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( Nüıhaıı lier yerde 5 kuruıblr )' 

Almanlar 
Hitler sizi aldattı, harbe 
sürükledi. 

( Üçüncü sahifemizde) 
'----~~~~~~~~---~~~~~~~.J 

Fransız-lngiliz {{ara, Deniz Ve Hava 
f(uvvetleri, Dün. Sabah Hareliete Geçti 

Alman tahtelbahirleri; biri lngiliz ve diğeri Yunan bandıralı olmak Üzere dün iki vapur batırdılar 

lngilterenin bütün harp fil oları üslerine yetişti. 
Bugün büyük harekat bekleniyor 

Dün gece; lngiliz tayyareleri, A lmanya üzerinde saatlerce uçarak, A lman milletiı"e 6 milyon beyanname attılar 

Mısır ve Irak hükiimetleri de Almanya ile münase
betlerini keserek harp ilaıı ettiler 

Belcikada 
• 

Kralın başkuman-
dan !ığı ve kabine 

Brüksel, 3 (A.A) - Enternasyo -
tal hadiselerin inkişafı dolayisiy le 
başvekil Pierl kral namına, Belçika 
amele part.sini kabineye girmeğe da

vet etmiştir. 

1şçi partisinin siyasi bürosu bunu 

kabul etmiş ve sosyalistlere kabinede 

altı nezaret verilmiştir. Bunların a ~ 

rasında Spaak da haric:ye nezaretini 

kabul etmiştir. 

Yeni beş nazır, saat 21.30 da ye -
min etmiştir. 

Bir Berlin haberi de, dün gece p•••••••-•••••••••--,••••• 
lngiliz tayyareleri çok yüksek- 1 

~ ten Almanya üzerinden geçerek be-
yannameler attıklarını haber vermek 
tedir. İngilterenin bütün harp filo
ları, harp üssülharekelerine yetişm~ş 
ve emre hazır bulunmaktadır. 

İngiliz filosu, eski muavin kru
vazör haline ifrağ edilen ticaret ge
mil'!ri ile tukviye olunmcıktadır. 

Hükumetçe pa::if müd!'\faaya me
mur edilen ihtiyatlarla ordu ve do
nanma sivil memurları da seferber 
edilmistir. Yarın, ingiliz donanması
nın büyük hareketleri belcleniyor. 

Londra, 4 (Radyo) - Deniz 
" Lordluğu, İngiliz donanmasının, bu

günden itibaren hl'ltp !--aline geçtiği
ni ilan eylemistir. 

P-aris, 4 (Radyo) - Fransız; ya karsı bütün Fransız hava, kanı, Hava nezC:reti de, İngiliz tayya-

ASKERE DAVET 
Bornova askerlik dairesi ba§kanlığmdan: 
1 - Aşağıdaki hususatın tavzihine lüzum görülmüştür. 
2 - Bu celpte yerli ve yanbancı olmak üzere aşağıdaki doğumlular 

celp ve sevkedilecektir. 
a - Piyade: 326 - 325 - 324 
b - Topçu: 326 - 325 - 324 - 323 - 322 
c - Sivari: 326 - 325 - 324 - 323 
d - İstihkam ve muhabere: 326 - 325 - a24 - 323 - 322 - 321 - 820 • 

319 _ 318 _ 317, doğumlular talim için silah albna davet edilmektedir. 
3 - Bunlardan başka doğumlular için lüzum görülür ise hana1 do

ğumlular celb edilecekse gazeteler ile ilan edilecektir. 
- •l - Yukarıda yazılı doğumlulardan madasımn iş ve güçleriyle 

me!'\gul olmaları ve yalnız hazır bulunmaları. . 
5 _ Bn ilan İzmir, Aydın, Muğla, vilayetleri dahilindeki şubeler ıle 

umumi karargahının neşrettiği ( 1) deniz kU\ vetlerinin umumi ' arelCa- relerinin, bugün Almanya üzerinde 
içti - numaralı harı:> raporunda Almony"l- ta b:=ısladı§'ını bildirme~tt·dir. - Devar-• 4 ncü Sahifed,.. -Parlamento çarşamba günü 

Buldan, Çal, Çiyril, Sarayköy şubelerini ilgilendirdiği ilan olunur. • 

Piyasa ve seferler maa davet olunacaktır. 

Londra, 4 (Radyo) - Belçika kra 

lı Leopold bir tebliğ neşrederek Bel

çika orduları başkumandanhğını biz 

zat deruhte eyled'ğini halka bildir -

miştir. 

- =·*·=-
Türk-Alman 

Tediye usulü bu ay 
ıonuna kadar uzatıldı 

Berlin, 4 (Radyo) - Almanya 

matye nezareti, Türkiye ile tediye 
usulünü eylül 1939 tarihine kadar 

temdid etmiştir. 

~-==·*·=-
Bitaraf ka:anlar 

VAZİ Y ET 
Berline aöre Varsova'da Paris-Londraya 

•• g-ore Ik• L l d • ı• Varşova, 4 (Radyo) - 27 Al
i ~ l enıza Ci• man tayyaresi tarlalurda çalışan 

Sin i bat'.f ffilŞlar ahaliye hücum etmiştir. 2 si ölü, 3 çü Paris, .1 (fü:dyo) -A-~ına~ya ser.a-
- ağır olmak üzere 12 yaralı vardır. ret~anesı erk~n_ı bugu~ bır kafı_Ie 

Loııdra, 4 (Radyo) - Alman hü- 2 yolcu trenine tayyarelerle ateş edil halmd:e v~ p~lısın nezaretı altınd~ ıs-
k A t' t 1 - ı · t a ak · · t" ta~:n·ona gıtmış ve burada beklıye .. ume ı e sız e neşrıya yap, r şı - mış ır. · .. . . 
mal denizine mayn döktüğünü bil - Havas Ajansı, Varşovaya 20 ki- (130) Alman tabı.~ye~:ndc~ı yolcu ıle 

D 4 .. h"f d Devamı 4 üncü ı;ahifede - - Devamı 4 uncu sahıfede -- evamı ncu sa ı e e- -

Hitler 1 
Orduy , ınilletine ve partisin~ 
karş~ beyannamele r neşretti 

Akdeniz de emniyet ye· 
niden doğmuştur 

lngiltere .ve Fransadan s·parişleı 
geldi. Tırhan ve Anafar~a ~it~iler 

. \ 

Or- · Paris, S (A.A) - lsviçrenin Paris l • • h ,. tt • 
elçisi bir eylül tarihli bir muhtıra ile ngzlterevP Şl e e UCUm e l e 
İsviçrenin müsellah bir ihtilaf tak - J .__. 
dirinde katiyen bitaraf kalacağı ka
ı-annı Fransa hükümetine bildirmiş-

tir. Hariciye nazırı Bonnet, Fransa -

nın kendi hesabına !sviçrenin bita -

raflığına mutlak surette riayet ede

ceğini teyid eylemiştir. 

Berliıı, 3 (A.A) - Almanya ve İs
veç ilci memleket arasında normal ti 

caret münasebetlerini idame için 

bugün anlaşmışlardır. 
İsveç hükftmeti, muhariplere ihra

catını menetmek niyetinde olmadığı -
nı bildirmiştir. 

Helsing, 4 (Radyo) - Finlandiya 
hariciye nazırı , alakadar devletlere 
bir nota vererek başlamış olan harb
de bitaraf kalacağını bildirmiştir. 

Tokyo, 4 (Radyo) - Başvekil A -
be, bugün parlamentoda beyanatta 
bulunmuş ve japonyanın, Avrupa 
harbine iştirak etmiyerek tamamen 
bitaraf kalmağa karar verdiğini söy 
lemiştir. 

Paris, 4 (Radyo) - Norveç hü -
kO.meti, bit:.ıraf kalmağa karar ver -
diiini bil tün dev lf:tlere bildirmiştir. 

dusuna, sizinle geliyorum, dedi 
Hitler zaferden emindir. Kdybedpceğimiz şey yok, fa. 

kat kazanac~klarımız çoktur, diyor 
Berlin, 3 (A.A) - Hitler şark or 

dusu askerlerine aşağıdaki emri yev 
mlyi neşretmiştir: 
Şark ordusu askerleri: 
Aylardanberi İngiltere, umumi 

harbden evvel olduğu gibi Almanya 
nın çember içine alınması siyasetini 
takip etmektedir. Avrupanın bütün 
devletlerini, bütün milletlerini bu 
maksad uğrunda kullanmağa çalıştı. 
Sovyetler birliğinin kendi menfaat
lerini İngiliz menfaatlerine feda et
me-kten imtina eylemesi üzerine bu 
çenber cephesinde en mühim rol Po
lonyaya verildi. 

Polonyadaki Almanlara her va -
sıta ile vıı.pılan mütemadi zulüm ve 
Danzig serbest şehr:ne karşı açılan 

-Devamı 2 nci Sahif eda - M Hitler 

l l 111111111111111111111111111111il111111111111111111111111 

F Lim&'nımızdah a.,.;.ılati -Tırhan vapuru ransa' Dün İngiltere ve Fransadan şeh- toplantı yaparak kredi meselesin~ 
rimizdeki ihracatçılara kuru üzüm müzakere etmişlerdir. 1hracatç1la ~ 'falya ~e incir üzerine siparişler gelmiş ve ra temin edilecek kredi için bazı ka-

l t şehrimizdeki üzüm ve incir imalat- emniyet devam etmekte olması se • 

H d d ld haneleri faaliyetlerini genişletmiş - bebiyle mahsullerimizin ihracı im -
U . U açı l tir. Bu mühim siparişlerden bir kıs- kan bulunduğu kanaati vardır. 

Nis, 4 (Radyo) - Birkaç günden- "mı o şekildedir ki, fiat teklifi . bil.e Üzüm ve incir, Mısır hükumeti 
beri, Fransaya gitmek istiyen !tal - yapılmamış, yalnız üzüm ve . ınc.ır memleketleri için takas mevzu una 
yanlar için konulmuş olan memnui - gönderilmesi istenmiştir. Siparışlerın ithal edilebildiğine göre Mısıra da 
yet kaldırılmış, Fransa .- İtalya hu- süratle karşılanması için tedbfrler a- ihracat yapılacaktır. 
dudu açılmıştır. lınmıştır. /. 

Hitler ve İtalya aefiri: Dün akşam üzeri mıntaka ticaret 
Berlin, 4 (Radyo) - Hitler bugün müdürlüğü binasında ticaret müdü

saat (18,5) a doğru İtalyan sefirini rü B. Avni Sakınanın ı·eisliğinde ban 
kabul etmiştir. kalar müdürleriyle ihracatçılar bir 

llJlllllllllJlllllllUllllllllllllllllll llllll llllllllllll rarlar ahnmJştır. Akdenizde tam bir 

\ 

Vapurlar: 
Dün Ticaret Vekaletinden İzmir 

mmtakası liman reisliğine gelen bir 
- Devamı 2 nci Sahifede -
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Dökü müşve dökü ecek olan kan, 
Hit(erin başına dôkülecektir 

Londra, 4 (Radyo~ ~ İngiliz ga- ı bir k"ni yoktur. Fakat büyük bir mil 1 siz:n silahlarınızı kırmak istiyoruz. 
zeteleri bugünkü ba~makalelcrintle Jetin buna kurban gitmekte olduğunu 1 EkselsiyOT: -
Hitıer" rej minin mytlaka taJır ibi lü- gördüğümüzden 1stırrıp du:ruroruz. Başvekil Daladiyenin şu cümlesi 
zumundlı ittifök etmektecHı1er. 'Telgraf şöyle yazıyor: ile yazıya başlıyor: 

Taymis gazetesi diyor ki: - Iliz harbe, yer yüzünde küçük HitJer, adalet fikrine, insaniyet 
Almanyanın hudtidsuz seHl°hh•etle milletl erin hürriyetlerinin rnuhafa - hh.sine kulaklarını tıkıyarak delicesi 

re sahip olan dlkt.atöttü, İngiliz ve zaı:;ına hürmet etmiyeniere ve mat- ne gururuna, serserncesine ihtirası -
Fransızlara, kendis nf ve ihtirasını lup olan müşterek saadeti ist'.hsaf na kapılarak bütün cihanı harbe sü-
yere sermekt~n başka baş vurulacak için giriyoruz. ı·üklemiştir. 

hiç bir çare bırakmamıştır. Deyli Herald da diyor ki: Bu güne kadar dökülmüş ve bun -
Hitlerizm biltün milletleri serfuru 

ettirmek, hürriyetin ışığını söndür -
mek istiyordu. Bugün onunla müca
dele etmek artık bir zarurettir. 

Taymis- tundan -sonra, bu harbin 
Alman milletine karşı açılmadığını, 

lng:Itere ve Fransaiıın je;;tlerin"n 

sadece !!ulh için olduğu, muallak me 
selelerin intikam hi::;leri altında hal
ledilmemesi "çin TI"tlerizmin mutla
ka Avrupa münasebetleri haricine 
atılması liizımgeld iğini yazmakta -
dır. 

Deyi· -Meyil diyor ki~ 
- B'.z harbe, Ilitlerl ve onun re -

jimini ortadan kaldırmak ,karariyle 
giriyoruz. İngilizlerin Almanlara hiç 

- Biz hürriyetin. mü.:amahamn, dan sonra dökülecek olan kan H it -
insanlar arn ·ında aklı sel"min ha - !erin başına dökülecektir. 
k:m olması için ve merhamel:iiizliği İk nci V!lehelm de ayni cinai deliil 

prensip edilen bir adamın harekatı· ği irtikap etmişt·. Neticesinin ne ol
na kar~ı ken:ırda kalmanın harbden duğu mah1rndur. 
d;ıh~ fena olduğunu bildiğim :z için M t t · .. 1 . . a en gaze eıı şoy e yazıyor: 
harbe gırıyoruz. 

Bundan sonra harbi çıkaran ada -
F ra11sız gazete! erinde mı cezadan kurtaracak ve milletini 

Pöti Parizyen «H !tler !.. 41 mil - yaşatacak bir Versay bulunmıyacak 
yon Fransız sana hitab ediyor~ baş- tır. 

lığı altı.nda diyor ki: j Ren nehrinin öbür tarafında Al -
- Bız harb tar.k iyle sulhe gide -
- · ç·· k.. · 1 1 b 1 nıanyanın ugrıyacağı hezimeti, bu 

cegız. un u sız, ya nız o yo u ı - . . . 
raktınız . Bütlin dünyanın bizi takip re)ımden kurtulacak olan mıJyon -
edeceğini biliyoruz. Bugün mesele !arca erkek ve kadının duyacağı in
Danzig meselesi dcğild:r. Biz şimdi ~irah karşılıyacaktır. 

