
Karol 
Dün kabineyi toplamı~ ve 
Avrupa vaziyeti etrafında 

Her gün ıabahlari lzmirde çıliar Siyasi gazetedir, Telefon No. 2776 '(NU11ia1i lier yerele S 1'uruıtur) 
konuşmuştur 

-----~~~----------~~~------~~-./ 

Garp 
detli 

Ceph_esinde 
Bir Topç ı 

Gece 
Düellosu Olınus • 
Dün 

... 
Oli Sid-., 

r 
,---------------------------------------------------------------------------------------------------~---, 

Almanlar Bu Cephede Şehirleri Boşaltıyorlar. Bilmuka-
bele Varşovanın ahliyesinden de Bahsedilıyor 

---------~--------------------------------=----------·--------------~---------------------------------./ Varşovayı (70) tayyare bombardın1an etti. Paris Mı•JJAı Şef 
ve Londrada da bir hadise geçirildi 

lngilterede 1 
Komünist ve faşist-

ler dağıtıldılar 
Londra, 6 (Radyo) ) -Niyüz Kro 

nikel gazetesinin haber verdiğine gö 
re, İngilteredeki komünist partisi ile 
fa§ist birliii dağıtılmıştır. 

OOOOD 

Yugoslav)'a'da 
Seferberlik yok, 

talim var 
Belgrad, 6 (A.A) - Yugoslavyar 

nın kısmi seferberlik ilan ettiğine da 
ir ecnebi radyolar tarafından veri -
len habetler, doğru değildi~ ve haki

kate uymamaktadır. 
Yugoslavyada yer yer manevralar 

yapılacağından muayyen b.:r talim 

Fransız ve ln~ilizler Alman sanayi 
merkezlerini bombaladılar 

üDeırnovoır 
,,,. 

Sulh da beraber, mütareke de .. Yeni anlaşmanın 
mane\ i bir kıynıeti de Vdrdır 

ii Jf8ek1ç
1
• itkaayyafaarkelıenrdal 

1 :i Fransız tayya· 

devresi için bir miktar ihtiyat efradı • 1 
resi indi 

) Roma, 6 (Radyo) - Bugün iki 

silah altına davet edilmiştir. 

- =*=-· 
Alman yanın Bağ 

dad sefiri 
Bağdad, 6 (Radyo) - Almanya -

nın Irak sefiri, Irak hükft:ı:netinin Al

nıanya ile münasebatını kesip ilanı 

harb etmesi üzerine bugün öğle vak-

ti Bağdaddan ayrılmıştır. 

-=*=-
Mevkuf Çinliler 

Tientsin, 6 (A.A) - İng;Jiz - ja
Pon ihtilafına ve İngiliz imtiyaz mm 

takalarının abluka edilmesine sebe

biyet veren mevkuf Çinliler japonla.. 

rın kontrolü altında bulunan mahalli 

c·n makamlarına teslim edilmişler
dir. 

~ I Fransız tayyaresi Belçika arazisine 
lı'l inmek suretiyle Belçikanın bitaraf-

~
~. lığını ihlal etmişlerdir. Tayyareci· 

1 ler, Belçika arazisine bilmeden in
. diki.erini söylemişlerdir. 

I' Brüksel, 6 (Radyo) - Meçhul 
bazı tayyarelerin Tirlemon afakın
dan geçerek Brüksel civanna yak-

Cephelerde bornbardrnıan t !aştıkları görülmüş ve dafi topla-
Paris, 5 (A.A ) - Dün Pariste im- nu takviye eylemektedir. rile uzaklaştırılmıştır 

zalanan ve bugün neşrolunan Fran Bu paktın ayrıca bir de manevi 1 Hükumet, bu hadiseyi muharip 
sız _ Polonya protokolu Fransa _ İn- ehemm:yeti vardır. Çünkü Alman- devletler nezdin~: pr~testo etmiş-
Jriltere - Polonya müttefikler bloku- - DevAmt 3 ncü Salıifede - - De\:amı 3 ncu Sahıfede -

CEPH 
Ber line göre Par:s-Lo V:-'rşov dray.a 

, ., 
a. gore 

-... 
Roma, 6 (Radyo) - D. N. B. Al- gore 

man ajansı radyo ile haber veı·iyor: ---oooo Alman kuvvetleri, bütün cepheler- Garp cephesinde: 

Varşova, 6 (A.A) - Resmen bil
dirildiğ ne göre eylülün dördüncü gü 
nü öğleden sonra Alman tayyarele -

Bitaraf/ar de hakimdir. Cenup cephesinde, Kro~ ~ondra, 6 (Radyo) - Garp cephe 
kovi şehrine doğru ric'at halinde bulu- sınde: 

b Carac~s, 6 (A.A) :-: Venezuella nan Lehistan kuYvetlerini takip etmek Londra gazetelerinin Lüksemburg 
ftaraflıgını ilin etmıştır. - Baştarafı 3 ncü Sahifede - - Baıtarafı 3 üncü sahifede -

ri Varşova üzerine bir akın yapmış
lardır. Akına 70 bombarchman tay -
yaresi iştirak etmiştir. Şehr:n üze -

- Devamı 3 üncü sahifede ·-
Londra, 6 (Radyo) - Birazilya 

eumhur reisi, bitaraflık hakkındaki 

iki kararnameyi ,bugün imzalamış -
tır. Amerika da bir konferans 

1 

Llma, 6 (Radyo)" - Peru reisi -
cumhuru, bir kararname neşrederek, 
l-eru httkQmetinin Avrupa harbinde 

bitaraf kalacağını bildirmiştir. 

r 
Alman yada 

Yoksulluğun bazı 
tezahür ieri 

Lnhey, 6 (Radyo) - (Telgraf) 
adlı Hollanda gazetesi, Almanyada 
bir takım yeni kararların tatbik 
Zlıevkiine konulduğunu haber ver
:tnektedir. Tütüncü dükk!nları ta-

·- Ruzvelt'ın daveti kabul ed.ldi 

Dün Sovyet Rusyanın Ankara 
buyurdular sefirini kabul 

Ankara, 6 (A.A.) - Reisicumhur Bir saatten fazla süren bu kabulde 
İsmet İnönü bugi.in saat 16 da Sovyet Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu da 
büyük elçisi B. Terentiyefi kabul et- hazır bulunmuştur. 

miştir. 

** 
lktısadi harp 

lngUtere, düşmanın iktısadi 
hozacakt1r teşkilatını da 

Londra, 6 (A.A.) - İstihbarat ne- iktısadiyatının muhasematı iyi bir şe-
zareti iktısadi harp nezaretinin son kilde idare etmesine mani olmak için 
harpla ihdas edilmiş olan abluka neza- bu iktısadiyatın teşkilatını bozmak
r tine tekabül ecleceğiııi haber vermek tır. 
tedir. Bu nezaretin gayesi düşman 

1 anmalı mı? 
lhHyatlC! telakki edilecek haberler 

Varşovaboşaltı ıyormuş 
Mareşal R. Smigli 

çekilmiş! 

00 

ya sefiri Pal' -ı. 6 (Radyo)· - Fı ısız kabi
nesinde yapılacak tadilatta muhtelif 

Atina, 6 (lladyo) - Ba~,·ekil M e 
nezaretler alacak zevatın ihzari lis 

taksas bugün İtalya st.firini kabul t esi yapılmış Ye ba~vekil Daladi~·c ta 
ederek kendisi ile uzun müdrlet ko-1! rafıııdan cumhur re:::;i Lebruna ve -

mı.muştur. rilmıştır. 



l stanbuz 'da 
Gıda maddeleri stoku 

çoktur 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Valimiz 

B. Lütfi Kırdar, ihtikara sapmak is
tiyen bazı tüccarlar hakkında matbuat 
mümessillerine şu beyanattn bulun
muştur : 

- Gırla maddeleri stoklarımız çok. 

