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Dün gece lngiliz tayyare· 
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./ Her alin sabahları lzmirde çıkar Siyasi gazetedir. Telefon No. 2776 (Nüıbuı lier yerde S kul'UJtW') l dıman edilmistir 
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Tayyaresi Otuz Leh 
har.dıınan Etın_eğe 

Dün Berlini Bom 
Muvaf fali Oldu 

~:~~=~alım 11ngiliz Tayyareleri de Vilhelms Hafe. 
fov!§~;1~i~fft:;::deki Alman Zırhlılarını Tahrip Ett·ıer 
hayat memat rcıücadeleıine airitmif . 

::::·t 1!."u!:!~!ı:t:::ı:~:a ::::~t Varşovadan bildiri ldiğinP göre, Leh süvarileri 
:::~~~y;:u;·~~~:y~e~~!~ ~;;:~: Prusyada bir Alman kasabasını işgal etmişlerdir 
zam doiuracak ve belki de yirminci 
asır medeniyetini ta köklft1"inden ıar 
ıacak olan bu marekede bütün mil· 
letler maddi manevi ellerindeki bü
tün vuıtalara müracaat etmekte, bir 
birlerini aarsmıya çalıımaktadır. 

Bunun için her ıili.h tabii, her va 
aıta mefru 1ıörülüyor. 

Buaünkü medeniyetin kullandığı 
•ilahların en müthif i iıe propagan -
dadır. Telkinden, iftiradan, yalan -
dan hül&aa ıözden bqka hiç bir aleti 
olnuyan bu ıilah tesirleri, tahribatı 
ve neticeleri itibariyle hiç bir ıi

lahla kıyas kabul etmiyecek kadar 
korkunç ve topuna birden faiktir. 

Bu itibarla ilk vazife olarak bu •İ
laha karp hepimiz korunmakla mü· 
kellefiz. Dünyanın bütün radyoları 
bütün nefir ve telkin vasıtaları f aa-

Almanlar, Leh çocuklarına 
zehirli cikolata atıyorlar , 
Almanların bir tebliğine göre de 

bütün cephelerde lehli/er ric'at et
mektedir. Mühim miktarda es 1r 

mühimmat 
11' 

aıın1111stır , ve 

r ' Göringle erkanı 1 

harbiyesi arasın· 
da ihtilaf 

liyettedir. Bunların bir tek maksadı c h . d K k h • 
\'ardır: Kendisine muhalif veya mu- ·enup Cep eSJD e ara OVa şe rl 
haaım olmak ihtimali olan mUletle - d •• I .:. A J J. . • 

Parıs, 5 (Radyo) - Almanya
da bulunmakta olan ecnebilerden 
geld:ği bildirilen bir haber e göre 
~Iaraşal Göring ile erkanıharbiye

si arasında mühim bir ihtilaf l>aş 
göstcrmiştil'. Bu ihtilafın Gör ing 
ile Bitlerin ara.;ını açmak üzere 
l"1lunduğu da ilave edilmektedir . 

rin maneviyatını saramak.. UD aKŞam ffi l il arın e ıne geÇiilIŞtir 
Her vatandat bu karıtık va karan-

lık aünlerde iıittiği haberlere ·Türk 1 
radyolariyle kontrol e tmeden • inan 

mamayı bir vazife olarak bilmelidir. 
HükUnıetimiz ve onun murakabesi 

altında çalııan radyo postalarımız 

kelimenin tam lt)anaıiyle uyanık ha
r eket etmekte, memleke t in manevi 
sıhhatini m uhafaza etmek için sıh · 
ha t ine katiyetle emin olmadığı hiç 
h:r haberi neıretmemektedir. 

inanabiliriz ki, hiç b ir tesire ka · 
pılmakıızın en doğru ha beri veren 
kendi radyolarımız, k endi neşir va
aıtalarımızdır. Ankara teyid e tme -
dikçe h iç b ir ha ber e inanmıyalım. 

Manevi sıhhatimizi ve onunla b ir lik
te sükunet ve metanet imiz i muhafa. 
~a e tmenin en doğru yolu ancak bu
dur. 

Sükunet ve basiret imizi muhafaza 
etmek, mahiyetle ri meçhul zehirli 
lelkina ta karşı mukaveme t göst er -
tnek, it te bugünkü vazifemiz ... 

lJ -Orfi id:ıre ilan 
edi lmemis .. 

Buda peşte, 5 (Radyo) - l\facaris
tanda örfi idare ilan edildiği hakkın
da. çıkan şayialar asılsızdır. 

il 

AmeriktJ bitaraf 
Nevyork, 5 (Radyo) - Reisicum

hur Ruzvelt, kabineyi kendi riyase
tinde toplamış ve bitaraflık hususun
daki kararı müzakere ve tasdik et
miştir. 

iki Alman, bir l ngiliz vapuru batırdmıştı r . G :ırp hududunda 
Çelik h:ıttın 011 iki yeri . ıden taaruza geçildiği sö yleniy or 

... :.-~ 
.• ~ .. 

.# .. 

