürmüşler - ı ~ 
<lir. 

Tokyo, 18 (Radyo) - Bütün ga-

zı:teler, So\·yet Rusyanın Lehistanda- rası•lere karşı sempatı• ki a keri harekatını alaka ile takip e-
derek. Polonyanın bu şerait karşısın-
d~ pek az ~ünler yaşıyabileceğini ileri Belgrad, 17 (A.A.) - Havas A-
sürmektedı rler. jansı bildiriyor: 

Londra, 18 (Radyo) - Röyter A- Rusyanın Polonyaya karşı taarru-

A'Iacaristan 
Vaziyeti nasıl 

görüyor? 
Budapeşte, 18 (Radyo) - Macar 

gazeteleri, Sovyetlerin Polonyaya gi
rişlerini birinci sahifelerinde büyük 
manşetlerle haber vermekle beraber 
l\Iacaristanın lıtı vaziyet karşısındaki 
battı hareketini mütaleadan ictinap 
ediyorlar. Macar Üzak gazetesi, Ma
cal'istanın hattı hareketin'n, Avrupa. 
nın hattı hareketini cezri surette de
ğiştireceği mütaleasındadır. Bundan 
başka Rigen gazetesi, Polonyadan 
gelen son habel'leri zikrederek Po -
lonyaJıların 900 kilometre uzunlu
ğund&ki Polonya - Rusya hududun
daki Polonva kıtalarının kahraman· 
ca mukave;ı:tet ettiklerini yazıyor ve 
diyor ki: 

cPolonyalıların, ne dereceye kadar 
mukavemet edeceklerini ancak Al -
lah biliı.:. 

lVIaamafih burada bu endişelerin 
Son•etlerin Berlinin kalkınmasına mı 
medar olacağı, yoksa Sovyetlerin Al
manların kucağına mı atılacağı so • 
rulmaktadır. 

OOOCJO 

Rus Orduları 
Estonya, Letonya hudutlarında 

tahaşşud ediyormuş 
Londra, 18 (A.A.) - Polonya tedir. Paristen bild 'rildiğine göre 

radyosu, Sovyet kıtaatının Polonya- So\-yet kıtaatı, Estonya ve Letonya 
ya girmesi üzerine E tonya ve Leton- hududlarında tahaşşüd etmektedir. 
yada büyük lıir endişe hissedilme - l\foskova - Riga treni, dün ~iga:r~ 
ğe başlanılmış oİduğunu bildirmek- gelmemiştir. 

-----** 
Almanyada hayat !Iskandioavya Ha .. 

Patatesten başka hE'r riciye Nazırları 
şey vesika ile veriliyor Kopenhagda toplana' 

İstanbul, 18 (Hususi) - Alman- • • • 
yadaki Türk fulebesinin sonuncusu Tak Vaztyefı fetkık 
İhsan Balkır istanbula gelmiştir. Ber- • 
lin yüksek musiki mektebinde opera ettı ler 
t.ahsilini ?itir~ek üzere ~~en harp çı- Kopenhag, 18 (Radyo) _ lskandi-
kınca staJını ıkmal edemı) en bu gen_ç, navya devletleri hariciye nazırları bu· 
~Iıı:ıan~·ada p~tates~en başk.~ h:.r şeyın gün burada toplanmışlar Ye Rus or
ves.ıkaJ a tabı ol?ugunu, çunku pata- dularının Lehistan topraklarına ileri 
~esız kalanların ısyanından korkuld~- harekete başlamalarından mütevellit 
gunu, herkese. haftada 90 gram ya.g, vaziyeti tetkik eylemişlerdir 

jansımn Rigadan aldığı bir habere gö- zu Yugoslav efkarı umumiyesini hü
re, Sovyet askerleri Vilnayı da al - yük bir hayret ve fütura düşürmüş ve 

evvel resmen ilan edilen bitaraflığın 
mümkün olduğu kadar muhafazaaı 
hususundaki arzularında takviye et
mek olacaktır. 

mışlardır. tıpkı 22 ağustosta Sovyet - Alman pak-* tının ani ilanında olduğu gibi şaşırt- Rus _ j 1 pon 

80 gram peynır, 150 gram şeker verıl- J }'d ' 
Parl·s-Londradan 9iğini, ekme~. ru~urta hiç bulun~adı- stan bu a 

gını, Yahudılere gıyecek eşya verılme-

Çemberlcıy fl • Daladie mış~~İıet bilhasga Nikola Rusyası ile l 
- Baştaraf1 1 nci Sahifede _ bugünkü Stalin Rusyası arasında fark an aşmaSJ 

si yasak olduğunu, Berlin halkının kor Balat sz·nemasında 
- Ba~tarafı 1 inci sahifede - ku içinde bulunduklarını, kendisinin 

yangın çıhtı de vaziyet muhasamatın başladığı ilk de İngiliz tay)·arelerinin attıkları be· 
günlere benzemektedir. yannameleri gördüğünü söylemiş ve 

İlk olarak hududda iki sivil Alman demiştir ki: İstanbul, 18 (Hususi) - Dün gece caktır. gözetmiyen Sırp köylüsü, ifrad dere-
Almanların, Estonya ve Letonya cedeki Rus dostluğu hissiyatı ile Hit- Avrupa dev/et/erini bulıınmuştur. Bunlar, memleketleriyle - Almanlar, Hitlere Allah gibi ita- Balatta Tahsin sinemasında film'n 

Fransa arasında harp olduğunu bilme- at edivorlar. Postahanelerde hiç bir er parlamasından yangın çıkmış, halk 
diklerini söylemişle~d~r. . .. . kek memur yoktur. Harp dolayısiyle biribirine gfrmiş, husule gelen pa· iç"n Sovyetleri tamamen serbest bı- lerizme karşı duyduğu ve buna yar - • k d • 

raktıklarını zannetire·~"k bir takım dım edenlere de sıçraması pek tabii ala a ar etmryor-
Tutulan bazı sıvıllerın uzerınde dans yasak edilmiştir. Umumivetle nikte bir çok kişi yaralanmıştır. 1\Ia

