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lngi ere, ve Fransa hükUmet eri bugün 
Alm nyaya resmen harp ilin etti 

1 ............ . 
Vatikanda dini merasim esnasında, hctrp hazırlıkları bildiriliyor ve bu meyanda sulh için dualar yapılıyordu, 

fakat ne çare ki ayni saatler içinde harp bir hakikat oluyordu ............. 
Şu dakikada kuvvetler bütün_ süratleri_yle cephelere doğru gitmektedirler 

' ~-... . ... . ... 

'"~~~~~-,..,-.--~-.:-~-,,~7!~'~-;."'~-·ı--.ıiili~~~ vetleri Vistol nehrine doğru olan i-ı yanın Berlin sefaretine tayin edilen 
lerleyişlerinde devam etmektedir - general sefir, Alman cephesi üze -

, le.r. Bu kuvvet~r~e şarki Prusya üze- rinden yeni harp harekatını takip et. 

l . 

Umumi harp sahnelerind~n. 

Macaris an te 
a ı, m 

ı İngilizlerin ye ni tayyareleri 

birler aldı. Leh müdafa-
ı V arşo_vaya hücum

zak aş ırdı 
Polotıyalılar, son vaz v."yetten. mem~nııdurlar. ln

giliz kuvvetleri harekete geçtiler. 

İngiltere kralının Parisi ziyaretinde 
rindcn ~arkan d · ğer ku\·vetler hedef
leri üzerinde birleşmek yaziyetine 
yaklaşmaktadırlar. 

Londra, 3 (Raclyo) japonya 
hükumeti Roma ve Berlindeki ->efir
lerini hugün geriye ~ağwmıştır. 

Bı.!rlin, 3 (Radyo) - Sovyet Rus-

Fra.nsız ordusu geçid reami halinde 
• • • 1 

mek emrini almıştır. 
Varşova, 3-- (Radyo) - Sivil·hal

kın ve açık şehirlerin bombardıman 

edilmediği hakkında Alman hük11 • 
meti tarafından vaki iddia asılsızdır. 
Had:se, bilakistir. 'Alman havg kuv .. 
vetleri. imkan dahilinde h er· -şehri 
bombardıman etmektedir. · 

· Do anma denizlere acıldı 
t 

L d 3 (R d ) - İtal a hü-\ Bütün İngilizler, 18 yaşından 401 Fransa ve ingilterenin Polonyaya 
on ra , a yo y . ld ki . . r·1· Solfi1 daküka: . . rışmamak husm::undaki kararlarını 

k.. · · b' M l' · · ul yasına kadar su dakikada ordu em- vermış o u arı garantının ı ı şe -.umetının ve ızzat usso ınının s • • . _. . 
h k 1 · · k' t bb'" u·· rinde bulunm..,ktadır Bütün efrad kılde tahakkuk edccegı haberlerı, 

tebliğ e d . yordu. Bunu, dua ile k a rı- 1 iiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

un urtarı ması ıçın va ı eşe us ..- · . . .. .. . 
·· · 1 ·ı h"'k"' t' b hah silah altına alınacal- de<Yildir lhtiya- Polonyalılar nezdınde buyuk bır se-tızerıne ngı tere u ume ı u sa "' "' . · . , . 

şık bir kilise miiziği takip ediyordu. 
Ankara, ;~ (Radyo) - Şu daki- G:ızetemiz makineye verilirken· 

d Al b. t ca göre sınıf sınıf celbedılecektır ·rnıçle karşılanmıştır. saat 9 a manyaya ır no a vere- • · 
k l ·ı · l t Londra 3 (Radyo) - İngiliz kra- Budapeşte, 3 (Hadyo) - Macar 

kadar gelen resmi' bir habere göre, Londrn, 3 (Radyo) - Bugün sa
ingiltere ih· Almanya hükfımeti saat balı saat 10 danlıeri İngiltere ve Al
tanı ( 12) den itiLıucn harp haline manya harp halindedir. Çemberlay
geçmiş bulunmaktadır. nin nutku, emsalsiz bir akis bırak

re daha evve verı mıs o an no anın ' . . . .. 
.. k l tk· · ta lı dün ak!ı.nm llassa ınccli~•ini içtı- başvekılı bugun bevanatta buluna-

trıufadmı te rar amıstır. ıncı no - ' · · k · h 
d . 1 · ı 'h- 'l" f· h ır · p ma:ı davPl .. tmi" \'e :-;:tat n~1,BO dan l'ak bır ço · meınlek,etlerdc Ye bıl as-

a da hı, ngt tere, ı tı a .n a .mı .. 0 ::;a b 'taraf olan dev lctlerd c dahili 
lonya ile Almanya arasında bır mu- asayişin muhafazası ve sair husu -
zakereye vabeste görmekte ve diğer ~atta hususi tedbirler alındığından 

Par:s, 3 (Rn(lyo) - İngilterenin mış VE' tarihi lıüyü 1c bir günün heye
harp kararı, bugüniin kat'i bir zaru- canını uyandırmıştır. 

devletlerin istirakini iki devletin his ile demi\ tir ki: 
tnüşterek arzusuna bağlı görmekte- _ Bittabi .'.\Iacar hükumeti 

reti olarak telil.kki edilmiş ve Fransa Çemberlayn, acı bir lisanla, sulh 
umtımi efkarının tasvibine uğramış- için sarf ettiği bu kadar gayretleri te 

idi. 
Dün, Yon Ribentrop İngiliz ve 

Fransız elçilerinin vaki teşebbüsle
rine cevap olarak bunu Hitlere bildi
te:eğini söylemişti. 

Hitler, İngilterenin notasına men
fi cevap vermiştir. Bu itibarla İngil
tere Almanyaya resmen ilanı harp 
etmiştir. Bunun üzerine, pazar olma
sına rağmen Çemberlayn Avam ka
marasına giderek İngilterenin, AI~ 
tııanyaya bir nota verdiğini, dünya
tı.ın kana boyanmaması için Alman 
askerlerinin iki saat zarfında Polon
Ya topraklarından çekilmesini istedi
ğini, fakat, H itlerin müzakereden an
lamadığını, aradaki ihtilafları cebir 
Ve şiddetle halletmek istediğini ve 
bundan dolayı İngilterenin kendisi 
ile akdetmiş olduğu mütekabil yar
dıın paktına tevfikan tecavüze uğrı
Yan Polonyaya yardım etmek rnecbu 
riyetinden bulunduğu cihetle, saat 
l 2, 1 O da Almanyaya resmen ilanı 
ettiğini bildirmistir. 

Çemberlayn, Avam kamarasında 
"erdiği beyanatta ezcümle demiştir 
~ i . .. 

L~e tır. Fransa da ayni şekilde harp ha- barüz ettirmiş, son notaya temas ede 
tedbirler almaJ..tadır. l\I:lletin soğuk- zırlıklarm:ı ba:;;lamıştır. rek almanyaya, askerler;ni çekmedik 
kanlılığını muhafazası ve hayatın (Anadolu - Şu halde, bu satır- leri takdirde harp vaziyetinin ha -
normal bir şekilde iclamesi için hiikCı- larm intişarı dakikasından it'baren sıl olacağını bild.rdiğini anlatarak: 
mel kendince lüzum gördüğü bazı Avrupa harbı karşısında bulunduğu- - Siz tahmin edersiniz. Bu kadar 
tedbirler almıştır. muza hiç şüphe etmemeliyiz.) uğraştıktan sonra sulhe erişememek, 

Toplanmalar yasaktır. l\Iahalli a- Londra, 3 (Radyo) - İngilterede ne büyük inkisarı hayaldir?. Anla-
sayişi ihlal edecek harekata teşebbüs silah altına toplanan kara, deniz, ha- dık ki, Hitler ne bahasına olursa ol
edenler hakkında takibat yapıla - va kuvvetleri şimdi bütün süratleriy- sun harp etmeğe karar vermiştir. Se
caktır. le mürettep mahallerine gitmekte - firimizin muhtelif teşebbüs ve temaSc
Bazı gıda maddeleri üzerinde de dirler. l ngiliz donanması açılmağa larına rağmen IIitler, ordu kuvveti 

tedbirler ittihaz edilmiştir. başlamıştır. ile Polonyaya hücum etmiştir. Biz 
Roma, 3 (Radyo) - Bu saba:q Pa- Londra, 3 (Radyo) Başvekil vicdanen gayet müsterihiz, bu şe-

zar olmak milnasebetiyle Vatikanda Çemberlayn son vaziyet üzerine a- raite artık tahammülümüz kalma
yapılan dini ayin, ayni zamanda si vam kamarasında yaptığı beyanatın mıştır. 
yasi bir mahiyet arzetmiştir. Dualar sonunda şunları söylemiştir: Şuna eminim ki, bütün ingilizler, 
arasında, baz an haberler neşre dili- - Size şunu haber vereyim ki, bu uhdelerine düşen vazifeyi yapacak
yor, hazan da nutuklar veriliyordu. dakikada Fransa baivekili M. Dala- lardır. Biz artık konuşmayı bitirdik 

B. Çemberlayn Bu meyanda Fransa hakkında veri- diye de Fransız mebusan meclisinde ve harekete geçiyoruz. 
gece yarısını (20) geçinceye kadar len haberlerde, bütün Fransız kuv- aynen beni myaptığım şekilde beya- Herkes, tam bir fedakarlıkla vazi
müzakerede bulunmuştur. Bu mev • vetler:nin tam bir süratle hududa natta bulunmakta ve Almanya ile fe başına geçmeli, emre intizar et
zu üzerinde hiç bir tebliğ neşredil- koştukları, Fransada tam bir harp harp halini Fransız milletine haber melidir. Bundan da eminim. Allah 
memiştir. hali mevcud bulunduğu, halkın vermektedir. hepinizi takdis etsin. Tazyike, cebre 

Londra, 3 (Radyo) - Son daki - hadiseleri mümkün mertebe süktl - Paris, 3 (Radyo) _ Fransa hü ~ artık tahammülümüz yoktur. Mu-
kada alınan haberlere göre, bugün netle karşıladığı, askeri ve sivil me- kumeti, başvekil Daladiyenin bugün vaffak olacağımıza da eminim. 
saat 6,15 den saat (18) e kadar Al- murların tam şekilde vazife başın- öğle vaktinde Fransız mebusan mec- (Anadolu - nutkun aslını ve de
man hava filoları Varşovaya iki hü- da bulundukları bildir iliyordu. !isinde irad ettiği nutuk üzerine, Al- vamım, diğer haberleri ya.ı:ınki .tma-
cum yapmışlardır. Hava dafi batar- Gene ayni habere göre, Parisin manya ile harp ilan etmiş bulunmak- doluda bulacaksınız . ) 
yaları şiddetle mukabele ederek Al- tahliyesi devam etmektedir. tadır. Londra, 3 (Radyo) ~ Alman se-

Londra. 3 (Radyo) - Yarından 

itibaren bütün bankalar kapalıdır. 
Loııdra, 3 (Radyo) - lngiltere ve 

Fransanm Derlin sefirleri bugün Al
man hariciye nezaretine giderek 
pasaportlarını istemiş ve almışlar · 

dır. 

Hendcrson, dün akşam hariciye 
nezaretine giderek ingilterenin bu
gün ı:;aat (11) e kadar mühletini bil
dirmi'} ve bu saatten itıbaren hali 
barhın tahakkuk edeceğini bi~dir -
mişt:. 

Ş'mdi hnrbe iştirak etmiş ve ede
cek olar. bütün devletler, açık şehir
leri v~ sivilleri bombardıman etme
meği kara;laştırmışlardır. 

Londra, 3 (Radyo) - İngiliz tay
yarel8ri bugün Fransaya mütevccci · 
hen ve harbe iştirak etmek üzere in
gilteredPn uçmuşlardır. 

Berlin, 3 (Radyo) - B. Hitl~r 

bugün Yeni Rusya sefiri ile Sovyet 
askeri heyeti reisini beraberce kabul 
ederek konuşmuştur. 

Karilerimize 
Son dakik a da günün en mühim 

ha disesini verebilmek isterken bu. 
aa bah b irinci sahifemizde çıkan 

ruz. Bunların devamlarını iç sa• 
ruz. Bunların devamlarını iki sa· 
hife lerimizde (Birinci sahifeden 
devam) §ek linde görecek, fakat 
baı kısımları bitta bi bulamıya

caksmız. Elimizde olmıyan bu va
- Bu acı haberi size bildirmekle 

çok rnüteellim bulunuyorum . .> 
man tayyareleı:ini uzaklaştırmışlar-! Gene ayni nienba, bitaraf Berlin, 3 (Radyo) - Neşredilen lfiri memleketine dönmek üzere pa -
dır, nlemleketlerin Avrupa harbine ka - resmi bir tebliie ıöre, Alman kuv- sa.portunu almıştır, ---- -----------

ziyetten dolayı özür dile riz. 