Par-

~ ............... ®ih'D'lr"""ihi·~·El·(i·r·ö·@·ro ..... . 
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p·y sav rler 
- Baştarafı 1 inci sahifede - İstnnbula hareket etmişlerdir. 

telgrafta Akdenizde tam bir enmi - Liı .. nımızda bulunan ecnebi va-
yet hüküm sürdüğü ve vapurlarınu - pta·Ja mdı.n biı· k1smı da hareket et
zın yolcu ve hamule alarak hareket miş 1c ı.rr. Dli ıı Ellas adında bir Yu-
edebilecekleri b , ldirilmiştfr. 11nn rnpur u limanımıza gelmiştir. 

Bunun üzerine evvelki gün limnnı- Linwnımızda bulunan Amer.kan 

t$ugiinkti p:--ogram 
1639 M. 183 Koa./120 Vw 

Kw. 
T. A. Q. 19.74 M. 15195 Koı-/20 

Kw. 
T. A. !>. 31.70 M. 6465 Koı./20 

Kw. 
TORKtYE RADYO DIFÜZYON 

POSTALARI 
TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

mızdan hareketlerine müsaade o - L~ındırnlı Ek$prcs vapuru, şehrimiz- · 
lunmıyan Devlet deniz yollarının deki t ütün ımalathanelerinin tütün
Tırhan vapuriyle Anafarta vapum !erini yüklemektedir. Bunları alıp 

yolcu ve yük almış oldukları halde Amer:kaya götürecektir. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği (Okuyan: Mil< 