İngiliz tayyarelerinden Almanyaya a- Alma~lar harp istemiyorlar. Ye.gane kine dairesi tamamen yanmıştır. esbap ve deliller vnrdır. Filhakika olan derin dehşet hissiyatı arasında Tokyo, 18 (Radyo) - Rus - ja -
kalmıştır. Almanlar da, Baltık sahillerini mu- pon anlaşması hakkında hariciye ne-

kk t b k k R d y ~Iasun kalan bir şey var ki o da t· · ı·h· tt b' b ılan beyannameleı·den bulunmuştur. istekleri karınlarını doyurmaktır. Hü-
va a en _ıra ara orn.:ıny.:ı?a og dava~ı b"t.. k'' .. k d 1 tl . d zare ının sa a ıye ar ır memuru e 
ru yürümektedirler. Bu hal ayni za- ::ı u un uçu . eve erın. a- yanatında bu anlaşmanın Avrupa Şurası bilha~sa .ka~:de ?eğer ki, Fran- kumet harpte ölenleri yaralananları harbi kazanacaklarını iddia ediyorlar, 

sız ta~yarecılerı ... şı~ıd~ye ~c~dar ga.rp halktan saklıyor. Polonya harbinde ö- Yahudilerle uğraşmak şimdilik unu • 
cephesınde her turlu sıta~·ışın !evkın- len, yaralananlar pek çoktur. Almanlar tulmuştur. manda Alman ileri hareketinin isti - ~i~~ı olan deınokrasılere merbutıyet- ı devlet~~~ ~den h!ç. birini ' alaka~ar 

kametini değiştirmesinin sebebini de Uzu .. dd tt b . t b' k t etmedıgı, yalnız ıkı tarafın, kendı a- ne muYaffakıyet göstermışlerdır. . h t kt d n mu e en erı am ır e u- 1 d k' 11 .... 1 1 . h 1 ıza e me e ir. . et a . 1 • hf .11 d . ra arın a ı mua a .1\, mese e erın a -
L d ın y c rı o an resmı ma ı er e ıse 1. · k ı 1 · • .. l · t• Paris, 18 (Radyo) - F1·ans1z u- ------------------------------

on ra, 18 (A.A.) - Press Asso- tefsirattan artık büsbütün ka,..ınıl _ ı ını o ay aştıracagını soy emış ır. 
ciationun bildirdiğine göre, Polon maktadır. " o mumi karargahının sabakhi tebliğine lstanbul Defterdarlıg"' ID dan.· nazaran gece sakin geçmiş, yalmz ce-
yadaki Sovyet hareketi kaı·şısında in Şurası zannedilmektedir ki, Sov
giltere hükumeti ihtimal bugün par- vetler birl'ğinin sahneye çıkması ilk 
liimeutonun çar ambadan evvel top- tesiri Yugoslav ricalini bir ka,.. ·· 
!anmasına karar verecektir. l< gun 

Berlin'den nahlar arasında temas muhafaza e<lil- 25/ 9/ 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte İstanbul 
mic:ıtir. BaşveI-il Daladiyenin. dün Sar 
cephesindı> zivaret ettiği kısımlar defterdarlığı milli emlak müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komis-
Franc:ı1z kıtnl rı ının Almanlardan al- yommda 69974 lira 40 kuruş ke~if bedelli validebağı talebe ve öğret« 

Londra, 18 (A.A.) - Hariciye ne
zareti, şimdiye kadar l\Ioskovadaki 
İngiliz sefirinden yalnız kısa bir ra
por almıştır. Sefir, raporunda Sov -
yet hükumetinin kendisine Sovyet 
Rusyanın büyük Britanyaya karşı ·b 'r 
bitaraflık siyaseti takip edeceğini 
bildirmiş olduğunu beyan etmekte
dir. 

Selahiyettar mehafilde beyan olun 
duğuna göre ingiltere hükumeti, Sov 
:retlerin hareketleri hakkında aleni 
beyanatta bulunmak için sefir B. Se
eds'in tafsilatlı raporunu beklemek
tedir. 

Bu münasebetle bu hareketin ev -
velden tahmin edilmiş bulunduğu 

ve Avrupa hükumetlerinin Sovyet -
Cermen ademi tecavüz misakının 
imzasındanberi bu ihtimale karşı 

koymak mecburiyetinde kalmış ol -
dukalrı be~:an olunmaktadır. 

Şu halde ingiltere hükumetinin 
şimdiki siyasetini tadil etmesinin 
muhtemel olmadığı ve bilhassa Sov
yet Rusya ile Almanyanın beraber
ce hareket etmemeleri ve Sovyet Rus 
yanın Polonyada müdahalede bulun
masının gayesi, Alman kıtaatının 
So·vyet Rusya hududuna varmalarına 
mani olmak olması mümkün bulun
masına binaen ingilterenin siyasetin
de bir değişiklik yapmasına lüzum 
olmadığı ilave edilmektedir 

Rusya, Almanyanın Ukranyalıla-
rı ve Beyaz Rusları himaye etmesine 
kail bulunmamaktadır. 

Siyasi ınahafilde şöyle denilmek
tedir: 

1 - Alman ve Sovyet menafiinin, 
doğrudan doğruya karşılaştıkları 
zaman aralarında bir müsademe vu
kua gelmesi ve bundan Almanya ile 
Sovyet Rusya arasındaki ınünasebat
ta daha büyük müşkiller zuhur et
mesi de mümkündür. 

2 - Almanya ile Sovyet Rusya
nın evvelden aralarında mutabık 
kalmış olmaları ve şimdiki hadisele· 
rin petrolüne Almanyanın ve Ba -
sarabyasına Rusyanın göz dikmiş ol
dukları Romanyaya karşı daha va
him bir tehdid teşkil etmesi de ihti
mal dahilindedir. 

Bütün rnahafilde, bu suallere veri
lecek cevabın ancak Sovyet Rusya 
ile Almanyanın Ukranyanın akibeti 
hakjpnda bir karar verdikleri ve ay. 
ni zamanda müşterek bir hududa mı 
malik olacakları, yoksa Almanya ile 
Sovyet Rusyayı yekdiğcrinden ayır
mak için minyatür halinde bir Po -
lonyayı ibka mı etmeleri hususlarını 
tayin ettikleri zaman verileceği be -
yan edilmektedir. 