Eksportlayn Amerika ı kumpanyasile Hollanda kum
panyaları nakliyatı kabul ettiklerini bildirdiler 

tur. Halkm, ihthaçtan fazla mal alıp İstanbul, 6 (T.elefonla) - Akde- panyn ı, ihracat mallarımızı Avru- hk h:Ltını öniimüz~e~i cuma günü 
saklamasına ne r zum \e ne de sebeb nizin harp rizikolaı ı, 6 den 7 buçuğa, paya nakletmeği kabul etmiş ve key- açmnga karar vcrmıştır. 

d G d dd ı · · f' tl · · .. k •. "kO . . b . B 1 bmlml. 6 (Telefonla) - Ifol-var ır. ı n ma ~rının ıa .... rmı Amcri :n için yi.izde uçten ona yti - f;,yetl hu metımıze lldirmiştır. u 
1 11 ·· · ı d ~ landa Yapur acenteler, ma arımızı yukseHenlerı c a an ırncagız.~ selmişt'r kumııanya yakında 1zmlrle 1stan- . kl t ~. k * ___ . . . . ' .. . .. AYrupa lımanlarına na e megı a-

. · Kumpaıu ahır, baltık denızı ıçın bula vapurlar gonderıp mal yukle- bul etmişlerdir. Bu kumpanyalar ya-

y ala dır sigorta yapmamaktadırlar. 1 İneğe başlıj acnktır. 1 kında ihracat merkezlerimize vapur 

Sm.gli Ritz İstifa Amcıikn Ek poı1layıı vapur kum- Denizyolları idaresi, İzmir-Ayva- göndereceklerdir. 

etmedi o ya- Macaristan Köse ivanof 
Roma, 6 (Radyo) - Polonya sefa- Yugoslavya s~firile 

rethanesinin neşrettiği re.,mi bir t.eb. k 
liğde, Mareşal Smigl lUdzin istifa et- A~asında bir ademi teca vi.iz misakının onnştu 
tiği hakkındaki haber rc"men tekzib Sofya, 6 (Radyo) - Başvekil Kö-

olunmaktadır. akdt için baş:ıyan teşebbüs yürüyor .se !vanof, bugün Yugoslavya sefiri-
** ni kabul etmiş ve uzun uzadıya ko -

1 1 
Bükreş, 6 (Radj o) - Bu gece kral bulunmuşlardır. nuşmuştur. 

talyafl Vapur arJ Karolun riyasetinde toplanan kabine Hariciye nazırı Garenko, harfe! va- ---=o*o ·---
umumi vaziyeti uzun uzadıya müzake- ziyet hakkında izahat vermiştir. 

Kö >tenceye kadar re etmi tir. Mecliste, Başvekil Arman Alakadar mehafilde söylendiğine Mısır 
eferle.,.e baş ıvor Kaline ko, Hariciye nazırı Gafenko, göre; Romanya, :.\Iacaristan hükO.me: .,... '- .. h .. - . L .b 

S • kralın milşavirler;nden .sabık Başvekil tiyle bir ademi tecavüz misakının akdı GrRarıı ıroıyes! r yo 
Bilkreş, 6 (Radyo) - İtalyanın Tatare~ko, Nikola Grifor, ::\Iirunesko, için başladığı tcşclıbüsata devam et- ceryJıesblde 

Köstencedeki vapur kumpanyaları, Kaianninesko ve general Yani hazır mekteclir. 
İtalyan vapurlarının, yarından iti
baren muntazam seferlere başlıya
cağını haber vermişlerdir. Evvela, 
Adriyatika kumpanyasına mensup 
vapurlar Köstenceye gelecektir. 

Bugünlerde Köstence limanında 

birçok vapurlar bulunmaktadır. Bun
lann hepsi mal yüklemektedir. Bun
lar arasında bir İngiliz vapuru da 
vardır. 

-=·*·=-
Sevindirici ha-

berler 
llütiJn dominyonlar 

hazırlanıvor 
Paris, 6 (A.A) - İngiliz domin

yon1arından gelen haberler memnu
niyet uyandırcak mahiyettedir. A -
vusturalya, Yeni Zellanda kendileri
ni Almanya ile harb halinde addet
mektedirler. 

Kanada parlamentosunun içti -
mamdan sonra vaziyet alacaktır. 

Cenubi Afr"kanın hayrihahane bir bi 
taraflığa riayet edeceği ve bu saye -
de İngilterenin Kap yolundan istifa
de ederek lima.nlnrı kullanabileceği 
tahmin edilmektedir. 

11 

A dliye Vekili 

** Amerikan matbuatı 
S:!ah!ara konulan anbargonun, 

Fra sa ve lngiltere için 
kaldırılmasfnı istiy~1· 

Son Dakika: 

lngi ltt>re Kralı 
Askeri tayyare istas

yo,,.,/arını gezd; 
Londrn, 6 (Radyo) - Kral al -

sa tmamaktadır 

G ·,n,. dt: nizciferinı ·z r 

!)9 

21817 

7 50 
14 

Vuhakemelerin çabuk 
bitirilmesini istiyor 

Mukabil taarruz 
1stnnlrnl, 6 (Telefonla) - Deniz F"yatlar te bit edileınecli 

lisesinden 26 genç, bugiın merasimle incir 
şahatletnamelerini almıştır. Yeni de- 1457 Tü ile T ·n ·r Ş. 7 
nizcilcrimiz andiçmişlerdir. J 028 Şrırif RPm. · 8 

10 50 
14 

13 25 
15 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Adliye 
Vekli B. Fethi Okyar, bütün müd
deiumumiliklere gönderdiği bir ta-

mimde, muhakemelerin teehhüre uğ 

radıfından dolayı şikayetler aldı._ 

ğını bildirmiş ve bundan sonra, bu 

--=·*·=-- 473 İzzi ve Ali Fesli 10 25 11 75 

g:bi hadiselerin, hakimlerin terfiine 

mlni teşkil edeceğini kaydeylomiş -

tir. 

Atıl vın dalma 
tecrübeleri 

I l G 1 n ,. <:1!.denlev 228 M. H. Nazlı 9 12 Leh orc l! 1 arı, A' ma ·1 a-rı n ıücumu- e e e~' ; . l 127 t. N. Benmayor 8 12 
l\lilli Müdafaa Vekaleti muhasebe- 52 Alb:ıyrak 9 9 

n U k • ffi a Cr a ffi U V af f '1 k 0 
1 d Ular cisi B. İbrahim 1stanbuldan gelmiştir. 39 1. T·d·an mah. 11 14 

.. ~ Birkaç güncl 0 nberi şehrimizde bu- 26 Muhtar Ataman 10 10 
Varşova, 6 (Radyo) - Umumi ka-ımanların hucumunu kırmaga muvaf- lunan Yozgad belediye reisi B. Safer ---

rargahın resmi tebliğine göre; Leh or- fak olmı~şlardır. . Eronad, bugün İstanbula gitmiştir. 3430 YekOn 
dulnrı, Varta, Çerkov ve Karnyenskdel Şnrkı Pru~ya cephesınde kayda şa- 17758 Dünkü yekun 
mukabil bir taarruza geçmişler ve Al- yan bir şey yoktur. Taşla yaralamak 

** 
Hava kurun1una 
yardım ede im 

Halkımızın hava kurumuna yar· 
dım\arı devam etmektedir. Yardıma 
iştirak edenlerin d.iğer bir listes 'ııl 
neşrediyoruz: 

BB. Ahmed Mümtaz (İstanbul) ı 
Abdullah Naci Terzi, Mehmed Kartı 
oğlu ve ortakları Selamet kutu fab
rikası, Hayrullah Gnyret kutu fab .. 
rikası, Sndettiıı makine ;maliithaneo 
si, Suphi Erkin tüccar1 Nefi ve Hem· 
si konıi~yoncu tüccar, Ahmed Etem 

Buldanhoğlu, Galya Aııtuan otomo
bil lastikleri satış yeri, Ali Burkut 
levazımı bahriye, Ş. Kalomeni elek -
tr:k le\: azımı, Ş. Priınus Elb'se te -
mizleme yeri, Ali Riza Yeniler, Sadık 
Akseki, Ata Sınmaz, IIulUsi, Mehmed 
Akseki, Cemal Tokay, l\Iahmud Se.f· 
gül, Hüsnü Ôzay, Anam Alazraki, 
Selaheddin Zıhna, İzzet Göldeliı 
Süleyman Gillmez, Behor Kohen, A· 
l' Dayıoğlu, İbrahim Yılmaz, Ali Rl
za llünler, E. R. Roditi, Anadolu in
ldşaf şirketi, Necati Börekçi, Sarda, 
Seyit Yusuf Kııragözoğlu, f,.mail ikin 
ci belediye caddesinde, Mehmed i -
kinci belediye caddesinde süpürkeci. 
İbrahim ikinci belediye caddesinde 
kahveci, Öztok ve Şaul Elb.<1e UtücU 
sü, Sabri paket:ş ik'nci belediye caq 
desinde, Mehmed Ylimlü ikinci bele 
diye caddesinde kağıtçr, Siman N::ı -
mus ikinci belediye caddesinde çu-

l 
valcı, Abdurrahman beled·ye civa • 
rında kahveci, j. Pepa Dimitrj tflc • 
rar, H. Hüsnü elektrik levazımatı , 
Penetti Paryente tüccar, Ahmed Pa. 
landuz, Nakliyat ve emanetçiler şir 
ket', Burla biraderler, Hüseyin Hi.i;;. 
nü tüccar, Salih ve Me~med otoma 
bil tamirhanesi, Mehmed ve Şevki 
tüccar, Şamuel Bencuya tüccar. 