zeyyen Senar, Çalanlar: Ve 
eihe Daryal, Cevdet Kozan 
Kemal Niynzi Seyhun) 
1-Zeki Arif - Maye şarkı 
(Açıldı bahç.ede güller) 

~~~~~-==""*"*-·~~~~~-

r 
Türk genci 

"'\ 117 lirayı ça~an 
1 

---:ıcc·---

.Neş'e \çinde vazi· 
fesine koşuyor 

tutuldu 
Basmahane civarında Şehir gazi -

nosu önünde serhoş olarak sızan A
masralı İbrahim Kocamazın 117 li-
ra parasını çalan sabıkalı yankesid 
Ahmed Gün yakalanmış, üzerinde 
80,5 lira bulunmuştur. 

-=·*·=-
A :1liye tayinleri 

Staj için siHih altına davet edi ~ 
len gençlerimiz, dün davul, zurna 
}arla kafileler hal:nde neşe içinde 
askerlik şü besine müracaat ederek 
kaydo1unmuş, mürettep yerlerine 
sevkolunmuşlardır. Gençleri . izin 40 lira maaşlı Menemen hukuk 
neşe içinde önde bayraklarımız hakimliğine Gaziantep müddeiumu
olduğu halde heve:sle askere gi - mi muavini B. Hayri Erman, 30 lira 

l maaşlı Bergama müddeiumumi mua-
d ;şleri, vatan hizmetine koşu~ arı, 
birinci kordonda toplanan Fransız vinliğ ·ne .hakim namzedi B. Sırrı A-

l ·ı· ı · l" da dem·rı ı· ra~. 30 !ıra maaşlı Bergama hakim ve ngı ız erm ve ıman ı . ·~. 

A ·k 1 g·ıı·z napuı·laı·ı muannlıgıne hakim namzedi Bn. 
merı an ve n rı • . 
.. tt b t .. kı· alkışları·y 1 Bel'ın Onat tayin edilmişlerdir. mure e a ının sure ı -

le karşılanmıştır. --=*=--
B. Lütfü Burcu A-:l, iyenin yaz tatili 

Adliyenin yaz tatili dün sona er • 
miştir. Bugünden itibaren bütün mah 
keme ve hakimlikler açılacak, tam 
kadro ile iş göreceklerdir. 

Ehli hayvan strgisi 
Bucada ehli hayvan sergisinde a

çılan ve üç gün devam eden ehli hay
van sergisi kapanmıştır. İyi derece 
alan hayvanların sahiplerine para 
mükafatı verilmiştir. Yakında Tire, 

IIatayda polis teşkilatı ikmal edil 
diği için 1zm·r emniyet müdürlüğü 
kadro:sundan Hatayda çalışan baş -
komiser B. Lütfi Burcu Şehrimize 
gelmiş, tekrar İzmir kadrosunda ça
lışmıya başbmıştır. 

Şap hastalığı 
Hayvanlar muayene 

edilecek 

2- Faize - Nikriz şarkı (gö 
nül ne için ateşlere yansın) 
3 - Halk tüı·küsü (Elveda 
dost deli gönül) 
4 - Halk türküsü (şahane 
gözler) 
5 - Halk türküsü (A fadi
mem haydi senle kaçalım) 
6 - Halk türküsü (kır oğla 
nın davarı) 

13.00 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri 

13.15-14Müzik (karışık proğram) 
17.30 Ajans haberleri 
19.00 Proğram. 

19.05 Müzik (Hafif müzik - Pl.) 
19.30 Türk müziği (halk türküleı 

saz sesleri) 
20.15 Konuşma 

20.30 Memleket saat ayan, ajans , 
. ve meteoroloji haberleri 

20.50 Türk müziği 
Ankara radyo.su küme w 
saz heyeti) 

21.30 konuşma 

21.45 Neşeli plaklar - R. 
21.50 Müzik (bir solist) 
22.00 Müzik (radyo orke.strası) 

Konser takdimi - Halil Be -
di Yöntekin 
1 - Mozart Figaronun dil -
ğünti operasının uvartUril 

Hitler, orduya, Milletine ve 
tisine beyanname neşretti • Torbalı, Ödemiş ve Bergamada da Son zamanlarda muhtelif yerler • 2 - Boieldieu Le Calife de 

den lzmire getirilen hayvanlar ara. Bagdad operasının uvertürü 
aında fBP hastalığı görülmüf, bun· 3 - Borodine 3 ncü senfoni 
la.-ı muayene etmeden aevkeden ve- 4 - Kodaly Maroşek dans-

- Baıtarafı 1 inci sahifede - 'da AlınEm milletini Versailles mua- şeyimiz yoktur. FAkat ço kş.ey kaza- sıra ile hayvan sergileri açılacak -
mücadele beni, Almanyanın emniye h edes ·nin boyunduruğu altına koydu- nacağız. . · . tır. 

tin: temin için evvern. şark cephesin- lar. Cebren knbuf ettirilen bu mua- · tt 
!erin_,Ç[!e ..!f!ıt.ytarlar) h~cfa za~ ları. 
ıblt ...arallaaı tutularak i\akibata bat:" 23.00 Son ajanı!! habef'leri, -ziraatı 
lanmıştır. Dün Ziraat Vekaletinden esham ve tahvilat, kambiyt 

de tedbir nimn.ğq.Jn~luı ei.tiı.. Sov- lı;cd ·~ l~tlıt t;ıi!bi}.{ ~dilebilmiş Ql,. f . -:.)\" v .q \ • " ' o ~ li Jj · ıı·• "' t • _: ... 
~ yetler bjrliği il~ akdoru41m1 .. admni te ta~m c"" ç:tyitih{"!ifi'lyon Alman oii -- -~ - m~ -·:an· .:· 1-_a_ f ·l:.O. a ır erı 

cavüz ve i::;tişare paktı Avrupanm en tadan kalkmı~ olacaktı. Alman mil- l ~ ; 
büyük ve en kuvvetli iki devlet:ni biı" letiııiııı mukavemetine. seferberliğine vilayete gelen bir tamimde bu gibi_ nukut borsası (fiat) 

r dah-a lttirbirlerine knrşı harbetmemek ve Alman milletine yeniden iş ve ek- ı 
azmiyle bağladı. Fakat İngilteren in mek temin etmeğe tuevessül ettim[ Dün, biri ngiliz ve diğeri Yunan olmak 

!er hakkında kanuni takibata teves- 23.20 Müzik (cazband - Pl.) 
11ül olunduğu, bundan sonra civar vi 23.55-24Yarınki proğram 

çember ve imha siyaset zincirinin en Yersailles diktatının muslihane ta.-
mühim halkasını teşkil eden Polon- dili muvaffak olmağa ve Alman mil- Üzere iki Va.,pur, batırdılar 
yanın sulh yapmağa mecbur edilmesi !eti tekrar yaşamağa başlar başla- . . 
Hi.zımdır. maz ingilterenin yeni çembe siyaset" Londra, 4 (Radyo) - Bu sabah Demıştır. 
Şark ordusu askerleri, d t k b 

1 
d 

1 
n

14 
t r Ik~ saat beste İngilterede Belfosttan Bu torpilleme hadisesinin Ameri-

e e rar aş a ı. " en evve ı A "kJ h k d 1 ·1· b k d k" k. 1 . . .... ..h. l Sizler, iki kısa günde bütün AI - . t h "k "' t 1 .. kt İ .1 men aya are ete en ngı ız an- a a ı a ıs erının sen ve mu ım o -
aynı a rı a çı ar vuze cı · ı. ngı - d ] A . b' Al h ld" R 1 · manyanın gurur duyduğu başarılar , . . : . • .. . ıra ı tıneya vapuru, ır man ması mu teme Jr. uzve tın yarın, 

elde ettin z. Size verilen vazifenin lereye ve !ngı lız m ılletıne muteaddıd tahtelbahiri tarafından lbrald adalan yahud öbür gün kongreyi davet et-
büyüklüğünü müdrik olduğunuzu ve d.efalar Alman milletinin barışını Ye nın 200 mil ötesinde torpillenmiş ve mesi muhtemel değilse de, mümkün 
en-ela bu düşmanı azami süratle de- dostluğunu tekl if ettik. Bütün siya- derhal batmıştır. görülmektedir. 

layetlerden İzmire kesilmek için gön 
derilen hayvanlar hakkında ayrı ay
ı·ı rapor verilmesi bildirilmiftir. 

Fuarımızı-= 
13 Günde 

336, 220 kişi gezdi 
virme'k iç: n azami gayretler sarf et - ı: etim bu barış diişiincesine istinad Vapur 13581 ton hacmindeydi ve Nevyork, 4 (Radyo) - Reisicum-
mekte bulunduğunuzu biliyorum. ediyoFdu. Daima davetkar be;-::mat- 1923 de inşa olunmuştu. Ekserisi Ka hur Ruzvelt Amerika umumi efkarı- pile atfetmekte '"e Almanlar atfedil-

)Iuazzam vasıtalarla yapılan garlı 1 . dd ct•ıct· ,. ·d . . .,· . 1, nadalı ve Amerikalı olan 1400 yol- na hitap ederek Amerikanın bitaraf- mesini \"e •ngiliılerin Amerika'-'! tah-
a ı e e ı un. e aıma ) ;..nı u e>- d A ·k b.. · d - k l · d k" · · J kalesi bu esnada Almanyayı Framsa cusu var ı. merı a ta ııyetın e lı mese esın e ı vazıyetıne temas l'ik elmck i~in bu yalaııı uydurduk-

ve lng!ltereye karşı koyacaktır. hanelerle Alman hayat flaha~ını do- bulunanlar (290) olar;;ı.k tesbit edil- etmiş, lannı jddi. aetmekteclir. 
Bizzat kendim, büyük harbin eski ı·altmağa ve İngiliz menfaatlerini a"- mişse de Amerika Hariciye nezareti - Bitaraf olanların vicdanları ve Çünkü Almanya, kendi harp ge-

b·r nskeri ve .şimdiki başkumandanı la te!ıdic.l etmediğimiz yerlerde kcn- bu rakamın henüz katileşmediğini gözleri insanlık alemindeki hadisele- milerine lıu gibi hareketlerde bu-
nız sıfatiyle hemen bugü.n cephede di yaşamamak imkanlarını güçleş- bildirmektedir. re kapanmış değildir. Avrupa har· Junmama.larını emretmiş. 
size iltihak ed 'yorum. tıı·.'nıe.,iıw çalı~ıldı. fngil';P-.-e lıer ttır Atineya Glaskov limanından son- bine asker sevketmekliğimiz mese- Vaşington, 4 (Radyo) _ B. Ken-

Millete beyanname: l'l 1 .1 · 1 . ıı r ~·. r.~ ı:<;mayı ın• <rın~ız ı-ı: . rn Liverpol limanına uğramış ve cu- lesi ikinci derecede hatıra getirilebi- nedy Athenia vapurunun Belfastada 
Berlin, 3 (A.A) - Hitler, Alman rnk:ın JJi --!:nrr.l;P.t ittihazı!l..ı. Pnl ·:._rn . martesi günü kaptan Ceymıs Ridin lir. Bizce asıl mesele, harp sahasın- batırılması esnasında içinde 200 A

milletln.e b taben neşrettiği beyanna \"l dnvnt, tt:. 1: 17.'ltere garac.:i dcK!ii kumandasında hareket etmişti ve daki hadiselerin Amerika menfaatle- merikalı ;;olcu bulunduğunu hariciye 
mede d ·yor ki: ~ ., . .• . 11 1 

h .. k. "~;. ~ 
1 

yolcuların bir kısmı buhran dolayı- rine yapabilecekleri tesirdir. Maa- nezaretin~ bildirilmiştir. Amerikanın 
Aurlardauberi İngiltere, kendi ci- · n .> • 1 • c c r 11~ a u u n .... ıe ' · · 1 l ·ıt d kl 1 d fh h .. k.... t B"t f k lm k ·· 

han fütuhat Sı• .. ·asetı"ne karı:.ı A"ru - mnn A .. d ırt •:ı t,izce teeaniz c::ne- Tsıyhel' _ngı ered elln (ulz8a30ş)ıyk~r.arl ı. m~d~ d du. umeb. ı alra ka da u- her tarafından gelmekte olan 
J "' • ~ " a ısıye san a arı ışı a a- mı ın e ır ve una ça ışma ta ır. haberlerde. Atheniadaki Amerikalı 

pa devletlerini aciz bırakmak gaye. :,ine müsnnc·ı·c '. J kdi: .. . bilirdi. Demiştir. Gene Reisicumhur ta- yolcular hakkında malUmat verilmek 
sini tak:p ebnektedir. Bunu ~·apmak Ancak bı,ı~iıl, Rrıtnnya hukfınıetı Vapur Liverpoldan ( 1000) ton· rafından bildirilen bir karara göre, tedir. Bu yolcular arasında Avrupa-
için de, o anda tehlikeli gözüken Av bir hata işledı: .19'39 Almanyası 1!:114 luk ··k almıştı. - Amerika her iki muhasım taraf için da girmiş oldukları tatilden avdet 
rupa devlştfni sudan bahanelerle ta Almıi.nyası degıldır. Ve Almanyanın HY~d. A .k d .. ·· silah ve mühimmat sevkine ambargo k .. k' . . d B th a ıse men a a gunun mese- eden Te sas hükumeti dahilind.e ka-
arruz ve imha etmek hakkını kendi - bugünku lınşve ılının a 1 e mann 1 . 1 M"" d" 1 koymustur. Artık ne İngiltere ve 

H il l 
~ ·ıd· ~sı o mustur. utema ıyen yo cu- .. in Houstoulu genç kız, Frerderic-

sipe veren b"r kuvvet muvazenesi or o weg l egı ır. h k · d 1 1 k F d Al d'• . lar ak ın a ma O.mat top anma ta ransaya, ne e manya ve ıger ksburg B. Robert Ahorris Sartaga 
taya atmaktadır. Sarruberuck .ve '~ıl~em1sha.ven ve verilmektedir. Bunlar arasında muhasım devletlere silah ve mühim-

fı:.te bu .suretledı·ı· kı·, vakti'-·le İs - nutuklarında da sövlemıştım. ngılte- t .. d .1 . k . Springa belediye reisinin karısı ve 
"" " J T k ·1 .. dd · · b' · k ma gon erı mıyece tır 

nanyaya, sonra Hollandaya, müten - renin çember siyasetine karşı kendi- e sastan, tatı mu etını ıtırere d 4 · oğlu bulunmaktadır. 
. . . d"' 6 k d Lon ra, (Radyo) -Vapur ba-

kiben Fran nya ve 1871 denberi de mtzı müdafaa ecleceğız. Ve bılhassa onen genç ız var 1• • • • Atheninnin torpillenmesi Vaşing-
Almanyaya karşı harb etmektedir. Ru noktada hiçbir şüphe bırakmamış. Hadise Vaşingtonda fevkalade bir tarken telsızle ıstımdad etmiş, lngiliz tond:l( fevkalfıde heyecan uyandır
Tiizzat bizler, !ng:Itere tarafından tım ki, 'Qiitün ı=ıabırlarımıza rağmen heyecan uyandırmıştır ve birdenbire, destroyerieri yetişmiştir. İnfilak te- mıştır Bu müna~eJrnıle Luisitane me
ı:murnj harbden {!Vvel Almanyaya Polonyalıların Almanlara ve Danzi- harbı umumideki maruf Lozitini va- siri ile ölenler ve yetişinceye kadar ::.ele8i hatırlatılmaktadır. Ancak At-
1 ar§ı yapılan çember mücadelesine ge serbest şehrine karşı tecavüzleri puru hadisesi hatırlanmıştır. Ancak, boğulanlr müstesna olmak üzere hcnia yalııı7. yolçu nakletmekte oldu
şah d olduk. Almanya nasyonal _ sos nihayet bulmalıdır. Atinea vapurunun, Lozitanya mü- yolcular ve mürettebat kurtarılmış- gundan bu def, ki torpillenmenin mş.
nılist idaresi ;lltında Versailles dik.. {Anadolu ._ Hitlerin sosyal nas- himmat ve silah değil, yalnız yolcu tır. ?:ur görülc'miyeccği ilfh·e olunmnkta-
tatının korkunç neticelerinden kal- yonalist partisine hitaben neşrettiğ~ naklettiği halde bu akıbete uğradığı Vaşington, 3 (A A) - Cumhur- dır. B. Ruzve' t:n kntibi B. Stefhen 
kınmağa ba~layınca, buhranı atla _ beyannamede yer yüzünde Alman üzerinde ehemmiyetle durulmakta- r.eisliğinden bildirildiğine göre, ha- i ı::ic nıt ı.ıra bu torpilleme 
tınça ingi\iz çemb~r siyaseti de der- düımana ıaydığı yahudilik ve demok- dır .. Nitekim Riyaseticumhur katibi riciye ve adliye nezaretleri bitaraflık mi biı· telgraf gelmiş 
hal başlamıştır. raslnin İngilizleri harbe sürüklediği- umumisi yaptığı beyanatta: · kanununun rneriyete konulması hak J e v11 ve şu sözleri ilave et-

İngilfz, hqrp müşevvikler umum1 ni anlatmakla . baılamakta ve aşağı - Resmi haberlere göre bu va- kmdakj lfiyjhayı hazırlamıştır. 
harpten evvel yalan söylediler ve yukıtn, diğer ı"ki beyannameyi andır- nur Liverpoldan Amerikaya geliyör- Diğ~rt araftan hariciye nazırı Hu! I• bcrlcl'e göre vapur Liver-
miicadelelerinin münhasıran Hohen- maktadır.) du. Yani sarktan garba doğru ilerli- bahriye nazırlığı vazifesini gören hm- k' :c El •kııkovvedj geliyor ve 
zollarıQ hanedanına veya Almanya- Bitler bu beyannamesinin sonun- vordu. Binaenaleyh herkes bu vaot,n biye müsteşarı Japon Ve sonra ela ha- hamil ldu-ıı h:r takım rniiltecileri 