Berlin, 18 (Radyo) - Berlinde şu 
resmi tebliğ neşredilmiştir: 

Plonyadaki Alınan ve Rus kıtaa
tının vazife ve hedefleri hakkında 
asılsız şayialara mahal kalmamak 
üzere Alman ve Sovyet hükumetleri 
aşağıdaki noktaların müştereken teb 
liğine lüzum görmüşlerdir. 

Bu kıtaların harekatının biribiriy. 
le karşılaşacağı mevzuubahs olmıya. 
cağı gibi müşterek hareket ademi 
teca\'ÜZ muahedegi ruhuna da aykı
rı değild r. Bilakis mi.inakid Polon -
yada nizam ve aRayisin tekrar tesis 
\'e Leh milli \'arlığının ve hükume
tinin tekrar kurulmasıdır. 

Bir itham 
-Baştarafı linci sahifede- mış oldukları topraklardır. Daladiye. me-n sanatoryomu ikmal inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko .. 

gi!iz gemileri sürat ve şiddetle Alm.:ır biıtlin f;ınıflar<lan kıtaların azmine. nulmuştur .. 
tahtellı:,h:rinc ı;aldırarak mukabil biı "ec;aretine şahit olarak onların kahra- Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şart• 

- Ba.ştarafı 1 ı'nci sahifede - ate"1.le bu tahlelbahiri batırmışlardır. manlıklarım takdir etmiş. askerlerle 1 k f h l 1 k 350 k :.- komışmu~. ileri harekatının müşki.i _ name eı i proje, eşi u asasıy e buna müteferri diğer evra w 
ne ;eç'receklerdi. Tarihte buna ben Bu tayYare gemi-:i 19l7 de inşa e !atına rağmen iaşe işlerinin yerinde ruş mukabilinde dairede verilecektir. Muvakkat teminat 4749 liradır. 
zer asıllara tesadüf etmek mümkün dilmişti. İçinde 2216 kişi, müteaddit '.l:ittiğini, yük~ek kumanda heyetinin İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az bu işe benzer 50 bin liralık İ§ 
dür. · 1 tayyareler vardı. İnfilak neticesindE :ıldıgyı tedbirleı· neticesı· olarak zayia- d 

Fakat Polo 1 1 at ı t b t d yaptığına air idarelerinden almıQ oidug" u vesikalara istinaden İstanJ nya ı ar v an arının ölenlerden b:ışka diğer müre te a O· •ın hafif olduğunu görmüştür. ~ 
mukadderatı Polonvada degw il baş · d en \•apurlar ta bul vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmış . . y • . . • - , nanma ve cıvar an geç c • Paris, 18 (A.A.) - Siegfried hath -
ka Y eı de oynandıgını bılıyorlar. rafıııdan kurtarılmıştır. ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kaplı zarflarını 

Polon.ya. lılar memleketleri.ni ku.r- Londra, 18 (Rad,,o) - Alman bombardımanının neticeleri tayyare- 25/ 9/ 939 
t k h tl 1 J 'er tarafından alınan fotoğraflarlıı pazartesi günü saat on dörde kadar defterdarlık milli em-
1\arma _ıçın . aya a~ını vermı.ş ~rdır. ı tahtelbahirler:nin batırdığı Kurajü• b't d'l · t' B f t .... fl 1 lak müdürlügw ünde toplanan komı'syon başkanlıg" ına vermelerı' ve saat 
1emleketlerı ellerındcn .g~ttıkten adındaki ingiliz tavyare gemı"'ın es ı e ı mış ır. u o ogra ara 

~0nra da onu kuı·tarnıaları ıçın ]{eıı " bombardımandan e\Tel "ekilen fotog· - O'i lıı·1:te zarflar açılırken hazır bulunmaları 3 8 13 19 (6794/ 3242) 
~ - de 48 tavvare vardı Gemi iki mil- " 
dileri~e._j~a:dı~ edilecektir. Sovyet- yon sek~~ ;•üz bin ın~iliz lir~!"ına ya- raflar aradaki farkı bariz bir şekilrl~ 
1er b_ rlıgının sıyase~ ?yun.u, karışık pılınış ve ge;en sene atlantik sürat göstermektedir. Bu suretle istihkam -
oldugunu anlamak ıçm hır kaç sa- rekorunu tesis etmişti. Geminin zırh ların alelacele inşa edilmiş olan kısım-
ni.re düşünmek kafidir. kalınlığı 75 milimetre id '. arının mukavemeti az malzeme ile 

Dost ile düşmanı ayırabilmek, ce- Berlin 18 (Radyo) _Buraya ge- yapılmış olduğ·" teeyyüt etmektedir. 
s~ret.v~ric.i bir ş~ydir ve bunun için- len b:r h~bere göre Varşovada teslim --ccc**»•---
d~r k,ı, ıng~ltere ıle Fransa. ~u harbe olmak istiyen sivillerle müdafaada ıs 1 }"arSOVa 'dan 
g.rmışlerdır. Bozgunlar, bızı durdu- rar eden askeri kuvvetler arasındı V j 

rarn.ıyaca!.tır. Anlaşm~ları. k~bul ihtilaf çıkmıştır. Netice hakkında biı • 
etmıyecegız ve harp, Hıtlerızmı or- haber alınamamıştır. - Battarafı 1 inci ıahifedt1 -
tadan ~aldırıncaya kadar devam e- Vnrşova cephesi civarında bulunaı kiyetine rağmen Polonya cephesinin 
decek~ır. • Hitler, orduya bir emir vererek, Var. her noktaı:;ıncla şiddetli muharebeler 
.Parıs'.1.8 (Radyo) -Askerı h~r~- şovaya ateş verilmekte sabır gösteril- devam etmekte olduğu Lublinde Ha

kat harıcıı;ıd.e gazı:teler •. B. Stalının mesini bildirmiş, bunun üzerine hiç vas ajansına gönderilen bir telgraf-
hareketlerını tenkıd edıyorlar. bir Alman tayyaresi Varşova üzerin- ta bild'rilmektedir. 