• • 
~~~·'·, ... : 

CEPHELE DE VAZİYET 
Var şova' va göre Paris-Londraya Berline göre 

•• 
Varşova, 5 (Rt.dyo) - Polonya gore \ Berlin, 5 (Radyo) - Alman teb-

karargahının bir tebiiğinc göre Loç liğı resmisine göre, Alman kıtaları 
cenubu.nda bugün şiddetli b:r hava Londra, 5 (Radyo) - Hava kuv- bütüne ephelerde ilerlemektedir. Bir 
muharebesi olmuştur. Almanların vetlel'i eı·kanı harbiyesinin bir tebli- alay esir edilmiştir. Mühim miktar -
dördü bombardıman ve ikisi avcı ol ğine göre bugün İngiliz tayyareleri da mühimmat ele geçirilmiştir. Var
mak üzere, altı tayyaresi düşürül - Vilhelmı:; Hafene giderek oradaki Al- ta nehri geçilmiştir . Koridorda mu-
müştür. Diğer tayyareler claf i top- h .1 . . b b d t hasara edilen Polonyalıların vazi -

. L h 1 . . h.. man arp gemı erını om ar ıman e - t• . d d' K k . d.. .. 
larıyle e tayyare erının ucumu . .. . . ye ı nevmı ane ır. ara ovı uşmuş 

ıı karşısında Iluhencayı bombardıman nuşler ve Lıç zırhlıyı tahrıp eylemışler- tür. 

Jap onya bitara f ettikten sonra tak'p edilerek kaçı - dir. Alman kıtaları Vistul nehrin· ge-
'I'okyo, 5 (Radyo) _ japonya hükı1- rılmıştır. Ölü ve yaralı vardır. . Diğer bir İngiliz hava filosu, Ki- çerken Hitler de hazır bulunmuş ~ 
trıeti muharipleri italya ile İspanya- Alman tayyareleri 3 - 4 eylül ge - eldeki Alman. ~onanmusını da bom- tur. Mlava ve Graven 'stihkamları 
~·a birer nota vererek bitaraf kalma- ·cesinde Va.rşovanın sayfiyelerini bardıman etmıştır. nı ele geçirm~şlcrdir. Kıtaat cenuba 
h karar verdiğini bildirmiştir. bombardımanla bazı villaları tahrip Selingi açıklarındaki Alman harp doğru ilerlemekted:r. 
r ' eylemişlerdir. Varşova bugün de bom gemilerin~ isabetler va~~ ?!muştu~-. Alman hava kuvvetleri Polonya 

V 
• h J • bardıman edilmiştir. Leh tayyareleri Burada bır Alman gemısının tahrıp semalarında hakimdir. Bugün şid -

ekıller ey eti 1 Almanlai:ın bir zırhlı trenini tahrip edildiği tesbit olunmuştur. detli bir hava muharebesi neticesin-

i d 
etmişlerdir. Almanlarla Leh tayya - Braşyaşel'de de İngiliz tayyarele- de kırk Leh tayyare.si tahrip edil -

top an 1 releri arasında dün vuku bulan mu- ri tarafından vukubulan bombardıman miştir. . . . 
A t harebelerde sekiz Alman tayyaresi neticesinde iki Alman zırhlısına isa- Garb cephesinde : 

Ankara, 5 (Hususı) - cra düşürülmüştür. betler vaki olmuştur. 13 İngiliz tayyaresi, Vilhelm Sen 
. Vekille:i heyeti bugü? saat 16 ~a Şimali şarkide harb şiddetle de - llaken \'e Gökshafen üslerini bom -
Başv-ekalette Başve-kıl B. Refık vam ediyoı·. Arnof cephesinde Leh PARISTE KAVA TAARRUZU bardıman etmişierse de, Alman tay 
Saydamın riyasetinde toplanarak! süvarileri Alman cephesini yarmış - Paris, 5 (Radyo) - Bu sabah an- yarelerinin yükselmesi üzerine kn -
r~znam~y~ dahil meseJeileri tet- lar ve Almanlardan müh ·m miktarda 817.ın düdükler, b:r hava tehlikesi işa- çırılmışlardır. Gök;-;avene düşen bom 
kık etmıştır. - Devl\mı 3 ncü Sahifede - -Devamı 2 inci sahifede- 1 -Devamı 2 nci Sahifede -

Alman Malları 
Muahedenin feshi üzerine gümrük

lerden alınmıyaca 1<.tır 
İstanbul, 5 (Radyo) - HükO.me- müsaade edilmiyecektir HUkOmet, 

timizle Almanya aı'asındaki muahe- bu mallar için bankalara par a ya. 
denin feshi üzerine gümrüklerimizde tırmış olanların paralarını iade ede
bulunan Alman mallarının ithaline cektir. 

Harp uzun sürmiyecektir 

Çünkü Almanyada kıtlık vardır. Malt 
Vaziyet te pek fenadır 

karşı olması gösterilmesidir . Gazete 

Alman milletinin harbden vazgeçti· 

ği takdirde sulhün derhal temin edi-

StokhoJm, 5 (Radyo) - İsveç 
Gotebur g gazetesi, bu harbin geçen 
büyük harbeden daha kısa süreceği 
ni yazmaktadır. Gazetenin kanaati-

leceğini kaydeylemektedir. ne göre Almanyada, geçen harbin 

üç sene sonrasında görülen kıtlık, 

hala Almanyada mevcuddur. Mali Romanyada tecibirler 
vaziyet de ayni şekildedir. Ve Al - Bükreş. 5 (Radyo) - Romanya 

manya bu şartlar altında harbe gir- hükumeti ihtiyat tedbirlerini takvi· 

miştir. İkinci sebeb de harbin Al - ye için birçok sınıfları silah altına 
manyaya değil, Hitler ve rejimine davet etmiştir. 

Gecekı büyük yangın 
B:r ke··est~ mağazası ile bir depo ka· 
milen ve iki n' aQ-az3 kısmen yanmıştır 

Dün ukı:;anı saat 7,40 ela Kere~tc- Yangın neticesinde B. Yusuf Kad. 
c]er çarşı~ıııda B. Ytı:->uf Kadrinin ke- rinin büyük kereste mağazası kamilen, 
reste ınağaza::ııııd~n ve mağa:t.anın için- yanı başındaki mağaza kısmen· ve yan. 
deki üzi.inı h..ıtu'!'ll inıalflthanesinden gının çıktığı binanın, Halimağa çarşı· 
yaııgın çıkmı:;ıtır. Rüzgarın yardımiyle sına çıkan cilı.:tinde biri kamilen ve 
l;ir anch büyüyen ateş, İ.Jütün çar~ıyı 

1 
diğeri kısmen iki mağaza yanmıştır. 

:rhlike.n~ sokmuştur. Yangın, hayli telaş uyandırmış ve 
Yangın haberi üzerine ~ ti~en it- Yanan kerestelerin dumanı geç vnkte 

fa .re, dört ,,;ant cnnsipernne çnlışmak kad~ r Yem;-, çaı·ş181111 sarmış, Birinci 
suretiyle ateşin g'"ni ·!emesine mani ol- kordona kndar çıkmıştır. 
nıuş ve yangın saat 12 de tamamen Yangın hakkındaki tahkikata baş-
söndürfümüştür. lanmı.:;tır. r . --··---·· ASKERE DAVET 

310 dan 332 ve kadar hava erle· 
~ , 

riyle erbaş ve bu sınıfın san 'at-
karları çağrılıyor 

Bornova aske rlik d arr esi başkanlığından: 
310 doğumundan 332 doğumu dahil yerli ve yabL ncı hava eri.eriyle 

erbaş, bu sınıfa mensup san'atkarlar sevk edilecektir. Hemen şubeye 
müracaatları ilan olunur. · 

... .... 
Bornova asker lik dairesi başk:ınlığından: 
1 - Aşağıdaki hususatın tavzihine lüzum görülmüşUir. 
2 - Bu celpte yerli ve yanbancı olmak üzere aşağıdaki doğumlular 

celp ve sevkedilecektir. 
a - Piyade: 326 - 325 - 324 
b - Topçt~: 326 - 325 - 324 - 32:::: - 322 
c - Süvari: 326 - 325 - 324 - 323 
d - İstihkam ve muhabere: 326 - 325 - 824 - 323 - 322 - 321 • 320 -

319 - 318 - 317, doğumlular talim için silah altına da\·et edilmektedir. 
3 - Bunlardan başka doğumlular için lüzum görülür ise hangi do

ğumlular celb edilecekse gazeteler ile ilan <!clilecektir . 
4 - Yukarıda yazılı doğumlulardan madasınm i~ ve güçleriyle 

meşgul olmaları ve yalnız hazır bulunmaları. 
5 - Bu ilan İzmir, Aydın. l\Iuğla, 'ita.retleri dahilindeki Rtıheler ile 

Buldan, Çal. in·il. S~raykö_,. c;ubch rini ilg.lenc'inFği il: l oh•ntır. 

• 



{SAIJIFE 2) 

lng:jz tayyare eri 
Dün gece Hamb:·rg Hmanı ile 

depoldrını bombardıman ettiler 
Berlin, 4 (Rnd.} o) - Bu gece H m- arel ri d rhal uçarak İngiliz tayyarc

burg iızer:ııd uçan dört İngiliz bom- ferini takip etmişler ,.e bunlardan iki
bardıman tan uresl, Umanı ve depoları sini duşhrmüşlerdir. 
bomburdımnn tmi lerdf r. Alman tay-

ı_ANADOIX') . 

Fransız ordıı arı, Alman kıtaatile 
ilk çarpışmalara başladılar 

Gelecek hafta bütün hatlarda muazzam muharebeler 
olması ihtimali çok kuvvet1idir 

•• 
Uzüm, ir'"cir sa. 

tışları 
Museviler de hala 

bekliyorlar 
Paria, 5 (Radyo) - Fransız umu- Fransız erkanı harbiyei umumiyeai - ta Franaız orduları ile Alman kıta- . . 
· k "h · · d · ·ık ·· ı d - ·b· b .. ··k t d b""t'• h ti d Üzüm Ye mcır satışları durgundur ------=oo mı ararga anın gece ıntışar e en nın ı gun er e yaptıgı gı J uyu a ı araıın a u un a ar a muaz .. 

Ç 
· bı·-t F d h k d k k bt• 1 b ki . F .:\Iaamafih İngiltereden gelmiş olan 

b 1 A · ıı t• tk reamı te ıgsne göre, ranaız or u - arekit ha kın a aı ıı le ıi neş. zam çarpışma ar e enıyor. ran - . . . em et'"1.aynın man mı e ıne nu u ları, Ren ve Mozelde Alman kıtaa- retmiyeceğini bildirmekte ve halkın SIZ orduları, Alman iıtihkamlanna sıparışler müna.s~betıyle limanımız· 