mn ~IHitarismlne karşıdır. Alman da diyor kj: da mühimm~t v~ ],,y~zJmı harbiye va kuvvetleri bürosu şefi amiral Tow l Kan 'ld ' ' "'ö4- iJı·Uyordu. V n pıırnn 
ml.i~temlekelerjnde göıilmüz yoktur. Geçirdiğimiz yol, 1939 za kadar bulunnı•v:>caa•nı "'"'kala bilir. rsl görüşmüştür. 1har11 m · ıı ·mın t nakletmenin kati-
Alman ticaret filo unu gasbetmek gittiğimiz Versalles yolundan daha R11 iti1'ı=ırl?r'•r ki . Am,.rib: hadi- Berlin. (Radyo) - Alman njansı, yen mümk"n olmadığım i~bat etmek 
fikrinde deiiliz. Dcdileı·. Ve sonun- çetin değ'ilidr. Kaybec r cek hiçbir seyi ehemmiyetle not etmiştir. bu vapunın patmlışını serseri bir tur- - Devamı 4 ncü 3nhifede -

Museviler 
Vapur hareket icin 

" emir b"ekliyor 
İçinde muntazam pasaportlu 139 

müsevi bulunan İngiliz bandıralı 
IIerzion vapuru, dün ı :manımızda 

kalmıştır. Vapur, Filistine hareket 
için emir beklemektedir. Vapura su 
ve erzak verilmiştir. Bugün vapurun 
hareketi için emir gel"rse Ilezion va 
puru derhal Filistin yoluna çıkacak
tır. 

lhtikat mı? 
Suclular , tesbit 

ediliyor 
Son günlerde kahve satışı üzerin -

de ihtikar başlamıştır. Memlekette 
kafi miktarda kahve stoku ve her 
türlü erzak bol olduğu halde kahve 
fiatlarının yükseltilmesi al8.kadar 
makamların nazarı dikkatini celbet
miş ve derhal tahkikata başlanmış -
tır. Ll.izumsuz yere kahve fiatını yük 

selterek ihtikara sapan bir kaç tüc
car hakkında· zabıt varakası tutul -

muş, kanuni muameleye tevessül o
lunmuştur. Bu.nu yaırnıılar umumi 
harb esnaııındaki gibi fırsattan isti -
fadeye kalkışanlardır. Fakat bu dü
şünceler, umumi harp esnasındaki 
kıtlığın artık bu memlekette bir da
ha vuku bulamıyac:ığım bir türlü 
akıl erdirememektedirlcr. 

-=...!-:..:;..--
Geienler, g-iden1er 

Yozgad beled·ye reisi B. Sefer. 
garb vil5yctleı i haprnn ıslah müfet
tişi B. Fehmi B:.'~hkesirden· şehrimi

ze gelmişlerd:r. 17.mir mebusu B. 
Rahmi Köken, Aydın mebu ~u Dr. B. 
Şakir Şen r Ankaraya, Manisa me -
busu R. Hüsnü Yaman !stanh.,:.n, 
İçel mebu~u P, Turhan Cemal Mani
saya g.tm şle.crr. 
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Almanlar, Hitler sizi aidatlı! Rus-Alman paktında mev- ~ 

Biz, " size 
... .... .> -

düşman değiliz! cut riıühim bir madde 
lngiliz tayyareleri, gece vakti muhtelif Alman mınta• 
kalarına bu cürlıleleri taşıyan beyannameler attılar 

Almanva, Türkiyeye tecavQz ettiği .takdirde Rua· 
Alman paktı mefsuh adtlolunacalıtır 

İstanbul, 4 (Radyo) -· Bu gün çı 
kan (Son Telgraf) gazetesinin yaz
dığı bir hab·ere göre; Rusya hük(llne
ti, Almanya ile akdetmiş olduğu a -

Londra, 4 (Radyo) - Dün gece Avrupada hiç bir arazi istemiyece - man milletine hiç bir husumetimii 
İngiliz tayyareleri, Almanyanın muh ğin{ söylemiş, sıra ile Avusturya ve yoktıır. Sansör sayesinde Almanların 
telif mıntakaları üzerinçle uçarak Südetler meselelerini ileri sürmüştü. hakikati öğrenmelerine mini olan 
halka beyannameler atmışlar.dır. A- Hiç bir hükQmet bu kadar sudan ha- Alman hükumeti iflisın arif esinde 
misterdamdan bildirildiiine göre bu hanelerle Almanyayı bir harbe sil - bulunmaktadır. Bizim silah ve iate 

demi tecavüz paktına Türkiyeyi ali
ka·dar eden Lir rn:\dde koymuştur. 
Bu maddeye nazaran , Almanya ta
rafından Türkiyeye bir tecavü; vu-

ku bulduğu takdirde Rusya, hemen 
paktı feshetmek selahiyetini haiz lta 
lunacaktır. 

beyannamelerin metni Almanca ola r"klememiştir. maddelerimiz, harb malzememiz so K · d l l l..J ll d 
rak şöyledir: . Ne İngiltere, ne de başka devlet- nuna kadar gitmeğe kafidir. Nefe -. ana Q l ar ~ Q anaa üze· rı•n en ae 

Almanlar! .• ~ - ler , Almanyaya Alman olmıyan mem simiz tül~enmeden sizi mahvetmeie Vatanperverane feza· .. e. -
· Almanya hükumeti, neticesini bil leketleri istemedikçe mümaneat et- muktediriz. Sulh ist iyorsanız bi?. de ? ~ 
diii halde İngiltereyi soğuk kanlılık memiştir. Fakat artık iş işten geçmiş istiyoruz. Her hangi bir t~hditten hürat/a. harbe /t.OfU• çen tavyare kı•mı•ndı•. 
la , bile bile bir harbe sürüklemiştir. tir. Amerika Cumhurreisi Ruz\•elt , k0rkmıyacağımızı da biliyorsunuz. / 'J ı 
Hitler, Sizi aldatmıştır. Sulh emel - siıi şerefli bir sulhe davet etti. Fa - Hitler hükumeti, Alınan milletini · i· . . : )'OT ar ı· 
]erini dünyaya ilan etmiş, böylece kat Hitler, s:zi kabul edemiyeceğiniz dare edecek kıymette değildir. Her Loridra, 4 (Radyo) - Kanada- H ) 1 d h"" k" • k •• k k 
izi aldatmıştır. Onun sulh emeller i Oir harbe icbar etti. Alman tecessü- hangi tesir altıı.da hareket etmeyi- da açıl~n umumi seferberlikten son- 0 an a U Uffi etJ, ÇO YU Se ten 

tamamen sahtedir. Geçen eylülde de sil, .susmaia icbar edildı. Bizim Al -1 niz, harbe mani olmağa çalışını?. . ra derhal ıevkedilmek üzere y üz bin b } . b• d . • 
kitiden ·fazla· bir kuvvet toplanmıı- uçan u tayyare erı tes ıt e enıemıştır 

Çek Ml·ııetı• Almanlar Danı·markcı tır. Gönüllüler vatanperverane teza- . . . , hürat ya~rak silah altına lioımak- Parıs, 4 (Radyo) - Havas ajansı uçtuklarından, hangı devlete afd oJ. 

M•ttefı.klerı·le beraber t d 1 Amsterdamdan h aber alıyor: duklan anlaşılamamıştır. 
U h •ıı • J J 1-. • ld a ır ar. Dün çok yüksekten uçan ve ya - Hollanda hükQmeti, bu hidise Use 

Çek kıt'aları teşkilatlanıyor sa l erınae teaaır a ı lngiltere bancı bir devlete aid olduğu anlaşı- rine muharip devletlere birer nota 
Vaşington, 4 (Radyo) _ Çekoa- lan tayyareler, Hollanda üzerinden vermiş ve bitaraflık kaidelerine mu-

lovakyanın Vaıington orta elçisi aa- Polonya' ya tay yare geÇmişlerdir. Tayyareler, bulutların halif olan bu hareketin tekerrür etme 

zetecilere beyanatında, muvakkaten 00 .. '.1tu-klerı· torp·ıller yu·· zu·· nden va- gtJnderdi üstünden reçecek kadar yüksekten mesini istemiştir. 
Alman esareti altında bulunan Çek ""' ----ccc***>>>,----

milletinin tamamen müttefiklerle J h k"' f d J t Amsterdam,, 4 (Radyo) - Son 

Baltık denizinde beraber olduğunu, Çek kıtaatının pur arın are a 1 a zor aş 1 haberlere göre, külliyetli l~giliz bom 
teşkilatına başlandığını bildirmiştir. Kopenhay , 4 (Radyo) - Alman muştur B uilanın kılavuzla gi- bardıman tayyareleri Polonyaya 

Teşkilitlanma Polonya ve Fran • erkanıharbiyesi tarufından bütün rilebilecektir. gönderilmiştir. 
sadadır. Danimarkanın ı;ıahilleri ile Sun boğa Danimarkada iaşe ve satış işleri - Jt / 

Dl. namı·t taşıyan zını kilidliyecek şekilde torpil dök - ni kendi kontrol ve murakabesine al a ya . 
müşlerdir. maktadır. Mısıra da teminat Torpil --- tarlasına düşen dört yük 

vapuru battı b• d Danimarka hariciye ııezareti, Al- Bütün hususi nakil vasıtaları ta -
ır a am manyaya müracaatla kendi limanları mamiyle işlemez olmuşlardır. Çünkü verdi 

1 t b 1 4 (H .. h b' · na gelecek vapurlar iç·n serbest ve hükümet benzin satışını yasak et • 
s an u , usuaı mu a ırı- t hl'k . b. h .1 · · t · - . . e ı esız ır at gö~tcrı mesını, va- m ş ır. 

Kahire, 4 (Radyo) - İtalyanın Kopen}Jay' 4 (Radyo) - Baltık de miş gibidir. Vaziyetten haberdar e • 
bura sefiri, bugUn Ba7vekil Mahir nizi torpillerle doludur. Almanların. dilmed:ğinden bugün serbestçe yol
paşayı ziyaret etmiş ve İtal_yanın, İngiliz harb gemilerinden .korkarak larına devam eden bazı vapurlar, 
Mı~ırl:ı dostane münasebatını idame aldıkları bu tedbir, Baltık denizini birbiri ardınca torpil tarlasına dU • 
ettireceğini ve bütün kom7ularJyle baştan başa tehlikeli bir mıntaka ha şerek batmışlardır. Bu vapurlann 
dost yaşamak istediğinden, harbe işti line getirmiştir. Ticaret vapurları, milrettebatı kısmen kurtulmuştur. 

mızden) - Halıçte Dursun adında purlarda kılavuz verilmesini istemiş- Hükümet, hariçteki bütün vapur -
birinin taııdığı bir sepet içinde 700 tir . ]arın derhal Danimarka limanlarına 
parça dinamit, gümrük muhafaza Kopenhağ limanına baraj kon - dönmelerini emretmiştir 

memurları tarafından yakalanmış- ccc***u•----
tır. Ehemmiyetle tahkikata devam 

ediliyor. s 

Amerika 
/ngilterenin Berlin· 
deki menaliini hima· 

ye edecek 

• rak etmiyerek tamamen bitaraf kala geçilecek yolun henüz tayin edilme- Batan vapurlar şilepti. 
cağını bildirmfşf r . miş olmasından seyriseferlerini kes 

Harp ilanı · -~-----------..... 
Normal seferlerine başlıyorlar mı? Tokyoda heyecanla Sovyet Rusya 
İstanbul, 4 (Hususi muhabirimiz - Limanımızda bulunan Teofil Got- kar flf andı 

Italyan vapurları 

den) - Buradaki İtalyan vapurları ye vapuru da yarın limanımızdan ha Tokyo, 4 (Radyo) _ lngiltere 
acentesi, İtalyan vapurlarının, mu - reket edecektir. Limanımızda bulu- ve Fransa tarafından Almanyaya 

Nevyork, 4 (Radyo) - Amerika tad ve muntazam seferlerine başlı - nan ec~ebi vapu~l~rı da Akd~nizde- harp ilan edild.iii hakkındaki haber, 
hükümeti, İngilterenin Almanyada- yacaklannı bildirmiştir. Bulgar li - ki emnıyet dolayısıyle Akdenıze çık b da . k. l ... 

Bitaraf kalacak, her iki tarafa yi
yecek ve malzeme verecek 

ki menafiini himaye edeceğini Al - manlannda bulunan İtalyan gemile- mıya ve yollarına devama ba,ıam~ ura derın a ıs er yapmış, adeta 
ri, l stanbula hareket etmişlerdir. )ardır. heyecan uyandırmıştır. Halk, derhal 

Londra, 4 (Radyo) - Londra siya~i mahfillerinden söylendiihıe 
manyaya resmen bildirmiştir. 

Hükumet bitaraf 
Gazeteler Alman 

taraltarı! 

**-------- bankalara koşmuş ve mevdu~tını 

1 · ı H k çekmeğe başlamıştır. ngi tere Ü Ômeti İlin harp haberini veren iazete-
ler, halk tarafından kapııılmııtır. 

göre Polonya hiikümeti, Mo:-ıkovadaki sefiri marifotiyle Leh toprakla
rının Almanyanın tecavüzüne uğradığı ve Leh ordusunun müdafaa ha
reketine baıladıi'ını Sovyet Rusyaya bildi~miştir. Siyasi mahfillere &'Öre 
Sovyet Rusyanın bitaraflığını muhafaza edeceği tahmin olunuyor, yal

nız Sovyetler, her iki tarafa yiyecek ve harp malzemesi verecekler~ Tacirlerine bazı yasaklar koydu lstanbul ·polis 
Londra, 4 (Radyo) - Royter 8 

- Londra, 4 (Radyo) - İngiliz ticaret nezareti, İngiliz tacirleriyle mu·· du"" r· u·· 
jansının Romadan aldığı bir haberde mücehhizlerinin ve bUtün İngilizin düşmanlariyle ticari muameleleri~i 
İtalyanın tamamen bitaraf kalmaia menetmiştir. Düşman tabiri, bitaraf memleketlerdeki Alman müesse
karar verdiği bildirilmektedir. Bu - seleri ile onların şubelerine de şamildr. Dütman memleketndeki ticaret 
nunla beraber, İtalyan matbuatı , Al- mUessesesine tedi} atta bulunmak, ::;ermaye veya para göndermek, drlş
man lehine neşriyat yapmakta ve mana para tedariki demektir. Harice para gönderecek, tediyede bulu
kuvvetli bir Alman dostluiu göster- nacak müsseselr, tdiylerini düşman in tica~et servisi bürosuna ~ apniak 

Hatay valisi 
Halkla temaslarına 

Franko 
fsp ":rfa Va/isi o/Ju Burgos, 4 (A.A) - Havas ajan • 

Ankara, 4 (Telefonla) - İstan- dev '"' m ediyo~ sından: 
ı k d 4 (AA ) V }" General Franko Avrupada zuhur 

bul polis müdürü Ali- Riza İıtparta .. s en .. et-un , . . · · .. - 8 ı eden niza karşısında dün öileye ka-

rnektedirler. ve bir mektup tevdi etmk mcburiytiııddir. · 
valiliğ:ne tayin ecl imiştir. İstanbul Sokmcmsuer şehrımıze . du~ sa~ dar sar,h bir vaziyet almış dei'ildi. 
polis müdürlüğüne de, Yali muavini gelerek bakaly~a1kamlfıkbd"akıresınh~e l tu~ lyi malUmat almakta olan mehafilde 

Macaristanın 
Bitaraflığı 

Romanyada iyi tesir 
uyandırdı 

Roma, 4 (Radyo) - Bükreşten ah 
nan haberlere göre, Macaristanın bi 
taraf kalmak hususundaki kararı, 
Romanyada Hüsnü tesir yapmıştır. 

Yo~a çıktı :ar 
Normandi veGüin Ma· 
riAmerikaaan har-ket 

ettiler 

Al 'd l / b • . . . . carları, ıto.çı arı, a rı a sa ıp erı- . b bd ~· k manya an ge en t ,.. e eml"" Muzaffer getırılmıştır. . d"l ki .. d ' l . 1 k d generalın bu a a uır arar ver .. 
...., '1fl# nın ı e t>rını ın emıs, s en erun k . . . t • . k" f · t' 

L hl 
•l . me ıçın yazıve ın ın ışa ına ın ı · 

lstanbul, 4 (Husu.-1i) - Bu sabah konva11::ıiyonel treıı iyle Alrnanya- . e z er 1imanında ticari hareketın artması w . . : 1 kt d. H l'h zar edecegı so\· enme e ır. a ı a. 
dan 120 talebemiz daha gelmiştir. . için tüccarın mütealalarını almıştır. 1 1~ tel . . · 

k B • A / f , zırda spanyo gaze erının neırı -
Avrupada daha 600 talebemiz vardır. Bunlar da yakında gelece. ·- ır man ayyqre• . ':al.imiz öğleden sonra Dörtyola yatı pek afakidir. Gazeteler sulh le 

!erdir. sini saka~f adı/çır . gıtmıştır. hindeki mesaisinden dolayı Musso -
Bugün ekspres 9 saat tehirle gelmiştir. Mısır ve Iraklı talebeler de al- Eden liniyi tekrim etmektedirler. 

manyadan gelmişlerdir. Berlinde bulunan 1stanLul şehir tiyatrosu Roıııa , 4 (Radyo) - Stefani a-