Jzmirdeki tecrübeler yakında yapıla-! 
ca ·tı ·.Hazır ıkla,. bitmek i. zer~dit l 

ya 

giliz vapurlarından bi· 
ri yük alıp gitti 

Re:smi teşkilat memurlarından sıh
hi muayenesi ıcnp edenlerin muaye
neleri yapıldıktan sonrn bu eşhas 
ihtiyaç nisbetinde vilnyet hava ko -
ruııma kom:syonu tcşkib'lt encümeni 

maralı talimat, şehrimizdeki alaka- tarafından tevzi ve aıakadar makam Leh vapurunun kaptan ve mürettebatı 
darlar tarafından göz önünde tutul- in daire fimirliklerince kayıd ve tes-

lzıµ1r e ı>aşif korunma tecrübeleri 
yaı:rılacağını yazmıştık. Geçenlerde 
'stanbul şehrinin hava korunma ba
kımından tak imi ve yapılacak resmi 
teşkilat hak'londa hazırlanan 1 mı-

49 
21860 

21409 
Piyasa tespit edilmedi. 

incir 
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ANKARA RADYOSU 

Öğle ne§riyatı: 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği: {Ankara 

radyosu küme sazı ve karı
mak suretiyle hazırlıklar yapılmak- cil olunacaklardır. E hn tan her ne- da Lehistana çaQ-rıldılar 
tad1 ır. vi tebeddül, alfıkadar teşkilat amir- '"""' 353 ç. M. H. Nazlı 8 14 50 J 3.00 

stanbuJda her kaza bir korunma Jerj ve mahalli polis tarafından ta- Türkiye.- Almanya Ticaret anlaş- g'ibi şehrimizdeki bütün bankalal', 62 ç. İzzi ve Ali F. 11 11 
bölgesi, nahiyeler birer korunma na- kip ve te pit ed:lecektir. masının 31 Ağustos 939 da sona er- ihracatçıların sevkettikleri mahsul- 2l ç. Esnaf ban. 14 75 14 75 

şık koro) 
Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 
Müzik (Küçük orkestra 
Şef: Necip Aşkın) 

hiye ;, mahallelerde korunma ma - Vilayet kaza ve nahiye korunma diği ve bu tarihten itibaren temdid lere aid dokumanları kabul ederek ____ 13.15 
hailesi itibar edilmişlerdi. İzmirde merkezlerine bağlı olarak vücude edilmediği Ticaret Vekaletinden dün kredi muamelesine devam eylemek- 436 YekOn 
de ayni teşkilat yapılacaktır. :\labal- getirilecek resmi korunma teşkilatı mıntaka Ticaret müdürlüğüne bildi- tedirler. 16884 
leler korunma bakımından polis ka- ile mahalle korunma teşkilatına ni- rilmiştir. Bu haber, şehrimizdeki ih- AHl.kadarlara göre, piyasada gö-

Dünkü yekun 

rakollarına bağlı olacak, mahalle zamname mucibince verilecek mal- racatçılarn clcrhnl tebliğ olunmuştur. riilcn vaziyet, kısa zamanda inkişaf 17270 u. yekOn 
mümessilleri korunma işleri husu - zcme ve şahsi tcchizntların tedarik Bundan sonra ihracat mahsulleri- edecektir. Takas suretiyle dış mem-
sunda polisle beraber çalışacaklar- ve ikmali için malzeme miktarını ve miz, İngiltere. Fransa, Belçika, Hol- leketlere geniş mikyasta mahsul ih- PARA BQRSASJ 
dır. takribi fiatini gösteren b:rer rapor landa, lsveç, Norveç, Danimarka, Ro raç ve satışını temin eden hükumeti- N 

Mahalle korunma amiri polis tıtra- t~kiJiit amirleri tarafından azami manya, Mısır ve diğer memleketlere miz, her tedbiri ittihaz etmiştir. A K AR A 
fından seçilecek ve mahalle idare li- 15 günde vilayete verilecektir. ls _ ihr.aç edilecektir. Ingiliz ticaret filosu, AmiraUılr Sterlin 5 65 
miri tarafından tavzif edilecektir. tanbula ait bu talimattan başka ik'n- Limanımızdn bulunan İngiliz va- emrine verilmiştir. İhtiyaç olan yer- Dolıı; 129 80 
Teşkilitın taalJOk ettiği daire. şube ci talimatta da şu noktalar vardır: purları, ihracatçıların imalfithanele- lerc bu vapurlar, İngiliz karakol ge- F. Frangı 3 1675 
fimirleri işler için emniyet müdilrilne Tahliyeye tabi olmayıp da sefer rinde işledikleri üzüm ve incir mah- mileri himayesinde gidecek ve mah- Liret > 
yardım edeceklerdir. Tahliyeye tabi esnasında içinde durulacak ve çalı- sullerini yükletmektcdir. Dün bir va. sul yükliyeceklerdir. İsviçre F. 30 41 
tutulmıyan her mnhaJle ve nahiye, şılacak bilOmum re mt ve hususi dai- pur, mühim miktarda üzüm ve incir Limanımızda bulunan Polonya Florin 69 375 
korunma teşkiUltlnrınn girecek kim- re ve müesseseler, fabrikalar, sine- afarak 1n:tliz Jimanlnnna hareket bandıralı Levant vapurundaki kap- Rayşmnrk 52 8575 
selerin isim ve adreslerini, meslekle- ma, t'yatro ve emsali umuma mah - etmişfir. Bugün de İngiliz vapuru, tan ve müretttebnt, Lchistana davet Belga 22 8875 
rini tespit ederek teşkilatlarını vü- sus yerlerde ve ticarethanelerde ve limanımızdan hareket .edecektir. Bu edilmiş ve hepsi de gitmişlerdir. Ya- Drahmi > 
cude getirecektir. Teşkilata alınacalt hususi binalarda kendi ihtiyaç ve vaı)urda Fransız limanları için de ba- pur, lzmirdeki acentaya bırakılmış- Leva > 
eşhas 46 y~ındaki erkeklerden inti- şartlarına göre istanbulda şu şekilde zı partiler vardır. Bu suretle şimdiye tır. Levant vapurunun limanımızda Çekoslovak kr. 4 08 
hap olunacaklardır. Bu yaştaki er- korunma teşkilatı yapılmıştl: kadar ihraç edilmiş olan mahsuller, ne kadar kalacağı henüz belli değil- ESHAM ve 'f AHVlLA. 
kekler k4fi gelmezse o vakit 47 ve Hava korunma, mUessese korunma Belçika, İngiltere ve Fransaya ihraç dir. Maamafih vaziyetin inkişafını 
daha yukarı yaşlılara müracaat edi- amiri ve muavini, yangın söndürme edilmiş oluyor. Dün de yazdığımız 1 beklemek icap edecektir. A N K A R A 
lecektir. Doktor, baytar, kimyager, teşkilatı, sıhhi yardım teşk'Hltı, gaz cu***>n 1938yil zde 5 F. ve ikramiyeli 19 
mühendis, diğer ihtisas sahibi için nrnma ve temizleme teşkilatı, enkaz K l 1938 ikramiyeli Ergani 19 
45-46 yaş arası zevattan istifade olu- kaldırma ve can kurtarma teşkilatı, Vatanda şlarım1zın orgeneraı Sivas - Erzurum hattı istikrazı 2. 

nacaktır. 16-20 ;)'aşındaki eşhasın en teknik onarma grubu, su, elektrik, R Ak 19 50 

ziyade bina ve rnaha11e. teşkilatı dahi havagazı, kalörifer, vesair teknik ha ffiİ yeti eri asim f OğU Sivas - Erzurum hattı istikrazı 3. 

linde tavzifleri münasip olacağından tamirler için onarma takımı, hususi K 19 60 
bu yaştakiler, bina korunma amiri inzibat kıtnsı. Hava kurumuna ıymetli h~tıralar Sivas - Erzurum hattı istikrazı 4. 

ve polis tarafından tespit olunacak- 1zmirde de buna göre teşkilat ya- b 19 50 
tır... pılması ıazımgelmektedir. yardımlar devamda ırakarak 1 ~mir-

...... ---ccc***ı >>>--- (30 Ağustos Tayyare) ve (30 den ayrı~dı ZABIT ADA 
Spor Gelenler, gidenler Ağustos - 5 Eylül) Havacılık haftası 

1 1 k 
Koı· generalhğn terfi qen İzmir Bırak tatımak 

F M 
zmir meb'usu B. Nazmi lker mUnasebetiyleHa\•a urumuna yaı· "J' ~ 

Uar aÇl Ankaradan ve Dr. Mustafa Bengisu dımda bulunan yurddaşların isimle- miıstahkcm mev ~ lipmutanı Rasim Fuar sahasında amele Mehmed 
Ödemi3ten·, Ayc'.fın meb·usu B. $Meli itli ~azıyor.uz, I ı Aktoğu, dün ycul ·;\f;,ifesi başma Çelik ve Tepecikte Şevket Patırın 

Ankara 5·2 /zmiri Şener Aydından şehrı'mı'ze gelmı'ı:- Mehmet Ali Bayraktaroğlu, Ri- gitmek üzere şeh imi~don ayrılmış- Üzerlerinde birer bıçak bulunmuş 
7 

lır. Sayın general vaı; Etem Aykut, b t .. d d'l · · 

d 
• l d' fat Bayraktnroğlu, Tütün tüccarı • za ı aca musa ere e ı mıştır. 

yen l er ır. Sabri Fetvacı, l<üçük Laz hanı Veli miıstahkem mevki komutam tuğge-
Faur münasebetiyle İstanbul, An Manisa meb'usu B. Rıdvan Na- ve İlyas, Büyiik Laz hanı Salih, Mc- nernl Mahmud Berköz, parti müfet-

kara ve İzmir muhtelit takımları ara- fiz Edgüer lstaIJbula gitmiştir. errct oteli sahibi Hasan Yaz1cıoğlu fişi Galip Bahtiyar Dr. Behçet Uz, 
sında yapılması takarrür eden fuar ooooo İbrahim Hilmi Men.emencioğlu ve ehrimizdeki mebuslar, generaller ve 
kupası maçları, dün Alsancak saha- Korı·dor Hasan Avni Onay, Hüseyin ve İbra- bir çok zevat. kor general Rasim Ak-

d ka l A k ı . toğuyu teşyi etmişlerdir. Bir kıta 
sın a r§ı aşan n ara - zmır ta· him Portcçin. Demir ticarethane<>i 
k 1 

· ı b l d .sker ve askeri müzika da teşyi me-
ım arının n'ıaçıy e aşa ı. Du"nya tı·caret' k d b ~l Keçecilerde 636 numarada Ahmet 
Oy 

... s· · me ya ın an ag ı rnsimindc bulunmuştur. 
unun umumı manzarası: ırın 1 l . . . . . Hamdi Ak, Hilal Ecznhanesi sahibi 

ci devre her iki tarafın sarfettiği gay- o an svı.çre ~ıhı bır me.mleketın ne- Kemal Kamil, Hasan itriyat deposu nir heyet de buket vermiş. teşyide 
retle oldukça heyecanlı geçti. İkin- den denıze hır mahrecı yok? Ren Hatice Hasan, Elektrikçi A. Zifar.Rı bulunmuştur. General Rasim Akto
ci devrede oyun normal vaziyetini nehri boyunca Akdenize kadar bir -za Rey hanı Ahmet Kadri. Kemeral ğu, İzmirde çok derin intibalar bı
muhafaza edemedi. Maamafih, çok koridor tesis edilerek Marsilya mü- •ı Ehram mağazası. Kemeraltı tütiin rakmış, muhitin geniş mikyastaki sev 
fena teşkil edilmiş olan İzmir takı- kemmel bir c:serbest şehir> olabilir. ·e piyango bayii Ali Kemal Benli gi ve hürmetini tertemiz, yüksek 

A k t k d h H l · l{ rt 1 nh iyetinde toplanmıştı. Onu her -
mına nazaran n ara a ımı a a Bı' ] 'k A 'k k k b' d Kuru '-"emiı::ı•i M i mı, a a ma-.. .. . k d r esı merı a, ço sı ı ır ost- " .,, · k hem de~ ı· b' k he de 
ustu.n. hır. oyun çı ar ı. . . luk münasebeti olan Kanada Domin- karna sahibi 1 mnil Hakkı, İbrahim ·es, ger ı ır as er, m 