Pöti Parizyen ga~etesi diyor. ki: de uçmamıştır. Bu telgrafnııme ilave ediyor: 
Şafak atmadan bıraz evvel ıdam Şark cephesinde: cPolonya hükumetinin ve PolonyP 

mahkumlarının öldürüldüğü sırada Berlin 18 (Radyo) - Alman resmi milletinin kuvvei maneviyesi gibi 
Sovyet ~rnriciye kom·scr muavin!, tebliğine' nazaran Polonra harbi so- Polonya ordwmnun kuvvei manevi
Potemkın, Polonyanın Moskova sefı- na ermek üzeredir. Rigadan Röytcr yesi de fevkalade mükemmeldir ve 
rini davet ediyor ve Sovyet kıtaatı- Ajansına bildirildiğine göre Sovyet Polonya, ~onuna kadar cidale de-
nın hududu geçeccgını bildiriyor. kıtaatı Vilnaya varmıştır. vam etmeğe azmetmştir. 
Ve filhakika bu kıtaat, Sovyet - Po- Berlin, 18 (A.A.) - Berlin radyo- Londra, 18 (A.A.) _İtimada şa-
lonya hududunu geçmiştir. Hitlerin sunun bildirdiğine göre Baltıktaki de-
cinayetine şimdi bir de Stalinin ci- niz kuvvetleri Gdinya ve Hella mınta- van bir menbadan bildirildiğine gö-
nayeti inzimam etmiştir. Alman _ kalarını müdafaa ed.en f;On Polonya - re polonya hükumeti, polonya arazi
Sovyet ademi tecavüz paktından be- lılarla muvaffakıyetlı muharebeler yap sinde kain Kutydedir. Polonya hü -
ri bundan korkuluyoı· ve bir kac mışlardır: .. kOmeti neşretmiş olduğu bir beyan-

.. -1 b · d .. 1 · · .. ··a··-·= Berlın, 18 (Radvo) - D. N. B. namede Polonya ordusunun harbet-gunc en erı e go ge:sının yuru ugu . .. · h · 

.... 1.. d BUt" F fkA Alman aJansına gore, garp cep esın- mekte olduğunu ve Alman kuvvet-
goru uyor u. un ransız e arı Al t . , 1 · b. F "nsız 
umumiyesinin sorduğu da Övr gaze- de, m~n. a~y.~ıe ~rı, ı.r r.. lerinin adet itibariyle ezici faikiye-
t . . l'd' hw"aresmı duşurmuşlerdıt. Alman tine ı=lığmen muharebeye devam ede-
esının şu sua ~ ır: .. . cephelerinde başka hiç bir tayyare gö- ceğini bildirmektedir. 

c:Almanya ıle muştereken genış.. rülmemiştir. Bükreş, 18 (A.A.) - Polonyada 
leme hareketi mi, yoksa sadece ekal- Berlin, 18 (Radyo) - Almnn A- icrayi harekat etmekte olan Alman 
liy-etlerin himayesi mi mevzuubahis- jansına göre, Lemberg civarında mu- tayyarelerinin bu son günlerde her 
tir?:. hasara edilmiş bulunan Leh kuvvet- türlü askeri hedeften mahrum olan 

Bu gazete, Polonyanın uğradığı leri tazyik edilmektedir. Vistül nehri şehir ve kasabaları kasden metodik 
bu istilanın, daha evvel Pravda gaze- civarında bu Leh kuvvetlerine müla- bir .surette bombardı.~an etmiş ol • 
tesinde çıkan makalenin tabii bir ne- ki olmak istiyen Leh ordusunun teşeb- dukları Polonya reısıcumhuru B. 
t!cesi olduğunu yazıyor ve diyor ki: büsü akim bırakılmıştır. Mus.iski ta~~fından, ~ükreşteki ~ -

- Haber alındığına göre general Alman ordu kumandanlığı, bütün m~r.ıka sefırı vs,.sıtasıyle Amerıka 
Voroşilof, Sovyetlerin yüksek men- Leh askeri harekatını akamete uğra- r7ısı.c1;1m~u:u B. Ruzvelte telgrafla 
faatini Almanya - Polonya harbinin tacak tedbirler almıştır. Alman tay- bıldırılmıştır. . ... 
verdiği fırsattan istifade edilmesi ve ya releri bütün telaki ve ricat yolları- Bu telgrafta hın kadar s;vıl.ın telef 
Sovyet Rusyayı Letonya, Litvanya nı sıkı bir şekilde bombardıman et - olmuş ve yaralanmış oldugu ıiave e-
ve Estonyadan mahrum bırakan es-- mektedir. dilmektedir. 
ki toprakları başkasına bırakan eski Riga, 18 (Radyo) - 20 Leh tay· -------------
rejimin kayıdlarının telafi edilmesi yaresi, Letonyada Donaburgda kara- nan Grodno ve Bialystoku Vilnonun 
şeklinde bulmuştur. ya inmiş, tayyareciler derhal silahtan ye civarındaki petrol mıntakasının 

jurnal gazetesi de şunları yazı- tecrit efülerek tevkif olunmuştur. Sovyet Rusya tarafından ilhak edile-
yor: Berlin, 18 (Radyo) - Sovret Rus- ceğini tahmin etmektedir. 

Vaziyeti daha iyi anlamak ıçın ya ve Alman orduhm, Brestlitovskta Bu gazete Rus tevessüünün cenuba 
Rusya . Polonya arasında münakid mülaki olmuşlardır. İki ordu, samimi doğru daha uzaklara gidebileceğini ve 
şu iki muahedeyi hazırlamak lazım- sekilde biribrini karşılamıştır. Lubline varabileceğini ilave etmekte-
dır. ~ Amsterdam, 18 (A.A.) - Almaıı- dir. 