saJ].'atka.r lanndan Semiha da ekspresle gelmiştir. jansı, Polonyalıların sakatıadıkları Kabinenin bazı tep· Zulme taarruz 
Ru~ya, }1izden yan~o-."ı · ç ~kit.r or birAlmantayyaresininL:tvanyatop l l .. k Varşova,4 (A .A)-Varşovadaki 

J f""' ~ 1 raklarına indiğini haber vermekte- antı arına ıştıra İngiliz büyük elçisi matbuata şu be-
tstanbul, 4 (Husus'i) - Bugün sovyet Rus) a için limanımızdaki . dir. d k e ece yanatta bulunmuştur: 

bir Sovyet gemisinf' 600 bin kilo yapağı )·üklnmiştr. Sovytl,e son R f• • A k . . . Yaşadığımız an tarihi ve dramatik 
günlerde mütemadiyen taleplerde bulunuyorlar. 115 Se 1rJ '1 ara. Lonqra, 4 (A.A) - Yem ha~p ka- tir Memleketin izin ve memleketimle 

Bug., dau fı•atındrı düşüklük . . . ya döndü binesinde Anthony Eden domınyon- bi;leşen Fransanın kuvvetleri müte-
, lar nezaretine, Lord Stahope başve- arrıza karşı koyuyorlar. Harbın sa-

İstanhul , 4 (Hususi) - Piyasaya yani mahsul fazla buğday gelmış, İstanbul, 4 (Telefonla ) Bir kilet lordluğuna, Tho111as İnskip fahatı ne olursa olsun gayretlerhııiz 
bugün kilo başına 10 para teııezzül olmuştur. Bugün piyasaya gelen müddettenberi §ehrimizde bulunmak Lord Chanceleriliğe, join . And~rson muzaffer bir sulhle taçlanacaktır. 

Paris, 4 (Radyo) - Normandi va buğday miktarı 65 vagondur. Buğday fiatinin daha düşeceği tahmin ta oln Rus sefiri Trentiyef, bu ak- dahiliye ve ·emniyet nazırlığına ta- adalet ve normal münasebet tekrar 
puru, bin yolcu alarak bugün N ev- İ 1 b k olunuyor. şam Ankaraya hareltet etmiştir. yin edilmişlerdir cari olacaktır. stoikbale itimat a a 
yorktan hareket etmiştir. Vapurun **=- V k• lJ H ' t• Eden harp .kabinesi ile dominyon- mak icab eder. Davamızın iyi oldu -
j o!da Alman tahtelbahirlerinden mu Reks Kral e ı er ey e ı )ar arasındaki teması muhafaza et- ğunu bilerek taarruza ve itisafltara 
haf azası için tertibat alınmıştır. d .. t Ô mek için kabinenin bazı toplantıla- karşı mücadele ediyoruz. 

Londra, 4 (Radyo) - Kanadadan Trans At/antiği Ame· /ngiliz ordusununy~k· un op.an 1 rına iştirak edecektir. Belcika 
gelen haberlere göre Güin Mari • k k d h ' • • Ankara, 4 (Telefonla) - Vekil- Anderson pasif müdafaa serveisle- • 
Transatlantiği (2800) yolcusu, Ka - rika sef erlerıne se uman a ey etıtJı ler heyeti, bugün Başvekil Doktor rinin başında bırakılmıştır. Topraklarına dokutt· 
nadalı iki destroyerin muhafaza ve baflıyor tayin etti . B. Refik Saydamı~. riyasetinde top- Hintliler hazır durmıyacak 

t . lt d s t t a müte L d 4 (AA) K l G eral lanmış ve uzun muddet konuşmuş- · 
nezare ı a ın a u amp on - Roma, 4 ( Radyo) - Amerika . on ra, . .f . -k ratı' ben k tur Londra 4 (Radyo) - Hindistan, Brüksel, 4 (A.A. ) - . ™lçik9nın 

·h hareket etm ı" ııtı·r 1 l R k T Vıkont Gortı se erı uvve er aş u- · · ' · l d la · l Bel ·1-·- t k vecı en ,. · seferini yapan ta yanın. e s r~ ~ . İ J } d baştan~ lngilterenin Almanyaya bitaraf ığı o yıııy e çı~ opra 
Fransız Transatlantiği de Nevyork Atlantiğini, önümüzdekı cumartesı n:an.d.anlıgına, Geneı al .. Edmokı~d hron r a 0 a açtığı hürriyet. harbini al&ka ile kar- larında ve kara aulariyle müıtemle· 

·· t 'h h ket Ü .. d . 'ha t k seferlere sıdeı ımparatorluk büyuk er anı ar fl' l"l . h."k"' k l . h. b' h har-L- te tan Fransaya mu eveccı en are ı nun en ıtı ren e rar . . . w . 1 , 1, it D bl" 4 (Radyo) _ Irlanda ba11 "ılamı11tır". Bi.itün ı ınt ı erın , u u- e erme ıç ır aıımane CN 
. · k H '.k " . A ·k _ bıye reıslıgıne ve genera ~ a !r o ın, · Y ır 7 

• •• d cd'l · ~ · "' b" -b-
etmiş ve Amerika limanlanndakı Al başlıyaca tır. u umet • merı a K' k . t k ti . başku vekili beyanatında lrlanduııın harb metin emrıne amade bulundukları, musaa e ı mıyecegı resmı . ır _, 
man vapurları da Meksika limanla- ya gitmek istiyenlerin , emniyet al- ır e ı aln_ava an . uvvtTe . et~ı - dısında kalacaöoını sövlemiştir son gelen haberlerden anlaşılmı~tır. liğde bildirilmektedir. 

b l kl b"ld" · f mandan ıgına tavın e mış ır. .. e • • 
rına iltica için yola çıkmışlardır. tında u unaca arını ı ırmış ır. • 



(SAHiFE 4) ,ANADOLU) 5 Eylül 1939 Salı 

Berlin'e göre A n1an tahte~ha- Fransız- lngiıiz Kara, deniz ve hava 1 L A N 
dirmişt~~tl•r•f• 1 incİ••hifede- birleri kuvetleri dün sabah harekete geçti Kırıkkale Gedikli usta hazırla· 

Gösterilen aha şudur: için bu nokta üzerinde israr etmek - Baştarafı 1 inci sahii'.!de - Bağdad, 4 (Radyo) - Irak hü- ma okulu J.iiİnCl Slntfına talebe 
66 derece 36 dakika şimal, isterim. 1' ilhakika bu nokta Vaşing- uçarak, 6 milyon beyanname attığı- kumeti, bugün Almanya ile olan si- ~ 
6 derece 25 dakika şark, ton mehafilinin nazarı dikkatini cel- m bildirmiştir. . yasi münasebatını kesmiş ve harp alınıyor 
Bu hareket, doğrudan doğruya İn- betmekteuir. Alman hükumetinin bü- Kahire, 4 (Radyo) - Mısır ilan etmiştir. 

·ıı F d 1 k h B - - Yatılı ve parasız olan Kırıkkale askeri: sanat lisesindeki ge• g ere ve 1 ransa onanma arının ser yü arpte hatta Amerikanın mütte- a§vekili Ali Mahir paşa, bugün Rl- Bono Saeros, 4 (Radyo) - A-
b t f 1. t' - · 1 k · · b. f'kl · d 1 dikli usta hazırlama okulu birinci sınıfına aşagyıdaki şartlara es aa ıye ıne manı o ma ıçın ır ı · ere iltihak etmesın en evve man sefirini kabul etmis ve Mısırın zaks adındaki İngiliz kruvazörü, bu- -
tedb. a· A ·1, k b' h b t 1 ~ göre talebe kaydı kabulüne başlanmıştır. 

ır ır. merıırnyn arşı amansız ır ar e ngi tere ile olan ittifakı mucibince ızün Liza adındaki Alman vapurunu -
B 1. 4 (R d ) D" · y ·ı · Jd - ~ 2 -- Kav. crt kabul şartları: er ın, a yo - un gece şe gırmege karar ven memış o · ugu Almanyaya ilanı harp ettiğini bildir- batırmıştır. Vapurun mürettebatı 

h . t k 1 k · · a ·a1• vı·ı ı· h ·· · d ı·ı kt a· - A) Beş sınıflı ilk okulu bitirmill olmak. ır amarnen aran ı ıçın e ı . - sua ı cnuz ıra e< ı meme e ır. miştir. Sefirin pasaportu derhal ha- kurtarılmııtır. s 
helm meydanında binlerce kişi, Hit _ Torpillemenin çok mühim ve acil ne- zırlanmıştır. B) Vücudünün teşekkülatı düzgün, ahenkli, sıhati yerinde 
!erin keneli dniresinden çıkarak hu- ticeler tevlit etmesi muhtemeldir. Ba olmak. 
dutla gitm 'S.ni görmek için toplan - zı zeYat B. Ruzveltin yarın veyahut ____ ......__==oo C) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ahlak ve seciye sahihi ol-

mıştı. Hitler cıkınca, gerek meydan - öbür gün 1rnngreyi fevkalade içtima- Varşovaya göre mak. 
da. gerekse geçtiği yollarda şiddetle u davet etme ·ini muhtemel değilse D) Terki tahsil müddeti 2 seneden fazla olmamak. 
alkışlanmış, d€ mümkün oldğu mütaleasını ser- - Ba,tarafı 1 inci sahifede - Karada: E) 14-17 yaşında olmak ve bu yaşlara ait boy ve ağırlık had·· 

- Emre ... Führer, hepimiz seninle detmişlerdir. lometre uzakta bir çocuk hastahane- Düşmanın Silezya ve garbi Kar- lerine uygun olmak. 
beraber, Almanlar ne diyor? sinin bombardıman edildiğini bildi- patlarda çok şiddetli taarruzu devam F) Evvelce gördüğü tahsil derecesini gösterir şehadetname 

Diye bağrışmışlardır. Hitler Harb Berlin, 4 (A.A) __ Alman ajansı riyor. Enkaz halinde 12 çocuk cese- etmektedir. Düşman büyük kuvvet- veya tasdiknameyi haiz bulunmak. 
mıntakıısına gitmiştir. bildiriyor: di bulunmuştur. 25 çocuk ve 5 hasta leri harekete geçirmiştir. G) Gedikli okulundan ders, vukuat, sağlık durumlarından 

Berlin, 4 (Radyo) - Erkanıhar - Athenia vnpurunun torpillenmesi bakıcı yaralanmışıtr. Kuvvetli bir düşman zırhlı grubu çıkarılmış olmamak. 
biye riya~etinin b;r tebliğine göre, hakkındn İngiliz menbalarından ge- Varşova, 3 (A.A.) _ 3 Eylril Czestochowa istikametinde ilerleme- H) Köy veya nahiyeli olmak ve nüfus hüviyet cüzdanında 
Alman orduları Polonya cephelerin- lin hab~rler üzerine hemen derhal tarihli Polonya harp raporu: ğe muvaffak olmuş ve bizi demez- doğduğu kC.iy veya nahiye yazılı olmak; yahud köy ve 
de ilerlemektedir. Şimali Silezyada yapılan tahkikat neticesinde anlaşıl- Hava harekatı: kur şehri tahliyeye mecbur etmiştir. nahiyeden farkı olmıyan orta okulu bulunmı -
ve diğer bazı cephelerden Korokovi dığına gör.c bu meselede bir Alman l Düşmanın büyük faikiyetine ve pek yan kaza merkezlerinde doğmuş bulunmak ve bunlar-

k d. 1 D.w b Aman Hava kuvvetlerinin Po- k hl k d tah ·ı · · k h. l l · ı k ilzer:ne yürüme te ır er. ıger a- denizaltı gemisinin mevzuu bahsedil- ço zır ı ıtaatına, ağır toplara ve an sı ıçın aza ve şe ır ere ge mış o ma . 
zı kuvvetleı d.e Vistül nehrinin alt mesi tamamiyle imkansızdır. Bütün lonya toprakları üzerindeki hücum- •ayyare kuvvetlerine dayanan hare- 3 - Bu şartları haiz olanlar askerlik şubelerine müracaat ederek 
kısmında bazı noktaları geçmişler - Alnıan gemilerine denizde müsadere lan devam etmekte ve halk arasında ketine binaen kıtaatımız Silezyadan fazla izahat alırlar. 
dir. hükümlerine tam riayet suretiyle bir çok kişinin ölmesine sebeb ol- çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. 4 - Askerlik şubelerince kaydi kabul için müracaat eylul sonuna 

Pomeraniden ileriliyen Alman kuv hareket etmelerj emredilmiştir. Ve maktadır. Osa ırmağı boyunca, Grudziadz- kadar kabul edilir. 
vetleri koridor içinde bulunan Leh bu gemilerin bu emre tamamiyle ri- Pazar giinü, Var"ova, Deblin. ın şimali şarkisinde düşman piyade- 17 19 22 24 27 29 31 2 5 7 1 O 12 15 17 3034 
kuvvetlerin~~cathatbnı kesm~le~ aycl eyledikleri muhakkakti~ Radomsko, ~run, Poznan, Krako- Ji hücumarabakrınadayanMak~d- ~~~~~~~~~~E~-~~S·ı.-l~t~m~-e~I-.~J-aA·ll~I~~~.~~~~~ 
d:r. Athenianın batmasına gelince; Al vi, Plock ve diğer bir çok şehirler detle taarruz etmektedir. 

Krostofi, üst ·ovo, Liaza kasabala- man eksperlerinin fikirlerine bu işte bombardıman edilmiştir. Alman Şarki Prusya mıntakasında mu- Aydın su ı·şıerı· 4 cu·· şube mu·· -
rı Alman ordul ... mm eline geçmiştir. denizd.e müsadere hükümlerini ihlal l lıarebeler hududa civar yerlerde de-

tayyare eri, köylere ve hatta koyun..ı 
Alman hududunu geçmek istiyen eden bir ingiliz denizaltı gemisi mev- !arını otlatan çobanlar üzerine bile vam ediyor. hendis)İgw İnden: 

Polon} a kuvvetleri geri püskültül - zuu bahistir. ::\-foamafih buradaki ka Gdynia ve Danzig mıntakasında 
mUştür. naat bu geminin torpillenmediği fa- bo~a atmı~ ve ateş açmıstır. ')rlodwo ve Kact'ı bir mukal:>il taar- A) -
Alman hava filoları, bugUnde demir- kat serseri bir torpile çarptığıdır. ava kuvvetlerimiz bugün o~- uzla istirdad ettik. Westerplatte gar 
yolları, fabrikaları ve mühim döş - Berlin, 4 (Radyo) _ Hariciye leden sonra Czestochowa mıntaka- -ı?zonu hala kendini müdafaa etmek-
man merkezlerini bombardıman et- nezareti müste uıı \'eyzaker, bu- sında düşmanın zırhlı kıtalarına hi.i- edir. 
mişlerdir. gün Amerika sefirini kabul etmiş '"um ederek düsmanın iki motörlü Varşova, 4 (Radyo) - Lehistan 

Alman donanması Danzig civa - ve Atenıa vapurunun Alman tahtel- kolunu muvaff~kıyetle bombardı- '-Iarbiye nezaretinin bir tebliği aske
rında Baltık denizinde ikinci bir Le- bahirleri tarafından batırılmadığını man etmiş ve mevzilerinde bulunan i Vüziyeti şöyle izah etmektedir: 
histan tahtelbahirini batırmıştır. iddia eylemiştir. diğer bir düşman grubuna da ağır Notyo cenup garbisinde, ~üvari 

Birinci tahtelbahir de sabahleyin Londra, 4 (Radyo) - Deniz zayiat verdirmiştir. 1rnvvetlerimiz 1 eylülde Almanlar 
Danzig körfezi içinde batırılmıştır. Lordu Viston Çurçil, Alman tahtel- Düşman hava kuvvetlerinin za· •!ine geçen Lesno, Raznig ş0hirleri-

Berlin, 4 (Radyo) - Diğer bir Al- bahirleri tarafından batırılan Atenia yiatı: rıi istirdat etmişler ve Alman cephe-
m an resmi tebliğine göre, Baltık de- vapuru hakkında bugün Avam ka- Cumartesi günü avcı tayyareleri- ,inden içeriye' girmişlerd; · Şiddetli 
nizinde Uç n ,<tada mayin ağları ku - marasında izahat vermiş ve vapurun, miz Torun civarında bir hava muha- n uhareod~r devamdadır. 
rulmu~tur. Binaenaleyh buradan ge - ani: bir surette torpillendigyini, yol- Dcınzig ve Gidinya mmtakaların-

k 1 b rebesinde düşmanın dokuz tayyare-çece o an u gemilerin, Alman kula- culardan başka hiç bir şey taşıma- in Orlavn kasabası ile diğer bir kMn 
vuz ualmaları icabettiği ilan olun- dığını ve bu hareketin, tahtelbahir- sini düşürmüştür. Dün düşmandar: >. da A;rnanlil:rdan ger:ye alnımı<> 
maktadır. ler harbine tamamen aykırı oldu- yirmi yedi tayyare düşürdük. İki gün ı r Danzi~de Lehistan ask.erleri V es 

Alman erkanıharbiyesi Heligolo - ğunu söylemiştir. içinde düşman altmış dört tayyan: •er Ploç;ta hala mukavemeı ve mii· 
na adasında 1yeni müdafaa tedbirleri Atina, 4 (Radyo) - Dün kereste kaybetmiştir. fafaa halindedirler. Alma·ı kuvvetle 