t. ı ·ık ı b 1 1 b ·h · d"kk 1 1A h ı· kl b 1 1 H" da bulunan 1ngılız bandıralı Stella. 

l •ıt d f/ · · • .. .. "t • f ıy e ı çarpışma ara a§ amış ar • u cı etı nazarı ı ate a maıı a - ay ı ya aşmış u unuyor ar. u- , t . . .. ng. ~re e, şe erınzzın sozune l ıma d ld·-· .. 1• 1 k d' k .dd tı· 1 ht 1 \apuruna ngıltere ve Belçıka ıçın - ır. zım ge ıgını ı ave ey eme te ır. cumun ço şı e ı o maaı mu eme - . 
edecek tek adam kalmamıştır Umumi kararıah; 1914 harbinde Pariı, 5 (Radyo) - Gelecek haf- dir. tizüm Vf! incir }'üklenmektedir. Şeh

rimizdeki bankalar, ihracatçıların 
Londra, 5 (.ij dyo) - İngiltere dıklan hakkındaki Hitlerin iddiası- dökü.manlarını kabul etmektedirler. 

başvekili B. Çemberlayn radyo ile nın doğru olmadığını söyliyerek: Is tan bul-Berli n E: çimi z in ~Uiz İtalya vapur kumpanyasına aid 
Alman milJetine hitaben neşrettiği - Hall;ıikj serbestçe '"e nisbet dn- Reks transatlantiğinin ayın 8 jncj 
bir b€yannam de Bitler hakkında hilinde ihtilaflar müzakere ve halle- Hava seferleri ta· Macar Başvekili ile Hükümdarları günii Amerika seferler'ne başlıyaca 
hüliisaten demi tir ki: dilebılirdi. 'fee süfle söyliyeblllrtm f İ / edi'Jı• ğı haber alınmıştır. Türkiye liman -

Hitler, her tehlike)i goze alıp Al- ki, lngilterede, sizin şe!lerinizin söz- görüşlü Hastanelerle sığınak• larrna işliyen vapurların mutad se-
man milletini bir hnrbe feda etmiş- !erine kıymet verecek kimse kalma- lstımbul, 5 (Telefonla) - Berlin Budapeşte, 5 (A.A) - B. Telek ferleri için de bugün bir karar alına 
tir. Şimdj kendi nef ini bu içinden mıştır. Biz bu harbi siz AlmanJııra İstanbul hava seferlerinin tatil edil- bugün Till'kiye orta elçi~ini kabul et- /arı gezdiler cıığı şehrimizdeki ~Jakadprlara ge-
~ıkılmaz vaziyetten kurtarmak için karşı değH, zalimane rejime karşı diii, Almanya hükumetince resmen mliş ve B. Csaky ile de uzun uzadıya Londra, 5 (Radyo) - Kral altıncı len mah1mattan anlaşılmıştır, 
nevmidan€ bir §ekilde uğraşmakta- apı~ oruz. bize bildirilmiştır. Bu milna,.ebetle görüşmilştilr. jprj ve kraliçe Elizabet, bugün kızıl- İtalya bandıralı Feniçya vapurµ 
dır. Şimdi, İngilizler ve Almanlar İngiltere kralı, milli müdafaa na- burada bulunan bir Alman p'iotu ile Alnıanya şimdiden haç teşkilatiyle hastahanelerini sığa- RomanyAdan yük almış, !stanp~l yo 
harp halinde bulunuyorlar. Siz, na- zm Hor Belisaya da, İngiliz ordu u- makinisti, yarın Almanyaya gidiyor - nakları gezmişler ve teftişlerde bu- lu ile Trenyen sularına hareket et -
mu lu ve şerefli yaşamak i tiyen bir ııun uzun ve şerefli tarihinde bugün- lar. para bt1sıyor luijmuşlnrdır. miştir. 
milletin arazi ini bombardıman ede- ü kadar haklı bir davayı istihsal Bükreş - Berlin hava seferleri he- Bertin. 5 (Radyo) _ Rayişbank, Kral, harp ilin edildiği gündenberi Limanımızdaki jngi)iz bandıralı 
rek taarruza geçtiniz. Cenabıhak, ,çin çalı madığını bildirerek; nijz kaldırılmamıştır. b'r iki ve beş marklık kağıt para çı- askeri elbise giymiştir. Bu münase- Herzion vapurunun hareketi hakkın 
lngilterenin harbe mani olmak için - Alla hm sizi muhafaza etmesine H ·· 1• " t karmağa başladı. tıetle saraydaki bilumum erkanıhar- da heqüz emir gelmed:ği i~in pu va-
ne Hizımsa yaptığına şahittir. \'e silflhlarınıza muvaffakıyet verme- u İ'.. u :ne Oiye Ve yaverlerle teşrüatçılar da as- purda bulunan muht~lif tebaJı 139 

Çember]ayn bundan sonra mCiza- ine dua ederim. ihracı rn.enın:ı eşyay; ha yrel keri elbise giymişlerdir. mP,sevi için vapura istenil~n 211f)ctar .. 
kerelere Hitlerin yanaşmadığını, gü- Demiş. harbiye nazırı da teşekkUr- - F d da su ve erıak verilmektedir. Hilse-
ya Polonyalıların red vaziyeti takın- !erini pildirmiştir. tesbit ediyor Roma r 1dyos1ına gör~ r ansa a viJer, Filistiııe gideceklerdir. 

_,...,._.,._~~-==oo==~~~~--

So vy e tJ er yeniden asker toplayorl ':r 
Moskova, 5(Radyo) - Gazeteler, Mareşal Voroşilofun 319 Ve 31S 

sınıfının ikinci yan mı normal targda ilah nltmıı. dar.et eden tebliğini 
neşretmektedir. Bunlar, on beş eylUl ile on beş birinciteşrin ara:sında 
alınacaklardır. 

Bundan başka yaşlılarla 920 ve 921 ınıfı da silah altına alınacaktır 
937 de uç sene, 938 de iki sene hizmete tabi olarak silah ı:ıltında bulu
nan efrad, terhis edflec.ektir. Ancak Leningrad, Kalenin, Harkof, Kiyef 
vesair inal mıntakalarda terhi:s ) apJlmıyacaktır. 

Danimark~da Etru bombardıman edildi 
Kppenhag, 5 (ijadyo) - Hangi devi te men:sup olduğu belli olmıyan 

bir boml;rnrclıman t'•yyare-;i, bu sabah Etruyn bir bomba ııtmış ı;e üç 
katlı bir bina~ ı tahrip et mi. tir. Danimarkn hükumeti; n 11haı iplere bir 
nota vermiş ve bu hadisenın bitaraflığı ihlal ettiğini kardederek protes
toda bulunmuştur. 2 olü, üç ynı alı vardır. 

Fas sultanının be 'annampsı 
Par!s, 5 (Radyo) - Fas sultanı, halka h'taben bir beyanname ne~

retmiştlr. Camilerde okunan bir beyannamede, sulhun kurtanlması 
için Fransanın gö termiş olduğu gayretler tebarüz ettirilmiş ve men
fur bir tecavüze karşı mukabeleye mecbur kalan Fransnnın, ş"rndi~ e 
kadar olduğu gibi bundan sonra da ve daima Fnsı yanı başındu göre
ceği kaydoiunmuştur. 

Yahudi q:önü ll i.i a 1 ay arı knru luvor 
Kudüs, 5 (Radyo) - İng·liz fevkaliide komiseri. Araplarla yahu

dilere hitaben neşrettiği bir beyannamede, aralarında ihtilafı bıraka
ı·ak hürriyet harbine iştirak etmelerini teklif etmiştir. Yahudiler derhal 
gönüllü alayları teşkilne ba~lamı~lardır. ,, 

Erdunda asker toplı ,yor 
L-0nclra, 6 (Radyo) Erdün EmirI Abdullah, İngiltere hükumetine 

göndermiş olduğu bir notada, Erüd nhUkCtmetinin iııgllteı enin yanı ba
şında hürrb et hurbıne i tirake karar \erdiğini ve asker .:oplamağa 
gönüllU alaylat·ı teşkiline başlamı ardır. 

Suriye Fransan n yan1 basında 
Şam, 5 (Radyo) - Suriye mebu an mecli i rei i beyanatında, ı;ulh 

larat'tarı Polon) a~ il .Almanların caniyan tanıTuzlnı ı karşısında Su
t iyenin adalet dnvn ında Frnnsnnın yanıbaşında yer almakla iftihar duy 
dutunu bildirmiştir. 

Ho11an~ada yabancı tavyc:reler 
Amsterdam, 5 (Radyo) - Hollanda mü tahkem mevkileri iistünden 

geçmekte olan meçhul bazı tayyarelere dafi toplarla ateş edilmiş, bu
nun üzerine tayyareler çekilip gitm"'l.lerdır 

ı~akta asker to;:>Ianı v0r 
Bağdad, 5 (Rad.} o) - Irak hükOmetinin Almanyaya iUlnı harbi 

üzerine bütün Irakta asker toplanmağa başlanmıştır . .Memlekette heli 
harp milşahede edilmektedir. 

Draç ve Av!oıva limanları kapatıldı 
Roma, 5 (Radyo) - İtalya hükümeti Draç ve Avlonya limanları

nı, hususi nıusaadeyi haiz olanlar mil tesn.n, bütün vapurlara kapa
mıştır. 

Iskenderiye limanı kapatıldı 
l skenderiye, 5 (Radyo) - Limanın geceleri kapalı bulundurulması 

ve gilndüzleri giren 'apurların Süve) kanalında yapıldığı gibi mua
yeneye tabi tutulma ı kararlaştırılmıştır. 

Atinyayı Almanlar batırmıştır 
Londra, 5 (Radyo) - Amerikanın Londra elçisi, Atinra vapurunun 

bir Alman tahtelbnhiri tarafından batlnldığı hakkındaki resmi rapo
runu bugıln Vaşingtona göndermiştir 

İstanbul, 5 <Telefonla) - HükO- rerr.en esir edilmemi~ Harp kabinesi tefek· Piyasada: 
met, yeni bir kaı·arname ile buğday, 

Roma. 5 (Radyo) -Stefani Ajan- ku"' f edecek 
kömür ye saire g:bi memlekette kal-

ının l'\cvyork muhnbiri bildiriyor: . . 
mnsı lazım gelen maddelerin ihra - İngilizlr.r tarnfıııdan yakalandığı .Parıs ... 5 (~ad~~o) .~ Başvekıl Da-
cını bugünlerde menedecektir. Ö.} Iencn Alman Bremen transatlan ladıre, munasıp gordilgu zamanda ka-

Hı t le., yar _ıf ıla'tl zi· igi halihazırda Meksık~:ra gjtmek- binesini tadil ederek bir harp kabinesi 
t dir. teşkil edecektir. Bu kabineye sabık 