B d 1 1 b be b tt 
bütün memleket işlerine alaka gös-

ırıncı evre • era r ı ı. N k b' b h. ~ırrı Demir tüccarı, Yako Saul. De-
ikinci devrede Ankara 4, lzmir y~nuna . e~yor u ır ser est şe ır mir tilcman, Kuru yemişçi Ali Şan teren, zamanı gelince şefkatli bir ba-
gol çıkardı. Maç 2 • 5 An karanın dıyc tahsıs ıle Kanada topraklarında J ozef Bcncuva. Hırdavatçı. Sinto ba hi 0sini veren bir insan olarak se-

galibiyeti ile bitti. kendisine bir koridor açarak bu ser- Saltiy~l, j. B. tlyezar. Jialimağa çar- v~yordu. 
Bugün Ankara İstanbul karşılaşa- best şehrin Hinterlandı ile muvasala ıcımda, jozef nenmayor tüccar. Ha- Alman konsolosu ı un 

caklardır. t~~in ~debilir. ı~.e~. halde İngilizler 'imnğa çar"ısında, Şişeci E~sear. Ha-
o*o böyle hır tcşebbusu reddetmezler. limağa çarşısında Rahmi Şen. Hali-

M b' } Ayni zamanda İngilizler Afganis ,. ~ ' •. . . . Şehrim'z Alman baş konsolosu e US arımız T'b 'b' . k' f k .. . maga çarşısında, Nısım B. Krıspın. . D St h dil t' t d tan, ı et gı ı ın ışa a ço musaıt . Jean . ep anon, n ıcare o a-
. . . . qa,limağa çarşısında, Muzaffer şışe ~ kfıt' B T T k ıkı memlekete Hındıstanda bırer ticarethanesi. Halimağa çarşısında, sında umumı ı ıp . urgut ür -

k d k 
oğlunu ziyaret ederek ticari vaz~et 

ori or verme suretiyle Kalklıta iidillili Abdullah Ömer ve ortakları, etrafında görüşmüş, bazı malOmat 
ve Knraçide birer mahreç verebilir. Nuri J{avala ve ortakları, B. A. Pre-

·u b' 1 BB Rah . l{ö B be d h b' k k almıştır. ıue us anınız · mı - una nzer a a ır ço oridor ve rn Yemişçarsısında, Tütün ve pul ba-
ken Mehmed Aldemir, Kfimil Dur- mahreç hal tarzları bulmak müm - \'İ' Neşet . Yemişçarşısında, l\Iukav- Karaburunda zeytin 
sun ve Sadeddin Epikmen Foça v.e k.. d" ı y . 

bir ziyareti 

Tetkiklerine devam 
ediyorlar 

Zorla kız kaçırma 
Kemalpaşa kazasının Ansızca 

köyünde Ahmed kızı 16 yaşında 
Güllü Çetin. ayni köyden Ali oğlt• 
Ömer Ertekin tarafından zorla kaçı 
,.ılırken köy bekçisi tarafından ya 
kalanmış ve Adliyeye verilmiştir. 

Tütün kaçakçılığı 
Bayındırda Y cnice mahallesindr 

oturan Yusuf kızı 35 yaşında Fatma 

Burgulu ve Ahmed kızı Arife 500 
,.,ram kaçak tütiinle yakalanmışlar· 

lır. Her iki kadın, jandarmalara ha-

·aret etmiş ve iki suçlarından ötürii 
adliyeye verilmişlerdir. 

Tarla yolu meselesinden 
Ödemişte Adagüme köyünde 15 

yaşında Emir Ayşe Gürbüz, kız kar

deşi 1 2 yaşında Hafize ve Süheyla 

ile oğlan kardeşi Mehmed Gürbüz, 

bir tarla yolu meselesinden Mehmed 

karısı 18 yaşında Safiye Kömürcü

yü döğerek taşla muhtelif yerlerin
den yaralamışlardır. Suçlular tutul· 
muştur. 

un ur. va kutu imnlüthanesi Şevket. emış- vazı·yetı• 
Menemende milntehipleriyle temas M I"' P B ·ı · ese a araguvay, rezı ya, uze- f'arsısında Moiz Rozamis. Yemişçar- M ·· ·· t kının 

d k h 'miz lm'ş dün ak.. . d A 1 d . . B ı· , t:' ~ b"l . . 'l'k "t h emur ıuıu a 1§ e ere şe rı e ge 1 • ... am rın en tas enızıne o ıvya ise ısında, Rnhamim Franko Yemişçar. '-4Se o gesı zeytıncı ı mu e as· B' . . k d d y 1 d' . 
d B nd ,, Pa t' l1' ınd" B·Jcalı ş·ı· - . d b" "k Ok 1 . B N K l d'" K b ırıncı or on a anya ı ışçı a uc •• r ı ına .. LI ı ı uzerın en uyu yanos a ır- ısında, Muzaffer Keskinoğlu. Ye- sısı . azım ı ıç, un ara urun B R 'f d k ]f H lA · wl 
müntehiplerle görüşmüşlerdir. tibat tesis edebilir. Bütün hal tarzla· mişçarsısında. kazasına gitmiştir. Oradaki zeytin N .. ahı~ yanır a~l a Bak'~ u~ı .. okgk"u 

14.15-
14.30 

1 - Drigo - Esmeralda Ba
let süiti No. 1 
2 - Dohnanyi - Rapsodi 
Do majör 
3 - Drigo - Arlökenin mil
yonları - Balet süiti No. 3 
4 - Frans Lehar cSen 
Dub operetinden potp.;ri. 
5 - Walter Noack - Köy 
hikayeleri. 
6 - Drigo - Esmeralda Ba
let süiti No. 2 

Müzik (Melodiler) 

Akıam ne§riyatı: 
17.30 
18.35 
19.05 
19.35 

20.10 
20.15 
20.30 

20.45 

21.30 

Ajans Ha~rleri 
Müzik (Pazar çayı - Pi.) 
Çocuk saati. 
Türk müziği: (Fasıl he-
yeti.) 
Neşeli plaklar - R. 
Müzik (Solistler) 
Memleket saat ayarı, ajam 
ve meteoroloji haberleri. 
Türk müziği. 
Okuyanlar: Semahat Öz. 
denses, Muzaffer lıkar. 
Çalanlar: Vecihe Daryal 
Reşat Erer, Ruşen Kam. 
1 - Udi Eşref - Hüzam pe 
revi. 
2 - Mahmut Celalettiı 
paşa - Hüzam şarkı (Kerem 
eyle mestane kıl bir nigah 
3 - Selahettin Pınar - Hüz 
zam şarkı (Seviyordum 
onu) 
4 - Lemi - Kürdihicazkar 
şarkı - (Nazlandı bülbül) 
5 - Bay Arif Kürdilihic:ız 
kar şarkı (Düşer mi şanı· 
na?) 
6 - Bay Faik - Sm.inf\k 
şarkı (Kuzucağım ne ka
çarsın benden) 
7 - Bimen Şen - Segah sar• 
kı (Bensiz ey güli g:.ilı::en 
alemde mey mı~ eyleme) 
8 - Sedat Öztoprak - ı üz 
zam şarkı (Cefayı hicrin le 
gönlüm yıkılsın) 
9 - Halk türküsü - ( J. 
bül tasta ne gezer) 

10 - Halk türküsü - (Ka
ram) 
Müzik (Riyaseticumhur 
bandosu - Şef: Ihsan Kiiw 
çer} 
1 - Domenico - Marcia Mi 
litare (Marş) 
2 - Waldteufel - Çiçekler 
(Vals) 
3 - C. M. \Veber c:UbC" 
ron> uvertürü. 
4 - Massenet - Scenes l)rll 
matiques. 

a) Prelude et Diverti~
sement. 
b) Melodrame 
c) Scene finale 

Müzik ( Cazband - Pl.) 

Meb'uslarımız. bundan sonra Ku- rında Almanyanın arki Prusya eva T'li • k 1 .. b vaziyetini tetkik edecek, köylüleri acdı, . akg.ıs.tankı ogku de' ~rın u a-

ç k ı 1 
: . ba ld'~· 'b' b' .-

1 
ıcaret U U Ü 1 k <l'l · f A t" b nın a lÇ ı ıçer en en ısıne araştır· S · h b ı · e .. ,a, şadası, Bergama, Dikili ve eşme a- et erıı'ıın ına ge ıgı gı ı ır vı a- top ayıp en ı erme ennı zey ın a- on aıans a er erı v 

1 

zalarında tedkikler yapacak, bmir- yeti ana vatandan feda etmek birdi- binası kım usulleri hakkında konferanslar ma dmemdurlu süsü vlermiş ve bu su· rınki progrnm. 

22.20 
'>2.45-
23.00 

ld kt
. çun an o ayı tutu muştur. •---~,........;.~~~-~-·· ...... 

deki fabrika ve miiesseselerde çalı- ğerini ayırmak lazım ge iğine §Üp- odası verece ır. FUARDA Şehrimiz ticaret ve sanayi 
şan amelenin vaziyetini tedkik ile he yoktur. tarafından Birincikordonda izmirpn- Euca co~uk obası Tabanca çekmek 
Ankara va gideceklerdir. Frankfurter Saytung ' F 1 IST ANBUL BELEDiYESi " las oteli karşısında inşa ettirilecek Viltıyetin Bucada açmış olduğu uarda Cemil oğ u Cökey Mah-

:Meb'u~lanmız, halkın dilek ve ticaret kulübü binası için açılan nıil- 100 çocukluk Kinder hayim kapa· mud Hakan sarhoş olarak gürültü ŞEHiR TiYATROSU 
ihtiyaçları için Ankarada lazımge- UoR.tor nakasanın mücldeti dün sona erm·ş- tılmıştır. Bu sene çocuk obasında yapmış, Luna parktaki birahanede Saat 21,30 da 
len makamlnrla temas ede.rek bütün tir. 1nşaatn talip çıkmadığından ko- kalan yavrular, hepsi de kilo almı~- Halil oğlu Ahmede tabanca çekmiı:-
. 1 • ü tı ~ t · · ı kl B kt l er :s 

7 
Arzuyu umum1 üzerine ış erı s ra e ·rn ne ıçm ça ışaca nr- a eryo 0 6 mite, kulüp binası inşaatını şimdilik tardır. Bu seneki tecrübe sebebiyle tir. ' 

dır. A. Kemal Tanay tehir etmiştir. çocuk obasının her yıl Bucadahususi y an~ışlıklar 
- Operatör- Fuarı mızı muhasebeye aid köşklü bahçede ku· Hırsızlığa tetebbüı 

BalaflCS. aalgın luuıtalıklaı rulması muvafık görülmüştür. Fuarda Polonya paviyonunda kon,ed v ası 
Cevdet Mustafa .ııeııa- 00000-- bir vak'a olmuştur. 14 yaşında Mus· 

GÖNENDEN (Verem ve saire) 13 Giinde Demirle yaralamak tafa ve arkadaşları Sermet ve Mu- Komedi 3 fasıl 
Be&nıahane poti. kamkohı "/&- Alsancakta ŞE\rk sanayi iplik fab- ,..affer, paviyonu ziyaret ederken ca- Dikkat: Tiyatro Sergi sarayının 

Memleket hastanesi başta}:;ibi 

2 inci Beyler sokak furun klirşı.sı 

No 25 

nında 147 295 877 kisi gezrl · bikasında Eyip oğlu Rasim Agan ve -nekan içinde bulunan 4 kumaş al-1 arkasındadır 
T f 41 15 

~ Nuri oğlu Cemil is meselesinden de- \iimünü çaldıklarından tutulmuşlar-11..-------------:-
ı ____ ~e.1,.;,r_n_n .. · _____ , l11•ıllillllİİİİlllİ--IİİIİİllİl•---~ı mirle birbirini yaralamışlardır. du. 



Polonya 
Ayan, mebusan meclis~eri 

top!anacak 
Varşova, 2 (Radyo) - Hariciye 

nazın kolonel Bek, bugün ingiliz, 
Fransız sefirleriyle uzun müddet gö
rUşmU~, müteakiben japonya sefirile 
Papanın Varşova mümesilini kabul 
eylemiştir. 

Alakadar mehafilde söylendiğine 
göre Varşova Ayan ve mebusan mec
lisleri, bugün toplanacak ve daima 

içtima halinde kalacaktır. 
Varşova, 2 (Radyo) - I.ehistanı:ı 

Berlin eefirinin geri çağırılma~ı üze
rine Lehistan menafi ve hukukunun 
ınuhafazası işim İsveç elçiii deruhde 
etm.ştir. 