almıştır. dolu olduğu halde Leningraddan ha- Bizim zayiatımız on bir tayyare d 1 den ibarettir. ı ~icl· et.i bir bombar::Lmanı mi.i.tea-

Bel'lin, 4 (A.A) - Alman ordusu reket eden (Kostis) adındaki Yunan ... ip ve ta:ık hü~umlariy{I"' yardiklcr· 
başkumandanlığının tebliği: şilebi, bugUn Anvers açıklarında bir ---·=o*o=,---

Silezyadan ve daha cenubdan ge- Al!#an tahtelbahiri tarafından yaka Parİs-Londra 
len kı..vveıli kıtalar yukarı Tatrala- lanmış ve yolcularını derhal sandal
t'ın şimalinde ve endüstri mmtaka _ lara alması için vapur kaptanına 
larında Krakoviye doğru ricat et _ emir verilmişt:r. 18 kişiden ibaret 
mekte olan düşmanı takib eylemekte olan mürettebat sandala alındıktan 

- Başta.rafı 1 inci sahifede -
beraber hususi trenle hareket etmiş-

>.} uk h!r müsrıdem,~cL:n s ... ,reı sima 
1

1 s·:,·r . .v< ~" hududdn·ı ~( k 0 1nct,lrc 
çeride Çertoşovayı ele geçirmişler

Hr. 
Çentagorada bombardıman neti· 

Eksiltmeye konulan iş. 
Aydın bataklığı kurutma kanalının 1 +~30--5+bOO nd1 Jtj .. 
lometrelerinde iki adet betonarme köy yolu köpnisünün 
mc:ası. 

B) - Köprülerin beherinin muhommen keşif bedeli (3447) lira 
(9) kuruştan (6894) lira ( 18) kuruştan ibaret lup vahidi fi. 
yat üzerinden ihalesi yapıh·caktır. 

C) - Ebi!tme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
D) - Eksiltme 28 c·ylUl 939 perşembe günü saat (15) de Aydın 

su ışleri 4 üncü şube mühendisliğinde yapılacaktır. 
E ) - fstckliler ~artname, proje vesair evrakları su işleri mühen

disliğinde görebilir. 
F) - Eksiltmeye girebilmek için 2490 No. lu kanunun hükümleri· 

ne göre (517) lira ( 1 O) kuruşluk muvakkat teminat verme
leri ve ihaleden sekiz gün evvel ehliyet vesikası almak üzere 
Aydın vilayetine müracaat etmiş olmaları şarttır. 
T C'kl;f mektupları eksiltme gününde tesbit edilen saattan bir 
~aat evvel Su işlerinde müteşekkil komisyona verilmiş ol-
ması lazımdır. .30 5 11 18 3213 

lnhis rlar umum müdürlüğünden: 
I - Keşif ve şartnamesi mucibince İzmirde Çamaltı tuzlası~ 

Çiğliye l:ağlıyan şosenin tamiratı işi kapalı zarf usulü ile ek• 
s"ltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 80198.14 lira muvakkat teminatı 5259.90 li· 
radır. 

111 - Eksiltme 31 / lX/ 939 çarrnmba günü saat on döı:tte Kab. 
d. sonra şilep torpille batırılmıştır. Va
ır. 

Vistill Plessin şimalinden geçilme 
ğe teşebbüs edilmiştir. Endüstri mm 

purun kaptanı ve mürettebatı, san-

tir. Sefarethane .erkanı, Reisicum

hur ve hariciye, dahiliye nazırları 
namına selamlanmış, teşyi edilmiştir. 

·esinde ymıyarıya harap olmuştur. 
3urada Lehistan kuvvetleri mukabil taşta levazım ve mübeyeat şubesindeki alım komisyonundt 

taarruza hazırlanmaktadırlar. yapılacaktır· dallarla h1n müşkülatla Malmoe li -

takasının şimalinde de kuvvetlerimiz manına iltica etmişlerdir. 
Koniepol Kamienskin şimali şarki - ~pur sigortasızdır. 
sinde Varthanın ilerisinde ricat et- fakiyetinde büyük rol oynamıştır. 
mekte olan düşmanı kovalamakta - Kutno, Varşova, Krakovi, Lem -
dır. Bu kuvvetlerin 20 kilometre ile- berg, Kielce, Varşova ve Thorn Deu
risinde b~unan Sieraeze süratle yak tescheylau demiryolları tahrib edil
laşmaktadır. Pomeranyadan gelen miştir. Hoheusalza istasyonu da tah
kuvvetli kıtalarımız Culm civarında rib olunmuştur. 
Vistül kıyılarına varmıştır. Varşova civarında Okecie tayyare 

Koridorun şimal kısmındaki Polon- fabrikası mühim surette hasara uğ
ya kıtaları bu suretle tamamiyle mah ratılmıştır. Polonyalıların ihtiyat tay 
aur kalmıştır. yareleri tııhr b edilmiştir. 

Graudenz müstahkem mevkiine Var~ova üzerinde yapılan hava mu 

Bu sırada en küçük bir hadise kay
dedilmemiştir. 

---==**=·---

Fuar kupası 
Ankara k z lndı 

Fuar kupası müsabakasına dün 
saat 17 de Alsancak stadyumunda 
İstanbul ve iznıir muhetİit takınılan 

arasında devam edilmiş. müsabakayı 

6-3 golle İzmir takımı kazanmıştn 
İlk devre 2-2 golle berabere bitmiş
ti. l\Ifüıabaka çok sam'mi ve alakalı 
ceryan etmiştir. Seyirciler, çok kala 
balıktı. 

iV - Şartnameler her r.ün levazım şubesi veznesinden ve İzmir, 
27 tayyareden mürekkep Üç filo, Ankara baş müdürlüklerinden 200 kuruş mukabilinde alı-

'(rakoviyi bombardıman etmişlerdir. nabilir. 
300 ölü, 700 yaralı vardır. Bundan y M k ak d kl h I ki f k 1 . k . I - ür.::ı asaya iştir e ece er mü ür Ü te i me tup arını 
)aş a bu sehır er etrafında kaçışan kanuni: vesaikle yüzde 7 5 güvenme parası makbuzu veya 
'laik~ da b~mbaJ.a~ı~~ar, .?u şekilde banka teminat mektubunu ve şart.namenin (F) fıkrasında yazılı ve-:e hır çok ınsan: oldurmu~ ve ya.r~- saiki ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme saatından bir 
amı~lardır. Hatta Kızıl salıp teşkıla- saat evvel mezkur komisyon baskanlığına makbu mukabi1in· 
ını bile bombardıman etrnislerdir. de vermeleri ]fümdır. 29 1 3 5 6714/3202 

Leh ta)'yare dafi topları ve tayy-r~ .. ., ••• , ......... ! ........................................ !"'"~··· .. ~ .................................... :, .... , 
·eleri şiddetli bir surette mukabele llzmır Levazım Amırlığı Satın Alma ~ 
.. tmişler ve hava muharebeleri ol- Komisyon~ /lan/art § 
nuştur. Dünkil muharebelerd'e 27 İzmir Bornova Askeri S~t1n Alma Komisyonundan: -
•ayyare daha düşürülmüştür. 1 - Ödemiş Birliklerinin ihtiyacı olup açık eksiltme suretiyle 

Buna mukabil 11 Leh tayyaresi münakasada bulunan ( 18) ton kesilmiş sığır etine isteklisi ta-
ıdüşmüstür. rafından teklif edilen fiyat komutanlıkça pahalı görüldüğün-

karşı yapılan Alman hücumları neti- harebcsinde :redi Polon) a tayyaresi 
cesinde müstahkem hatta girilmiştir. ile bir Polonya balonu düşürülmüş -
Şarki Prusyadan ileriliyen Alman kı tür. Almanlardan hiçbir tayyare za-
talan Pzasnyszi almıştır. Treubur - yiatı yoktur. Fuar kupası müsabakalarının ne- Robron ve Milenit kasabaları da den 1 O gün temdidle ihalesi 11 /9/939 Pazartesi günü saat 

15 şe bırakılmıştır. 
gun şimalin ele Alman arazisine gir - Bahriye kuvvetleri de muvaffaki . ticesi şudur: Almanlar tarafından bombardıman 
meğe teşebbüs eden Polonya süvari- yetle neticelenen faal yette bulun - Birinciliği Ankara muhteliti, ;kin- •dilmiştir. Telefat çoktur. Bu arada 
leri geri ptiskültülmüştilr. muştur. Torpido muhripleri Hela li- ciliği İzmir muhteliti, üçüncülüğü İs- çocuklar da vardır. Bir Alman bom-

2 - Umum tahmin tutarı ( 4500) lira olup ilk teminatı (338) li
radır. 

3 - İstekli olanların yukarıda bildirilen vaktinde teminatlariyle 
birlikte Bornovada Askeri Satın Alma Komisyonuna gelme 

Alman tayyare kuvvetleri 3 eylül manında bulunan düşman gemilerini tanbul muhtel'ti kazanmışlardır. bardıman tayyaresinin attığı yangın 
tarih.nde mühim münakale ve as - ateş altında tutmuştur. Danzig körfe- ANA l) Ü L LJ bombasından bir tanesi Varşova ci-
kert nakliyat noktalarına karşı mü- zi açıklarında bir Polonya denizaltı 1 varındaki Amerika elçisinin sayfiye-

leri ilan olunur. (3308) 

teaddit hücumlar yapmıştır. M:uha - gemisi Latırılmıştır. sine düşmüştür. Ölen yoktur. rırmze itimadımız vardır.Bu imanı- lardır. Bu balonların Sochazew mıı. 
rebe tayyarPlerinin hareketi Silezya Carbde ş'mdiye kadar her hangi n~rf'V c::tv,&Cl!f n~~ , Zürih, 4 (Radyo) - Jurnal dö mız yerindedir. takasında kain Dzienglevo kasabası· 
da ilerliyı:ın kuvvetlerin seri muvaf- bfr hareket vukua gelmemiştir. ı-------------- Zürihin bildirdiğine göre Berline git- Hariciye nazırı, İngiltere ve na düştüğü görülmüştür. 

Sahip ve Başmuharriri 
" ' HAYDAR RÜŞTO ÔKTEll ! mek için havalanan Lehistan tayya- Fransanın nasıl ilanı harp kararı ver~ Varşova, 4 (Radyo) - Diln Po-

M " ·a Mı•• ·a M" •d I 1 .. eleri hududu geçmişlerse de uçuş- diklerini anlatmış, Mareşal Pilsudes- lonya süvarleri Leszno ve Ravfcz is-
UJ e UJ e UJ e UMtıMf fltfri11tJt ... ~.ıı iflm 

• • • • • • ••• • , •1ld1:r« !arı ve gelişleri derhal istasyonlar ta- kinin bir hatırasından bahsederek Po wikametinde bir taarruzda bulunmw;ı. 
-.... Bir aydanberi yeni sezona hazırlanmakta olan HAMDI NOZHET ÇANÇAR rafından haber verilmiş ve bunun lonya askerlerinin mütearrıza kahra- düşmanın 1 ey!Ulde ele geçirdiği yer-

ıdaresin~e Mi~i KİJ.tHiı.phane !'inama!Wbugiı.n[len itib:4e

-n biı'yiı"k. 

1 
üzerine Oder mıntakasında iki taraf manca karşı koyduklarını ve muzaf~ 1eri istirdad etmiştir. Düşman, hU-

1 D "A. R E H A N E S t hava kuvvetleri arasında şiddetli mu fer olacaklarını, memleketi kurtara- uud hattı gerisine çekilmiştir. 
·ıımif' ikind B~l•? ıokai harebeler olmuştur. Netice öğrenile- caklarını bildirmiştir. Bir Alman filosu davyyı Bidgysiz 
c. Halk Partul binuı ~tıdı memiştir. Varşova, 4 (A.A.) - Pat Ajan- bir akın yapmış, sokakları harap et· 

bir programla sayın İzmirlilere kapılarını açmıştır. Telgraf: İnı.lr - ANADOLU Varşova, 4 (Radyo) - Polon~ sı bildiriyor: miştir. 
t _ Kahraman Çelik Ordumuzun TELEFON: t776. Posta JNtt1ıau:.&o , y.ı Hariciye nazırı B. Bek radyoda Alman tayyareleri bir çok şehir- Dün Varşova ve ch•arında 17 kn-

VRALARI lir nutuk irad ederek ordunun, Po- lerin ve bilhassa Nys Lenice, Wolb saba bonıbardım:ın edilmiş, 4 ı;o· TRAKYA M AN E A B O N Jı: Ş ~ li A l '.l' i lonyayı müdafaa ettiğini, istilaya rom ve Ropezyez şehirlerinin sivi1 cuk, 1 sivil ölmüştür. Son iki gün· 

Türkçe aözlti 1500 meh'e telanili birden 

2 -METROPOL BARI 
F ranaızca sözlü 

Ôynıyanlar: T ayron Power - Lorette Y oung - Adolph Menju 
Seanslar: 2,30 4,30 7 akıam 9,30 da haşlar 

Yıllısh J,fOO, Altı carlıiı 800 karşı mücadeleye başlıyan Polonya- ahalisini zehirli gaz kullanarak bom- de Rndask oşehrinde sivil ahaliden 
Kvrwıtv. nın, bütün dünyanın sempatisini ka- bardıman etmişlerdir. Bir çok kimse- ;;ekiz kişi ölmüş, 1 O kişi yaralanmıŞ· 

zandığını söylemiş, demiştir ki: ler yaralanmış ve yanmıştır. Bunla- tır. Şehri tahliye eden halk üzerine 
Yabancı memleketler t~fn ıenel!k - Biz, prensip için mücadele rın arasında çocuklar da bulunmakta de tayyar~ler ateş almışlardır. 

abone Gcrcti 27 Ifradt!'. ediyoruz. Gelecek nesillere serefli ise de adetlerini tesbit etmek imkanı Hodz da son iki günde Almanya ata 
Günn geçmiş nilshalar 25 kuruştur h 1 b k k T hl k ~ 1 4 k d ·vil atıra ar ıra tı . e i e tebellür hasıl o mamıştır. ·areleri ü a m olmak üzere sı . 

ANADOT,O MATRAASU•lDA. ettirmiştir ki Fransa ve lngilter"" bizi Tayyareler bu şehirlerin üzerine ahaliden 31 kişiyi öldürmüş, 40 kiŞl 
BA.'\TT,~f!f:iTTR 

.:--------------•bağlarla birbirimize bağlıyor. Birbi- İperitle doldurulmuş balonlar abnış- _ide yaralamıştır. 
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~ Eylül 1939 Sah 

lzmir uhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden: 

Muhammen satış bedeli 
Lira Kopu No. Cinsi Me•kii --80 10 Baraka ve Karşıyaka Alaybey Mahalleai Ce-

zemını lal Bey sokağı. 
l fdarei hususiyei vilayete ait olup yukarıda yer ve cinsi göıterilen 
~raka ve zemininin mülkiyeti satılmak üzere 31 / 8 939 gününden 
itibaren 15 gün Müddetle açık artırmaya çıknrılmıştrr. 

Şartları öğrenmt:k istiyenlerin her gün Muhasebei hususiye mü
düriyeti vorickt kalemine ve pey sürmek isti yenlerin de ihale günü olan 
14 9/?39 Perşembe giinü saot 11 d yfü:de yedi buçuk depozito mak
bullariylc birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olu-
llur. (3276) 

Umum Müdüriü-Inh·sarlar 
ğünden: 

Muhammen Bede. r 7 ,5 teminatı Eksiltmenin 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

I>aŞabahçe Müskirat 
t~brikaıı Müdürlük 

1nası inpatı · 23755 84 1781 69 Kapalı Z. 14 

~altepe Enstitüsü gaz-
'IUlıa evi kalörif er tesi-
'atı ve aaz kapılarının 
~kılma iti 1336 99 100 27 Açık Ek. 15 

l - Ke§if şartname ve planları muc;bince idaremizin Paşabah
çe Müsk;rat F3brikasında mevcud yemekhanenin Müdürlük 
binasına tadili iş;yle Maltepe Enstitüsünde yapılacak gazla
ıra evi kalörifer tesisatı ve gaz kapılarının takılması işi hiza
larında gösterilen usullerle 'eksiltmeye konmuştur. 

Jt - Kcş!f b'!delleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hiza
laı ınd~ ye>zıhdır. 

111 - Eksiltme 21 IX 939 Pcr emhe günü Kabatagta Levazım 
ve Mübayeat Şube-cıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Paşabahçe Müdürlük binası inşaatına ait şartnameler her 
gün Lev&ım Şubesi veznesinden ve İzmir Ankara Başmü
dürlüklerinden 1 19 kuruş mukabilinde ve gazlama evi ka
)()rifet tesisatına aid şartnameler Levazım Şubeııi veznesin
rlen 8 kurusa ahnabilır. 

V - Münakasay; g'recekler mühürlü teklif mektuplRrını kanuni 
veıaik1e 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya Banka temi
nat mektubum1 ve sartnamenin cF > fıkrasında y;azılı vesai
ki ihtiva edeot"k kapalı zarflarını eksiltme günü ihale ıaatin· 