yare t et f İ başvekillerden so yalistler partisi Li-

Berlin, 5 (Radyo) - Hitl r; bu. ltalyan vapurları deriLeonBlumileFlandendegirecek-

Pir asaya fazla miktarıfa buğday 
geldiği için dün buğday ı;atışJarında 
25 santim {yani on paı·~) bir dü§ük -
lük pJm4ştur. Piyasa{Ja tuhafiye, 
manifatura ,eşyası üzerinden toptan 
sab§lar da durmu§ gibidir. 

Bir kız boğuldu 
,un ha tnhaneleri dolaşmış ve cephe- S f / f [ lerclir. 
erde yaralanan Alman askerlerini zi- e er ere aş ryor p • k· ı E\'Velki akşam 13 yaşında Fethi-
aret etmiştir. lstanbul, 5 (Telefonla) _Bir Hol- ar l S na l V ast.. ye adında bir kız, üçüncü karataş 
v [ r b landa şilebiyle Lovcen ismindeki Yu- t J mııhallesinde Enveriyc sokağında su 
r ug J S avya Seı e"" er· goslavya vapuru bugün limanımıza a arı kuyu undan su çekerken kuyuya dil§ 

J iğ; yalan :Jır ırelclilcr. Teofil Gotyada . .ı\kclenizc Paris, 5 (Radyo) - Umumi aefcr mf.iş, boğulmuştur. İtfaiye gelmiş, 

B 1 1 6 (R d } Y 1 
çıktı. l\Iüteaddicl İtalyan vapurlnrı- 9 rlilt Un ebctiyle nakliyat için cocuğun cesedini kuyudan çıkarmı§-

e grnc , a yo - ugos nv- . 1 . tır 

k 
A f b l'k .

1
A tt' - . h k nın limanlarımıza hareket ettık erı mUsıı.derQ edilmiş .olan kamyon, o - · 

,nın ı mı e er erı ıane ıgı a - b'ld. ·ıd· t b'. · k'l ı k' E • .. ,r • J • 
ındnkf haber yalandır. Yugoslavya, 1 ırı ı. 0 us ve ıaır na 1 vasıta arı, ıev 1 

- mnıyet muretflŞ eri 

P L d t yatın bitmek üzere bulunmasından t . . . 
on günlerde manevralar için silaha r·ıs - on ra ya d 1 k d h. 1 d t k . stanbul polıs mildür'yeti bırincı 

d k 1 d b ı k t o ayı ya ın a ıe ır er e e rar ıt - "b üdü .. T vf'k H 1.1 Ö 
·ağır ığı as er er en aş rn uvve J ~ b 1 kt şu e m ru e ı a ı zer, mer 

eme6 e aı ıyacll ır. . 1 . .. 
oplamnmıştır. gör"" kezı zrnırde olmak uzere Ege mın-

F k Alm n müte 'aassısları takası polis müfettişliği gurup amir 
ran Q - Ba§tarnfı 1 inci aahifede - 'eh f · • d liiine terfian, b:r;nci ,sınıf emniyet 

reti vermişler ve halk derhal sığınak- mem. e l iZ en amirlerinden Emrullah Karadoian 
Bitaraf /ık karar a• ara iltica etmiştir. Bu hal üç saat de- hcçı ıor Ege mıntakası polis müfettişliline 

meFİnİ İrr:zafadı vam etmiş, fakat Alman tayyareleri- İstanbul, 5 (Telefonla) _ Mem- tayin edilmiş ve vazifelerine başla-

B 
r:: (R d ) G l ııin taarruzi şeklinde hiç bir faaliyet cket mizdek· Alman mütehassısları mışlardır. urgu , v a yo - enera .. ı , ___________ _ 

• k 1 ı.·t fi ğ 1 k lmamıştır. Fransada henuz seferber- Almaııuadan aldıkları yeni bir emir ~ " 
raıı o, spanyanın uı ara ı ı la - . • J -

d k . k i b u · 1 lık tamamlaıımnmıştır. Sevkıyat hum- Almnnyava davet edllmiıı1erdfr M• b • 
'<lll a 1 arnı na mey ug n ımza a- . . . J 'il • l racı ne e vı 

t malı lıır şekılde devam etmektedır. Denizyollar ıile liman idareluindeki · 
nış ır. d . • k'ld 

İspanya hükQmeti, bütün devletle Kuvvetler, gün en gün~ az. ~ı şe • ~ müteha sı lar, hemen Almanyaya 
·e verdiği birer notada, harbin so - fazlnl şmaktadır. Genış mıkyastakı hareket ettiler. 
nuna kadar tamamen bitaraf kalaca harekat ) akında baş1ıyacak ve Polon- A "k J 

. . . aya yüklenmiş olan Alman kuv\etle- f":.merı 'ln Vapur arı 
ğını bıldırm tir. . . N k 6 (R d ) B h · ı inin kı men Frnnsız cephesıne nakh evyor , a yo - a rıye 

arur ti baş gö ter cektir. eznı eti, Amerikan vapurlarının &'il-Berlin'e •• gore 

:\liracı nebevinin önilmüzdeki 
pazar gilnü akşamı yani pazarte
si gecesine rasthyacaiını sayın u
lusa bildiririm. 

İzmir müftüsü 
R. Çelebi oğlu Akdeniz tamamen Fransız ve lngi. \erte ve ) anlarına Amerikan bandı-

- Baıtarafı 1 in~i ~ahiiede - liz nakli) atına serbest bir hald dlr. asıııı boyamalarını ve gecede bun- Katil ana: 
alaı- zarar verm mışt.r. . . ltal~ a ile İspanyanın bitaraflığı ve lnrı projöktörle tenvir etmelerinı bil- Köprü mevkitnde bir apartmanda 
~iman .donanma ı. Dan~ı~ .sah 1- Tilrkiy nln İngiliz_ Fransız cephesin- dirmlştir. oturan B. Leonun evinde hizmetçi 

lerınde oır Leh tahtelbahırını ba - rie bulunma l vaziyeti teshil etmiştir. u·· zu·· M BORSASI Stellon bir bahçıvanla münasebet ne-
Lırmıştır. Londrn. 5 (Radyo) _ Niyüz Kro- ticesi gebe kalmak suretiyle doğurdu 

Leh cephelerinin arka ına para - Piki gazetesine göre, Fransız kuvvet- 29 C. Cendell 11 75 12 50 ğu çocuğu öldürmüş ve zabıtaya vu-
siltlerle inerek telgraf tellerini kes- kri dün geceden itibaren Almanya 21788 kubulan ihbar üzerine yakalanmıştır 
meğe teşebbüs eden otuz beş Alman cephesinde ( 12) noktadan taarruza Suçlu, bir buçuk yaşındaki çocuğun 
tavvarecisi yakalanmı~ vatana iha- geçmişlredir. 21817 eceliyle öldüğünü söylemektedir. 

· · . . '"'. h 
1 

Senjan de Ternov, 5 (Radyo) - Vaz:yet dünkiiniln aynidir. G 1 1 ·d 1 net cürmıyle ıtham edılerek der a L' d b 1 bl e en er, sı en erı 
ıman a u unan r Alman gemisi Zahire borsası v kurşuna dizilmişlerdir. Alman hüku milsadere edilmiştir. Sıvas mebusu B. Şükrü Balda, Niı-

meti, bundan dolayı Lehistanı pro - TEDBIRI .. ER ALINIYOR lzMIR de mebusu B .Halit ?dengi, İzmir sulh 
testo etmiştir. Londra, 5 (Radyo) - İngiliz Tica- 2 Buğday '.4 875 5 50 hikimi B. Naci Erel lstanbuldan ıeh" 

Berrn, 5 (Radyo) - D . .N. B. a ~ ret nezareti, yiyecek kontrolünü temin 452 buğday 4 875 6 50 rimize gelmi~, Trabzon mebusu B. 

jansının radyo ile tebl!f' ettiğine gö- için beş mahalli tüccardan olmak üze- p ARA BQ RSASJ Sırrı Day ve Tunçeli mebusu B. Mi-
re, şimali s lezyaya girmiş bulunan re on beşer kişilik komiteler teşkil et- tat Yene! latanbula gitmişlerdir. 
Alman kuvvetleri, (15) bin kişilik miştir. A N K AR A Yenı: defterdar: 
bir Leh kuvvetini esir etmiş ve kül - RESMi TEBL!G Şehrimiz defterdarlığına tayin edi-
liyetli miktarda milhlmmat ele geç'r Faris, 5 (A.A.) - Erkanı harbiyei Sterlin 6.55 len İstanbul veraset vergisi mOdilrU 
mişlerdir. Uerleyiş de\'amdadır. Po- umumiyenin 5 eylül tarihli ve 3 numa- Diğer kabmiyolar için fiat yok - B. Mümtaz Tarhan 1stanbuldan şeh· 
lonyalılar Krokovi~·e doğru ricat et- ı·ah resmi tebliği: tur. rimize gelmiş, yeni vazüesine başla-
mektedirler. Kara, hava, denizde ruıkert hare- ESHAM v~ T AHVILA T mıştır 

Hltlerin teftifi: kat normal şekilde cereyan etmektedir. A N K A R A Terfi ve tayinler: 
Hitler Pomeraniyoya gelmiş ve Bugün, iki Alman vapuru hatırı!- ~ . . . Şehrimiz emrazı sariye hastaha-

derhal otomobille ordu umumt ka - mış, miirctt.ebatı kurtarılmıştır. Al. 1938 :0 5 ~· v.e ıkram~yelı 19·- nesi mütehassısı B. Nuri GOnerin ma-
rargahına doğru hareket etmiştir. manlar da bir İngiliz vapurunu batır- 193~ ıkrnmıyelı Erganı . . 19·- aşı 70 liraya ibliii olunmuş, Kızı}cı-

Ağır ruaumlar baıladı: mışlardır. Sıvas - Erzurum hattı ıstıkrazı hamam hususi idare ebesi Bn. Saf-
Brilksel, 5 (A.A) - Berlinden Bel Paris, 5 (Radyo) - Fransız parlfi- 1· 19·45 f~t Dura 62 lira ücretle Karaburun 

ia ajansına bil diril' yor: mentosundan yilz kişi, gönilllü olarak Sivas - Eı-zurum hattı istikrazı belediye ebeliğine, Diyarpakır tra 
Gazeteler bilhassa tiltün ve alkol- askere gitmişlerdir. Ill. 19·45 hom dispanseri sıhhat memuru B. fs-

lü maddeler üzerinden kazanç ver. TEDBIRI.1ER mail Aral Kemalpaşa kazası sıhhat 
g'si alınmasına dair yeni bir harb Pnris, 5 (Radyo) - Fransa resmi R ADYO memurluğuna tayin edilmişlerdir. ** kararnamesinin metnin· rlercetmekte gazetesi, her ne şekilde olursa olsun latanbul tiyatrosu: 

l 
'd dJ. • f T d k • Af [ dirler. Kararnamede harb yevmiyele memleketi mutazarrır edecek ecnebt lzmir fuarında çalışan dekoratl:Sr 

ta ya a te ır er anca a l man ar r:ne b'r fasıl ayrılmaktadır. Pazar propogandasını menetmiş şiddetli ted- Saat 13 Ye mimar B. Gotye, İsatnbulda Tepe-