Fuarda 
Güreşler olacak 
Türk ve ecnebi profesyonel gtt -

reşçi1cr, fuar sahasındaki açık hava 
t yatrosunda güreş müsabakaları ya 
pacaklardır. Proğram hazırlanmak 
iizeretlir. 

İstanbul, 6 (Telefonla, - Atıla -
yın dalma tecrübeleri bugün yapıl -
dı. Garp cephesinde 

Kuruçay mahallesinde Baki oğlu 
Şaban ve karısı Emine, Neşet karısı 
Zekiyeyi başından taşla yaralamış -

21188 U. yekun 9 eylül kurtuluş bayramı şehrirniı 
Zah'.re borsası de parlak şekilde kutlulanacaktır. 

fzmir Fuarda 9 eylül gecesi, hava fişekleri 

45 T B vd 5 50 6 125 atılarak muhtelif eğlenceler tertiP Alacak meaelesinden on ug ay l'k / olunacaktır. Fransız kuvvet erin~·n iı e eman- Alsancakta Mesud:ye caddesinde p ARA BORSASJ -=·*·=-
İstanbul, 6 (Telefonla) - Temyiz İngiliz tebaasından Tumas Sara ve Feci kaza 

mahkemesi azalığına, İzmir ceza hll- la r l n1 u va F fak iye t le ile r I iyo r Yunan tebaasından Minos, alacak ANKARA Bergama da s:ndel köyUnde Halil 
kimi B. Ramaza'1, İzmir mülga asli- · meselesinden biribirini döğmü'şler- Sterlin 5·55 İbrahim oğlu 18 yaşında Halil Q(I) .. 

Paris, 6 (Radvo) - Umumi karar yette bulunmuştur. Ordumuzun kuv- dir. F Fraııgı 5 1377 
""'e hukuk mahkemesi azasından B. J • N t B f. tl B d k: 1ü, babasının tabancasını kurcalar· " gfLhın neşrettiği son resmi tebliğde ele vei maneviyesi yerinde ve iaşe mun- o0··1rmek , 0 u ıya ar orsa a ı mu 
Bilal, İzmir asliye hukuk hakimliği- .. ~ 

1 
- .. t ·ad· - ken ateş aldırmış, sekiz yaşında kar 

n liyor ki: . tazamdır. Kara taşta Şehid Fahreddin mev- nme eye mus enı ır. d . H . . k 
1 

Jc 
ne, İzmir mtllga asliye mahkemesi Bu gece saat 21 de ilk elemanları - Pari::ı 6 (Radyo) (Peti Pariz D 

1 138 06 
eşı ayrıyeyı azaen yara ıyara 

azasından B. İzz.et, İzmir ağırceza ' - - ki:nde Musa oğlu Hüseyin Çelik Si- t 0 .ar F 
30

·
9525 

öldürmüştür .. Hadise tahkikatına ao· mız garb cephesinde diişI\1anla te - yen) gazetesinin cephe muhabiri ya- per, Hasan oğlu Hüseyini döğmUş _ svıçre • . r 
1 

k 
azalığına, İzmir mülga asliye mahke- ma.: ederek muvaffakiyetle ilerlemiş zıyor: t"' Flor:n 73.3lö ıyece e on~uştur. 
meal azasından Abdurrahman, İzmir ler<lir. I<ıtaatımız, Alman toprakla- Rinoda, bugün şiddetli muhaı·ebe- ur. 

22 
Pası/ korunma 

l 1 . .. 1 Sarkıntılık P.elga .972ö \T'f~ t .f k k i~V'O· as iye hukuk hakimliğine, zmır mu - rındn du"şmanın otomatik silahları·y- l.er olmu!"tur. Fransız topçusu, Bade- 1 t _ T.r 
32 88 

ı aye pası orunma om • 
>ı Karantinada nönii caddesinde c:ıve" J'\.r B 

ga asli~·e mahkemesi azasından B. ı 1 1 11 kl\t · F d ·ad ı1· · Nyt · R f .. ti L d b k nu, dün vilfiyette vali muavini · ., le karşı aşmış arc ır. eri hare a yı Ve nrono ar ormanını şı e ı Halil oğlu Mustafa Yeniçınar, sar - o - u ı~ a nr on ra an a- E . K . r-. d 1 ıı; 
Müfid, İzmir ticaret mahkemesi esnasında tayyarelerim:z de faali- :;urete bombardıman etmişlerdir. hoş olarak Abdullah oğlu SelS.hed _ sının paritelerine göre borsaca tes- m~fn k ırı~ın re~s1 ıg.n hekktopdan~az~ azalığına, İzmir mülga asliye mah- b ı •• k b d 1 k trw· b·t a·l 1 t' pası onuşma ış erı a · ın a 

~.m:=~~·~~k~~~i:ı~:.·r:~:~·~ü~~~ Ce. e uttarı o!? azın a :~~:ı;~;;~~'.'' e ıgındon zabıtaca ~;Hr;:~· ve "f AHVILAT kararı~.:~=~ş!:i.nme kôğ .. laro 

asliye hukuk reisi B. Hüsnü, Samsun F d d Fuarımızı A N K A. R A BnndRn sonra evlenmek istiyenlerft 
asliye hukuk hakimliğine, İzmir mUl- lngiliz ve ransız o~anmasın an .. el 1938 "b 5 F. ve ikramiyeli 19.- kağıtları para!'IJZ veıilecektlr. 
ga aaliyemahkemesi azasından Bay 133 parça gem· toplandı 17 Gu·· nde 1935 ikrnmiyeli Eı·gani Hl.-
Rifat, İzmir ağırce.za mahkemec;i aza- ,., 1 Sivns - Erzurum hattı istikrazı I. 
lıiına İzmir mülga asliye hukuk mah t . . . 
k '. B t .1 ! . t' Cezayir 6 (Radyo) - nO'ılız ve

1
Du rlonanmmıın, Akdeniz fılolarına il- 366, 728 kl.Şl·. ~~ ..... zd 19.SO emesı azasından . <1maı zmır l- ' . . . .- E 

. 1 • ~ .· F ansız donanmasından 133 parça ge.Jtihak edeceğı söylenıyor. Sivas - · rzurum hattı istikrAzı III. caret mahkemesı aza ıgıııs.ı. ..... w ın r 
iilmiolerdir imi buaun C•belüttnrıkta toplanmı~tır. .. 19.20 

tardır. 

Adliye tayinleri 

R 
Saat 13-17 t30-20,30-23 Ajans 

Haberleri 



7 EYLÜL 1!>39 Perşembe (ANADOLU) (SAHİFE: 3> 
--~~~--~~----~--~~----~ ~~~~~--~--------------------------------------------~.;... ____________________________________ ...,,. ____________________________________ ...... ______ .... . 

Silahlar yan yana! 70 lonJra-Parise lieiçika afakındakı ,. 
gore 

- Bnştarafı 1 inci ıahifod 
\·e Bruk iden aldıklnrı haberlere 

rş vayı 

mbar 
tayyare 

man etti tayyareler 
-Baıtarafı linci sahifede- lngiliz, Fransız bahriyesi ile, lngi· 

- Ba,tarafı 1 inci sahifede - kaclar mecburi askerlik kanununu, tir. j• L h d J A J göre Majıno ve Zigfrid hatlarında ge
ce şiddeti" düello olmuş ve bütün ge
ce devam etm"ştir. 

yanın Polonyal·a karşı taarruzda bu avnm kamarasından sonra Lortlar Brüksel, 5 (A.A) - Bugün fev- iZ, e OT USU Se am aşıyor 
lunduğu bir sırada dost devletlerin kamarası da kabul etmiştir. kalti.de içtimnn davet olunan Belçi- Paris, 6 (A.A.) - Fransa Bahri- iblağ etmenizi rica ederim. 