---o o* o o---
Sefirimiz 

Paric;te abideye çelen koydu 
Paris, 2 (A.A.) - Türkiye sefiri 

B. Behiç Erkin lıu sabah meçhul as
ker abidesine bir çelenk koymuştur. 

l talyada h ava ma· 
nevrası 

Roma, 2 (Radyo) - Bütün ita]
. ~·ada rapılmış olan umumi h ava mü

dafaası manevrası bugün neticelen
miştir, 

Şimal devletleri 
Harpte bitaraf bala· 
c -:tk ları ıı bildirdiler 

Oslo, 2 (A.A.) - Şimal hükumet
leri müşterek bir beyanname neşre
derek harpte bitaraf kal acaklarını 

beyan etmişlerdir. Finlandiya, . Nor
veç, isveç, ve izlanda ara~ında 'in:ıza 
edilen 27 mayıs 1938 tarihli muka
v-ele ile vazedilen bitaraflık 'kan un
ları bu suretle' meriyete girmiş olu-
yor . 

lıveçin tedbirleri: 
Stokholm, 2 (A.A.) - Kabine 

müdafaa tedbirlerini takviyeye ka
rar vermiştir. Bazı ihtiyat sınıfl arı 

yakında çağırılacaktır. Parlamento 
ağlebi iht:mal gelecek hafta fe\·kala 
de içtimaa davet edilecektir. · · 

Stokholm, 2 (Radyo) - Hüku
met. benzinden tasarruf için hu.susi 
otomobilleri yasak etmiştir. 

-=*=- 
ispanyanın vaziyeti ne 

olacak 
İspanyada : 
Londra, 2 (Radyo) - İspanya ka

binesi bugün genera l Frankonun ri
yaseti altında toplanarak uzun müd
det vaziyeti müzakere etmiştir. Alı
nan kar arlar hakkında, beyanat ya
pıhnamı~. tebliğ çıkarılmamıştır. 

Amerika, Avrupa harbine 
çalışacakmış 

·Amerika cumhurreisi dün geceyi uykusuz geçirerek ha· 
· · · ~iseleri büyük· bir dikkatle takip etmiştir 



Aımanyada f ~vl<a.aae tedbirler 

Yabancı radyo dinliyenler 
idam edileceklerdir 

Sulbü anlamıyan 
tek adam 
Hitler 

F ör steri ı.. marifeti m11111111111111111111111111111111111111111111mm11111 

Uluslar sosyetesi mürah· Gizlenen hakikat 
hasına iki saat muhlet V d b-

vermış arş o va a ır 
Londra, 2 (Radyo) - Kanteryori Konua, 2 (Radyo) - Uluslar sos- İ b}• "' tt• 

kilsesi baş piskoposu, bugün beyanat yete inin Danzig fevkalade komi eri e 1 g neşre l 
ta bulunarak Hitlerln sulhün mana- Borhal şarki Prusyadan buraya gelv 
sını anlamamış yegane adam oldu - miştir. Borhal matbuat mümessilleri
ğunu söyledikten sonra, ingiliz mil- ne verd"ği beyanatta, Coulater Fürs-

- !etinin sulh istediğini ve Alman mil- terin ilhaktan sonra Danzigi terkct-
Mütecaviz Alman· 

yadır 
1t I • • .. h • k b l Jetinin ayni zihniyeti tıı§ıdığından mek için kendisine yalnız iki saat 
lYilf}lnOnUn lop afeŞln'e maruz Şe lT Ve asa Q QT emin bulunduğunu, bununla beraber mühlet verdiğini öylemştir. 

Hitlerin tecavüzlerine tahammül e- AJ d• tahliye ediliyor. yedi sınıf daha silah altına alındı dilemiycceğinden ingiltercnin sonu- manya nez ın-

Varşova, 2 (A.A.) - Resmen teb
iit ediliyor: 

B 1. 2 (R d ) H k l d b la k" l . h Ik d . · na '.kadar mücadeleye karar verdiği- d d er ın, a yo - Ü ümet er ir, sa a rı ve oy erı a ı a ıçerıye o 'A o • e emarş 
•v. .. b" b}'::...J~ Al B 1 2 (AA ) N . l Z . d v k'l k d" nı ılave eylemıştır. neşrettıgı resmı ır te ıtsUC, man- a e, . . - atıona eı- ogru çe ı me te ır. kabul ettiğ.ni Ribeutı·opa bildirmiş, 

yadaki radyoların Fransız ve lngiliz ung gazetesinn Alsastan aldığı ha- Berlin, 2 (Radyo) - Harbiye ne 1 .. hü t d f d"ld'v: Londra, 2 (A.A.) - Hariciye ne- fakat Alman hükumeti radyo ile neŞ 

c31 Ağustosta Polonyanın Berlin 
sefiri Lipski, Polonyanın ingiltere• 
nin tavas ut lehindeki tcşebbüsünil 

· ı 1 · . "d b l S b h lk d" . 'd ed" f k 1 an uç cumun amamen e c ı ıgı . bl"V d" v 1 ıstasyon arını açmama arı ıçın şı - er ere nazaran tras urg a ı un zaretı yem en y ısını as er topa- . Al t kl d .. d d" . zaretı te ıg e ıyor; rettigi beyanatında Danzigin derha 
d ı . la '- d w b"ld" . h . hl' d 1 nı, man an arın an YiUZ a e ının B F R" 40 d et ı ceza r .ıı;:on ugunu ı ırmlf- fe rı ta ıyey avet o unmuştur. ml§tır. . 1 h 1 1. 'ld"v .. k d 1 . on ıbbentrop, saat 21, a Almanyaya ilhakını, Pomeranyanın 

• A '- • • ı 'd ·ı k R h · k dak' F ka ış emcz a e ge ırı ıgını ay ey e- . tır. rur.sını yapan ar :a am edi ece - en ne rı enarm ı ranaız - kt d" B. Hendersonu kabul etmiş ve Sefır ka::rıtsız ve 9arts1z olarak Almanya-
me e ır. - . . 

V, 0 B. Çemberlaynın nutkunu tevdi eyle ya ıadesıni ve Leh murahhaslarının 
1 T 'd arı va yanmıyor · · B F R bbe b k B ı· d 'l y QrŞOV !l Q Roma, 2 (Radyo) _ Stafani A- m.~ştır. . . ~~ i ~t~op unut v u er ne .gön erı mesini. ~ir Oltima -

jansı Varşovanın ati! le içinde bu- Fuhrere ıbJag etmesı lazım oldugu tom şeklındc talep etmıştır. M:uhase-
- Baıtara(J 1 inci sahifede - lu d' v h kk d k' ~h rb 1 . t k cevabını vermiştir. mata başlamak için bir vesile teşkil Fransada 

-- Baıtarafı 1 inci ••hilede -
ahhiitlerine sadık kalarak Polonya
ya yardım için hazırlanmıştır.> 

Lebrun, Fransız ordusunu selam
ladıktan sonra deklarasyonuna son 
vermi~tlr. 

Heryo, mClteakıben kısa bir nutuk 
okumuş ve ezcümle şunları söylemiş
tir: 

- Bizi burada toplıyan saik Po -
lonyaya kar .ı vuku bulan tecavüz
dilr . .Müteca\ ize cevap vermek için 
toplandık. Şu nazik dakikalarda 
:fransız mllletf bir vacud halindedir. 
Memleketimiz &mn[yet içindedir. 
Ordularımız hududlarımızda hazır -

Kabine takviye ediliyor: 
Pnris, 2 (Radyo) - Son dakika

da alınan haberlere göre, Daladiye 
kabJne i milli kabine şeklinde teşek 
kül edecek ve yeni kabineye sabık 

başvekil Flanden ile Lui :Maren ve 
Sosyalitsler partisi lideri Leon Blum 
da girecektir. 

11 

.. . h 1 1 t n ugu a ın a ı a er erı e - t . v. . 
1 

• t 
muş, sıya a ev sütun arı çıkmış ır. zib t kt a· B J • İ b• e tıgıne şuphe o mıyan bu gıbi şar ı 
Tayyarelerin Jıilcumu o kadar ani em~ .. ~· I U garJS anın 1• hiç bir hükfimet kabul edemezdi. 
olmuştur ki, halk kaçmağı bile unut- V uı 

2 
enAtAay)yareAelr t . fJ "' Almanya bir kaç saat sonra bilfiil 

arşova, ( .. - man a,- tara ıgı 
muş ve manzarayı seyre koyulmuş- v 1 dil p it k" b b d muhasemnta başlamıştır. Polonya . are erj n u us ı om ar ıman . 
tur. 

7 
• etmişler ve ModHninin üstünden uç- Sofya, 2 (A.A.) - Gazete müdür- Danzig me.selesıyle Alman - Leh ın~-

~ombardımandan \ arşova milte - muşlardır. Bir kaç tayyare düşUrUl- leri dün akşnm matbuat mOdüriyeti- nasebetlcrı !°esele ini tavassut yolı· 
essır olmamıştır. .. mUştfir. ne davet edilmişlerdir. !e halle~~ege. 'hazır bu1unduğunu 
Bombardıman esnasında dort Al- M h b d d' Gazete müdürlerine Bul..,.arista- daima soy1emıştir. Bu şerait tahtın-

~- . . . k b"l' d u are e evam e ıyor o d h""d" ] . Ji t• (1-'-
man ı.uyyarecısı mucıze a ı ın en Var ova 2 (A.A.) - Muhasema- nın b"tnraf kalmak husucıundaki ar- a ıı ıse erın m~ u ye ı m ıuıası -
kurtulmuştur. Bunların tayyareleri t b. ~ . ' U ü • k d . ran Almanynya aıttir.> Berll·n 'de h d v . . . ın ırıncı g n nun a şamın a vazı- zusuna uygun tam bir bitarafhk dai- •v 

ava a yanmaga başlamış, ıkısı pa- , t .. ,1 "d". resinde hareket etmeleri hakkında Tebhgdc, Polonyanın Almatt top· 
- Baıtarafı ı inci sahifede - raşütle atlamış, ikisi de düşmüş, fa- J e Hşoydc ""ıl ı. kf'ff . d h talimat verilmiştir. raklarına tecavilz ettiği kntiyetle 

k t .. 1 . t" u ttu arın a esın e mu arev t k . d'l kt d. 
bildirilmektedir. a o memış ır. b . . 3 b. j J F ' e zıp e ı me e ır. 

Resmen bildirildiğine göre bir ey- eler devam etmek~edır. l\faamafıh ın ta} an ransa ya UlllllllJllllllllJllJllJJlllllJlllllJllJllllllJIJJlllllll 
Hlldenberi Alman tayyarele . muhte A1manlann fazla bır şey kazandık- Id' R 

Çetelerin faaliyeti lif yerlerde 94 hücum yap;~şlardır. ları .gö~ülmi!miştir.' Gil.nün en büyük .. ge ı . . USya 
Danzig, 2 (Radyo) - Vaziyet B 1 d 22 . 

10 
b. d f 

1 
.. hAdısesı açık şehırlerın bom bardı- Brukı::el, 2 ( A.A.) - Üç bm ıtal-

thr 1 ki' 1 kt un ar an sı ın en az n nu- . . . B t f 1 · · aah'f d · yavaş yavaş norma şe ıne geme e f 1 h" 1 div 1 . ile b 1 man edilme ive bir çok kişinin telef yan Belçıkadan Fransaya gelm ştır. - af ara 1 ıncı 1 e e -
Cermanizm, tecavüıU sulh ve mü- ve h::ılk rad~olarla }ıadiseleri takip us~··'~ ~r e~ett ~e~ erıl a~~ a_:ı- olmasına sebebiyet verilmesi olmuş- Bunlar Fransız makamatı tarafın - Sovyet sefiri: 

salernete t ·clh etmiıtir. etmektedir. Bazı mahaJJerde Polon- ra, oty eı e, 
1 
a . a. et e,v 

1
cred ır. 