Tanganikn, 5 (Radyo) - HükO- ve diğer tatil günleri için kabul edil- birler almıstır. Bir seneden on seneve Saat 17,30 başında inşa edilecek tiyatro binllıı~ Roma. 5 (Radyo) - HilkOmetin 

b'r listes·nde, ihracatı memnu mad -
deler te bit edilmiştır. 

met, kPndi hudutları içindeki biıtün miş olan munzam ücretler kaldırıl - kadar hapis, tıın franktan Cl'l'I bin fran- Saat 20,30 um planlarını hazırlamış. 1 tanbU 
Almenlnrı neıaret altına almıştır. mıetır. ga kadaı· para ce.zası \'ardır. Saat 23 Ajanı haberleri. bcled:ye reisliğine göndermittir. 
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Yugoslavya bita .. 
raf kalacak 

Belgrad, 5 (Radyo) - Neşredilen 

hlr resmi teblitde, dünyanın içinde 
buluadutu buwOnkü fevkalade ah -
vat kart1.aında, Yuroslavya lıOkQme 
tiıdn , beş aenedel!.beri devam eden 
ai:vuete aadakat «östermeği kararlaş 
tırdığı, bilyük devletlere ve bütün 
komıulariyle iyi münasebetler idame 
etınetl, bütün hldiselerden uzakta 
ve dıtanda kalmatı kararla~tırdıtı 
b'ldiril111ektedfr. Çünkü bugünkü ah 
vale ye hadiselere kanşmak , Yµ -
aostavyı ınf!nf aatları ile kp.bjli telif 
aörUlmenıekieıUr. 

Bü~Om•tiıı ~&ı teblijiıuJe deılili -
)'or ki: 

lzmir ıünıürk başmüdürlüğüo 
denı 

8. No. Adedi 

.... 
ı 11 

2 J 

s 4 

Rtlttriıtiıı 
)fphrpmen 
Kıymeti Kıym,ıj Y, 
Lir~ Kr. ltirı f'r. -

10 ıo 

20 80 

ııtOXJ90Xl00: 190 bof v~ 100 ieniı
Jik geni§H~ ve •o şa,ntjm derinlik 
fb'adında kamilen ihlamur ~apakl#rı 
}contrepl41' ihlamur.dan ~ü~U~ dosya 
dolabı mevcudun aynj ve cilJUı ola
eaktır. 

fırınlşnn)lş Jilrgendep yaıı m~ki
nesi masası mevcudun ırni cj~b ola
ca)ı ve çekDU!Celidir. 

Bu res"'I .. KODAK" le * tle oekeblllrslftlz ' 

bakınız t ----·· 
Var t n 

Kıymet 

biçllirml? 

-Seyv •halle Plnızde 

- Gezintilerin izde 

-Tatil 

zamanlarınazda 

Sadık arkadaşınaz 

- Şuna kanrz ki, bu siyaset, Yu -
aoıla.yanın menfaatlerine eq uygun 
yolOur. Bu suretle harelcet, ııulhü is -
tihsal için de çok elve,tşlidir. 

40 x 190x1po: lf}O boy ve }.00 ~eqiş
lik ve 40 santim derinlik eb'adında 
e$'feti iki raflı önü camlı alt 1'ısmı jJj 
sürmeli furunlanmış gürgenden kü
tüphane dolabı mevcudun ayni ve cj
lalı olacaktır. "KODAK''tır 

4 7 Elbise ve şapka askısı furunlanmış 
.ırürgenden }>ir metre boyun<ı~ a.skı 
yerleri af.aç ve klmilen cilAbıımııt 
olacakıır. 

Jf '1k'11fttt -beyaıın•ınesinin S9JnlJl• 
da, balkın da bu fikre ve ruba tıY • 
auıı lıartlı.etiıı' beklediiini J:>Udir • 
nıektedir. 

7 &7, 60 Eiilmiş ağaçtan beyaz sandalya 
pıevcudun ayni. ~'KODAK'' JUNIOR 620 , 

-----=**=:-._..,,-
c.nubt A.frik :ı Inıil· 

tere il- beraber 
Londra, 1 Ul.•d10) - Cenubi A

nıerJJta AJmllJlfa ile ıiyaaf münaıe. 
batını UlaJl§tir. 

o*o 

9 

10 

8 25 

2 25 

150 §ef koltukµ kara aüçt~n oturacak 
yeri apol~t ınarobn döner kolty.k 
JBevcudun ayni. 

A,,astignıat o&:>;ektif. otomatik 

Yeni Krome MoFfeller 

Varşova'ya göre 

40 x 90 X 190 eb' adında fırınlanmış 
ailrJenden alt kısmı ı:U!fter koymağ'a 
JJJahsus iki bölmeli, bölmeler tama
PJen ihlamurdur. Üst kısmı da 50 san 
tim yükseklf A'f nde çift kapaklı eta
jerli dolap. Mevcudun ayni ola~ 

• Vt! cilAlıdır. 
KODAK satıcılorın,:tan arayı.,ı~ 

ıs • lhracat Gümriltü müdüriyetinde 
mevcud koltuk takımına göre san

~ ,dalyL 

ve ,. şu adrese mor,caat •diniz : 
- BMtarafı 1 laci .. hifede -

esiır almıılardır. Leh süvarileri şarki 
Puw,ısyaya da ri~if ve el bombaları takım 

KODAK Sirketi>- Beyoölu, fslubul exı am. 

kult.narllk .4.1J11'1Jl 111otorize kıtalan 15 2 JOO RDO • Takımı 8 parçadan ibaret döteme 
nı Jicata mecbur etnıif, )fotörlerini fınnlaımııı filr••nden ceviz kapla- SATIŞ !LANI 
ta.hfip t1lımif1;1r. Bu cephede bir · • dôşemell maroken olacaktır. lzmir aulh hakimliiiadeıı: 
Leh alayı Alman Koleben kasabasını 16 H ıo 110 Memur masası. Ortası bir çekme- Cevdet ve Ali Rizn ve Hüseyin Ca 

celi ve üstü linoliyomlu fırınlanmış •t z·b yı·an mut000rnf ol itg'1 eylemiştir. vı ve ı a.nın şe - -
aiJrpnden meYcuduJ) ayni eb'a,dı dukları İzmirde karataş tramvay 

Izmir Defterdarhğından · 
Muhammen B. 

Satış No. Lira K. 
264 Göztepe M.Mısırlı cad. 421 taj 52 No.Jı ada 5 P•rseJ A••IJl•r J-eh ••keri •ll>U.ai a~i " '10 X 125. ca.ddesinde ve 332 sayı sokağın köşe 

~- 17 ~ 2(» 100 Muayene masası 65 X lUS eb'adıncla sinde kain olan ve tramv•Y caddesin 265 
"Y&llPY~, & (Radyo) - Almanlar, Uzerf JinoUyomlu fişt kısmı iki çek- den 91 ve 832 sayılı sokaktan 1 No. 

286 me~e murabbaı arsa 
Qöztepe )(. Ş.lıfn flOkJık 6/1 taj Nolı 988 ad~ 8 
P•r•ttl 181 metre ınurabbıu arsa 

Tl IO 

Yenjden parqütlerle atlıyarak, ha- m~i. Alt kısmı bir kap~lı ve iki t;aj •lan ve arJıasında 336 sayılı so - 276 
l'ekttı kolaylaştırmak için cephe ge raflı beyaz ~amafacından ısgaralı bir kağa kadar hudud teşkjl eyliyen bü- Salhane M.Halilrifat P•ta ead. 401 eıJd 261 tıj No,lı 

,, 40 

ıia1'de faalf1et l'ÖBt.ermek teşebbü • ldJUik mevcudun ııyni. ;yük 
81 

kyasta arsası bulunan yedi o- 268 
•Unfe bulUUt.utlardır. •boalar, 18 1 fi '' Kldl• muuı 80X 160 l!b'adında dayı va içinde elektrik ve su tesisatı 

112 ıpet~ mur•bbaı 11ısa 11 60 
s üncü karataş M. lslahane arkaaı aokaJt i No h 
669 ada 6 parıel 79 metre ınıırabbaı aru lidct.tli takip fi makaveınetin, hal· Ozerf '1 nlflfm kristal camlı ortası çek- nı muhtevi ve 4660 lira kıymeti mu- 269 

tın tıart:kHi kartWJ),da bu defa yeni ~li ve iki yanı ~paklı ve Sllj t.t.- hammeneli evin mablıeıııeca verilen KöprU K. Sami aokatuıda 1 '187 ada 7~ Pantl GISO 
,. 715 

bir pıule baş VUrmutlar, paraşütle mı tekmeeell sol tarafı raflı ve kA- j~alei fUYU kararma ia~naden 7~10- 270 
atl17ulara Leh askeı1 Onlformalan mflen koııtrakiiroıılu iti Wam,r b- 9S9 tarfhfne mOsadif euıııar -

... 60 K. M. ana 
8 QneU karatat Kıurlı oad. 688 ada 27 p.anel lif98 

fiy4frmişlerdir. Bu suretle harb ka - tü kaplama (meşe) yuıhaae. ~tw- teıi aihıü saat onda İzmir 278 
ideli lhl&l •clilsnift;lı. ' ıudun ayni. sulh hukı.ık mahkemesi salo -

''° 00 
M. lııf. tarla 
Köprü M. Kıaırlı ead. '16 kapı 248 tafü 886 ll44 
12 parsel sayılı zeminli ev Coeeddara zehlrll ~cak atılıyor. J9 1 ı5 21 Müdür koltuğu meşe ağacından al- nunda satışı yapılacaktır. Bu ar- 275 

1'>ndra, 5 (Radyo) - Varşova- tı taplalı oturacak yeri maroken dö- tırmada tahmin olun~n pedelin yüzde Birinci karata~ Halilrifat paşa ead. 189, 189/1 
150 00 

Can ••len haberlere göre, Alman tay ner koltuk mevcudun ayni. yetmiş beş' nisbetinde bedel veril - 277 
:tareJerj Lebbtaa ıehirJttrhıt ici jp, ıo p eo 140 Şet muaaı ıox 140 eb'adın~ ~ara diti ıBUrette talibine ihalesi yapıla -

kapı 201, 203 taj No. b zeminli hane 100 it 
lkineikarantina Mısırlı ead. 296 taj 1766 ada 1 
parsel 806 metre murabbaı ana rit tolu balonlarla zehirli çik11lat ve abc kaplama iti ıhlamur fçi ıhlamur cak aksi takdirde satış 15 gün daha 278 

oyqcailar atmaktadırlar. Çocuk p bir tarafı dominister Ustu 7 nıilim uzatılarak ikinci artırması 23-10-
1~ fect ~Jümlırini iııtaç eden bu va lcalsPlıiıncla krfatalH yazıhane me:v- 939 pazartesi günü saat 15 de gene 

İkinci karantipa Mwrlı cad. 298 taJ No. h 1766 adı. 
"/6 00 

&!yet tızeriııe hUkQmet, bütün aile p cu,iun ayni. da remizde yapılacaktır. 
191'1' uzan dikkatlerini cılb~ 21 1 8 40 Şef koltutu be.raz fırınlanmıf ve Gayri menkul üzerinde hak tşle -
Çocq)daruwı bu 11 bi pyleri almama- elUmit a1lrgenden mevcudun ayni. .binde bulunanlar ellerindeki resmi ~ blldirmt..H ... 

Ati...... - V4M&ikleri Ue birlikte yirmi 8'iln iç"n 
qgiltere ve Fransa hükOınetleri 1T8T IO de dairemize müracaatlan lazımdır. 