Alman ~ehirleri ho§nltılıyor ı 
Zurih, G (Radyo) - Noye Zurihe 

Çaytungun verdi"i hah ılcre göre 
Almanlar, gnıp hududundaki Alman 
şehirlerini tahliye etmişlerdir 

menfaat birllğini teyid etmektedir. Kanunun mer yete girmesi için ka parlfimentosunda hükumetin bir ye nazırı Campinchi, amirallik birinci Pari::;, 6 (A.A.) - B. Guy Lachamb-
lngiliz - Polonya ve Fransız - Po- kralın imzası kalmıştır. beyannamesini okuyan başvekil Lordu Win:ston ç çilden aşağıdaki re, B. Kingley Wood, dün aşağıdaki 

'onya anlaşmaları bilhn sa müttefik Pierlot, Belçikanın bitaraflığını mu- telgrafı almıştır: telgrafı almıştır: 
devletlerin mUtareke veya müsala - ı · •• haf aza edeceğini söylemiş, muha- 4:Amirallik birinci Lordu vazifesini Hava kuvvetlerimizin müşterek da. 
hayı ancak müştı>reken aktedeb.le- er lne gore ripler verdikleri garantiyi memnu- yüklendiğim şu sırada Fransız bahrJ-!va için bir kere daha birleşmiş olduk-

Almanya tayyareleri: ceklerin: derpiş tmektedir. - Ba§tarafı 1 inci aahifede - niyetle kaydeylemiş ve Belçiknmn ycsiyle birlikte bir kere daha çalışmak hırı bu fevkalade anda İngiltere kral-
Pari , 5 (A.A) - Dün akşam F- tedirler. kendi müdafaa vasıtalarını arthra- lfırsatını elde etmiş olmaktan mUtevel- lığı hava kuvvetleri namına size '"e Londra, G (Radyo) - Alman tay

:rerelcrinin İngiliz hudutlarına yak· 
laştığı haber alınmışsa dn bu ta) J n
reler, İng"ltere arazisi üzerine gele
ınemişlerdir. 

ransız hnr·c·y nazırı Bonnet ile Po- Yarnof şehri A!man kuvvetleri ta- cağını ve icabındn i:stiklfılini her liu memnuııiyetimi size bildirmek is- Fransız hava ordusuna bir itimnd me
lon) a büyük ç· i Lukasicvvicz 1921 rafından ele geçirilmiı»tir. Bütün sınat va ıta ile mildnfaa eyliyeceğini bil- terim. Yakın bir istikbalde sizinle gö- sajı isal etmeği arzu ettim. Şuna ka· 
''e 1925 Fra z - Polonya anlaşma- tesisat ve falııi alar, tamamb le Al- diı mi tir. 

1 
rüşmek fırsatını bulacaf,rımı ilmid edi- niim ki gelecek günler, mazide olduğu 

Alman vapurlarının müsaderesi: 
laıınn atfen bir protokol mzalamış- manların el!ne geçmiştir. ., yorum.> 'b" d . •t· d . 
!ardır Bu pıotokolu k dd e . k b. arsot a ua gore c . h" b . t• gı ı aramız a nvnı 1 ıma ın, R)'llı ar-. · n mu a em sı Alman tayyare.eri de, sı ı ır şe-ı • y ampınc ı şu ceva ı vermış ır: _ : . . . . . 

Londra, 6 (Radyo) - Bahriye 
lort nmirallığı, deniz suları kapan
dıktan sonra anavntanln müstemleke 

şudur: kilde, Krokoviye giden düşmanın ric'at -Baştarafı linci sahifede- c:Fransız bahriyesinin kardeşce bir kadaşlıgın, aynı sıkı mesnı bırlığının 
Fransız ve Polonva hUkOmetleri, vollarını hatları köprüleri bombardı- . t 1 b b 1 t 1 nrkadaşlık zihniyetiyle teşriki mesai mevcud olduğunu gösterecektir. : . • • • rıne a 1r.p ve yangın om a arı a ı -

Fransa - Polonya ıttıfakına tama - man etmektedirler. edeceği ı:anlı İngiliz bahriyesinin ba- B. Guy Lachambre, şöyle cevap ver-. . mıştır. .,. 
,.e domiyonlarda kalan bütün Alman miyle müessir kılmak !stediklerinden Leh tayyareleri Lodz hnvalısınde- Tayyareciler bilhassa fakir halk- şında sizi bir kere daha görmekle bnh- rniştir: 
vapurlannın müsaderesini bildirmiş- l\Iilletler cemiyetinin bugUnkil vazi- ki faaliyette kat'iyyen mukabele gö;:ı- la meskun olan mahallelere taarruz tiyarım. Ben de sizinle yakında görliş- cBeni fevkalade mütehassis etmiş 
tir. r~tini nazarı itibara alnrak, başka termemiştir. etmişlerdir. 15 kadar ölü ve bir çok mek fırsatını bulursam pek bnhtiynr ol:ın telgrafınızı ordumuzun şefine g6n 

Bir iltica: bır devlet tarafından taarruz \·uku- 'Mf.,DE.NIYET· 1 d "'l .1 d bi . b" olacag-ım. derdim. İngiltere krallığı hava kuvvet-
• .. J • yara ı var ır. ~~ erm. er en rı ır 

Londra, 6 (A.A) - 2,000 tonluk unda karşılıklı yardım tunhhütlerl- Kovno - Litvan"·ada - 6 (Radyo)- k . b ·, b t t · t" Londra, 6 (A.A.) - 1\Iareşal Smfg- !eri nlimınn izhnr etmiş olduğunuz his-. . . . ,, çocu guı u una ı::oa e e mış .r. 
Alman Helglond vapuru Puorto - nın mevcut ıttıfak anlaşmalarına ıs- Lehistanın Litvan"·a kısmına isabet T d f" t 1 7 Al t I"' Ridz, general İronsfde'e e."ağıdaki si"·ntın, Frnn ıı hava ordu u hisslya-. ·-· . . • ,, ayyare a ı op arı man ay ,, v ,, 
Colombiaya iltcia etmiştir. Vapur. t"nad ettıgını teyıd hususunda mu· eden hudud kasabaları Alman tarafın · d" ·· ·· ı d. B ı d telarafı gündermiştir. tına tekabill etmckt olduğundan ve · yaresı uşurmuş er ır. un ar an • 
bir İngiliz harp gemisi tarafından ta. tabık ~almışlardır. dan bombardıman edilmiş ve tayyare- başka bir düşman tayyaresi de bir cBüyük Britanya imparatorluğu- mü terek bir da\ · 

0

'1 ve nyni ide 
kib edilmekte idi. Aynı :ama~da, m~zku~ anlaşmn - ler, yangın bombaları atmışlardır. Ba- ormana düşmUştür. Bu tayyare aran nun İngiltere ile Polonya arasında müş uğrunda bir kere d hn birleşmiş olan 

Tehlike iıareti: ları aşagıdakı taahhütlcrı taznm - zı kasabaların yanmakta olduğu görUl- kt d terek olan hürriyet ,.e adalet idealini havn filolarımız nrnc-mda mevcud olnn 
d t . d 1 A • i ma a ır. 

Londra, 6 (A.A) Bu sabah n:un e er sure m e te akkı ett kler mektedir. Varşova, 5 (A.A) _Umumi ka _ ihl!ıl etm~ş bir millete knrşı Polonya- tam itimadın ve sıkı mesRi birliğinin 
Londrada tehlike işareti verilmiştir. nı de beyan ederler. -Protokolun Brombcrg hattı: Ah b 1 t bl·- · nın yanıbnşında ~ilnhn arıtmış olduğu rnemleketlerimiı tarafından mlldaf:ıa dört . dd · rarga ın eş numara ı e ıgı: 

Klel akını: ma esı - . . . Berlin, 6 (Radyo) - D. N. B. (Al- Düşman hava kuvvetleri, bfitiln şu anda majeste kralın şanlı ordusuna, edilen davanın mu ·affalnyetini temine 
Londra, 6 (A.A) - Siyasi mnh- Protokolun bu metnı İngıltere ıle man aJ·ansı) bildiri"·or· 1 k tt t 1 d t Polonya ordusuna kardecoce selamını,mcdnr olacnmndnn emin olabilirsiniz. 