1921 tarihli Riga muahedesiyle varla intisar eden gazetelerin bu sa- Hiç şüphesiz Alman hi.lkümetnin 
1924 tarihli ademi tecavüz paktı. bahki nüshaları Sovyet Rusyanın yeni rıza ve muvafakati ile neşredilmiş o-

Riga muahedesi. Kızılorduları hnchıd hattını Kızılordıınun ileri hare- lan bu maltlmata göre Sovyet Ruf;ya 
Varşova kapularına kadar götüren keti neticesinde meı:dana gelecek o- ile Almanya arasında Rusyanın Vil -
ve fakat mareşal Pilsudskinin par- lan hnclııdn çizmektedirler. Amster - noya kadar varacak ve Grodno BiaJy. 
lak mukabelesiyle neticelenen har - damdaki mfüıahitler bazı Alman ga- toktan ve Lublinin biraz şarkından ge
bın muahedesini teşk'J ediyor. Ve bu zetlerinin halihn~ırda Alman işgali al- çecek surette Polonya arazisini işgal 
muahede büyük elçiler konferansı - tında hulıman bım araziyi Sovyet Rus- etmesine müsaade eden bir itilaf rnev
nın evvelce derp:ş ettiği hududdan ya hııdııclıı rl:ıhiline snkmalarından do- cuddur. 
his<ıedilir esaslı derecede farklı u- la:v1 h:ıvrPt i7har f'tmı>ktedirler. Boryslavm etrafındaki petrol mın-
zak olarak Polonvanın eski hududla- E1<'iimlı> J'l•1sQelclorfC'r. N'11<'lıri<'hten takası hakkında hiç bir şey söyleııme-
rını çizmişt:ı·. heı· ikisi de Alman işgali altındn bulu- mektedir. 
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ANA DOL U 
GÜNLeJ{ 41YASt GAZETE 

Sahip ve Ba,muharriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

Umumi neşriyat ve yazı itleri 
müdürü 

HA:'ı! ı f ~ın ... r ÇAN'ÇAR 
İDAREHANESi 

İzmir lk"nci B ~ ler Sokak 
r. Halk Pnrti \)nası içinde 
T 1 ·· f: t ANADOLU 

m·, nüshalar 25 
'<uruıtur. 

3 

V. F. Henri Van Derze 
American Ekıport Lines f ns. 
N evyork için: 
cEk aminer> vapuru 19 eyli'ılc 

doğru bekleniyor. 
cEk mouth> vapuru 19 eylı1le 

doğru bekleniyor. 
cEkscello> vapuru 25 eylUle doğ-

1 ru bekleniyor. 
Ck ermonb vapuru 3 lkteşrine 

' o •ru lıelrleniyor. 
cEk moor> vapuru 6 ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 
cl!.k ecutive> vapuru 10 ilkteşri

ne c ogru bekleniyor. 
Den Norske Middelhavslinje: 
Norveç, lsveç ve Danimarka li

manları için: 
cBayard> motbrü 20 ı;y!ule doğ'"t. 

bekleniyor. 
D. T. R. T. Kumpanyası • Buda

pest: 
Tuna limanları için: 
cBudapesb motörU 22 eylQle 

doğru beklenivor. 
Tisza> motÖril 25 eyJale doğru '•-=:;;::;;;;::::::;;;-=:::::11111...i._ _____ 1411 beki eniyor. 

Olıvier ve şürekası eDuna> motöril ılkteşrin bidayeti-

ılmı tır. 

Limited 
' . VAPUR ACENT ASI 
:Atatuı cndcle i Rees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurları
Jlllz..sef er yapacaklardır. 

Sperco Vapur 
Acentası 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

Svenıka Orient Linien: 
Vingalnnd motörü 3 teşrinievvel 

· 939 tarihlerine doğru beklenmekte 
olup Göteborg, Kopenhag ve Hle
sinefors limanları için ·yük alarak 
hareket -edecektir. 

ADRIATlcA S A. N. 
Caldea motörü 22-eylfil-939 tari

liiıade beklenmekte olup Napoli ve 
Cenova Jimanlan için yük alarak ha
reket edecektir. 

Diana vapuru eylfil sonlarında 
beklenmekte olup Venedik ve Triyes 
te limanları jçin yük alarak hareket 
edecektir. 

ITALIA S. A. N. 

ne doğru bekleniyor. 
Service Maritime Roumain: 
Köstence Glas ve Tuna limanları 

için: 
cDurosf Or> vapuru 30 eylCıle doğ

ru bekleniyor. 
Societe Commerciale Bulsare de 

Navisationa vapeur: 
Rados İskenderiye ve Port Sait 

için: 
cChipka> vapuru 22 eylale doğru 

bekleniyor. 
lskenderiye ve Port Sait için: 
cTzar Ferdinand> vapuru ilkteş

rin bidayetine doğru bekleniyor. 
Vapurların is:m ve tarihleri hak

kında hiç bir taahhüd alınamaz. 

edecektir. 
HOLLANDA AVUSTURAL YA 

HA1TI 
SPRINCFONTEIN - vapuru 30 !>/ 

939 tarihinde gelerek Avusturalyn 
ve Yeni Zelanda limanlan için yük 
alarak hareket edecektir. 

NOT: 
İlandaki hareket tarihleri ile nav

lunlardaki değişikliklerden acente
miz mesuliyet kabul etmez. Daha 
fazla taf ilat için İkinci kordonchı 
FRA TELLi SPERCO vapur acente-cPrincipcssa Maria:. motörü 

28 eylOt 939 tarihinde Gen.ovadan sine müracaat edilmesi rica olunur. 
cenubi Amerika limanlarına hareket TELEFON - 2004 - 2005 

Gümrük muhafaza genel ko· 
-· w 

mutanlığı Istanbul levazım 
amirliği satınalma komisyo
nundan: 
ı - Gümrük muhafaza memurları için yaptırılacak kasketleriyf,• 

beraber 1152 tal ım elbisenin kapalı zarfla ek. iltme i 9 10 939 
pazarte i gunli sanl on. aıtı:ın ~ ~pılacak.tır. . 

2 - Bunların tahmin bedelı 19i>84 lırn ve ılk temınah ela 1470 li-

radır. · d d a·· ül bT 3 _ Şartname ev af ve numuneleri komı yon a ır. or e ı ır. 
4 - İsteklilerin 2490 suyılı kanun ahkamına göre hazırlanmış ka~ 

nuni \'esikalarln teminat makbuzu ve teklif mektupl~rını havı 
kapalı zarflarını muayyen zamanından bir aat evvelıne kadar 
komisyona tevdi etmeleri 19 23 29 2 3457 7342 

-- Kiralık bağ ve tarla 
Devlet Demiryolları 8 inci işlet
me komisyonundan: 

- Torbalı ista yonu civarında idare~ize ait ~ hektar ?ağ ve. 4 hekta~ 
tarla açık artırma usulu ile Uç sene mu<ldetle .kıraya v~rılecektır. İh~l~sı 
6/10/939 tarihinde aat on beşte Al:sancakta ışletme bınasında komıs)o-
numuzca yapılacakt·r. . . . . 