1 
• tur. Yük ek erkanı harbiyenin ilk dan Maginot hattı mıntaknsından u- Mo kova, 2 (A.A.) - Yüksek 

Heryo, nutkuna devamJa: '-·ahlar tarafından gö terilen muka- man ayyare erının ar a ar a ça ı- t •w • ki t ı d Sovyet dh·.nnı So\" etlcr'n Berlin bü· 
J • ·ı . eblıgı şudur: zn a ırımış ar ır. , ,, 

-c Sulhperverliği 'blr ideal şek - vernet kırıl mı tır. Polonyalı çeteler an şçı ere ve yollarda gıdenlcre de . 
1 

• • yük eıç· i Merekalo\ u baska y re 
linde benims miş ve tecavilzü daima tar"fından vakı' tecavüzlerde bı·r "Ok alçalarak mitra!yöz ateRf açtıkları Bu s,ıbah Alman kıtaah tayyare- \ entı Mıl, 2 (Radyo) - Fran aila t .· t . . B ı· bil ·ük 

.. " · ·· ·· ~ lerin beklenilm:ven bir taarruzunu bulunan italyanlardan iki bin k'şi J m c mı,. ve l erınc r ın / 
takbih etmiş olan ir devlet, son gfin- Danzigli Alman blmUşve yal'alanmış_ gorul~Oştur. A milteakip harp iıan etmeksizin Po- bugün italyava dönmek üzere hu~ elçiliğine Skvartsey getirilmiştir. 
lerde teca' Uzün Spasiolfati ile bir mi- tır. Akım kalan plan: • ~ • • • • 

k kd .. it' Varşova, 2 (Rad'-'O) - Polonva lonya arazisine girmişlerdir. dudu geçmiştir. Yunanıstnntn vazıy~tt sa a e .. m i ır.:t Hangiai doğnı? J .1 

Demiştir. Bertin, 2 (Radyo) - Alman as- gazetelerinin ehemmiyetle kaydet- Tehlike çanları çalıyor Mısırdaki Almanlar Atina, 2 (Radyo) - Başvekil 
Milteakıben kOraiye a;ıelen Daladi- keri makamatı, Lchistanın, Alman tiğine göre Hitlerin bir çok hava hil- Varşo\•a, 2 (A.A.)- Sakin ge- Kah're, 2 (R:ıdyo) _ Alman te- Metaksas, bütün nezaretlere men -

Y hükOmdin dckJArasyonunu oku- tayyareleri tarafından zehirli gaz cumlariyle Polonyada intizamı boz- çen bir geceden sonra bu sabah saat lınası buradan tamamen çekilmişler- sup yüksek memurların iştirakiyle 
muş ve itatyanın banıı kurtarmak kuJlanıldığı şeklindeki protestosunu ması, panik \evlid etmesi, böylece 5/50 ile 6/30 arasında yeniden teh- dir. tesekkül eden bir komisyona riyaset 
için sarfetmfş olduğu gayretleri tak- gayri varid göstererek bunun bfliikf Polonyayı anlaşmaya mecbur etmes· fike işareti \•erilmiştir. Uzaktan ge- etmiştir. 
dirle yad ettikten sonra Polonyanın Berlin üzerinde Leh tayyareleri tara- lanı akim kalmıştır. Hava hücum- len infilak sesleri işitilmiştir. Tayya •ınduklarını bildirmektedir. Bu komisyon memleketin siyasi 
hür yaşama~a Ulyık bir devlet oldu- fından yapıldığını iddia etmektedir. ları, bilakis Polonyada nizamın art- relerin Vnrşovaya yaklaşamadıkları Varşova, 2 (Radyo) - Alman vaziyetini tetkik etmiştir. 
ğunu te:baruz ettirerek, Mussolini lh1ı·yat tedbirleri asını temin eylemiştir. zannedilmektedir. yyareleri bugiin saat 13 de Bors- Çemberl"'yn ı·stı•fa 
tarafınd Vlikubulan son tavassut- Paris, 2 (A.A.) _ Hitler henüz Smiıli Rilıçin beyannameai: ~ 

b '-- tmf b d'd l VarQova, 2 (Radyo) _ Polonya Vaz.iyet normal: . man kasabnsını bombardıman etmis • tan aıue f ve u va ı e yapı a- P.~veknlette ise de bugün henüz ma- "i tt 
cak teşebbüslerin çok ~eri olması 11- IQm olmıyan bir istikamete hareket ordusu başkumımdanı Sm'gli Rihç Parıs, 2 (Radyo) ::-- ~avas aJan~'.- er, ağır bombalar atmışlardır. Ölü e l 
zımgeldiiinl ve çOnkli zarnanın dar edecektir. bugün Polonya ordusuna hitaben bir nın Varşovadan aldıgı bır habere go. ve yaralı çoktur. _ Baıtarafı ı inci aahiiede _ 
olduğunu, Fran nnın Polonyaya yar Ordu her gün askeri harekit hak- beyanname ne~retıniştir. r~ şehirde b~tün nakliyat muntaza~ Slovakyndan gelen Alman tan•a- riyasetinde toplanmışlardır. fngilte-
d t k · ı bütü k tı · le 1\Iaresal Lu be""' an namesinde: Lır surette ışlemekte ve halkın yu-ım e me ıç n n uvve erıy km da bir rapor neşredecektfr. "" " 1 A 1 • elcri mütcaddid kasabaları ve bu rede bir kovalisyon kabin s'nin teŞ"' 
"areke~- weçmek üzere oldugv unu i- i kl .. d"i ili cAsırdide düı:manımız olan Al- zün.de a.zim v.e met·a· n.e. t 3 am.ct erı l l k b t.. 
' ı.c 6 Dün Berinde ışı arın son l r - "' d nıet.·anda Lamaradrauı bombardı- kilini ko ay aı;tırma üzere ircr ul' ı- l · ti manlar, topraklarımıza tecavüz et- barız hır şekılde gorulmd .. i:e ır. " " " "" 
ave ey emış r. mesi emredilm"ştir. Bu emir saat rn man etmişler, 70 l.ıomba atmışlardır. rer istifalarını başvekile vermişler ' 

Daladiye nutkuna devam ile şun- da verilmiştir. Bütün canavar düdük tiler. Siz kahramanların, bu tecavü- Kahvehanelerle lokantalarda çn- d" 
ı ·· 1 · t• zü defedeceğinizden emin"m' Harp lı§anlar tahdid edilmiştir. Lamaradyoda on ölü, 40 kadar ya- ır. I . 
an soy emış ır: leri alarm işareti vermişlerdir. Bil-

1 
d Başvekil yeni kabinenin teşki i J' 

_ Mesele yalnız Polonyanın mu· tün nakil vasıtaları durmuş, sokakta istediği kadar uzun sürsün, nihai za- Zehirli sazla bombardıman: ra ı var ır. çin derhal Viston Çörçil, Eden ile Sir 
kadderatından ibal'et deiildir. Al- bulunanlar sığnaklara koşmuşlardır fer bizde ve müttefiklerimizdedir.> Varıova, 2 (Radyo) - Bugün Berlin bombardıman edilmedi: Grembrıl ve Arsbal Sinkleri nezdine 
manyanın tecavüzü bütün Avrupayı Nizamnameye riayet etmiyenler tev- Demekted'r. saat 5,50 den itibar:n (6,30) e ka- Brllksel, 2 (Radyo) - Belga davet ederek kabineye girmelerin~ 
alilcadar etmektedir. Almanya, Av- k'f edilmislerdir Top sesleri de işi- Muhaaemat durmadı: dar Alman taı:ares_ı Varşovayı bom ajansının Berlinden aldığı bir ha- teklif etmiştir. Başvekilin bu teklifı 
rupada bir hegemonya kurmak isti- tı"ılm'ıştlr. T.ecı be. bı'r çeyrek saat silr Pa.ris, 2 .. (Ra.dyo) -.- Polonya. se - bardıman etmıslerdır 15 tayyare de . . . d h l k b l d'l . . 

f t b b t bı - t V h : ' ··ıh k berdc, Polonya tnyyarelerın)n Berlı- er a a u e ı mı tır. lor. Bütiln ga~ etleri buna matuf - müş, fakat Berlln bilUin geceyi ka- are ı ugun ır e vıg neşre mış ve oyovon şe rıne ve mu a atına B .. be 1 . k b" .• 
tur 1 k . . t' muhasematın durdugu hakkında çı- zehirli bombalar atmışlar ayrıca 17 ni bombardıman ettikleri hakkında- u munase t e yem a neye ı 

· ran ı ta geçırmış ır. . v ' k" h b t k 'b l kt d çi partisini temsil eden sir Grenrulle Avusturya nerede? . . • 1 kan haberm asılsız oldugunu, Polon- tayyare de Varşova mülhakatını ı a er e zı o unma a ır. kl 
Çeko ovakua nerede? Korıddoru 2''(gRaJ detm)ıı erAıJ ya Almanya ordularının hududlarda b d b ) l d V Vartova boıaltıJıyor: Liberaller namına Sir Arsbal Sin er 

J Lon ra, a yo _ man res- . v bom nr ımana aş amış ar ır. ar- b k h . . Ed Çö. dl 
Al Alsaa Loren ıçın ıddetle çarpı makta bulundugunu h"'k"'" t' h' ı· b b Vnışova, 2 (A.A.) - Vnrşovada sa ı arıcıye nazırı · en ve r7 manyanın .. - mi tebliğine öre. Alman kuvvetleri 

1 1 
. . .• 

1 
h' ' sovn u ume ı ze ır ı gaz om ar- . . kl . 

bize vermicı. olduğu garanti, tecnvü- . 
1 

. h b 1 d k d"l A man tayyare erının sıvı şe ır ve d "dd ti t t t · t' kadınların ve çocuklann şehri tahlı- de gırece erdır . 
.,, \ crd k erı mu are e er e en • e- ımanını sı e e pro es o e mış ır. . . . . 

1 
n·x. B k'l .. k b d"w zır-

ze boyun eğdiğimiz takdirde ne de- . 1 f'ı. t" .. t"h 1 tm' kasabaları bombardıman etmekte de Taarruzlarda muvaffakıyet yok: yesı ıçın tedbırler a ınmıştır. ı~er aşve ı , mutea ı en ıger ı:a . 
. r ncc mat up ı1e ceyı lS ı sa e ı 1 d"kl .. ·ıA t . t' "h tte . ·ıı d b 1 b""t·· . l l d k . kabıncyı receve kadar haizi kıymet olabıle- . k d . vam eye , · erını ı an e mış ır. Paris 2 (Radyo) _Havas Var!lo- cı e n sıvı er e u unan u un sı- ara a onuşmuş ve yem 

· \ e Korıdorun vaıısına a ar gırme- . . . • ~ k'l l · · 
cektir? v ·1 1 d Al Varoovanın ıkmcı bombardımanı va dan bildiriyor. lfıhlar müsadere edilmiştir. teş ı ey em ıştır. 

• . .. . . g muvaff k o muş ar ır. manya, . • • 
0 

. : 
Daladıyenın bu sozlerını, komü- b d d ha fazla hirşey bek- Vaıııo\a, 2 (RadJ o) - n yedı- Hudutlarda şıddetli muharebeler Gazetemiz ni tler de dahil olduğu halde bütün a .en un an yi beş dakika geçe başhyan ve 17 cereyan ediyor. Almanlar taarruzun 

· lk 1 1 d lemıyormuş. t k d d d 'k" · b 
mebuslar şıddeue a ış amış ar ır. o uza n r.r evam e en ı ıncı om- başladığı saatten şimdiye kadar hiç ----------- M k. ·ı· k n 

Başvekil, hududları bekliyen Fran Letonya bitaraf bardıman esnasında Vnrşova şehrine bir yerde belli başlı muvaffakıyet ---------- a ıneye verı ır e 
sız ordusunu ve bütün bir vücud ha- Riga, 2 (Radyo) - Letonya hü- ağır tahrip bombaları atılmıştır. gösterememişlerdir. A' b b •• k 
!inde hUkOme~i~ etr~fında toplanan kümeti, tam bir bitarflık halinde kal- .B.ombardıma.n~ 60 Alman tayya- Yalnız 11 kasaba Alman t-Opçu lffianya CeVa Jill UgUil Verece 
Fransız milletını selamladıktan son- mağa ve komşuları ile yeni ticaret resı ışti~ak etmış~ır. 20 tayyare gu- ateşi ile bombardıman edilmiş, ço-
ra: münasebetleri tesis etmeğe karar ver ru.p halınde şehrm afakında dolaş- cuklarla dolu bir tren düşen mermi-

- Yaşnc:ın Fransa. . · mış Ve bomba atmıştır. ]erden hasarata uğramıştır. Telef 
Diyerek sözünü bitirmiş ve kUrsU- mıştır. • Bu sırada havalanan Polonya tay olanlar çoktur. 

den inmiştir. Su h i ı n son yareleriyle düşman. t~yyarele~ ara- Varşova, 2 (Radyo) - Lehistan 
Bundan soı ra alınacak askeri ted- ında, 11500 metre ırtıfaında hır ha- . . . . 

Roma, 2 (Radyo) - Stefani ajan- meldir. ... . 
sının Berlinden aldığı bir habere gö- İngiltere ve Fransanın sefirJerı 
re, Almanya hükilmetinin gece yarıv henüz Berlini terketmemi . .)erdir. Ce
sından sonra ingiliz ve Fransız sefri- vnbı be.klemektedirler. Alman ceva
lerini kabul etmesi ve ingiliz demar- bı bu gece verilemezse, yarın mutl:ı
şına cevap vermesi kuvvetle muhte- ka elçilere tevdi edilecektir. · · t bb.. h b · ı t N · cumhurreısı 2 eylOlden ıtıbaren me-birlere sa:rfedılmek ilzere hükOme- PŞe US va mu are esı o muş ur. etıce he- . . . ... 

tin talep ettiği 69 milyar franklık . • nüz tesbit edilememiştir. busan ve ayan mcclıslerını fevkala- ~ 
tahsisat büyük bir ittüakla kabul e- . - Ba§tarafı 1 ancı aahifede - 64 Aaman tayyareai dUıürüldU de toplantıya çağırmıştır. 1 Müjde • • • Müjde • • • Jı'1üjde •.• J ---· 
dilmiştir. tır, . Varşova, 2 (Radyo) - Alman Hava muharebesi: 

.. Lord Halıfaks, ban§ı ku~ak tayyarelerinin öğleden sonraki bom- Paris, 2 (Radyo) - Havas ajan- Bir aydanberi yeni sezona hazırlanmakta olan 

Akdenizdeki gemi
lerimiz dönüyor 
Hükumetin, Akdenizde bulunan 

•em ·ıerimizi istanbula daveti üzeri
ne, bOtün şilep ve yolcu vapurları 

geri dönmüşler ve iatanbula müte -
veccihen yola çıkmıılardır. Denizyol
larının Mersin hattında Konya, Tır
han ve An af arta vapurları vardır. 