T) 1 . _ ' ,, • menı e e e aarruz arına evam e - " o• 
fellerde söylendiğine göre, bugüP 0 onyn arasında ımzalanan 25 agus Bugün Alman toprakları afakında kt h" l · k k 11 . . . me e ve şe ır erı ve as er o arını c<•***>>>-----
avam kamarasında İngflfz tayyare- tos 1939 tarfhlı anlaşma metnı ıle hiç bir Polonyalı tayyare görülme- b b d ·! kt d" 

k · I" ·ı İ .1 . om ar ıman e~ eme e r. 
!erinin kiel üzerine vaptıkları akın nu nyesesı · ransa ı e ngı terenın ""'ı'ştı'ı• p ı h k 1 · C h • .; . . '" . o onya ava uvvet erı eze a-
hakkında beyanatta bulunacaktır. Polonyaya karşı aynı vazıyette bu - Bromberg şehri Alman kuvvetlerı' m R d k t k ı d · ı ovv ve a oms a mm a a arın n 

Batan vapurlar: lunduklarını g6~termektedır. 'arafından zabtedilmi"lir a·· hl Of ı · · ü L 1 . ' ~ · uşmanın zır ı m reze erını m es-
Malmoe, 5 (A.A) - cArbete> ga- ondra, 6 (A.A) - stıhbarat na- Ilerlin 6 (Radyo) Lehi:;tan mem -· b" t d b b d t · t• 

B 
• . . . • - :;ır ır arz a om ar ıman e mış ır. 

zetesinin yazdığına göre milliveti zırı · ~e\•ılle Hcmderson ıle Berhn- eketlerine dönmek üzere iken hareket- n·· 14 t • · · dil ü ·dük 
O d k" N' ·ı· ı· t· · ')Ok" . b 1.• uşmanın ay) arcsını ş ı . 

ıneçhul bir vapur daha resundun e 1 ıgı 1 se nrc n n •> ışıye a ıg erine mU;;;aa<le olunmıyan Alman ~e B" · lt t · ·· ı · d'" , A . • • ~ - ızım a ı ayyarem:z us erme on-
cenubundn bir Alman maynına çar- o.an erkan ve memurinlnın diln öğ rarethanesi erkanından iki kişi Lehis- mem ştir. 
Jıarak batmıştır. Fakat vapurun en- leden sonra Almanya • Hollanda hu an tarafmdan serbc,.;t bırakılmı;;; bu c b4 b4 h · d d ·· 
k dudundn kilin Oldenzetıl istasyonunu 

1 
b'l Al · 1 D . "'' - cnu .1 .gar 1 cep esın e uşma • 

azı bulunmndığrndan iııfi1akın di- ıa mu rn ı mnııya cıa an.marka nın tazyıkı Wartu _ Szc~ercovv. Ka-
g• b' b t ·1 · ı · l terketmhı olduklarını bc>''an otmfco_ h d il d . . . . 'er ır se ep en ı erı ge mış 0 ması . • ,,. Y- u uc arın a teYkıf edılmış bulunan mıeıısk hattında duı·clurulmuştur. 
d ht ld' tır. B r kfl!: saat sonra sef.r ,·anında .1 .. Leh . . .. a mu eme ır . - . ~ı sıyas sını serbest bırakmış. Poznanyada sükunet: 

Ancak bütün Malmoe civarında ve yanmdakıler Rotterdama gelınış- larılır G ' . . . . . 
ı d" y k d ! ·a d t t · d.) nıa garnızonu şıddetlı bır çı-

Limhauna g~lmesi beklenen Letonya- er ır. n m a ngı ercye av e e Alman tebli.ı1-i: k h k t• d"" d 
· b ı ki d H · d - ış are e ı yapmış uşman an top, 

1ı cUmanta> vapurundan şimdiye ka- rr.ış u ur.aca ·ar ır. epsı e sag ve B ı· 6 (R d ) - · .. . 
1. a· Al d b • d kl er.ın, a yo - Alman ajan- agır mıtralyoz ve es.r almıştır. 

dar hiçbir haber alınnmamıştır. ~a ım ır. manya a uıun u arı b' br- · .. 4 

sırada sıkı bir ııez:ıret altma alın • ~mm ır te ıgıne gore, şarkı Prusya Paris, 6 (Radyo) - Ajans Hava-

Doktor V eizman 
Açılan miicadel~de Yahudilerin in. 
gLtere ile her her olduğunu bild.rdi 

Londra, 6 (A.A.) - Yahudi ajan- di ajansı ile mandater devlet arasında 
sı milclilril Dr. Wciznıann, B. Çember- ~iynsi sahada noktai nazar ihtllaflnıı 
Jcyna göndermiş olduğu bir mektupta -;ıkmış idi. Dr. Weizmann, şöyle diyor. 
Yahudi ajansının demokrasilerin da- - Daha mübrem zaruretler knr
vası için açılmış olan cidalde fnğiltere- şısında bu ihtilfifları unutmakla bahti· 
nin ynmbaşındn mevki almağa karar yarız. 
vermiş olduğunu temin etmiştir. Ha- B. Çemberlayn, doktora hararetli 
tırlardadır ki, son zamnnlnrdn Yahu- teşekkür etmiştir. 

Harp raporları: mışlardı. hududundaki Lehistan kuvvetleri şid- sın Varşovada Pat ajansından öğ -
Paris, 5 (A.A) - İlk harp rapor- oo 

lnrı pek kısa ve kat'i muharebelere Paris, 5 (A.A) _Kırk yaşından cletli bir tazyik altındadırlar. Bu cep- rendiğineg öre, harb Plong ve Se - o·kk f 
nid malQnıatı ihtiva etmiyorsa bum: fazla olan par!arnento azasının mc - hede on bin Leh askeri esir, (GO) top snno istikametinde şiddetle devam - - Doktor ----ı 1 at • 
hayret etmemek lazımdır. buslukt:ın ist:fa etmeks zin asker o- itinam edilmiştir. dadır. Cahit Tun er Londrn, 6 (A.A) - İstihbarat ne, 

l914 ağustosunun Hk günlerindP labilecekleri hakkındaki emirname- Alman tayyareleri, ricat hali11deki Varşova, 6 (Radyo) - Dört Al - zareti tebliğ ediyor: 
de bOyük muharebe olmamışbr. Bun nin bu sabah resmi gazetede intişa- Lehistan kuv\•etlcrini bombardıman et- mnn pnraşütcüsü, hudud gerisine in- Sinir hastalı kf arı Alman tahtelbahirlerinin tnkib 
dan başka 1914 harbi ile bugünkü rı ilzerine 100 mebus askere gitmiş_ moktcdirler. mck istemiş, fakat zabıta tarafından h edildiğine veyahut hasara uğratıldığı· 
ınuharebe arasında esaslı bir fark tir. Bım tn 11uinası malftmdur: yakalanarak d:vanı harbe verilmiş. mute GSSlS' na dair hiçbir havadisin mevcut ol-
gözetmek icap eder. D ğer taraft:ın başvekil Daladi. Berlin, G (Radyo) - Fransa, ve tir. Her gün saat 3 Jen sonra Şamlı maması hiçbir muvaffakıret elde 

1914 ağustosundaki harp knrşılık- ernin nıünrı ib bir zamanda kabine- ı\.lm ı hududu ilzcr!nde n~keri faa- \'arşov:ı, 6 (Radyo) - Şark cep- sokak No. 19 da hasta kabulüne edilmemiş olduğu manasına alınma· 
lı seri taarruzlarla bir hareket harbi de bazı tr.d''At yaparak bir harb hü· iyet lnrnlamış ır. Alnımı kuvvetleri, he!;"nde: 1 başlamıştır. mnlıdır. 
olmuştur. Bugün karşı karşıya bulu- kumeti teşkil edeceği haber ahnmır Ren hududu üzerindeki köp~üleri daha Polon~·alılar, bugiln miicadelesiz 0 T l· ':{559 _ Üperatör-
nan kuvvetler çok sağlam iki müda- tır. Kalıfneyc girecek yeni aza arn _ !Vvelden konmuş olan dınamitlerle !arak Karakoviyi tahliye etmişler_ e · " --- ---ı 
faa sistemine dayanmaktadır; Ma- ıçurmuşlardır. dir. Almanlar, ıehre girmiştir. Cevdet Mustafa sında bilhassa Blum, Flanel n, !\Jn -
ginot ve Siegiried hatlnrı. rin ve Bouissonun isimleri geçmek- Ren ve :\Iezel cephelerinde kuvvet Varşova, 6 (A.A) - Polonya er- JJc., _

4 
J/ GÖNENDEN 

Binaenaleyh bu geçen iki günfin tedir. 'erin tahşidi devam etmektedir. Hava kanı harbiyesi tehi ğ ediyor: 
Vaziyet alma ve temasa gelme hare- Londra, 5 (A.A) _ 18 den 4 - kuvvetleri de faal:yet halindedirler. Polomk ve Chiechanovv istiknme- E akleryoh>'? 
k " e Berlin, 6 (A.A) - D. N. B. Ajansı f el ıdd ti" m h b ı ~ 1. - J T 

Memleket hastanesi baştatibl 
2 inci Beyler sokak furun karıısı 

etleriyle geçmiş olması pek tabiidir --ccc**>U --- tebJlir e ı·\'Ot•. ın e §• e ı U are e er Ceryan /-'! • J'_e 7:Q OnQ'V 
• "' c ı. · etmektedir. Cenubi garbide Polon- " 

ki, buna da ancak tebliğlcrdekj bir Amerikad konf er an' 5 eylül g-ünil Alman kıtaatımn Po- BulllFCl, etı.lgın hMbhklar 
No 25 

iki satır tahsis edilebilir. yalılar adeden faik düşman kuvvet- ınfttcbası• İzmir belediyerı"nden: 
- Baştarafı 1 inci sahifede - on ·ndak' harekatı mukarrer oları )erine mukavemet etmekted'rler. 