den bir sant e·.rvel mezkur komisyon ba§kanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri diğer eksiltmeye girecekler % 7 ,5 aü
venrnç paralariyle ve şartnamesinin cF> fıkrasında yazılı ve
saikiyle yukarıda adı geçen kom 'syona gelmeleri ilan olunur. 

llııı....__ 5 8 1~3 (6881/3296/ 

lzmir vilayeti Derterdarlığın 
dan: 

Sahibinin veraset vergisi borcundan dolayı tahsili emval kanunu· 
tıq gÖte haciz edilen Mesudiye mahallesinin Bornova caddesinde 19-21 
•ayılı ve 450 lira kıymetindeki bir kıta arsası 21 gün müddetle müza~ 
hdeye çıkarılmıştır. 15/9/939 Cuma günü kat'i ihalesi yapılacağın
dan talip olanların ayni günde saat 15 de idare heyetine milracaat 
~eleri. 5 12 (3309) 

lzmir Emrazı sariye hastane· 
si Başhekimliğinden: 

Hastahanenin 1939 mali yılı ihtiyacından aşağıda yazılı 
~ kalem erzak ve sairenin eksiltmesi on gün müddetle temdid edilmiş
t t, Şartnameleri her gün hastane Bashekimliğinde görülebilir. Eksilt
l't\c 11 eylül 939 pazartesi günü saat 11 de Tepecikte Emrazı sariye 
h<\stanesinde toplanan komisyon huzurunda yapılacaktır. Muvakkat 
lt!rrıinatları para veya para mahiyetindeki evrak komisyonca alınamı
~·acağından isteklilerin ihale gününden evvel teminatlarını İzmir Mal 
'andığına yatırmaları lazımdır. 

Cinsi Muvakkat teminatı 
Kuruş 

Miktarı 
Kilo 

Tutarı 
Kuruş 

koyun eti. 14220 
. 4200 

4800 189600 
'f osya pirinci. 
Ürfa sadeyağı 
Sömi kok kömürü. 

4478 
11550 

2000 56000 
600 59700 

70000 154000 
(3307) 

IZMİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şir 7--eti 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardaır. 

Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Deiirmen, Geyik 
Ve leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 

olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3079 
Telgraf adresi: Bayrak 1zmir -

r:EHMi 
Makine Tamir hanesi 

işi. gününde tes'im etmeği prensip edinen ve bu· 
nunla iftihar eden bir müessesed=r 

Kestane pazarı demirciler 67 - 69 Telefon: 3993 

l12h sar 
den: 

(ANADO'LU) 

umuın müdürlüğün .. 

1 - K şif, saı1:nam(' ve plllnı mucibince Kastamonu da yaptırıla
cak İd'l.re bina ı 'nşaatınn 7 /8/939 tarihinde talip zuhur e~ 
ır.ecliğindcn yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - K~ ,if bedeli 23692.45 lira muvakkat teminatı 1776.93 lira
dır. 

3 - Pa?.arlık ö/9 1939 sah günü saat 14 de Kabataşta Levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Ke!: f. şrtnme ve pl;inlar }ıer gün Levazım şub.es· veznesinden 
ve İzmir, Anknra, Ka tamonu başmüdürlüklerinden 118 ku-
1·u~ muknbilindc alınabil r. 

1J - :Mür aka nye girecekler pazarlık için tayin edilen gün ve ga. 
attc ~ 7,6 güvenme para 'yle birlikte mezkur komisyona gel-

Deutsche · Levante Li· 
nie G. M. 11. H. 

Hamburg 
DEN XORSKE MTDDgLHAVŞ -

LINJE 

• - -- - -~ 

'tSAHIFE f) 

Sperco Vapur 
Acentası 

ROYALE NEERLANDAİSE 
KUMPANYASJ 

Royal Neerlandais kumpanyası: 
cBayard> vap. 25 eylülden 28 ey- cUl)•sses> vapuru el~·ernı li nı-

lüle kadar Diyep. Dilnkerk ve Nor- mızdao lup Rotterdanı, Amsterdam 
veç limanları için yük aiacaktJr. ve Hamburg limanları için yük ala

cBosphorus> vap. 25 ilkteşrinden rak hareket edecektir. 
28 ilkteşrine kadar Diyep, Dilnkerk Service Maritiıııe Roumaın kum· 
ve Norveç limanları için yük alacak-

panyası: 

tır. . «Alba jula> vapuru 30-evlUI- 939 
İzmırden haı·eket tarihinde gelerek .Malta C ova ve 

meleri 27-30-2-4 3161 
AMERt.c~N EXPORT Ll~TES, l~ci. Marsilya limanlarına yü; • ak ha-

Ekshıbıtor vap. 10 eylüle dogru reket edecektir. 

T. C. Ziraat bankası 
... ~URULUŞ TA RlHl 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk lira!1. Şiıb. 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Tiçari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para birıktircnlcre "' O ra ıkramıye ıverecek 

bekleniyor. Nevyork için mal alacak 
tır. 

Eksminer vap. 17 .eylüle doğru 
bekleniyor. Nevyork için mal alacak 
tır. 

Eksmouth vap. 20 eylüle doğru 

bekleniyor. Kevyork için mal alacak 
EksceJlo vap. 26 eylüle doiru bek

leniyor. Nevyork için mal alacak -
tır. 

Hollanda Avuıturalya hattı: 
cSpringf ontein> vapuru 30 eyJQl 

939 tarihinde Avusturalya ve Yeni 
ZeUinda. limanları içn yilk alarak 
hareket edecektir. 

Finaka Ang. A. B. Kumpanyası: 
cSaimaa> vapuru 4-9-939 tarihin. 

de gelerek Anvers ve Finlandiya li
manları için yUk alarak hareket e
decektir. 

Pire tarikiyle 
Ek!:calibur va 14 lüld p· • NOT: İlandaki hareket tarihleri 

p. ey e ıre ·ı 1 1 d k" d "'· 'kl'kJ d 
den 'Tevyo k · · h k t d k ı e nav un ar a ı egışı • ı er en .. '; r ıçm nre e e ece - . . 
tir. dolayı acentemız mesulıyet kabu et-

Ekseter vap. 28 eylülde Pireden mez. Daha fazla tafsilat için ikinci 
Kevyork için hareket edecektir. Kordonda SPERCO vapur act>n~e 

D. T. jı. T. sine müracaat cdil:nesi rica olunuı 
Budapest ,·ap. 18 eylüle doğru Telefon: 2004 2005 

bekleniyor. Tuna limanları için yük 
alacaktır. 

Duna vap. 24 e~ lüle doğı·u bekle- Olivier V" sürekası 
n'yor. Tuna limanları için yilk ala - Limited 
caktır. VAPUR ACENTASI 

TJSZA .,·ap. c:ylUl sonlarına ve )'B •Estrellano• vapuru 27 ağustosta 
lıut Hkteşrin b"da)•etinc doğru bek- gelip 2 eylüle kadar Londra ve Hull 
teniyor. Tun,a limnnlnrı için yük ala- için yük alacaktır. 
caktır. 1.1\'ERPOL HAl"n 

TISZA vap. 12 eylüle doğru bek- «Oportt•> vapuru 30 aiusto:>a ka· 
lcniror, Portsaid ve 1skencleriye li - dar Liverpol ve Glaskovv içir, yUk 
manları için yUk alacaktır. r.laraktır. 

Kassa vap. 21 eylüle doğru bekle DEUTSCHE LEY A~TE _ LİNİE 

Ziraat bankasında kumbaralı \'e ihbarsız tasarruf hesavlarmda en 
az 60 Jirası bulunal)1ara senede dört defa çekilecek kur·a :ile aşaA'ıdaki 
plana aore ikramiye daiıtllacaktı.r: 

niyor, Portsaicl ve 1skenderiye li - cDelos:> vapuru 23 ağustosta Ham 
manları iç'n yük alacakbr. 
SERVİCE MARİTİ:ME ROUMAİN bourge, Rremen ve Anversten gelip 
Durostor vap. 30 eylülde bekleni - yük alacaktır. 

4 Adet 1,000 Liralık ,.,000 lira 
4 c 500 c 2,000 c 
4 c 260 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 40 c 4,800 c 
160 ' 20 « 8,200 c 
DIKKA T: II esaplarındnki paralar bir sene içinde elli liradan aşaA1 · 

yor. Kö tence, Galas ve Tuna liman
ları için mal alacaktır. 

Vapurların hareket tarihleriyle 
navlunlardaki değişikliklerden acen· 
te mes'uliyet kabul etmez. 

Doktor 
Süleyman Çoruh 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 9'o 20 fazlasiyle verilecektir. 

Daha fazla tafsilat almak için 
Birinci Kordonda 150 No. da W. F. 
Henry Van der Zee vapur acentalı
ğına müracaat edilmesi rica olunur. 

Londranın The Hospital For 
Sick Children ve Viyananın St. An
na Ye Un. Kinder Sp. Nam hasta
nelerinde etüd yapmakta iken bu! 
kerre lzmİJ'e gelerek Pirincibeyler 
sokaiında ( 42) numarada bir mu~ 
ayenehaae açmııtır. 

Kur'alar senede dört defa, 1 ey!Ul, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 ha
ziran tarihlerinde çekilecektir. TELEFON: 2007 /2008 

1 Türk Maarif Cemiyeti 
1ZM1 R 

uontor 
Bakteryolog 

A. Kemal T onay 
J1ıllıf'Ca. 1alguı Jaut.alıklu 

•it.bum 

Her sün: 

vatııı ..••... Ege Er kek Lisesi ••••• Yabıız 12 den 2,30 za 
6,30 dan 8 ze kadar haataları· 

Ana, ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir (Verem ve saire ) 
nı kabul eder. Telefonı 2310 

Kayt muamelesi ba~ladı. Karantina köprüde 141 nci sokakta Be~Jıane polil karak.oı.. ~ 7 a "
1
• 

Liseye müracaat edilmesi. Telefon 1Ullda '147 ~~ r 
Lise 2920 Tel 

Ana ilk 3947 
lzmir Ege Lisesi 

1 
Telefon: 4115 Osman oğlu Nuri karısı Saffet v' 

·-------..--....;~;...-~ı kızı :Münevver Baygüne ait 18-8. 

Mevsimin en yenilik· 
!erini bayan kumar 
farının erkek kumar 
farının en eyisini 

lbrahim Karakaş 
tan alınız. 

Taze, temiz, ucuz 

ı aç 
Her türlü tuvalet 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

•·----Operatö,,,_ __ _. 

Cevdet Mustafa 
GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştat:.ibl 

2 inci Beyler ıokak furun karşı.sı 

No. 25 

939 tarihli 387679 no. lu tütUnn ik
ramiyesi çeki perşembe gilnil saat 
10.80 da çanta ile beraber kazaen 
denize düşerek kaybolmuştur. 

Bu sebeble hilkmil kalmadığını y& 

nisini alacai"ım için ilin edel'lm. 
Karııyaka aiitçü sokak No. 54 de 

Saffet ve kızı Münener 

11 ilk Mektep binası yapılıyor 
Istanbul belediyesinden 
İstanbulda muhtelif semtlerde yeniden in§a edilecekk on bir ilk 

Sıhhat ec•ane•t• okul binasının inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
141 ~ İhale 14/91939 per.şembe günü saat on beşte İstanbul belediyesi 

Ba~durak Bü)•ük Salepçioğlu ha- daimi encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 521.190 lira 73 
nı kar§ı ında kuruş ve ilk teminatı 24,597 lira 63 kuruştur. 
----------...ıııı--.. ı Şartname 26 lira 6 kurut mukabilinde lstanbul nafıa müdürlü • 

Doktor ~ ğünden alınabilir. Taliplerin 939 yılına ait Ticaret odaıı bu işe ben7.er 

ahı t uner tanbul nafıa müdürlüğünden. a,lacakları ehliyet vesikaları ve ilk temi-l C 
• T en az 1,0.000 liralık İ§ yaptıklarına dair ihaleden sekiz gün evvel f s

s. . / / nat makbuz veys mektuplarıyıe 2490 numaralı kanuna göre hazırfı
tnı r hasta ık arı yacaklaıı kapalı zarflarını ıhale günü saat on dörde kadar lstanbul dai-
mutehassıs! mi encümenine vermderi.. 15 26 5 11 6081/2970 

Her gün saat 8 den sonra Şamlı 
sokak No. 19 da hasta kabulüne 
başlamıştır. 

Tel: 3559 

İzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 
Her türlü cild, güzel, sajlam olarak ve ıan'at icaplarına 

aör• yaoılır. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ve dosyaları 
ancc=ak mücellit ALI RiZA müessesesinde )'apılmaktadır 

Odun pa7arı No. 12 

.------------------------1 

Br!s,ır memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek· 
ı-~;, isti havı arttırır Siı>ari. ü~erine lüks albümler yapılır. 

Müesse!'l 0 Tlin ~i rı <>aC.]::.ml•k plj7,..fl"k vr siirattır. 
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l
lzmir Levazım Amirliği :>atırı A rna ~ 

" Komisyonu ilanları · ~ 

Jzmir Bornova Anketi Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Gaziemirdeki Birlik ihtiyacı için ( 117) bin kilo odı.ın açık 

eksiltmeye konmu .. tur. 
2 - ihalesi 11 / Eyhll 939 Pazartesi günü saat (9) daJzmir • 

Bornovadn Askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 _:_ Tahmin edilen umum tutarı (2048) liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası ( 154) liradır. 
5 .. _ Şartnamesi !ıer gtin komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi:O.a 

göstermek mechmiyetindedirler. 
7 ·- Eksiltmeye istirak tdecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. ncü 

maddelerinde ve f'artnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
mektuplariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona mü-
racaatları . 24 1 5 8 O 137) 

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

· beheri 27204 lira 95 kuruş bedeli keşifli iki aded garaj inşa 
ettirilecektir. İkisinin tahmin bedeli tutarı: 54409 lira dok
san kuruştur. 

2 - Kapalı zarfla ihaleEi 16 eylul 939 cumartesi günü saat on 
ikide f zmirde kıı?lada levazım amirliği satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır . 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 3970 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesi, ke§ifname ve projeleri her gün sabah saat se-; 

kizden on ikiye kadar ve 14,30 dan on sekize kadar İzmir.,. 
Mst. Mv. inşaat komisyonunda ve Ankarada M. M. Vekale
ti emakin in~aat şubesinde görülebilir. 

5 - İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi ya
pabileceklerine dair ihaleden en az bir hafta evvel lzmir na· 
fıa fen heyetinden alacaklaları vesikaları göstermek mecbu
riyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye istirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve lzmir müs
tahkem mevki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek 
emniyetçe yaptırılmış tezkiye vesikaları ile teminat ve tek· 
lif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel komia--
yona vermiş bulunacaklardır. 29 S 1 O 14 3221 

Bornova tümen satın alma kocisyonundan: 
- Rnrnovadaki Birlik ihtiyacı için ( 45) bin kilo odun açık ek· 

· ailtmeye konmuştur. 
2 - Jhalesi l 1 Eyliıl 939 Pazartesi günü saat ( 1 O) da lzmir • 

Bornovada A~keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı (788) liradır. 
4 - Teminatı muv4lkkata akçası (59) liradır. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesik3 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye !~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 v~ 3. ncü 