Uç senelik muhammen kirası 500 lira olup. ısteklıle~ın 37.50 lırah~ 
muvakkat teminat makbuzları ile muayyen vakıtte k~mı yona gel~~lerı 
lizımdır. Şartnamesi işl(:tmE> kaleminde ve Torbalı ıstasyon şeflıgınde 
görülebilir. 19 22 26 30 3451 

Devlet Deniz-yolları lzmir şube· 
•inden: 

ilan 
:Alsancak vapur i kclesi içindeki b!.ıfenin 1 teşrinievvel 939 dan otuz 

eylul 940 tarihine kadar bir yıllık olmak Uzere icara verileceği 3 ve 9/9/ 939 
tarihlerinde ilan edilmişti. 

Müdüriyeti umumiyemizden aldığımız emire göre mezkur bUfe bir 
teşrini evvel tı:.19 dan 30 mayıs 940 tarihine kadar sekiz ay içi~ i.cara ve
rılecektir. lhale muamelesi açık artırma ile ve 29 eylıll 939 tarıhıne tesa
:.lüf eden cuma gUnü ant on dörtte devlet denizyolları İzmir şubesi bina-
ır:.da yapılacaktır. Tahmin edilen icar bedeli y~z altmış liradır. Ta~ple

tin bu baptaki ~artnameyi görmf:k üzere şubemız. malzeme ~eı:nurlu~na 
muracaat etmeleri ve on iki liralık muvakkat temınat akçelerını de müza-

d d l 'zo ··atırmalan ve kanuni vesaikide beraberlerinde ye e en evve veznemı - •• 
3381 getirmelri ilan olunur. 16 19 

inhisarlar Umum Müdürlü
"ünden: 

' _ 13 ıx 939 tnrihinde kapalı zarf u.sııllyl.e .•~siltmesi Jt~~;cı;t 
ilan edildigi halde İzmir gazetelerındek~ ılanı~ 31 I dileme ·en 
rıhinde v pılacağı şeklinde çıkması yüzün~en ın~ç. ~ . on ~. n 
Çamaltı ~tuzlasını Çl!ğlıyana bağlıyan şosenın tamırı ışı gü 
milddetle temdid edilmiştir. . K b t ta 

II Ek iltme 25 IX 939 pazartesi günü saat on dortte a a a~ 
- le~·azım ,e muba;·aat şubesindeki alım komisyonunda yapı a-

caktır. 3456 7346 

,... .. ,. 

(ANADOLU) -

Istanbul belediyesinden: 
Taksim belediye gazinosunun mefruşatı işi kapalı zarf eksiltJMsine 

konulmuştur. ihale 4/16/939 çarşamba günü saat on beşte 1stanb~l be
lediyesi daimi encümeninGe yapılacaktır. Muhammen bedel 26473 lıra 92 
kuruş ve ilk teminatı 1985 lira 55 kuruştur. Şartname 133 kuruş muk~
bilinde İstanbul imar müdürlüğünden aknabilir. Taliplerin ihaleden sekız 
gün evvel imar müdürliiğünden alacaklan fenni ehliyet ve 39 yılına ait 
ticaret odası vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile '2490 
No. lu kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat on 
dörde kadar İstanbul beledivesi daimi enciimenine vermeleri. 

19 24 29 2 3455/ 7375 

lzmir Kültür direktörlüğünden 
İzmir ilk okulları için dairede mevcud numunelerine göre 731. lira 9 

kuruşluk cnakı matbuanın yapılması 15 gün müddetle açık eksıltmeye 
konulmuştur. İhalecıi 9 te~rini evvel 1939 tarihine tesadüf eden pazartesi 
günü saat on birde hükümette daimi encUmende yapılacaktır. Nümunele
ı i her gün Kiiltür direktörlüğünde görülebilir. Teminatı 55 liradır. Bu işi 
y:ıpmağa isteklilerin belli gün ve saatta daimi encümene baş vurmaları 

19 26 1 5 3467 

•en;••ıt ı1111111111111 1 1111111H1e ... 11tMllllllAl .. llllllllllllllllllllllttıı111111111111111tıı1111111111:ı1Mt 

·ı A . 1 · ;ı,. ' • • § zmır 1 evazım mır ı6 ı ...., __ . .. 4-·'"' i 
! Korr.i.'f,,,,., .• ilanları ! . . 

Bornova tümen satın alma ko· ı;"Jy:mundan: 
1 - Ödemişteki birliğin açık eksiltme suretiyle münakasada bulunan 

18 bin kilo kesilmiş sığır etine muayyen gününde isteklisi tara
fından teklif e ilen fiyat komutanlıkça pahalı görüldüğünden 
biı ay zarfında pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - 1lk pazarlıgı 22 e~·Jul 939 cuma günü saat on birde yapılacaktır. 
3 ·- "Umum tahmin tutarı 4500 lira olup ilk teminatı 338 liradır. 
4 - Şartname i her giln komisyonda görülebilir. 
6 - fı teklilerin yu!rnrıda bildirilen vaktinde teminatları ile birJikte 

Bornova askerı ::.atın alma komisyonuna gelmeleri ilan olu-
nur. 3468 

İznair Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - Bergama Garnizon .Birliklerinin yıllık ihtiyacı olan 49000 kilo pa· 

fare$ açık eksiltmeye konmuştur. 
2 -- Tı.hmin edilen bed~!i ~G75 liradır. 
3 - :\Iuvakkat teminatı 275 lira 6;") kuruştur. 

4 - ihalesi 27 9 939 Çar .ıımbn günü saat 14 de Bergamada Uzun Çar 
şula Askeri Satın Alm:ı Komi yonunda yapılacaktır. 

5 - Şartnameyi görme'.;: i tiyenler Salı ve Perşembe günleri sabahtan 
nkşama kadar (me aı antlcrinde) komi yona müracaat edebilirler. 