Top sesleri: ları. veni kuvvetlerle takv:ye edil - tertih rlahilinde devam etmiştir. Ce- (Verem ve ~a:re ) 1 - Otolıil~ işletme idaresine 35 
P . 5 (A A) H . ,, Polonynlılar 14 Alman ta_yynresi ton motörin satın alınması başkaAtı'p-
arıs, . - nvas nJansınm miştir. nubda clağ kıtantiyle diğer cüzütnm- dü u il l d. 6 t k b t · 

Varşova muharibinin btldirdiğine gö. ş rm şer ır. ayyare ay em:~ &•:ııahane çoliı ktıraltolu ya- liktekj şartnamesi veçhile 15-9-939 
Her iki muhasım tarafa konmuş 0 _ lar Beskidesln şimal sathi maillerin- !erdir. 

r b b h k ki d t d · b' h · ı· ff k 1uncla 7'1 cuma günü saat 16 ya uzatılmıctır. e, u sa a ço uza ar nn op ses- lan s Hih ambargosuna evvelce siııa- e gen ı:ı ır ccn e ışga ıne muva n Gazeteler Berlinin 30 Leh tayyare ,.. 
ler· · it'l' d olm ı 1 B k t t · a· """ TP1r.fnıı·. t.111) Muhammen bedeli 2362 lira l'!O ku-1 ı§ ı ıyor u. riş cdilmi ve inşa hal"nde bulunan us anır. ~u 1 aa s•m ı ~,eu si tarafındnn bombardıman edildiği_ u 

Korsan gemileri: tnyyareler de ithal olunmuştur. Ve ~and"'ZP do •ru ilerlemektedirler. ni bild rmektedirler. 1 =v11=,========:::::::;ıruş olup iştirak edecekler 178 liralık 
Londrn, 6 (A.A) - İstihbarat ne- bunlar d~ verilmiyecektir. Cenubdan ve g-arbden Krako\'·ye Diğer c:hetten Pat njnnsının mat- J~ •a f P apar l ım 2n teminatını iş Bankasına yatırarak 

Zareti biı'lrnç deniz hareketinin mu- 1 oğı-u ilerlemekte olan kıtaat Polon- buata atfen bildirdiğine göre Ezes- Vasıf Çınar bulvarında ÇANÇAR makbuzu ile encümene gelirler. 
\'affakıyetle ynpıldığmı bu sabah bil- nir vn kıtaatını pDskürtmüqJerdir. Po - tochov·.-adan Öti~.:n bazı kimseler jan APARTMANINDA hı"r daire kira- 2 - Basmahanede Tepecık oto-
dirmtetir: . Fr nsızlar ilerliyor: pon:r:! kıtaatı bu şehirden çekilmek- sa Gorn manastırındaki Meryem re~ hktır. Kaoıc•va müracaatları. büsleri durak yerindeki tilUln kicıe-

K i · h il ı· ·1 ü 
/ Paris, 6 (Pndvo) - Bu sabnhkı' ~ •d"r mınııı p n l t af l k t 1 - .. orsan gem sı a ne ge ırı en ç \ j a. az ar ar ınc an ur arı b s:nln bir ~ene müddetle kiraya veril· 

.Alman vapuru içindekiler emniyet Franq•z tebliğine göre, garp ceph - Şarki yukarı Silezya sanayi mınta mış ve saklanmış olduğunu bild'rmiş Haber p k ı eniyor . b knf l'kt k" . 
nltına alındıktan sonra atlnntikte cıinde dün akşam ve bu gece bc.zı ka ı Almanlar tnrafından ·~gal edil- lerdir. mesı aş ıp 1 e ·ı şartnnmesı veç-
tahrib edilmiştir m vzii ilerlemeler başarılmıqtı... ıniştir Bu kıtant daha şimalde Bicr - Ayni kimcıelerin ifadesine göre Al İzmirli Alp Çil pazar günü haber hile l5-9-939 cuma günil saat 16 ya 

Difcr cihetten Almnn tahtelbahir- Fransız v" Alman kuvvetleri: kov Lopu~sno Thcciny hattını da dün manlar mannstın ve kiliseyi bombar vermeden gitnıiştir Nerede bulun- uzatılmıştır. :\Iuhammen bedeli 150 
len birkaç ingillz ticaret gemisine Paris. 6 (Rndyo) - Fransız erki\- öğleden sonra i~gal etmişlerdi. Sie - dıman etmişler ve atlarını kiliseye ~o duğunu bilmiyen ailesi ve Bucada bu- liradır. İştirak edecekler 11 lira 25 
taarruz ederek bntırmtslaraır. İngi- nıharbl.rei umur!'iye riyac:et1nin neŞ- rndzde Alman kıtaatı istihkam hat- karak m"hrabın önüne kadar götilr- lunnn akrabası Nihat Ertem merak kuruşluk teminatı iş bankasına yntı-
liz harb gemileri, muhtelif mahaller- rPtfğı ( 4) numaralı tebliğine göre. !arını yarmışlardır . .Bu kıtaat Lodz müşlerdir. içindeler nerede olduğunu kendisi- rarak makbuzile encümene gelirler. 
de bu tahtelbahirlere hUcum etmiş- Fransız kuvvetleri Ren ve Mozel ara. i~tikametind Yarthe nehrinin şark -· nin acele bildirmesini bekliyorlar. (8820) 
lerdir. .:ında d 1lc:manlar temas halindedir. sahıllerinde Culm ve Grnputdaz ci - gınlnr çıkarılmış ,.e birçok hatlar ke 

Alman hükOmeti. mayn tarlaları Ren sahilinde 2 taraflı sahil boyunca v:ırmda Vistül nehrinin şark sahi. silm"ştir. 
\'Ucude getirdiğini bildirmiştir. imti<!1d'ı i~tihkfimların bulund•ığu- linde bulunmakta olan Almnn kıtaa. Bir kaç avcı tayyaresi müsUısna ol 

İngiliz tayynreleri, tarnfındnn Al- nu dikkate almnk lazımdır. tı ricntı hnlinde bulunan düşmanı ta mak üzere Polonya tayyareleri 
tnan gPmilerine karşı ynpıla'.'1 taar- Alman sanayi merkezlerinde: kibe devam etmekted r. gl>zUkmemişlerdir. 
tuzların ev·:clce bildirildiğinden da- Briik .. el, 6 (A.A) - cfndepondan- Şarki Prusyadan gelmiş olan kı - Alman arazisine karşı herhangi 
hn muvnffokıyetli bir § kilde cer~ ce Bolge> gazetesinin cenup muha- taat l\llavvayı geçınisler ve Cichano bir taarruz kaydedilmemiştir. 
ın ett -,i znnndilmektedir. biri nix - Jnchapello mıntnkasınn bir vu işgal etmişlerdir. Düşman cenu - Alman donanma"l Baltık denizin 
Avusturnlyada seferberlik: hava akını yapıldığını ve bilhassa ba çekilmekte ve kıtaatımız tarafın de Polonyalıların üçUncü b:r tahtel 
Londra, 6 (Radyo) - Avustralya. eschwdller ve Stolberg merkezlerinin dan yakından ıkıştırılmaktadır. bahir ni tahrib etmiştir. 

l Kamburadan gelen bir habere gö- bombardımandan mOteessir oldukln- l\fotörlü kıtaat Rozan yakininde Berlin, 6 (A.A) - Ordu başku -
te, hükumet yeniden 58 bin kişiyi rını yazmalctadır kilin .ı:,.areve vasıl olmuşlardır. Şimal mnndanlığının tebliği: 
!ıeferber etmiştir. İngiltere. Avustrnl- Pan·de canavar düdükleri: dek kıtaat ş"ındiye kadar on bin esir Alman kıtnları bugUn saat 12 de 
~·anın bütün ~ iln stokunu mübaynn Paris, 6 (A.A) - Sabaha karşı almış ve altmış beş top iğtinam et - mUcadelesiz Krnkoviye ginn'şler -
etıni tir. sant 1,40 ta canavar düdükleri dils- miştir. dir. 