maddelerinde ve ~nrtnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
mektuplariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona mü-
racaatları. 24 1 5 8 (3138) 

İzmir Bornova Askeri Satın Alına Komisyonundan: 
- Ödemişteki Birlik ihtiyacı için ( 7 5) bin kilo odun açık ek-

siltmeye konmu~tur. .. '' .,., 
2 - İhalesi 11 / Ey!iil / 939 Pazartesi günü saat ( 11) de lzmir • 

Bornovad<: Askeri satın alma komisyonuJ"da yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı ( 1312) liradır. 
4 - Tem;natı :µuvakkatc:ı akçası (98) liradır. 
5 - Sartnamesi her giin komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. ncü 

maddelerinde ve sartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
mektuplarivle birlikte yukarıda adı geçen komisyona mü· 
racaatları. 24 1 5 8 (3136) 

_nnir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birliklerinin ( 151500) yüz elli bir 
· ' bin beş yüz kilo kuru fasulye ihtiyacı kapalı zarf usulü ile ek-

siltmeye konmuştur. · 
2 - ihalesi 16 eylul 1939 cumartesi günü saat on ikide lzmirde 

Kı~lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı ( 18937) on sekiz bin dokuz yüz otuz 
yedi lira (50) elli kuruştur. 

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

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

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

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

1 5 10 14 

fzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: 
14500 adet firenk gömleği satın alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt

mesi 18 9/ 939 Pazartesi günü saat 14/ 30 da lstanbul Tophane Leva
zım Amirliği Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
otuz bin dört yüz elli lira. ilk teminatı 2283 lira 75 kun~tur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber. teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 1 5 1 O 15 3237 

zmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
44300 çift yün çorap alınacaktır . Kapalı zarfla eksiltmesi 18/ 9/ 939 

Pazartesi günü saat 1 5 de lstanbul Tophane Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonunda yapılacaktır Tahmin bedeli on dokuz bin dokuz 
yüz otuz beş lira ilk teminatı l 495 lira 12 kuruştur. 

Sartname ve nümunesi komisyonda görülür. isteklilerin kanuni 
ves"ikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 1 5 1 O .15 (3234) 

lmıir leva7.1m amirliği :atın alma komisyonundan: 
10620 adet yün !nnile alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18/.9/. 

939 Pazartesi günü saat 15 / 30 da İstanbul Tophane Levazım Amirliği 
Satın Alm.ıı komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli Yirmi bin yüz 
yetmiş sekiz lira . ilk teminatı 1513 lira 35 kuruştur . ~artname ve 
nüm.unesi komisyonda görülür. isteklilerin kanuni vesikalariyle be
raber ih .. :c saatmdan bir saat evvel komisyona vermeleri. 

- 1 5 10 1~ .(3233) 

(ANADOLU) 

İ:zmir Bornova Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Ayrı ayrı yedi pazarlık şartnamesiyle cem'en (110) ton askeri 

va:;ıfa haiz ekmeklik un pazarlık su retile satın alınacaktır. 

5 Eylül 1939 ~alı 

lzmir Yün Mensucatı 
2 - Pazarlığı 5 eylUl 939 salı günü saat 9dnn 11 e kadar yapıla

caktır. T. A. Sirke tinin halkapınar kumaş fabrika• 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Beher kilo un için (11 Kr. 80) sanitimden (12 Kr. 25) santim~ 

kadar tahmin edilmiştir. 
5 - Pazarlığına iştirak edeceklerin yukarıda bildirilen vaktinde 

teminatlariyle birlikte Bornova askeri satın alma komisyonuna 
gelmeleri. 3-5 3886 

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

htanbul Tophane İstanbul levazım amirliği satın alma ko
misyonunda yapıiacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 20808 liradır. 
4 - ilk teminatı 1560 lira 60 kuruştur. 

Tarafından mevsim dolayisiyle yeni çıkardıiı kumatl&I'. 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiıeler için bu mamulatı tercih edin 

•~S A T 1 Ş Y E R L E.R I~ 
Birinci kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

T urk Maarif Cemiyeti Okulları 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülür. ı 
6 - fsteklilerin kanuni vesikaları ile beraber teklif mektuplarını 

ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. Gündüz ve yatılı talebe kaydı na baılanmlftır. Ücretler apğıda 
1 5 1 O f 5 gösterlmittir. Fazla malumat ~ı mak iatiyenlerin okul direktör 

--l~zm-i•r•l•e•v-az·ım--a·m·ı-· r-li·ğı-. -s-at_ın_a_lm_a_k_o_m-.i-sy_o_n_un_d_a_n_:_____ lülelerine baı vurmaları. 

' - İzmir müstahkem mevki merkez kıtaatınm (47250) kilo Ankara Kız ve Erkek Kolejleri 
bulgur ihtiyacı kapalı zarf usulü' ile eksiltmeye konmuştur. İlk Orta Liıe 

2 - ihalesi 15 eylul 939 cuma günü saat 16 da kışlada İzmir le- Gündüz 60 100 120 lira 
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Yatılı 225 260 285 lira 

3 - Tahmin edilen tutarı 5433 lira yetmiş beş kuruştur. Bur!;a Kız Lisesi 
4 - Teminatı muvakkate akçası 407 lira 54 kuruştur. 
5 - İartnamesi her gün komisyonda görülebilir. ilk Orta 

Gündüz 40 6 - stekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
Yatılı 185 göstermek mecburiyetindedirler. 

Lise 
50 lira 

185 lira 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü· /zmir Ege L;sesi 

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları il~ ilk Orta Liıe 
teminat ve teklif mektuplarım ihale saatından evvel komis· Gündüz 50 60 75 lira 
yona vermiş bulunacaklardır. 30 3 8 13 3235 Yatılı 160 200 200 lira 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: Asli maaıı 55 liraya kadar olan memur ve tekaüt çocukla. 
1 - lzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin ( 18300) rından ve kardeılerden yüzde on tenzilit yapılır. 

on sekiz bin üç yüz kilo sabun ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 3 6 6495/3241 
eksiltmeye konmuştur. . 

2 - ihalesi 15 eylul 939 cuma günü saat on altıda kışlada İzmir 
Leyli ve nehari levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin ediln tutarı: 5673 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 425 lira 48 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyon2".l görülebilir. 

Kız ve erkek 
Izmir • , 

6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. 

7 · - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü

. çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

30 3 8 13 3236 

İzmir Levazım Amirliii Satın Alına IComiayonundan: 
Miktarı 

Kilo Cinsi 

10000 Kuru f ?-suly~ 
ıoö6o Kuru fasulye 
20000 Mercimek 
10000 Makarna 
10000 Makarna 
10000 Pirinç 
10000 Şehriye 

20000 Nohut 
10000 Kuru fasulye 
20000 Nohut 
20000 Mercimek 

KÜL TÜR LİSESİ 
~Ortaokul ve lise sınıflarını muhte
vidir. Resmi liselere muadildir 

1 - Dördüncü senesine daha mütekamil ve daha mazbut- bir 
programlE'. kavuşan [Kültür Lisesi] Orta okul sınıflariyle, Lise sınıf· 
larını birbirinden ayırarak her birine [Buca] da asirdide çamlar.ara• 
!nndoki muazzam binalarını tahsis etmiştir. 2 - İngilizce, Almanca, 
Fransızca derslerine hususi bir mevki vermiştir. 3 - Eski leyli ve 
nehari taleb~ 1 O Eylule kadar taksitlerini göndererek kayıtlarını tec• 
::lid ettirmelidirler. 4 - Yeni talebe kayıtlarına başlanmıştır. Leyli 
senelik ücret [206] liradır. Nehari senelik ücret Lise sınıfları için 
( 70) Orta okul sınıfları için ( 60) liradır. Bu ücretler üç taksitt~ alı· 
nır. 5 - Derslere 25 Eylulde başlanacaktır. 6 - Kayıt için ve fazla 
tafsilat için her, gün saat 14 den 1 7 ye kadar Bucadaki Kültür lisesine 
müracaat (-dilmesi. 30 1 5 8 l O 13 

inhisarlar Umum 
ğünden: 

M •. d .. ı·· U ur. U· 

10000 Pirinç Cinsi Miktarı 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için yukarıda cins ve 

miktarı yazılı on iki kalem erzak ayrı ayrı ve pazarlıkla satın --------

Muhammen Be. 
Lira Kr. 

% 7 ,5 teminatı 
Lira Kr. 

Eksiltme 
Şekli saati 

alınacaktır. 100 lük tuz 600.000 adet 288.000.-
2 - İhalesi 939 çarşamba günü saat 15 te kışlada İzmir leva- çuvalı azami 

21 .600.- Kapalı Z. 14 
l 1 

zım amirliği satmama komisyonunda ~apılacaktır. 50 lik tuz 200.000 « 58.000.-
3 - Talipler nlimuneleriyle birlikte ihale saatındal} evvel komisyo- çuvalı azami 

4.350.- c 15 

na müracaatları. 3301 Düz beyaz 100.000 Met. J 5400. J.155.- c . • 16 

fzmir Levazım Amirliği Satın Alııia Komisyonundan: . 
Kırkağaç piyade alayının ihtiyacı olan 60 bin kilo kuru ot şerait ve 

evsaf dahilinde satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 25 eylUl 939 
cuma günü saat (10) dur. Muhammen tutan 2400 liradır. İlk teminat 
180 liradır. Şartnamesi parasız olarak komisyonda görülebilir. İstekli
lerin ilk teminat mektup veya makbuzlaryiyle 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber belli gün ve saatte 
Manisa Tüm satınalma komisyonuna gelmeleri. 

5-10-15-20 3302 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Turgutlu topçu taburunun ihtiyacı olan (110000) kilo kuru ot şe

rait dahilinde alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 25 eylUl 939 cuma 
günü saat 15 tedir. Muhammen tutarı 4400 liradır. İlk teminat 330 
liradır. Şartnamesi parasız olarak "komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat veya makbuzları ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalariyle beraber belli gün ve saatta Manisa Tüm sa-
tın alma komisyonuna gelmeleri. 5-10-15-20 3303 

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

ve evsaf dahlinde satın alınacaktır. Açık eksilteme ile ihalesi 25 eylUl 

kanaviçe 
1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazıla aÇ 

kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alı
nacaktır. 

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

, ili - Eksiltme 20, fX 9J9 Çarşamba günü Kabataşta Levazı,h 
ve Mübayeat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır: 

iV - « 1 OO, lük tuz çuvalı şartnameleri « 1440.> kuruş, 50 lik tu7 
çuvalı şartna~eleri ~ 290> kuruş mukabilinde ve 100.00U 
metre kanaviçe şartnamesi parasız olarak Levazım Şubeti 
veznesinden ve Ankara, lzmir Başmüdürlüklerinden alı
nabilir. 

- V - Çuval işine girmek istiyenler «ilan olunan miktarın 1/ 4 ün· 
den az olmamak şartiyle» daha az miktarda çuval teklif • t~ 
tikleri takdirde verebilecekleri miktar üzerinden teminat 
yatırırlar. 

- VI - Münakasaya girecekler mühürlü teklif. mektuplarım kanu-
ni vesaikle 7n 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya Banka te-
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale";';t
lerinden 'öir saat evveline kai:iar mezkur ·komi9yon ·l3aşRe.n· 
lığına makbuz n1Ukabilinde vermeleri ilan olunur. 

5 9 14 18 6853/ 3272 

939 cuma günü saat 11 dedir. Muhammen tutarı (700) liradır ilk te- --------------------------
minat c2s> cso> kuruştur. Şartnamesi parasız olarak komisyonda gö- / stanbul Defterdartığından: 
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlariyle 2490 ka- 18/ 9/ 939 tarihine müsadif Pazartesi günii saat 15 de İstanbul 
nunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber belli giln ve Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komis· 
saatta Manisa Tilm satınalma komisyonuna gelmeleri. yonu odasıinda 19998 lira 37 kuruş keşif bedelli ve Defterdarlık bina· 
--=--------------6-_1_0_-_ı6_-_2_0 ______ 3_s_o4 __ sının esaslı tamiratı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: Muvakkat teminat ( 1500) liradır. lstPklilerin teklif mektupları 
Kırkağaçta bulunan kıtaatın ihtiyacı olan (53000) .kilo sığır veya ve enaz ( 10000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden 

keçi etlerinin hangisinin fiatı müsad olursa o cns etin şerait ve evsaf almış oldukları vesaike istinaden lstanbul Vilayetinden eksiltme ta· 
dahilinde satın alınacaktır. Kapalı zarf usuliyle ihalesi 22 eylQl 939 rihinden sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret od~
saat 11 dedir. Hepsinin tutan (12190) l_iradır .. İlk teminat (914) lira sı vesikalarını havi kapalı zarflarını mezkur günae saat 14 ele kadar ' 
(25) kuruştur. Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. İstek- Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyon başkanlı· 
lilerin teminat yeya makbuzlll,.·· · heraber ihale günü ve ihale saatın- ğına vt-rmeleri ve saat 15 de zarflar ~ılırken komisyonda hazır bu-
dan bir ~aat ~vvcHnP b d ,. "..~klü m-0ktuplarıİıı Manisa Tüm Sat. Al. llunmaları 29 5 1 O 15 · · 3183 · 
Ko. n'!r v~ . r.:cleı·i; · ~ ~· · · ·· • · :a:.ıo-15·20 8305 ... ~--. . . . . ... .. .. .... _.,. 