de Almanyaya bir nota vertrıe1' bu.. Vukanda srıflt~ ya.la mobilyalar yaptı"lacSktır. ~490 sayılı Akli halde haklarında tapu sicil· ma 
ııa devam edil<!iii takdirde çok ti4· Jc.aJJııııun hfi1'ümJeriıae tedfkan 11/9/989 Pazarteai l'flnü s•at 16 da açık lQm olmadıkça paylaımadan hariç 
detıı bir mukabele ırörecekleriııi biJ,. ~ksilbne ıuretlyl• yapılacakUr. Bblllıne hınir GUmrUk!eri Bat Mü4Urla- kalacaJ<Jardır. MOzayo4eyo ifllrak 
~. iilıı~ batlı ithslit gümrata yanındakJ levazıl!) ve aatıı """''' bill48ında 

Var§QV&, ö (Radyo) - Pat aju.. oJıakQr. Tıtumıı bılcWt rtkln 1'1..,.ŞO liradır. Bunun fizerinden % 7,5 etmek istiyenler kıymeti muhamme-
llnm teblltf: nenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 

1 k d h b hesaltiyla muvnkkl6t nnkdf teınin,.tı 1N lira 60 kuruştur. Bu eksiltmeye iş- pey akçesı' veya mı·ıı·ı bı·r banka temi-Cenubi Polonya ve Po o a a ar i k d k 1' b • t k t "k "h h 
.. t ra e ece er a ı san a a11uııt ı allftg. sa ibi olrpıık ve 939 mali yJlına natı ı·rae etmelerı· la· zımdır. "evamdaclır. Hududdaki kuvvetlerj. l u-•f tesk f ı Jı il •--k 
llıiz"n elratll bareketleri, mUdaf•a • t ~ Y• unvan eres n am 0

1f1Jt1 Ye aranılan tenıJnatı Ve!'Jllek ve Şartname 17-9-939 tarihinden iti-
balindekl Alman kıtaatını bozmuş ve makbmuttu komisyona fbraz etmtııai llsımdır. haren herkesin görebilmesi içiq a -
lcflllfyet8 miktarda esir almıftıı. Cep Bu iı &zerinde fazla malOmat isU,ınler tarihi ilandan itibaren mpay- çıkta ve gayri menkulün evsafı da 
llUbt Polonyaya ainniı olan Alman Jta olan ihale tarikine katiar her atın Nat 15 de satış serviaiııe nıüracutıa şartnamede yazılıdır. Gayri menku -
CUVVetltrl, mukabil bfr taarru•la ıartna .. Ji Körebi!eeeklE>ri ilan olunqr. (829:J> (ün vergi ve sa.r kanuni mükellefi-

=~==:~ ,:.~;~~1 ~ı::::~ lzıiıir b iri~ci 'er G~k lısesi dlrok. ~:::~:·!:~:;:;r·~;ı:C:: ~~~'~:ç:~ 
llUflardar, Bunların içindeki 4ba•a fil /{lfif d olup .hale bedeli def aten ve peşinen 
-.terleri de esir edilnıiştir. ur n en: ödenecektir. ihaleyi müteakip müş 

Paris, ı (Rad10 )- Varşovadıa Okulumuzda kayıUı ~Jd yatılı lfren~U.er lJS eylOle kıdar ilk Uık- teri :hale bedelin· vermedil1 veya 

2 panel sayılı ~02,50 metre murabbaı arsa . 
279 Birinci tepecik 1206 CelAdet çıkmazı sokak yenı 

.,, 00 

88 taj Jı 22/l No. lı 168 metre murabb•ı -1'84 ı• 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine bidayeten talip zuhur atme

diğinden4-i-939 tarihinden itibaren on gün müddetle temdiü lur.a
kılmıstır. İhaleleri 14-8-939 tarihinde perşembe gOnü saat 15 tedır. 
Tnlipleıin muhammen becJ Ueri Uzerind.en c-r_ 7.5 ılep zito ,.js.~asJ ~.at.ı-
rar~k yevmi mezlcurda milli emlak mlidiirliiğ(JQe mQr~ca,,.ıı~n ıllfl 

olunur. 3316 

Devlet limanları /~mir şubesi 
mü.dürliiğiinden: 
İşletme v•sıtalarıınızla ıt.elyemiz iJıti,Yacı itin 700 ton yeril lf.veına

rin maden kömürü aatm alınacılctJ.r. :Hubamınen bedel 9l00 Ura m~
vak~at teminat 68~,5 lıradır. KömörüJı Oııleai 22-9-$}39 cuma günü 
saat 16 da lıınirde devlet limanları itletm.c umum mfidttrl6Jfı fzmtı
şubeıi b:nasında toplanan mübayaa lcomisyonunda yapılacıktır. Buna 
dair ı•rtname bedelsiz alınır, hteklilerin bildirilen v~k·t v~ ~a~t~an 
azami bir aaat evv~line kadar tfklit ınekıuplarını ko111ısyo11 reısliJıne 
tevdi etmiş olmaları lizımdır. 6-9-12-15 (8815) 

~at aj&1111 bildlı1yor: ıitlerini yatırmak suretıiJ'lo Jıayıtlenaı Yeııllemedikleri t,akdirde yerle- veremedlji aurette gayri menkııl tek . 
Dun pee ı:malde sOvari kuvvetle rine feni jsteklijer alınacaktır. rar 15 rUn rııUddetle artırma .. cibesini ifa eımiren ınUıteıüleıı taJı- Kira/ıh c partıman 

l'bniz Alman ordusuna hficum etmft J111 yıl yılhk pansiyon ücreti 20• Jwaya çıkanldıtaad4)J ll~ t.&kaftia ya konulup bu artırmada en çok be- 111\ olunacaktır. l>ak• fazla malQmat Vasıf Çınar bulvarında ~ançar 
Ö h d·1 · .ıı. l t t J" · · k ı k :...ı.· ı- da ·remi•"n 932-3146 lor, hu4a4dakl Alman mOdaf auuıı ona ır N esap e ı mesı ve memur ,..u. u o up a en~i •ta tabj olan- dol verenın üzerine ıha lesi yapılaea a ma -•ren •• Harı lü •ParlmPıııda bir da!Jı llfrııJıklır. Ka 

lfllllflar Ye harbi, burada vermef• ların t.tbitlerini daire pflnftıden at.ea1dan pqlJu ve tatldiklj veaikıı arada tahakkuk edecek ihale farkı sayıl.ı uıy•sıaa ıaaı.caa 33~~ - pıcıya mflracaatlan. 
baılallUflardır. ile berütr getirmeleri. 3317 hiç b r hükme haeet kalmaksızın ve mu ılin olunur. 

C•ttotov.a kaaabua kuvvetlerüaia kalauştll'. 1 ir Lı· •e ve Ortaokullar aabn alma kom. syonu baıkanlı~ıad.-n .. tarafmdu iltirdad edilıudea öacıt Kudao.e jinclo.cla Alman tar - .., ..,.. 5 
4lınanlv taratuıdn kwnen yakıl ~ yareleri alçalarak ıokaldtra, peıı - Cinsi Azı Çojıı Beher J:Qloav Muhammeıt bedel ilk teıalaat Alt olciqu 
llllftır. ... ... -..ı..-. olu laallıa, lıa- J{jlo XUo Xurut Lira Kr. Lira Kr. Okul 

VaqOTaya hilcum eden Alman dm •• ~elek ~oeuta JD!tra~le 8 • -..- - - - - Kız ;;.;;.-"........ -" - • • --
tanarelerf yangın bombalan ata - · · 

21000 
ıo 2100 00 167 60 .... ~- ua. 

l'ak bfr çok evlerin, bir kililtııba r•n tef et:lldlltrdlr, (100) OIO ,.,dır. Ya. Birıncı nevi ekmek 17500 106 30 JW ötremten ok. 
lbaaıu aebeb olmuşlardır. V•qova ralıt.nn adedi 91eçhuldür. Kurku - J{oyun ve kuzu eti 8000 8600 : 1:~: : ~Q 4a 1'JJ öiNt1'1eıı f>k. 
tfy&r11daki bir leyli talebe yurduna kay Yuair laazı köyler de Almanlar DıtQ etl 2000 = 

28 
560 oo 42 00 Buca ortaokulu 

da b,_ba düımuı ve bir Leh tayyart tarafınean ~0111barclılflan edilmiftir, Dana •t~ 15
4
00
00 10600 

no 2940 oo a2Q to 1'ıı, Erkek Liseleri, San'at ok. 
- L--~- lltlllL Dana etı 8 ""0 Tr. 

1
.. 

11 
.. w f&brilıaaı da aarar ıı:BrmllftGr. Olan. ıı.ıı. .__ • Yo rt 

200 5500 l6 880 00 66 00 Buca .,ıa, ~ı-.u. u <>ıl; 
ler vı yaralananlar çoktur. Val'fova, l> (Radyo) - ~u8'iln °: tu 4 

9000 18 
1440 00 108 00 Kız, Erkek ~selerı, San at ok, 

Lna• yakın Duptvolada blı' 4l • ıuı Pfloııya t.IJY&ntıi Jffrlın Ozerı- Yofurt '1SOO onoo 
18 

'040 00 78 00 Kız, Erkek Liseleri, San'at ok. 
-y- _,...... T ı sat 1900 ..., + u. 

1 11 
.

1 
tlıan tayyare hücumu da mflhim h• De blı' Jaücq yap._,,..., •1Y'1• tr 

4361 
13 56l5 88 42 43 Buca orto, ~zı çu u ö · 

........ '"i bir zav' .. " .,_ .. .ıı_.,. n .. ı .. riııe döıı SOt 8481 !bal ı · 26 E ı·ı.ı 989 C!-lı .mınu saat 14 ten ---•ta sebeb olmuştur. ,. ç ~ ...... --"'-.. ,..... v •• "-nda cina ıpi~t.11 ve muhammen fiatleri yazılı yiyeeek ihtiyaçtan açık eksllt.ıneye konulmUftur. e er1 Y u OCl ... • kb l 
Bak:r Zamosinden ıeçmakte olan nıütlerdir. +.....,. ' • w lebT ı.teklilel'" kanda )°Z1ll rün 11e saatte temın•t D)a uza-

halk dolu bir tren de Atman tıtyya. Berline düfen bombalann tahri - ftibanm ayrı a1n yapıltçaktır. Şartnaıneleri hera1in Kültflr Direktörlüiünde görü ı ır. ·ıa-ın l yu O 10 1G a2 (831&) 
r' .. le birlikte hClk(lmette XültUr Dlrek törliliUnde toplanacak olan komiıt '*"muza q.tz&<'aatlan ı~ o wıur. ftler ilin bomba hücumuna maruz batı henüz tHbit ed:ltmtmiftlr, Y 



.,......,. 
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! Komisyonu Rctnları ~ı:. i -~~ ilin Deutsche levante li· Sperco Vapur 

... . - .... 

~ Bornova Askeri Satın Alma Komisyonundan: : d: ""k k . nie G. M. ıı. H. A Mıktarı ı ·u se zıraatenstitüsü ·veteriner Hamburg centası 
Kilo cinsi FakB.ltesiAskeri kısmının -ka)'ıt L1~: Non~KE MınnELHAvs- ROYALE NEE~~~~~Ası 

Ve kabul Sarfları• ıı:Bayard» vap. 25 ey1ii1den 28 ey- Ulysses vapuru Elyevm limanımıı 10000 Kuru fasulye r 
10000 Kuru fasulye 
20000 Mercimek 
10000 Makarna 

.. 10000 Makarna 