Mecburi Askerlik: man tnyyareler'nin Pari ve civarı Alman tayyarelerinin taarruzlan General, fırka kumandanları ve 
Londra, 6 (Radyo) - Lortlar ve üzerinden uçmaları ihtimali bulun- diin dlisınanın irtibat ve muhaberat genPral kurmayları mare al Pilsu -

n\'am kamaraları 18 yasından 45 ya- duğunu haber vermişlerdir. hntlarını mühim hasara uğratmıqtır. el k"n·n mPzaı·ı ônilncle eğ !mi !erdir. 
Şına kadar olanların a Y.ere alınması Snnt 4,10 da dürlt'l•lpr tehlikenin Mnbunkika, Volda. Sknrzyqko. Tın·- v· tü iizer'ndek: köprüler tahrih 
lıusu undki kanunu kabul etnıi§leı·- geçtiğini ilan ctmişlerclir. non· ve Verchcn istasyonlarında yan edilmemi.tir 

Jzmir v-:ıbıllar ıııüdürlüğ .. nden: 
Seneliği 

Lira Cir.:-i No. .fevkii 

-----
170 Dükkan 50/70 1uytaplar 
Yuknrıda yazılı Ynk1f dükkan 81/5/940 gayesine kadnr kiraya veril

mek üzt:ırP :ıeık artırm:ıya çıkarılmıştır. lhale:'i 15/9/939 Cumn günü s:ıat 
10 <ladn. lsteklilerin Yr.kıfiar idaresine müracaatları. 7 10 14 (3326) 

Gediz be ediyesinden 
- Kasabada yapılacak hidroelektrik tesisatı projesi 21 /8/939 

dan itibaren 20 gün müddetle açık eks'ltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel 1500 liradır. 
3 - Eksiltme 11 /9 939 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 

14 de Belediyede yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı 112 buçuk liradır. 
) - Mufassal malumat alabill1"ek kin Gediz BeJ,.diyes"ndeki bu 

:'le :ıiı ,clrtnameyi b la b del alo ve görebilirler. 26 30 3 7 (3155) 



· ·-ıı;·~i;·· .. i~~~;·~·~···A~i;iiii'··~~'t~~·"A."t";~··· · .. i·"· 
! Komisyon-ı ilanları ~ '?' • ; 
bir Levazım Amirliği Satın Alına komiayonundan: .. • 
l - fstanbul Komutanlığına bağlı Birlikler hayvanatı için J 280 
/ ton yulaf satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 1 1 / Eylul/939 Pazartesi günü SaAt 15 de yapılacaktır. 
3 - Muhammen tutarı 65 280 liradır. 
4 - Jlk teminatı 4514 liradır. 
5 - . Şartnamesi bedeli mukabilinde verilebilir. 
f. - İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya mektuplariyle 2490 

sayılı kanun _'a yazılı vesika1ariyle beraber ihale günü ihale 
baC\tJPda ı bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındık
; .k . ~omutanl:k Satın alma komisyonuna v ermeleri. 

- - - 22 27 2 7 (3095) 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komisy onundan: 

Yüz bin <.ıdet Lakır sahan ;-1ınacaktır. Kapalı zarf!:: eksilt· 
mesi 1 ı 9 939 pazartesi günü saat 15 te Tophanede İstan· 
bul Lev<ı7l'Tl Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 24000 liradır. 
3 - İlk teminatı \ 800 liradır. 
4 - Şartname "Ve nümunesi komisyonda görülür. 
? - İsteklilerin kanuni Yesikalariyle beraber teklif mektuplarım 

~hale ~;aatmdan en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 
24 29 3 7 ( 312 ! ) 

lzmir Le:.ıazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan: 
J 1 - 961520 kilo kuru ot alınacaktır. 

1 2 - Ka~alı zarfla eksiltmesi 20/ 9/ 939 Çarşamba günü saat 15 de 
1 ~ f:.t'1nbulda Tophanede Lv. Amirliği Satın Alma Komisyo-
' nunda yapılaaktır. 
\ 3 - Tahmin bedeli 30768 lira 64 kuruştur. 
; ~ - İlk teminatı 1307 lira 65 kuruştur. " . 
t 5 - Şar~namesi komisyonda görülür. 
; 6 - f stek.lilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını 

! ihale saatından bfr saat evveline kadar komisyona verme-
( ... rr•· leri. 2 7 12 16 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyon undan: 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanatının 

( 516000) kilo yulaf ihtiyacı kapalı zarf usulü ile münaka
li saya konmuştur. 

' 2 ._ İhalesi 13 eylul 939 çarşamba günü saat on altıda lzmirde 
,. kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 27090 liradır. 
~ - Teminatı muvakkate akçası (203 l) lira (75) kuruştur. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
fl -. f stekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
"l - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 

- ·-- üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları i1e 
. teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 

1 evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 
29 3 7 12 3222 

lzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Mst Mv. birl'klerinin ihtiyacı için lüzumu olan 3 

motoponıp açık eksiltme usuliyele- satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 9-9-939 Cumartesi ~~nü saat 11 de Çanakkale Müs. 
tahkem ~vki ı:atın alma komisyonunda yapılacaldır. 

& - İsteklilerin ihale kanununun 2, 3. maddelerindeki vesaik ve 
826 lira 25 kurus muvakkat teminat akçalariyle yukarıda 
yazılı gü:ı ve saatlerde komi~yonumuza müracaatları. 

23 29 2 7 3096 

lzmir Le1ıaz1m Am·i,·liği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Ç:makkale Mst. l\h·. in inşaat komisyonu ihtiyacı için kapalı zarf-

la eksiltm<:-y::. konulan a~cığıda miktarları yazılı benzin ve yağlara 
\ 28ı8/<j39 P~zarwsi günii talip çıkmadığından 2490 sayılı ~anu
f n un 40. maddesine göre bir ay müddetle uzatılarak pazarlıga bı-

1 rakıtmı~hr. 
2 - Pazarlık tal'ihlcri, muhammen bedel, muvaklr;lt teminat ve tutar

ları aşağıda hiw.larında gösterilmiştir. İsteklilerin muayyen 
günde kanumm iki ve üçüncü maddelerindeki vesaikle ve muvak
kat teminatları ile birlikte komisyona müracaatları. 

Muhammen bedeli Tutarı M. Teminat İhalesi 
Cinsi Kilo Kuru~ Lira Lira Kr. 

Benzin 200000 

Vakum yağı 20000 
• Valva.lin 5000 

23 

35 
35 

46000 

7000 
1750 

8750 

345Q 00 

.,_ 

fı56 25 

15 / 9/ 939 
Saat: 10 da 

15/ 9/ 939 
Saat: 15 de 

(3329) 

Gümrük Mu ha f aza genel ko· 
mut anlığı 

Istanbul Levaztm amirliği Satın al
ma komisyonundan: 
1 - Gümrük muhafaza teşkilatı eratı ıçın satın alınacak 4000 

adet erat yazlık elbisesinin kapalı zarfla 19/9/ 9 39 Salı günü 
saat 1 5 de eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 21.000 liradır. ilk. teminatı 1575 liradır. 
3 - Evsaf ve şartname komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin eksiltme saatından bir saat evveline kadar 2490 
· sayılı kanunun tarifi veçhiyle hazırlıyacakları teklif mcktup-

r larını Galata Rıhtım caddesinde Veli Alemdar han ikinci kat-
taki komisyona vermeleri. 29 2 7 12 (6632/3 180) 

Deniz levazım satın alma komisyo 
nundan: 
1 - 'l'&hmin eclil~n bedeli 4C840 lira olan 8 kalem boya malzemesinin 

mevcııcl şartııames J mucibince 21/ 9/ 939 Perşembe günü saat 10 
<la kapalı zartı~ eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat! 3513 liradır. 
3 - Şartıınmesi h<'r gün iş saatı dahilinde 234 kuruş mukabJlinde De-

. niz Levazım Sqtın Alma komisyonundan _!llınapil~ı\ : 
4 - !st~klilerin 24HO :;~yılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede

cekleri kapah tcl~lif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir 
saat ewel K~.s1mrıa !3ada Dz. Lv. Sa. Al. Ko. Başkanlığına ver-
meleri. 7 1.1 16 21 - _ ( (69~ . .1>.- . -- -· 

.... ~ 
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"KODAK VERIKROM"~ 28° 
D aima 8 p oz güzel, net ve d e ta yll 

r esim e lde edebilirsin iz 
~f 

SÜRATLI, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSYONLU ~ 

"KODAK VERfKROM " Filn-1 i 

Kalitesi v e randımanı itibariy le 

DAHA UCUZDUR 

~ 
~ Kopyalarınız için; 

1 D aima güzel, can lı, detaylı resim v eren v e -~ 
" zamanla sararmayan V E LOK S kağıdına 

ısrar ediniz~ 

Bütü n KODA K sat ı c ılardan arayınız veya 

şu adrese m üracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - B eyoil u , İstanbul 

poz da güzel ! 