G --· Fhiltmeye iştirak e:decf.kler ek iltme aatından evvel Komisyona 
n iırncaatla mu\•:ıkkı.t teminat makbuzlariyle şartnamenin dördün
rr madde inde yazılı vesaiki ibraz edeceklerdir. 

9 13 19 23 

lzmir Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 
1 - Menemen Piyade Alayının senelik ihtiyacı olan 60000 kile: 

sığır eti kapalı zarfla yapılan münakaıasında teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden ihalesi tekrar kapalı zarfla 22/fJ/ 
939 cuma günü saat 10 da Manisa Tüm Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır . 

2 - Hepsinin tutarı 13800 liradır. 
3 - tik teminatı 1045 liradır. 
4 - Şartnamesi parasız olarak komisyonda görülebilir. 
5 - lateklilerin teminat makbuz ve mektuplariyle 2490 sayılı ka· 

nunun iki ve üçüncü madJlelerinde yazılı vesikalariyle bera
ber ihale pnü ve ihale aaatından bi raaat en-eline kadar tek
lif mektuplarını Manrsa Tüm aatınalma komisyonuna verme-
leri. 27-3-10-19 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale mü tahkem mevki bölgesinde inşa ettirilecek be: 

adet pa\') on kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 _ !hale i 29-9-939 cuma günü saat 11 de Çanak kalede Mst. Mv. 

satınalma komi.yonunda yapılacaktır. 
3 _ J-1 pavyonun keşif ve muvakkat teminatları aşağıda yazılıdır. 

Her pavyona ayrı ayrı teklif yapılabilir. 
4 _ isteklilerin muayyen tarihte 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde yazılı vesaikle 939 ticaret odası vesikalan ile bir. 
likte ihale . natından bir :;ıaat evvel kapalı zarfları makbuz mu. 
kabilinde komi yona \'ermeleri. 

5 _Pavyonlara aid ke~if pllin hu u i ve fenni şartnameleri l tanbul 
Ankara Lv. amirliği atın almaları ile Çanakkale müstahkem 
mevki satınalma komisyonunda görü!Ur. 

Cinsi Miktarı keşif bedeli Teminatı muvakkate 
akçesi 

Lira kuruş Lira Kururş 

Pavyon bir 23999 45 1799 96 
Bu bir pavyona ait tutar ve teminatolup diğer cHirdi.iniinkü de aynidir. 

14 19 22 27 (3360) 

lzınir Levazım Amirliği Satm 

t 9 eyl61 t 939 Sah 

lzmir leftZllll Amirliji Satın Alma Komiayonmıclen: 
1 - Manisa tümen birliklerinin ihtiyacı olan 144600 kilo kuru fuul

ye şerait ve evsaf dahilinde satın alınacaktır .. 
2 - Kapalı zarfla ihalesı G birinci teşrin 939 pazartesi sUnQ saat ... 

birdedir. 
3 - Hapsinin tutarı 2024.d liradır. 
4 - İlk teminatı (1519) liradır. İsteklilerin ilk teminat makbuz n,a 

mektupları ile 24~0 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerbMh 
yazılı vesikaları ile beraber ihale günü ihale saatından bir ~t 
evveline kadar tekiif mektuplarını Manisa tümen satın alma • 
misyonuna vermeleri. 13 19 26 3 8384 

IZIDir levumı amirliii satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecel[ yerde 

118554 lira 77 kuruş bedeli keşifli iki aded paviyon, bir mat • 
bah ve bir ahır inşaasının 11 eylıll 939 tarihinde paıarhJda )'&· 
pılan eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlıkla ~halesi 20 
eylQI 939 çar~mba günü saat on beşte Kışlada lzmır levamn 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Teminatı muvakkate akçası 7177 lira 74 kuruştur. 
3 - Şartname , ke~ifname ve projeleri h~r gün sabah s~t sek~ 

on ikiye kadar ve 13/ 30 dan on sekıze kadar İzmır Mst. av. 
inşaat komisyonunda ve Ankarada M. M. Vekaleti Emakin 1116 
şnat şubesinde görülebilir. • ~ 

4 - Istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklanna ve bu ııı yapa. 
bileceklerine dair İzmir nafıa fen heyetinden alacaklan "8ika· 
la"l göstermek mecburiyetindedirler. 

5 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve UçilncU 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve İzmir müstahkem mev· 
ki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek emniyetçe yaptı
rılmış tezkiye vesikaları ve teminatı muvakkatalan ile birlikte 
ihale saatından e\•vel komisyona müracaatları. 

-tımir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için açık ekaflt

meye konulan üç aded yangın söndürme motopomplarına 9/9/ 
939 tarihinde talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun kırk 
üçüncü maddesine göre on gün uaztılarak pazarlıia bırakıl -
mıştır. 

2 - P~zarhğı: 20/ 9 939 çarşamba günU saat 10/ 30 da müat.ahlrMt 
mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Motopompların beheri 1450 liradan 4350 lira kıymet takilır 
edilmiştir. 

4 - Teminatı da 326 linı 25 kuruştur. 
5 Taliplerin mezkur tarihte komisyona müracaatları 

lzmir levazım amirliii satın alma komisyonundan: 
ı - Isparta tümen birlikleri için pazarlık suretiyle 10 bin kilo on 

numara çekirdeksiz üzüm satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin 20 9 939 çarşamba günü saat 15 de kışlada lzmJr 

levazım amirliği satın alma komisyonuna milracaatlan. 