.~ 10000 P irine 
10000 ~ . .. :hri.re 

... 2%01) Nohut 
- 10000 Kuru fa,·ıı lre 

20000 Nohut 
20000 Mercimek 

• ,.. ı 0000 Pirinç 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için yukarıda cins ve 

miktarı yazılı on iki kalem erzak ayn ayrı ve pazarlıkla satın 
alınacaktu·. 

. 2 - İhale,;i 7 cylıll 1939 perşembe günü saat 15 te kışlada İzmir 
levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacakt1r. 

3 - Talioler nümuııeleriyle birlikte ihale saatından evvel komisyo-
1ıa nıtiracaatları. 3301 

. ......,. _______________________________________________ _ 
lzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

l - İzmir Müıtahkem Mevki Komutanlığınca gösterilecek yerde 
beh•ri 27204 lira 95 kuruş bedeli ketifli iki adet ıaraj İnfa 

' _, f ettirilecektir. İkisinin tahmin bedeli tutarı 54409 lira doksan 

,._ ..!' kuruştur, 
~ - Kapalı zarfla ihaleıi 12 eylul 939 salı günü saat 16 da lz

mirde Kıılada İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyo-

t· · nunda yapılacaktır. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 3970 lira (50) kuruştur. 
4 - Şartname, ketifname ve projeleri her gün sabah saat 8 den 

12 ye kadar ve 14/30 dan 18 e kadar lzmir Müıtahkem Mev-
;. .. ki intaat komisyonunda ve Ankarada M. M. Vekaleti Ema

k in inşaat tubeıinde görulebilir. 
5 - latekliler ticaret odaaında kayıtlı olduklarına ve bu işi yapa

bileceklerine dair ihaleden en az bir hafta evvel İzmir Nafıa 
j Fen heyetinden alacakları vesikaları göstermek mecburiye

/'t';. _ f' tindedirler. 
· 1 - Ekıiltmeye iıtirak edecekler 24SO ıayılı kanunun iki ve üçün

\ cü maddelerinde ve şartnameıinde yazılı ve İzmir Müatah
kem Mevki Komutanlığına dilekeçe ile müracaat ederek 
emniyetçe yaptırılmış tezkiye veaikalariyle teminat ve teklif 

\ mektuplarını ihale 11aatından en az bir ıaat evvel komiayo-
, na vermiı bulunacaklardır. 27-1-6-10 
ı 

IZmir Levazım Amirliği Satın Alma komisyonundan: 
1. - Manisada bulunan Tümen birliklerinin ihtiyacı olan 90000 

ı kilo sığır etinin 2417 1939 tarihinde kapalı zarfla yapılan mü-
' nakasasında teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden mezkur 
• et yeniden kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 8 / F.y

lul/939 Cuma günü saat 11 dedir. 
2 - Hepsinin tutarı 20700 liradır. llk teminatı 1552 lira 50 ku

ruştuı.. Şartnamesi para~ı.z <j>1ara~ komisyonda~ y~riHr .,, Jstek~ 
lilerin teminat makbuz ve mektuplariyle 2490 sayılı kanu
nun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber 
ihale günü ihale saatından bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını Manisa Tüm Satın alma komisyonuna vermeleri. 

22 27 1 6 (3097) 

İzmir levazım amirliği Satınalma komiayonundan: 
1 - Ordu birlikleri için pazarlık suretiyle nakliye koşumu, maki

neli tüfek koşumu, mekkari ve binek hayvanı satın alınacaktır. 
2 -Yaşları üç buçuk ila on iki olacak; bineklerin yüksekliği en aşa

ğ! 1,38, diğer hayvanların yükseklikleri 1,30 dan aşağı olmıya-
caktır. 

3 - Bu evsafta hayvan vermeğe istekli olanların her gün l zmir ,h 
kışlada İzmir levazım amirliği satınalma komisyonuna müra-
caatlan. 3-6 3282 

Bornova tümen ıatın alma komisyonundan: 
J - Kor merkezindeki birlikler hayvanatının yıllık ihtiyacı için 

( 125) ton arpa veya arpa fiyatmm 50 santim fazlasiyle ter
cihan yulaf alınmak üzere açık eksiltmeleri 6 / 9 / 939 çar -
!!amba günü saat on dörtte yapılacaktır. 

2 - 125 ton arpa veya yulafın muhammen bedeli 4750 lira olup 
muvakkat teminatı 356 lira 25 kurustur. 

3 - Arpa vey~ yulafın evsaf ve şeraitini Öğrenmek istiyenler her 
gün ve isteklileri de teminat m akbuz veya mektuplariyle bir
likte ihale günü belli saatta Afyonda askeri satın alma ko
misyonuna gelmeleri ilan olunur. 23 27 1 6 3119 

-12!mir Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: 
1 r- 861300 kilo samanın kapalı zarfla eksiltmesine talip çıkmadı

ğından pazarlıkla eksiltmesi 14-9-939 perşembe günü saat 14 te 
lsatnbul tophanede levazım amirliği satınalma komisyonunda 

yapılacaktır. 
2 - Tahmin bed.eli on yedi bin iki yüz yirmi altı liradı.r 
3 - İlk teminatı 1291 lira 95 kuruştur. · 
4"' - Şartnamesi komisyonda görülür 
5 _ İsteklilerin kanuni vesikalarıylc birlikte belli saatte komisyona 

gelmeleri. 3319 

Gümrük muhafaza genel ko
mutanlığı lstanbul Levazım 
&mirliği satın alma komisyo-
nundan: 

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

3 - Tasınlanan tutarı 18600 lira ilk teminatı da 1395 lıradır. 
3 - Evsaf ve sartnamesi ve numune komisyondadır. Görüle • 

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

sayılı kanu:rnn tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mektup
larını GaGlatada Rıhtım caddesinde Veli Alemdar nan ikin
ci kattaki komisyona vermeleri. 3 6 12 l6 61\2413244 

1 
_ • ~ · . . • lüle kadar Diyep. Dünkerk ve Nor- da olup ~nvers - ~oterdam ve Ams· 

Jerden i ~n:eara ns~~rı veterıner okuJuna bu yıl sivil tam devreli lise - veç limanları için yük alacaktır. ter~am lımanları ıçin yilk yüklemek 
• Y pek :yı derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını <ı:Bosphorus:. vap. 25 iJkteşrinden tedır. 

ve~mış ~lm~k şartıyle talebe kabul edilecektir. 28 ilkteşrine kadar Diyep Dünkerk SERVİÇE MARİTİME ROUMAİN 
steklıle.~m _nşağıdaki nısıf ve şartalrı haiz olması Ia.zımdır: ve Norveç limanları için y~k alacak- . Alba julia vapuru 30-9-39 tari • 

a) - Turkıye cumhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak tır. hmde beklenmekte olup Malta Ce .. 
b) - Yaşı 18 - 21 olmak, ' !zmirden hareket nova ve Marsilya limanlarına yük a• 

c) -.Be~en teşekkülleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde faal biz. AMERlCAN EXPORT LİNES, lnci. larak hareket edecektir. 
mete müsa:t olmak (dil rekaketi olanlar alınmaz.) Ekshihitor vnp. 10 eylüle doğru HOLL.AND AUSTRALYAN LtNlEN 

J.) - T~vı: ~e hareketi, ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak, bekleniyor. Nevyork için mal alacak . ~prıngfontein motörii 30-9-_39 ta· 
. e) - Aılesının hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (zabıt~ vesi.kası tır. rıhmde b~klenmekt:e olup Alls.tral-. 
ıbraz etmek) Eksminer vap. 17 eyliile doğru ya ve yem Zeland lımanları için yak 

A 2 - İ:>teklilerin müracaat istidalarına şu Ye. ikaların bağ1anması .bekleniyor. Nevyork için mal alaca!! alacaktır. f 
lazımdır: tır. FİNSKA ANG . A-B . 

a) - Nüfu~ ci.iz. tfanı ·.- e,\-a MU"-addak sureti. Eksmouth vap. 20 eylüle doğru Saimaa motörü 7-9-39 tarihinde 
b) - Sıhhati haKh:ıııtla t arıı ı ,·~L l ki.iliü askeri hastahane raporu ve bekleniyor. Nevyork için mal alaca.k b?kle~mekte olup Anvers ve Finlan 

aşı kağıdı. Ekscello vap. 26 eylüle doğru b~k- dıya lımanları için yük yüktiyerek 

c) - Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli sureti !eniyor. Nevyork için mal alacak. hareket edecektir . 
b) - OkuJa alındığı taktlirde askeri kanun, nizam ve talimatları tır. İTALİA S. A. di NAVİGAZlONE 

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdiki. te- Pire tarikiyle Reks motörü 8-9- Cenovadan ve 
ahhüt senedi. . 1 Ekscalibur vap. 14 eylülde Pire_ 9-9-39 tarihinde Napoliden Nevyork 

~ e) - Sar'alı, uyurlrnn gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müpte- den Nev?'ork için hareket edecek - için hareket edecektir. 
Ja olmadığı hakkında \'elilerinin noterlikten tasdikli taahhütnamesi tir. NOT: Handaki hareket tarihleri 
(B u gibi hastalıklardan biri :ıe okula girmezden evvel malftl oldukalrı Ekseter vap. 28 eylülde Pireden ile navlunlardaki değişikliklerden 