Tırhanın diln limanımıza relmesi 
icap ederken gelmemiştir. Doğruca 
istanbula geçtiği tahmin edilmekte
dir. Diier ,·aı>urlar ve şilepler de is
tanbula a-itmaktedi,rler. 

ıçın vukubulacak her hangı b?' te- bardımanlannda atılan bombaların sının Varşovadnn aldığı bir habere 
§d>büsiT.n süratle yapılması .lazım cüz'i tahribat yaptığı ve Polonyalıla- göre bu sabah Polonya tayyareleri 
geldiğini ve çünkü lngi)terenın Po- rın bu tayyarelerden otuz ilçünil dil- ilk defa olarak Alman tayyareleriyle 
lon~ya vennit olduiu ıözü yerine sürdüklerini Belga ajansı yazıyor: karşılaşmışlar, müdhiş bir hava mu-
getirerek ~~!i. ·~~tte mu~b~leyel Polonyalılar tecavüzün başladığı hare besine tutuşmuşlardır. 
karar verdıgını ılive eylemıftir. dakikadan bu akşama kadar Alman- Polonyalılar bu muharebe esna-

Paris, 2 (A.A.) - Reımen bil- tarın 64 tayyaresini düşürmüşlerdir. sında 17 Alman tayyaresi düşürmüş-
dirildiiine göre diier hükümetlere 100 Tank iılemez hale ıetirildi !erdir. 
olduğu gibi Fransa hükümetine de Brüksel, 2 (Radyo) - Belga Lehliler mukavemet ediyor: 
per§cmbe gilnü ltalyan hükümeti- ajansı, Polonyanın ilk resmi tebliiini Paris, 2 (Radyo) - Havas Lond-

ELHAMRA 
İdaresinde Milli Kütüphane Sinamnsı bugünden itibaren büyük 

bir programla sayın fzmirlilere kapılarını açmıştır. 
1 - Kahraman Çelik Ordumuzun 

TRAKYA MANEVRALARI 
Türkçe aözlü 1500 metre tekmili birden 

nin bir teklifi tevdi edilmi,tir. ltal- bugün neşretmiştir. radan b"ldiriyor: 
ya Avrupa ihtilaflannm halli için Bu tebliğde, en şiddetli muhare- Polonya mehafili, Alman ordula. Fran.,ızca sözlü 
tavıtssutta bulunmağı teklif etmek. belerin s:lizyada cereyan etmekte rının hiç bir yerde Leh hududlarını Oynıyanlar: T ayron Powcr _ Lorette y oung _ Adolph Menju 

BARI 2 -METROPOL 

tedir. Fransa hükümeti ltalyan tek- olduğu ve Lehlilerin bir Alman oto- gcçmeğe mm affak olamndıklarmı Sean lar: 2,30 4,30 7 akşam 9,30 da ba~l r 
lifini tetkik ettikten sonra bu tekli- rayını yakalamağa muvnffak olduk- ve Leh ordularının b!iyük bir az"mle # 
f' ke.bu1 P•mistir. l1arı, Alınanlar tarafından vuku bu- Alman avlctlerinc mukabelede bu-,m••m•••••••••••••a••n•----_.. .. 
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Gü rük mu haf aza genel ko
mu anlığı lstanbul Levazım 
amir iği satın alma komisyo-
nun an: 

- 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 - T asınlanan tutan 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 kanu!'lun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mektup
larını GaGlatada Rıhtım caddesinde Veli Alemda! han ikin
ci kattaki komisyona vermeleri. 3 6 12 16 6824/3244 

---Gediz belediyesinden 
1 - Kasabada yapılacak hidro elektrik tesisatı projesi 21 /8/939 

Mın itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel 1500 liradır. 
3 -Eksiltme J 1 / 9/ 939 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 

14 de Belediyede yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı 112 buçuk liradır. 
S - Mufassal malUmat alabilmek için Gediz Belediyesindeki bu 

ite ait oartnameyi bilfı bedel ala ve görebilirler. 26 30 3 7 (3155) 

lzmir ticaret ve zahire b9rsası in
tihap encümeninden: 

Borsa idare heyetinde açık iki azalık için yapılacak intihabın 5-9-
939 salı günü sabah saat ondan öğleden sonr dörde kadar borsa zahire 
salonunda icrası kararlştırılmıştır. 

Seçmek hakkını haiz ol:ı.n abonelerin bu saatlerde zahire :mlonunda 
toplanarak reylerini kullanmaları ric olunur. 

Sperco Vapur 
Acentası 

ROY ALE NEERLANDAİSE 
KUMPANYASI 

Royal Neerlandaiı kumpanyası: 
cUlysses:> vapuru elyevm limanı
ızdao lup Rotterdam, Amsterdam 

e Hamburg limanl arı için yük ala
ak hareket edecektir. 

Service Maritime Roumaın kum-
anyaaı: 

cAlba jula> vapuru 30-eylül- 939 
rihinde gelerek Malta, Cenova ve 

1arsilya limanlarına yük alarak ha
eket edecektir. 

Hollanda Avuaturalya hattı: 
c.Springf ontein> vapuru 30 eylfıl 

3q tarihinde Avusturalya ve Yeni 
el~nda limanları içn yük alarak 
areket edecektir. 

- D~ş ·ı abıbi 

Cevad Dağlı 
İkinci Beylersokağı No. 65 

T e~efon 3055 

Olıvier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
c:Estrellano> vapuru 27 ağustostl\ 

gelip 2 eyliile kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

L1VERPOL HAT'rI 
«Üporto> vapuru 30 ağu.:ıto.sP. ka

dar Liverpol ve Glaskovv için yük 
alacaktır. 

DEUTSCHE LEY ANTE - LİNİE 
cDeloS> vapuru 28 ağustosta Ham 

bourge, Bremen ve Anversten a-elip 
yük alacaktır. 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - Keşif ve şartnamesi mucibince İzmirde Çamaltı tuzlasını 

Çiğliye bağlıyan şosenin tamiratı işi kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konmuştur. 

it - Keşif bedeli 80198.14 lira muvakkat teminatı 5259.90 li
radır. 

III - Eksiltme 31 /İX/939 çar amba günü saat on dörtte Kaba
taşta levazım ve mübeyeat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve lzmir, 
Ankara baş müdürlüklerinden 200 kuruş mukabilinde alı
nabilir. 

V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını 
kanuni vesaikle yüzde 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya 

banka teminat mektubunu ve ~rtnamcnin {F) fıkrasında yazılı ve
saiki ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme saatından bir 
saat evvel mezkur komisyon baıı;kanlığına makbu mukabilin-
de vermeleri Iaımdır. 29 1 3 5 6714/ 3202 

I1an 
Memur aranıyor 

San·atlar mektebinden mezun veyahud inşaat işlerinde çalışmış 
veya sÜ\"veyyanlık yapmış olanlardan, inşaat i§lerinde sürveyyanlık 
yapmak iizere fazla miktarda memur alınacaktır. 

Talip olanların 4 eylul Pazartesi, 6 eylul Çarşamba günleri; Ma
nisa su i~leri üçüncü _şube mühendisliğine müracaat edersk liyakat de-
recelerini gösterir vesikRlarını ibraz etmeleri ilan olunur. l 3 

Devlet Deniz Yolları lzmir 
şubesinden: 
Alsancak vapur iskelesi içinde ve yıllık icarı iki yüz kırk lira olan 

büfe bir teşrini evvel 939 tarihinden itibaren 30 eylul 940 tarihine ka
dar bir yıllık olarak icarı müzayedeye konulmuştur. 

Müzayede açık artırma ile yapılacaktır. 
İhale 16 cylul 939 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 14 de 

devjet deniz yolları İzmir şubesinde icra edil eceğinden talip olanların 
bu beıptaki şartnameyi görmek üzere mezkur şube muhasebesine mürn 
caatları ve ihale saatından yarım saat eveline kadar 18 lira muvak -
kat teminat akçalarını vezneye yatırmaları ve ilan ücretleri ile sair 
masrafların talibine ait olacağı ilan olunur. 3 9 3251 

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

defterdarlığı milli emlak müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komis
yonunda 6997 4 lira 40 kuruş keşif bedelli validebağı talebe ve öğret
mt>n sanatoryomu ikmal inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko· 
nulmuştur .. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şart
nameleri proje, kesif hulasasıyle buna müteferri diğer evrak 350 ku
ruş mukabilinde dairede verilecektir. Muvakkat teminat 4749 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını ve en az bu işe benzer 50 bin liralık iş 
yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstan
bul vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmı ı-ı 
ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kaplı zarflarını 
25/9/939 pazartesi günü saat on dörde kadar defterdarlık milli em
lak müdi.irlüğünde toplanan komisyon başkanlığına vermeleri ve saat 
on beşte zarflar açılırken hazır bulunmaları. 

3 8 13 19 6794/3242 
Finaka Ang. A. B. Kumpanyaaı: 
cSaimaa> vapuru 4-9-939 tarihin

e gelerek Anvers ve Finlandiya H
anları için yük alarak hareket e
ecektir. 

İzmir levazım amirliği aatın alına komisyonundan: 

6eubche Levante Li· 
G. M. ll. H. • 

nıe 

Hambu,.g 
Den Norıke Middelhavılinje: 
cBosphorus> motcril 30 ağustos

an 1 eylOle kadar Diyep ve Norveç 
çin mal alacaktır. (Bu va -
ur Nol'\'eç limanları için ancak 31 
ğustosa kadar tnhmil edecektir.) 
cBalkis> moförü 25 eylOlden 28 ey

f1le kadar Diyep, Dünkerk ve Nor
eç limanları için mal alacaktır. 

cBosphorus:> motörü 25 ilkteşrin
en 28 ilkteşrine kadar Diyep, Dün
erk ve Norveç limanları için yük 
lacaktır. 
D. T. R. T. 
cKa sa> mot. 17 ağustosa doğru 

ekleniyor, Tuna lımanlan için mal 
ıacakhr. 

cSzeged> rnotöril ağustos sonlan
ıa doğru bekleniyor, Tuna limanları 

in mal alacaktır. 
cDuna> rnotörO 7 eylOle doğru 

ekleniyor. Tuna limanları için mal 
lacaktır. 

ERV!CE ~AR1Th1E ROU:\fAİN 
cDuroston vapuru 2 eylOlde bek

leniyor, Köstence, Galas ve Tuna li
!nanlan için mal alacaktır. 