IZIDir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
ı - 861300 kilo samanın pazarlığına talip çıkmadığından ikinci p-. 

zarlığı 25/ 9/ 939 pazartesi günü saat on beşte lstanbulda T• 
hanede Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli J7226 liradır. 
3 - İlk teminatı 1291 lira 95 kuruştur. 
4 - Şartnamesi komisyonda görUlür. 
5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ile beraber belli saatta .komisyo. 

na gelmeleri. 
1 lzmir levazun amirliii satın alına komiıyonundan: 

ı - hmir müstahkem mevki merkez birliklerinin kapalı zarf U•U• 
lü ile eksiltmede bulunan 47250 kilo bulgur ihtiyacına talip eık· 
matlığından pazarlıkla satın alınacaktır 

2 - İhalesi 22 eylül 939 cuma gUnü saat on beşte kışlada İzmir le-
vszım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Tahll!in edilen ~ııta1;t 5433 lira yetmiş be~ Jcuruştur. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 407 lira 54 "kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstek1iler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika ı&t

termek mecburiyetndedirler. 
7 - Pazarlığa ;ştirak edecekler 2490 sayılı ka~unun iki ve Uç~ncil 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesıkaları ve temınatı 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komis16-
na mUracaatları. 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
ı - İzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde be

heri 277204 lir:ı 95 kuruş ve ikisinin tahmin bedeli tutarı 54409 
lira 90 kuruş bedeli keşifli iki aded garaj inşaası 16 eylQl 939 
cumartesi günü saat on ikide kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde 
talip çıkmadığından pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - İhalesi 23 eylıll 939 cumartesi g(lnfl saat on birde kışlada lzmlr 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkata akçası 3970 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartname, keşif name ve projeleri her gün sabah sekizden "'oa 

ikive kadar ve "il dörtten on ~ekize kadar İzmir Mst. Mv. inşaat 
komisyonunda ve Ankarada lf. M. Vekaleti emakin inşaat fU· 
b~sinde görillehilir. 

5 - lsteklil~r Ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi yapa. 
bileceklerine dair ihaleden e\"vel İzmir nafıa fen heyetinden 
alacaklnrı vesikaları göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Pazarlığa iştirak eciecekler 2190 sayılı kanunun iki v~ O.;Uncfl 
maddelerinde ,·e !'lartnamesincle yazılı ve İzmir Mst. Mv. komu
tanlığına dilekçe ile milracant ederek emni~·et~e. ~·~ptır_ılmış le. 
kiye veıııK:ıları ve teminatı mll\•akkatnları ıle bırlıkte ıhale saa
tından evvel kombyona mlıracaatlaı ı. 

Alma komisyonundan: 
Teminat M. Doktor Tahmin edilen Akçası 

Süleyman Çoruh 
Çocuk Hutalıklan Mütehaaaıaı 

Londranın The Hospital Fo 
Sick Chilclren Ye Viyananın St. An
na ·..e Un. Kinder Sp. Nam hasta
nelerinde etüd yapmıttır. 

Her sün Birinci Beyler sokak 42 
numarada 12 den 2,30 ve 5,30 dan 
8 ze kadar hastalannı kabul eder. 

TELEFON: 2310 

tzmir ikinci icra memurluğun-
dan: . 

1
. 

Nil of ere borçlu madam Harık ıya-
ya ait Bucada Selvi sokağında 9 sa
yılı ev; 1 eyh'.il 939 tarihinden itiba
ren bir sene müddetle kiraya veril
mek üzere tarihi iJandan itibaren 
10 gün dilddetle açık arttırmaya çı-
karılmıştır. Talip olanlar 939-276 
sayılı dosyasına müracaatları ve 
mezkur evin kirası en fazla a~ırana 
şartname mucibince ihale e~ılmek 
suretiyle mukavele yapılac.agı ve 
her altı aylık icar bedelı P.eşınen al~
nacağı, mukavele harcı kıracıya .. a~~ 
olduğu ve 29-eyliil-!l39 cum~. gu~u 
saat 15 tı:> ihale · ıe ber~ber uç gu_~ 
icinde mukavelenin tanzım edılec C'gı 
ilin olunur. 3465 

Miktarı Cinsi Lira Kr. Lira Kr. Eksiltme şekli ihale tarihi Saatı 
4200 K. fasul~·e 546 00 40 95 Açık eksiltme 26/ 9/ 939 Salı 15 
2;00 Zeytin 540 oo 40 50 c c 26/ 9/ 939 Salı ı&ıso 
:..t600 Nohut 432 00 82 40 c c 26/ 9/ 939 Sah 16 
2·~40 Sadeyağı 2223 00 166 73 c c 27/ 9/ 939 Çarşamba 15 
.l200 K. üzüm 180 00 13 50 c c 27 9/ 939 Çarşamba 15130 
tiOOO Pirinç 1440 00 108 00 c c 27 / 9/ 939 Çarşamba 16 
1620 Zeytinyağı 777 60 58 32 c c 28 9 939 Perşembe 15 
2700 Şeker 729 00 54 68 c c 28 9/ 939 Perşembe 16/ 10 
3000 Sabun 930 00 69 75 c c 28 9/ 939 Perşembe 16 da 

1 _ İzmir deniz komutanlığı birliklerinin yukanda l s ve miktarı yazılı dokuz kalem erzak ayrı. ayrı '8rl· 
namelerle ve açık eksiltme suretiyle hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda Kışlada lzmır lev&ZıU,D 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Teminatı muvakkate akçalan hizalarında gösterilmiıtir. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 _ istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. . 
5 _ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesınde yAJıl~ 

vesikaları ve teminatı muvakkatalan ile birlikte ihale saatından evvel komisyonuna müracaatlan. 
11 15 19 24 

lzmir Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan: 14 19 23 . 28 340! ih·'' 
1 _Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ih:iyacı iç~n aşağıda garniz~nları hızalarında mıktar, iV 

ekli ve tarihi ve muvakkat teminat lan yazılı sıgır etlerı kapalı zarfla ebıltmeye konmuştur. 
ş 2 _ İsteklilerin belli gün ve saatlerden bir gün evvel muvakkat teminat akça lan, 2490 sayılı kanuna~ 
yazılı vesaikle birlikte komisyona mUracaatları. 

Garnizon 

Çanakkale 
Eren köy 
Ecabat 

miktarı Mu. Teminatı M. bedeli tutan 
ton Lira Kr. Kr. Santim Lira kuruş 

100 
119 
95.5 

--
2081 25 
217~ 24 
1890 90 

27 
24 
26 

76 
35 
40 

27750 00 
28976 50 
25212 00 

İhale gUnil saat ve şeklI 

~0-9-939 

10-9-!l39 
:!0-9-939 

10 
11 
12 

kapalı zarf 
kaP.alı zart 
kapah &ad .Jo-