sonradan anlaşılanlar okulda'1 çıkarılır. Ve bu müddete aid hükumet Nevyork için hareket edecektir. dolayı acentemiz mesuliyet kabu et-
masraflan velilerine ödettirilir.) D. T. R. T. mez. Daha fazla tafsilat için ikinci 

3 - hteklilPr bulundukları mahallerdeki askerlik şübelerine istida Budapest vap. 18 eylüle doğru Kordonda SPERCO vapur acente-
ile müracaat edecekler ve ~üb~lerince ikinci maddede bildirilen evrakı bekleniyor. Tuna limanları için yük sine müracaat edil=nesi rica olunur. 

ikmal ettikten sonra, Aııkarada yüksek ziraat enstitüsü veteriner fa _ alacaktır. Telefon: 2004 2005 
kültesi aQkeri talPbe amiı-Jiğ'ine gönderilecektir. Duna vap. 24 eylüle doğru bekle-

4 Mıiracaat mitddeti: Eylülün yirmisine kadardır. Ondan sonra niyor. Tuna limanları için yük ala - ANADOLU 
müracaat kabul edilmez. caktır. 

5 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şahadetname derecele- TISZA vap. eylül sonlarına ve ya r.rxrr ~v ~tv.\~T ~A7.F.T'P! 
r ine ve müracaat 'lırasına g0redir. lstekli adedi tamam olunca kayıt hut ilkteşrin b:dayetine doğru bek- ı--------------"" 

!eniyor. Tuna limanları için yük ala- Sahrp ve Ba,muharriri 
işleri kapanır. Ye kabul c:diienlere, müracaat ettikleri askerlik şübele- caktır. HAYDAR RÜŞTÜ OKTE.M 
ri ile tebligat yapılır. , ,rn 25 27 31 3 6 12 .15 17 20 3063 U C • .w t ı .. r......11 - ._ TISZA vap. 12 eylüle doğru bekr muM •"'t'ura tı• ,-&11 .. wn· ~ 
Iimir Telefon müdürlügün. !eniyor, Portsaid ve İskenderiye li- .adere manları için yilk alacaktır. HAMDI NOZHET ÇANCAR 

de 0: Kassa vap. 21 eylüle doğru bekle t D A R E H 'A N E S 1 !emir ikind Bevl•r •okd 
1 niyor, Portsaid ve lskenderiye li _ 

J - dare ihtiyacı için satın alınacak «Manesman» tipinde çelik manları iç '.n yük alacaktır. C. Hal.le Partiri bin4ft ~'"'• 
borulu 76 aded direk açık eksiltmeye çıkarılmıştır. SERVİCE MARİTİME ROUMAİN Telgraf: İzmir - ANADOLU 

2 - Muhammeı bedelı (3812) üç bin sekiz yüz on ı'kı' lı"ra , mu- 'fELETl'ON: t7'f8. Posto. kvtun:.401 Durostor vap. 30 eylülde bekleni -
vakkat teminatı 285 lira 90 kuruş olup eksiltmesi 9 / 10/ 39 yor. Köstence, Galas ve Tuna liman- A B O N ı: Ş li: B A I T 1 
t~rihli pazart:si ~ün~ saat on beşte İzmir telefon müdürlüğü lan için mal alacaktır. YUltda 1400, Alta awlılt aoo 
bınasında muteşekkıl !!atın alma komisyonunda yapıla- ICıını.ıtvr. 
caktır. Vapurlann hareket tarihleriyle Yabancı ?Demle\cetlar tçh.ı aenellk 

lste~~ler muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu navlun.la~daki değişikliklerden acen· ı abone O.creti 27 Uram. . .. , 
ve dıger kamın~ ve~aikle mezkur gün ve saatta komisyona t~. mes ulıyet kabul e~mcz. ı • .. GünU geçmiJ nDshalar 25 kuruıtu. 
müracaat edecf"klerdir. Daha fazla ta!s~t alma1': içın ANADOLV MATRAASINDA. 

4 S 
· 1 h •(. ' l (. • 1 '"'rı, 'lt('ıot' ' • 8 ..... · K d d 150 N d W F B Si - ~ artnarr.e er er gun zmır ve stanbul telefon müdürlükle- mncı or on a o. a • . A 1,MJŞTIR • 'l' 
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rinde parasız verilect.-ktir. 22 6 21 7 3019 ~enry yan der ~ee v~p~r acentah~ .---~----------iı· 

1 t b 1 b ı d
. .. d gına muracaat edılınesı rıca olunur. Doktor s an u e e ıyesın en: TELEFON: 200112oos 

tik Muhammen 
Teminatı Bedeli 

Olivier ve sürekô:sı .. 
Limited 

Süleyman Çoruh~ 
1452.38 

3 191.2S 

19365.00 Hastahaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 
13 1000 ki]o Süt, 30000 kilo Pastörize ve 
625 kilo Yoğurt 

42550 00 H astaneler yı1lık ihtiyacı için alınacıak 
92500 kilo Dağlıç Eti - · 

VAPUR ACENTASI 
«Estrellano» \ apuru 27 ağusto'>tA 

gelip 2 eylüle kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

ı.1VERPOL HAT·r r 

Çocuk Hastalıkları Mütehauısı 

Muhammen bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 
ayn ayrı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. ihale 18/ 9 / 939 p _ 
z:lrtesi günü saat 1 5 de İstanbul Belediyesinde daimi encümende y:
pılacaktır . Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde ··
rülcbilir . Taliplerin ilk teminat makbuz veya n'l.ektupları ile 2490 ~:
maralı k<!nuna. g~re h~zırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 
~ d_:..~~Jar~mı en~u~~ne vermleri . _. .. 1 _ 6 1 l l 6 (6701) 

Izmir Telefon müdürlüğün. 

.. opo1·to> vapuru 30 ağustos~ ka
dar Liverpol ve Glaskovv için yük 
alaraktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE - LİNİE 

«Delos• vapuru 23 ağustosta Ham 
bourge, Bremen ve Anversten gelip 
yiik alacaktır. 

Londranın The Hoapi~al For 
Sick Children ve Viyananın St. An
na ve Un. Kinder Sp. Nam hasta• 
nelerinde etüd yapmakta iken' ·bu 
kerre lzmire gelerek Birincibeyler 
sokağında ( 42) numaracla bir mU• 

ayenehane açmıştır. · 
Her gün: 
12 den 2,30 za 
5,30 dan 8 ze kadar hastaları- . 

nı kabul eder. Telefon: 2f10 . 

' 

den 1 T urk Maarif Cemiyeti ÜKuHarı 
1 - İdare ih~iyacı için satın alınacak 4000 metre 50 devreli de- • Gündüz ve yatılı talebe kaydı na başlanmıştır. Ücretler aşağıda 

niz altt telefon kablosu kapalı zarf usulü ile eksntmeye çı- gösterlmittir. Fazla malfunat almak istiyenlerin okul direktör-
kanlınıştır. lüklerine bat vurmaları. 

2 - l\~uhammen b.edeli c1600?> on. altı bin lira, muvakkat te- Ankara Kız ve Erkek Kolejleri 
n:~n~tı 1.200 !ı~a olup eksıltmesı 9 / l 0 / 939 tarihli pazartesi llk Orta Lise 
gum ı saat on bırde İzmir telefon müdürlüğü binasmda mü- Gündüz 60 100 120 lira 

3 
te~ek~il ~atın alı;n~ komis.yonunda yapılacaktır. Yatılı 225 260 285 lira 
lsteklıler, muvc.ık.ka• temınat makbuzu veya banka rnektu- B K L • • 
bu :lt· diğer kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün ursa ız rsesı 
saat ona kadar mezkur komisyon reisliğine .vereceklerdir. · llk Orta 

4 - Şartnameler her gün lzmir ve İstanbul telefon ınüdürlükle- Gündüz 40 
inde parasız verilecektir. 22 6 21 7 3020 Yatılı 185 

Kırkag" aç belediyesinden: /zmir Ege L isesi ilk Orta 
Kırkağaç kasabasına isale edilecek olan koca suyun şehir şebekesinin Gündüz 50 60 

Lise 
50 lira 

185 lira 

Lise 
75 lira 

ilk yapılacak kısmının 2508 lira keşifli tesisat işçiliği 4-9-939 tarihin- Yatılı 160 200 200 lira 

olan memur ve tekaüt çocukla-den 18-9-939 tarihine kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 18-9-939 pazartesi günü saat 10 da Kırkağaç belediy.e 
dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat miktarı 188 lira 10 ku-

Asli maaıı 55 liraya kadar 
rından ve kardeşlerden yüzde on tenzilat yapılır. · . _ .. 

3 6 6495/3241 
ruştur. 6-9-12--15 3312 

lzmir memleket hastanesi baş ta. ,-~------------·--·• bihliğinden: Maarif Cemiyeti 
İzmir memleket hastahanesi 10-15-20 lira ücretli kadın hademesi J Z M J R 

alınacaktır. İaşe ve ibatel~ri hastaneye aittir. İsteklilerin her gün has- E E k 
tane baştababetine müracaatları 6-8-10-12 Yatılı....... ge r ek Lisesi ..... Yatısız 
lzmir Nafia müdürlüğünden; 
ldhalat günnüğünün çatı tamiratı 5789 lira 92 kuruı ketif bedeli 

ile ve 15 gün müddetle açık ekıiltmeye konulduğundan iıteklilerin 

2490 ıayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacakları teminatları ile bir
likte 12 eylul 939 sala günü saat 11 de Nafıa müdürlüğü komisyonuna 

Ana> İlk, Orta ve Lise kısımlarını havidir 
Kayt muarnelesi başladı. Karantina köprüde 141 nci sokakta 

Liseye müracaat edilmesi. Telefon 

_ Lise 2920 Tel. İzmir Ege Lisesi 

_ b~ş.:::~n:al_a~ı..:. __ .. _. _ ~'..7:-6 .•. __ . .. ıaıss) _______ _ ....... · .·~ ....... --.· .- . · .. · .. ·kn.-.a .. tlk .. 3•9•47_._.llllİllllİ·İIİIİt...;~ 
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