Erzakın cinsi 

Sığır eti 
Koyun eti 
Keçi eti 
Kuzu eti 
Ekmeklik un 

Miktarı 
Kilo 

105000 
105000 
,105000 

6000 

Tutarı 
Lira Kuruş 

29400 00 
45150 00 
25250 00 
2700 00 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira Kuruş 

2205 00 
3386 00 
1968 00 
202 50 

İhalenin 
Tarihi Günü Saati şekli 

7 /9/939 Perşembe 
7 / 9/ 939 Perşembe 
7 / 9/ 939 Perşembe 
7 / 9/ 939 Perşembe 

15 K. Zarf 
15 K. Zarf 
f 5 K. Zarf 
15 A. Ek3ilt. 

Birinci nevi 520000 67600 00 5070 00 8/ 9/ 939 Cuma 15 K. Zarf 
Nohut 30000 2700 00 202 50 8/ 9/ 939 Cuma 15 A. Eksilt. 
Makarna 20000 4600 00 345 00 8/ 9 939 Cuma 1 5 A. Eksilt. 
İrmik 4000 920 00 69 00 8/ 9/ 939 Cuma 15 A. Eksilt. 
Kuru fasulya 60000 9600 00 720 00 11 /9/ 939 Pazartesi 15 K. Zarf 
Mercimek 1. nevi 10000 l 400 00 105 00 J 1 / 9/ 939 Pazartesi 15 A. Eksilt. 
Patates 20000 1800 00 135 00 11 /9/ 939 Pazartesi 15 A. Eksilt. 
Kuru soğan 20000 1600 00 120 00 11 /9/ 939 Pazartesi 15 A. Eksilt. 
Sadeyağı 20000 19000 00 1425 00 12/ 9/ 939 Salı 15 K. Zarf 
Şehriye 1. nevj 20000 5400 00 180 00 12/ 9/ 939 Salı 15 A. Eksilt. 
Salça 3000 900 00 67 50 12/ 9 939 Salı 15 A. Eksilt. 
Kuru ot 36000 1080 00 81 00 12/ 9/ 939 Salı 15 A. Eksilt. 
Bulgur 55000 8250 00 618 75 13/9/ 939 Çarşamba 15 K. Zarf 
Yulaf 48000 2400 00 180 00 13/9/939 Çarşama J 5 A. Eksilt. 
Saman 28000 560 00 42 00 13/ 9/ 939 Çarşama l) A. Eksilt. 
Pirinç 38000 10260 00 769 50 14/ 9 939 Perşembe 15 K. Zarf 
Beyaz peynir 5500 2035 00 152 63 14/9/939 Perşembe 15 A. Eksilt. 
Zeytin tanesi 3000 720 00 54 00 14/ 9/ 939 Perşembe J 5 A. Eksilt. 
Odun 1000000 7500 00 562 50 15/ 9/ 939 Cuma 15 K. Zarf 
Kırmızı biber 700 280 00 21 00 15/ 9/ 939 Cuma 15 A. Eksilt. 
Sarmısak 700 48 00 6 30 15/9/ 939 Cuma J 5 A. Eksilt. 
Kuru üzüm 10000 2400 00 180 00 15/9/ 939 Cuma 15 A. Eksilt. 
Yoğurt 34000 5100 00 382 50 18/9/ 939 Pazartesi 15 K. Zarf 
Süt 5000 600 00 45 00 18/9/ 939 Pazartesi 15 A. Eksilt. 
Zeytinyağı 1. nevi 3000 1290 00 . 96 75 18/ 9/ 939 Pazartesi 15 A. Eksilt. 
Toz şeker ,18000 5040 00 .378 00 19/9/ 939 Salı 15 K. Zarf 
Sirke 3000 21 O 00 15 75 19/9/ 939 Salı 15 A. Eksilt. 
Sabun 1. nevi :4000 1560 00 l J 7 00 19/ 9/ 939 Salı 15 A. Eksilt. 

BOtQn resimlerlnız 

bôyle olur 

"KODAK VERIKROM" 
8 pozdan daima 

28° ile 
8 

Güzel, net ve detaylı resim 

Muvaffak olacağınızı hiç ümit etmediğiniz bir zaman 
"' "VERIKROM" muvaffakiyetinizi temin eder 

Renklerle zengin mevzuları 
"VERIKROM 11 aynen çeker 

Gölgelerdeki bütün detaylarh 
"VERIKROM" aynen alır 

Kapalı, bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda 
"VERIKROM" la muvaffak olursunuz 

Poz müddetinde aldanmıssanız . 
11 VERİKROM" hatanızı düzeltır 

Sabah erkenden aksam geç vakta kadar . . 
"VERIKROM" a emniyet edebilirsiniz 

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 

"KODAK VERi KROM., 28° filmi 

DAHA UCUZA GELİR 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoifu, istanbul 

8 poz da gOzel 

veya 

Tur Maarif Cemiyeti ÜA ı t:r 
8 Gündüz ve yatılı talebe kaydı na başlanmıştll'. Ücretler aşağ?da 

gösterlmiştir. Fazla malumat al m:-;k istiyenlerin okul direktör
lüılderine baş vurma1an. 

;\nkara Kız ve Erkek Kolejleri 

Gündüz 
Yatılı 

Gündüz 
Yatılı 

İlk Orta Lise 
60 100 120 lira 

225 260 285 lira 

Bu,·sa Kız Lisesi 
ilk Orta 

40 
185 

lzmir Ege L ·sesi 

Lise 
50 lira 

185 lira 

İlk Orta Lise 
Gündüz 50 60 75 lira 
Yatılı 160 200 200 .lira 
Asli maaıı 55 liraya kadar olan memur ve tekaüt çocukla-

rından ve kardeşlerden yüzde on tenzilat yapılır. 
3 6 6495/3241 

AVRUPANIN EN MÜHİM 
~ ~il YA~~ İKTİSAOiveSANAİ er . . . 
türlü S~QGIL~QIND(;N DiP 
ızahatiçin SON BAHAR . 
hazır bulun~n ~5eyallat tenzilal/3. 

TÜRKİYE IEfRC:. ~ ~ •ı•ı ınd1117ıshFadepdip 
tJIÜJJJESSİLİ: \\J il ~ 

K.A.MÜLLER vEŞ~' 
IS TAN BUL -GALATA J1ınervaffan. 

19 39. 
P.K.1090 - TEL: 40090 17-23 EvLÜL 

c:Duroston vap. 30 eylOlde bekle
niyor. mal alacaktır. 
~OHNSTO.ı:T WARREN LİNES, Ltd. 

clncemorc> vap. 27 ağustasta Bur 
~az Vama Köstence Sulina ye Galaş 
~Çin hareket edecektir. 

Pirinç unu 600 162 00 12 15 19/9/ 939 Salı 15 A. Eksilt. 

~Y 100 400 00 30 00 20 9/ 939 Ça~amba 15 A.Ebi1t. ~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~ 
Kuru bamya 400 400 00 30 00 20 9 939 Çarşamba 1 5 A. Ebiı~. 1 Tu'"· rk Cem·ıyetı• 

Vapurlann hareket tarihleriyle 
~avlunlardaki değişikliklerden acen· 
te rnea' uliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat almak için 
Birinci Kordonda 150 No. da W. F. 
~enry Van der Zee vapur acentalı
ııına müracaat edilmesi rica olunur. 
'--- TELEFON: 2007 /2008 

Kaysi 2300 1725 00 129 38 20 9 939 Çarşamba 15 A. Eksilt. 
Kuru erik 2300 552 00 41 80 20 9/ 939 Çarşamba 15 A. Ek.3ilt. R 

1 - Bayramiçteki jandarma birlikleri için yukarıda cins ve miktarları ya7-ılı otuz yedi kalem erzak 
hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlarda Bayramıç askeri satm alma komisyonunda ihaleleri yapıla
caktır. 

2 - Teminatları hizalarında yazılıdır. 
3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler Ticaret Odasınd..ı kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Ekf.,ltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve ~artnamesindc 

yazıb vesikaları ile kapalı zarf için teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvt"\ komisyona vermiş bulunacaklardır. Acık eksiltme için ihaleden evvel komisyona müracat-
ları. 16 22 29 3 3009 

Yatılı .•••••• e ••••. Yatısız 

Ana, flk, Orta ve Lise kısımlarını havidir 
Kayt muamelesi başlat"!ı. Karantina 1 öprüde 141 nci sokakta 

Liseye müracaat ed·Jmesi. T eiefon 

Lise 292{) T et fzm · r Ege Lisesi 
A_na İlk 3947 

--~ ....... lmi .. ~li'aillmlllll'Ziliml ....... llllCI ................ 



- - -
·------

_l~S~A~H~IF~E;;..:.:8>:...,_ ______________________ ..... ~~~~~--~--------------(AmNmAmDmOmLmUm)ı.-------------.-......... ~~------~--~--------3 E~LUL,1939 PAjCR f 
1Tz9;J·; .. ·ı;~~~·~;; .. ;ı;;i;iiii"'~~t~·~ ... A~~·")""'"'f 1 1~ir4~v;::tr~: ı!~ın~ır ~omiayonundan: iz mir Defterdarlığından: 

' ~ Komisyonu ilanları ~ ... i 2 - Kapalı zarfla e~slltmesi 11 /9/939 Pazartesi günü saat l 4i30 lcar Muhammen..S. 
1zmir levazım amirliği satın alına komisyonundan: da Tophanede İstanbul Amirlik Satın Alma Komisyonunda No. Lira Kr. 
Müstahkem me\'ki birlikleri iç.in makinist alınacaktır. Bu makinist yapılacaktır. ~ · 

lere 60 liradan ba§lamak üzere 98 lira ücret verilecektir. istekli olan· · 3 -- Tahmin bedeli 16800 liradır. 
Jarın fll?tları anlamak üzere müstahkem mevkiin ikinci ıubesine mü· 4 - ilk teminatı t 260 lirüdır. ~' 
raaatları. 5 - Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. 

18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 3 t 1 2 3 3047 6 ·- isteklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarıni 
L!: S ihale sa~tından bir saat evvel komisyona vermeelri.. amir Bornova Tümen atın Alma Komisyonundan: 

T~· Cinsi ı,,; 25 30 3 8 (3 129) :.;:::. - . ,,,, . ~ 
2S Kuru fasulya .... lzmir levazım amirliji satın alma komisyonundan: 
J.Q.. Bulgur J. - fzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin ( 18300) 

)
1~

3
5.• Nohut okn sekiz bin üç yijz kilo sabun ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 

T Şeker e siltmeye konmuştur. 
Zeytin danesi (fıçİ ile) 2 - ihalesi 15 eylul 939 cuma günü saat on alt.da kıtlada lzmir 
Çorbalık bezelye unu . levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

10 P 3 - Tahmin ediln tutarı: 5673 liradır. , irinç 

t S Patates 4 - Teminatı muvakkate akçası 425 lira 48 kuruıtur. 
3 Zeytin yağı (tahlile tabi) 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7. ... Sabun (Tahlile tabi) 6 - lateklilcr Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

~t - Aı1icri vasıfta olmak üzere yukarıda cins ve miktarı yazılı göstermek mecburiyetindedirler. 
Y' 1 O kalem yiyecek pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü-
. 2 - Pazarlığı 4 Eylul 939 Pazartesi günü saat 9 dan 11 re kadar çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile 
f yapılacaktır. teminat ve teklif mektuplarını ihale aaatından en az bir saat 
3 - isteklilerin yukarıda bildirilen vakitte teklif edecekleri mal- evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

Jara ait nümunelerle birlikte Bornova Askeri Satın Alına 30 3 8 13 
'.Komisyonuna gelemeleri ilan olunur. 2 3 (3266) !. 

3236 

Jmlil' levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - lzmir müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanabnın 
~ · (5 t 6000) kilo yulaf ihtiyacı kapalı zarf usulü ile münaka

saya konmuştur. 
2' - ihalesi 13 eylul 939 çarşamba günü saat on altıda' lzmirde 

kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

' - Tahmin edilen tutarı 27090 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası (2031) lira (75) kuru§tur. 

( 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

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

üçüncü maddelerinde ve §artnamesinde yazılı vesikaları ile 
teminat ve teklif mektuplarını ihale aaatından en az bir saat 

• - evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. j 
29 3 7 12 3222 

&:il' Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan : 'ı 
1 - Yüz bin adet bakır sahan alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt· 

mesi 11 / 9 / 939 pazartesi günü saat 15 te Tophanede lstan·l 
"' bul Levazım Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır., 

2 - Tahmin bedeli 24000 liradır. 
3 - ilk teminatı 1800 liradır. 
4 - Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. 
5 - fsteklilerin kanuni Yesikalariyle beraber teklif mektuplarını 

ihale saatından en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 
,24 l.9 3 7 ( 3 t 2 1 ) ' -

bmir levazım amirliği aabn alma komİlyonundan: 
1 - Su borusundan altlı ve üstlü 2230 karyola alınacakhr. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5/9/ 939 salı günü saat 14,30 da Top. 

... hanede amirlik Satın alma komisyonunda yapılacaktır. lJc
herinin tahmin bedeli 22 lira 50 kuruştur .. 

3 - Hepsinin ilk teminatı 3758 lira 75 kuruştur. 
.ıf - işbu karyolalar beş partiye ayrılarak her parti 50 ila 500 kar· 

yola olarak ayrı ayrı da ihale edilir. Bir partinin ilk teminatı 
1293 lira 7'5 kuruştur .. 

5 - Şartname ve nümunesi komisyonda görülür .. 
ııö.,f, - isteklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarım 

ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri .. 
20-25~30-3 (3065) 

lamir Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
1 - Menemen Piyade Alayınm senelik ihtiyacı olan 80000 kilo 

ııjır eti kapalı zarfla yapılan münakasaıanda teklif ed ilen 
fiat pahalı &'Örüldüğünden ihalesi tekrar kapalı zarfla 22/9/ 
939 cuma aiinü saat 1 O da Manisa Tüm Satanalma Komisyo
nunda yapılacaktır • 

· 1 - H epsinin tutarı 13800 liradır. 
3 - i lk teminata 1045 liradır. 

1 - - Şartnamesi parasız olarak komisyonda görüleb ilir. 
ı ft _ lıteklilerin teminat makbuz ve mektuplariyle 2490 sayıla ka
k.. .A. D111lUD iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle bera• 

'~ ı..r ihale &'Ünü ve ihale aaatmdan bi raaat en:eline kadar tek
.. f lif mektuplannı Maniaa Tüm aatınalma komaayonuna verme-
~ leri. 27-3-10-19 

\& lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan : 
~ 1 -~ lzmir Tayyare alayı kıtaatının 198000 kilo ekmek ihtiyacı ka

palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - !halesi 11 /Eylul/939 Pazartesi günü saat 16 da İzmird~ Kı~ 

lada lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 20790liradır. 
'4 - Temintı muvakkat:ı akçası 1559 lira 25 kuru§tur. 

' 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler Ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair vesika g~ 

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

üçüncü maddeler!r.de ve §artnamesinde yazılı vesikalariyle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

,. ,. 25 30 3 9 (3149) 

• Ji" levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
\ 1 - fzmir müstahkem mevki merkez kıtaatının ( 47250) kilo 
. bulgur ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuııtur. 

, 2 ~ ihalesi 15 eylul 939 cuma günü saat 16 da kıılada İzmir le
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır, 

3 - Tahmin edi?en tutarı 5433 lira yetmiş beş kuru!tur. 
ı 4 - Teminatı muvakkate akçası 407 lira 54 kunı~tur. 

5 - Şartnamesi her giin komisyonda göriilebilir. • 
. 6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı o!duklarına daır veıL 

· ıöttermek mecburiyetindedirler. . . • 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanun· .. ı . . ıkı Vt-: .ü

cüncü maadelerinde ve §artnamesinde yazılı vesıknk.rı !le 
teminat ve teklif mektuplarını ihale aaatından evvel koT"'ıe-

1zmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonunclan : 
1 - 947 ton yulaf alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 12/9 /939 Salı günü aaat 1 5 de 

Tophanede Is tan bul Levazım Amirliği Satın Alma Komi• 
yonunda yapılacaktır. 

.3 -- Tahmin bedeli -i8297 liradır. 
4 - İlk teminatı 3622 lira 27 kuruıtur. 
5 - Şartname ve nümunesi Komisyonda görülür. 
6 - istekliler kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarım 

ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 
26 30 3 9 

1Dftir Levazım Amirliji Sabn Alma Komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 

47246 lira 24 kuruş bedeli keşifli bir adet pavyon inpsı 28 
ağustos 939 pazartesi günü pazarlıkla yapılan eksiltmesinde 
talibi çıkmadığından pazarlık 5-9-939 salı gilnil saat 15-30 da 
kışlada İzmir levazım amirliği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - Teminatı muvakkata akçası 3543 Ura 47 kuruıtur. 
3 - Şartnamesi, keşifname ve projeleri her ~ün sabah saat 8 den 

12 ye kadar ve 14-30 dan 18 z e kadar İzmir Mat. Mv. lnpat 
komisyonunda ve Ankarada M .M. Vekiletl Emakin inıaat ıu
besinde ~örülebilir. 

4 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına v~ ~tı. ifi yapabf
leceklerine dair ihaleden evvel İzmir Nafıa fen heyetinden ala
caklan vesikaları göstermek mecburiyetindedir:ı:.r. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki v~ UçilncQ 
maddelerinde ve şaffönamesinde yazılı ve lzmlr müstahkem 
mevki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek eıaniyetçe 
yaptınlmış tezkiye vesikalan ve teminatı muvakka~tıWyle bir
likte ihale saatından evvel komisyona milracaatlan. S288 

l zmir levazım amirlii i Sa tmalma komi.yonunclan ı 
1 - Ordu birlikleri için pazarlık suretiyle nakliye koşumu, maki

. neli tilf ek koşumu, mekkiri ve binek hayvanı satın alınacaktır. 
2 - Yaşları üç buçuk ili on iki olacak; bineklerin yüksekliği en aıa

ğı 1,88, diğer hayvanların yükseklikleri 1,80 dan aşafı olmıya-
caktır. · 

3 - Bu evsafta hayvan vermeğe istekli olanlann her gün lzmirde 
kışlada İzmir levazım amirliği satınalma komisyonuna müra-
caatları. 3-6 3282 

IZIDir L:evazım Amirliji Sabn Alma Komisyonundan: 
1 - İzmır müstahkem mevki birlikleri için pazarlık suretiyle 225 

ton buğday üğilttürülecektir. 
2 - İhalesi 4 eyl~l 939 pazartesi günü saat 15 te kışlada İzmir le

vazım amirliği satınalma komisyonunda yaptırılacaktır. 
3 - Teminatı katiye akçası 641 lira 25 kuruştur. 
4 - Talipler teminatlariyle birlikte ihale saatından evvel komisyo. 

na müracaatları. 8284 

tmlir Levazun Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 

118554 lira 77 kuruş bedeli keşifli iki adet pavyon bir mutbah 
ve bir ahır inşasının 28 ağustos 939 tarihinde pazarlıkla yapılan 
eksiltmesinde talibi çıkmadığından pazarlık 5-9-939 salı ailnU 
saat 15 te kışlada İzmir levazım imirliği satınalma komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

2 - Teminatı muvakkata akçası 7177 lira 74 kuruştur. 
8 - Şartname, keşifname ve projesisi her gün sabah saat 8 den 12 

ye kadar ve 14/30 dan 18 e kadar İzmir müstahkem mevki fn
şaa komisyonunda ve Ankarada M. M. Vekileti Emakin inşaat 
şubesinde görülebilir. 

5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi yapabi
leceklerine dair İzmir Nafıa fen heyetinden alcaklan vesiklan 
göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 !ayılı l:anunun iki ,.e f.içüncU 
nıaddelP.rinde ve şartnamesinde yaZ'l1 ve lzmir müstahkem mev 
ki komutanlığına dilekçe il..! müraceat eder·ık Emniyetç(' y:ıptı
nlmıı tezkiye vesikalan ve teminatı muvakkatalariyle birlikte 
ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 8285 

lzmir Bornova Satın Alma Komisyonundan: 
ı - Ayn ayn yedi pazarlık tartnamesiyle cem'en (110) ton askeri 

vaııfa haiz ekmeklik un pazarlık ıu retile satın alınacaktır. 
2 - Paıarlıiı 5 eylQl 939 salı günü saat 9dan 11 e kadar yapıla

caktır. 
8 - Şartnamesi her rtın komisyonda görülebilir . 
4 - Beher kilo un için (11 Er. 80) sanitimden (12 Kr. 25) ıanttme 

kadar ta hmfn ec!ilmfftlr. 
5 - Pazarhğına iştirak ~der ,., _. ·rin yukanda bildirilen vaktinde .. 

tcmtnaUariy~e birl.ktc ~J1nova askert satın alma komisyonuna 
rf r.:ı.!~rl. 8--1 8888 
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1 inci Kordon Balıkhane altında 1 Eski 1 5 
yeni No. Dükkan 
Şehitler M. Yalı sokak 3 No. lu Hane 
2 inci Karantina Mızraklı dere sokağı 21 / 2 
No. lu Hane .. 
Çuha bedesteni Mürabit çarşısı 114/ 116 
No. lu Dükkan. 
(Halkapınar K~ğıthane Cad. Çatalçeşme 
Sokak Eski 284 taj 2 Numaralı Hane 
Bayraklı Menemen Cad. 49/ 1 Numaralı 
Dükkan. 
Karşıyaka Alaybey Sütçü sokağında 19 Eski 
88 yeni No. Hane 
Bayraklı Menemen Cad. Sahil Sokak 16 Taj 
No. lu Hane. 
Karşıyaka Alaybey Salih pa§a 189 T aj No. lu 

- --
135 
100 

1 6 

24 

00 
00 

00 

00 

27. M 

48 00 

Depo. 100 00 
Yukarıda yazılı emvalin bir sene milddetle icarları-~/9/939" tari

hinden itibaren 16 gün müddetle açık artırma uswiyf~ m~y*ye 
konulmuıtur. ihaleleri 18/ 9/ 939 tarihinde Pazartesi !ünü ~t 14 de 
Milii Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin m~a1n~en be
delleri üzerinden % 7.S depozito akçesi yatırarak yevmi meuGrda 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları illn olunur. 3 12 9 (3281). 

-lzmir Emrazi Sariye hastaha• 
nesi başhekimliğinden: 

Hastahanenin 1939 mali yılı ihtiyacından azatıda tahmini fiati mu
vakkat teminatı yazılı 95 kalem ilacı 15 gün müddetle açık eksiltmete 
konmuştur. 

Şartnameyi ve listeyi İstanbulda sağlık direktörlüğünde ve lzmirde 
hastahane başhekimliğinde her gün görülebilir. Eksiltme 6 e:vlU-1 919 
salı günü saat 10 da Tepecikte Emrazı sariye hastahanesinde toplanan 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat para veya mukabilinde kıymetli evrak komisyon• 
ca alınamıyacağından isteklilerin ihale gününden evvel teminatlaruil 
mal sandığına yatırmaları lazımdır. 

Tahmini Muvakkat 
bedeli teminatı 

Kurut Kuruş 

288097 17488 
19-24-29-S 

ilin 
YiJkıek ziraat enstit6sü veterineı 
F akilltes Askeri kısmının lıtJ)'İit 
ve kabul şartları: 

ı - Ankara askeri veteriner okuluna bu yıl livil tam •evreli ._ • 
Jveen iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlUlal 
vermiı olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 
• İsteklilerin aşağıdaki vasıf ve şartAlrı haiz olması ll~: · 

a) - Türkiye cumhuriyeti tebaasından ve Tilrk ırkından olma~ 
b)·- Yaıı 18. 21 olmak, 
c) - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal blS • 

mete müsa!t olmak (dil rekaketi olanlar alınmaz.) 
d) - Tavır ve hareketi, ahlakı kusurs\ız ve seciyesi sağlam olma .. 
e) - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olm~(u:lma·•..

ibraz etmek) 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bailuJDlll 

lizundır: 
a) - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b) - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane rapora T9 

afi kifıdı. 
c) - Lise mezuniyet ve olgun\uk ıahadetnamesi veya tasdlkli ımıetl 
b) _ Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talknatıara 

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli te
abhüt senedi. 

e) _ Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya mApte-
li · olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli taahhUtııa_.t 
(Bu gibi hastalıklardan biri ile okula girmezden evvel mal61 oldutaJra 
sonradan anlaşılanlar okuldan çıkanlır. Ve bu müddete aid hUk4m8' 
masraflan velilerine ödettirilir.) 

s - istekliler bulunduklan mahallerdeki askerlik ıtıbelerine iaticl• 
ile muracaat edecekler ve şilbelerince ikinci maddede bildirilen evrakl 
fİmal ettikten sonra, Ankarada yüksek ziraat enstitüsü veteriner fa • 
kül~si asltert talebe amirliğine gönderilecektir. · 

4 - Müracaat müddeti: Eylülün yirmisine kadardll' .. Oıidan ..,
mUracaat kabul edilmez. 

& - Kabul duhul imtihanına bağlı defildir. Şatıaaemame ae,.eelf.' 
rine ve müracaat sırasına göredir. istekli adedı \amaw, ~.pnc1' ~~ 
itleri kapanır. Ve kab_ul edilenlere, müracaat ettikferı ,,,~l!f~llbfle
ri ile tebligat yapılır. , ,19 25 27 81 S 6 12 ~ 17 20 sd8S 

ilin 
~ j_ MemUr aranıyor 

istimlak iılerinde çalıımak üzere harita almasını bilir bir mel@lf 
aranmaktadır. 

isteklilerin 4 eylul Pazartesi, 6 eylul Çar§8mba günleri M"1in t11' 
Su itleri üçüncü ıube mühendiıliğine müracaat ederek liyakat ~ 
lerini ıöıterir veaiblarını ibraz etmeleri ilin olunur. 1 J lQ,, 

Izmir Lise ve Ortaokullar sa· 
ı bn alma komisyonundan: ... 

Kızılçu!lu öğretmen okulu eğitmen kursu talebesi için 89 takdl' 
ıolf elbise yaptırılacaktır. Beher takımına 1100 kuruı fiyat tahnıilt 
edilen b uelbiselerin tutarı 979 lira ve ilk teminatı 73 lira 43 kuruftur· 
lhaleıi 5 eyltil ! ~39 salı günil saat on beıte yapılacaktır. Nümune !" 
prtnamcai her gün kültür direktörlüiünde görülebilir. lıteklilerill 
yukarıda yazılı aün ve aaatta teminat makbuzları ile birlik~ ltlltlr 
direktörlüRünde toplanacak olan komisyonumuza müracaatlan iJIJl 
olunur. 17 22 27 3 

)'GDa vermiı bulunacaklardır. 3Q 3 ~ .1 J 323S ..... -..;. 
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