~ ~--~~~--~~~~~~~~~~~~~' 

1 LAN 
Kırıkkale Gedikli usta hazırla· 

ma okulu birinci sınıfına talebe 
alınıyor 

- Yatılı ve parasız olan Kırıkkale askeri sanat lisesindeki ge· 
dikli usta hazırlama okulu birinci sınıfına aşağıdaki şartlara 
göre talebe kaydı kabulüne başlanmıştır. 

2 -- Kaydı kabul şartları: 
A) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
B) Vücudünün teşekkülatı düzgün, ahenkli, sıhati yerin&~ 

olmak. 
C) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ahlak ve seciye sahibi ol· 

mak. 
D) Terki tahsil müddeti 2 seneden fazla olmamak . 
E) 14- J 7 yaşında olmak ve bu yaşlara ait boy ve ağırhk had· 

lerine uygun olmak. 
F) Evvelce gördüğü tahsil derecesini gösterir şehadetname 

veya tasdiknameyi haiz bulunmak. 
G ) Gedikli okulundan ders, vukuat, sağlık durumlarından 

çıkarılmış olmamak. 
H) Köy veya nahiyeli olmak ve nüfus hüviyet cüzdanında 

doğduğu kc.\y veya nahiye yazılı olmak; yahud köy ve 
nahiyeden farkı olmıyan orta okulu bulurum • 
yan kaza merkezlerinde doğmuş bulunmak ve bunlar
dan tahsil için kaza ve şehirlere gelmiş olmak. 

3 - Bu şartları haiz olanlar askerlik şubelerine müracaat · ederek 
fazla izahat alırlar. 

4 - Askerlik şubelerince kaydi kabul için müracaat eylUl sonuna 
kadar kabul edilir . 

17 19 22 24 2 7 29 3 1 2 5 7 10 12 15 17 3031 

Gümrük Mu haf aza ?en el 
komutanlığı 

Istanbul levazım amirliği satın al. 
ma komisyonundan: 

1 - Satın alınacak 100 t,.~1 birinci benzinin 12-9-939 salı gilnü sa-
at lo te kapalı zarfla eksiltmes: yapılacaktır. 

2 - Tahmini becl<.-li 26500 lira ve ilk teminatı 1988 liradır. 
S - Fenni evsafı Ye şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - lstekl.lE-rin belli f\ln ve satten bir saat evveline kadar 24DO 

sayılı kanunun ~arifi veçhlie hazırlıyacakları teklif mektup
larını Ga1ata rıhtım caddesi Veli Alemdar han 2 inci' k·attaki 

.komi:syonA -~.,1-ırı»lı>ri. 24 28 2 ··7 ·-· -6432"'-ifOSD"' 

Den Norsk :? Middel· Sperco Vapur. 
hr;ıvslinje 

cBayard> vap. 25 er1üıden 2s ey- Acentası 
lUJe kadar Diyep. DUnkerk ve Nor- ROY ALE NEERLANDAISE 
veç limanları için yük alacaktır. KUMPANYASI 

<Bosphorus> vap. 25 i1kteşrinden Ulysses vapuru Elyevm Jimanunıs 
28 ilkteşrine kadar Diyep, Dünkerk da olup Anvers - Roterdam ve Ams 
ve Norveç limanları için yük alacak- terd~m limanları için yük yüklemek 
b~ ~d~ 

lzmirden hareket SERVİÇE MARİTİME ROUMA1N 
AMERİCAN EXPORT LİNES, lnci. Alba julia vapuru 30-9-39 tari 

Ekshibitor vap. 10 eylüle doğru hinde beklenmekte olup Malta Ce 
bekleniyor. Nevyork için mal alacak nova ve Marsilya limanlarına yük a-
tır. !arak hareket edecektir. 

Eksminer vap. 17 eylüle doğru HOLLAND AUSTRALYAN LlN1EN 
bekleniyor. Nevyork için mal alacak Springfontein motörü 30-9-39' ta-
tır. rih'nde beklenmekte olup Austral. 

Eksmouth vap. 20 eylüle doğru ya ve yeni Zeland limanları için yUk 
bekıen'.yor. Nevyork için mal alacak alacaktır. 

Ekscello vap. 26 eylüle doğru bek- FİNSKA ANG . A-B. • 
!eniyor. Nevyork için mal alacak - Saimaa motöril 7-9-39 tarihinde 
tır. beklenmekte olup Anvers ve Finlan 

Pire tarik1yle diya limanları için yük yükliy~rek 
Ekscalibur vap. 14 eylülde Pire - hareket edecektir. 

den Nevyork için hareket edecek - İTALlA S. A. di NAV!GAZlONE 
tir. Reks motörü 8-9- Cenovadan ve 

Ekseter vap. 28 eylülde Pireden' 9-9-39 tarihinde Napoliden Nevy:or1c 
Nevyork için hareket edecektir. için hareket edecektir. «: 

D. T. R. T. NOT: İlandaki hareket tarihleri 
Bud~pest vap. 1.8 eylüle .. doğ~u ile navlunlardaki değişikliklerden 

beklenıyor. Tuna lımanları ıçın yuk dolayı acentemiz mesuliyet kabu et-
alacaktır. D h f 1 t f ·ı'!> • • 'k' · 

D 
mez. a a az a a sırat ıçın ı ıncı 

una vap. 24 eylüle doğru bekle- . 
niyor. Tuna limanları için yük ala - Kordonda SPERCO vapur acente. 
caktır. · sine müracaat edilmesi rica olunur. 

TISZA vap. eylUl sonlarına ve ya Telefoıı.: 2004 2005 .. 
hut ilkteşrin b · dayetine doğru bek- AN A D Q L fJ · 
lenlyor. Tuna limanları için yük ala- ,._ : 
caktır. • , . 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN r;fh,,rr -r.-v ~ty A ~f ~ A 7.FT11: 
Durostor vap. 30 •,ylülde bekleni -

yor. Köstence, Galas ve Tuna liman
ları için mal alacaktır. 
Vapurların hareket tarihler iyle 

navlunlardaki değiıikliklerden acen· 
te me-1°uliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat almak için 
Bir inci Kordonda 150 No. da W. F. 
Henry Van der Zee vapur acentalı· 
ğına m üracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2007/2008 

Olivier ve sürekası 
" 

Limited 

Sahkl' vıe Baımuharriri 

RAYDAB RÜŞTÜ OKTEM 
UMumt u fri11a.t tıf )'&.ft '1lm 

.utre · · _ 
HAMDI NÜZHET ÇANCAR · ' 
iDAREHANESi • 
lnnir (kinot Beyl~ •oW ... 
C. Halk Pa.rtüf l>"'4n ~ . · 
Telgrııf : İzmir - ANADOLU 

'TELEFON : ff'!6. Po11ta htun:-'DS 
ABONE ŞEBA ·1TI 
Yılltth 1 JOO, Altı awZt4ı 100 

1( tlf"'...,.,.. 

VAPUR ACENTASJ 1 
. cEstrellano> vapuru 27 ağustost!l 

gelip 2 eylUle kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. , ı. 

L1VERPOL HAT·rr ·-------------. 

'f aoancı lr\t>mleketler ıçhJ aenalllr 
abone acretf 27 lfradır. - ·-

Gilntt g~miş nOshalar 26 kuruthi.r. 
A NADOl_,U MATBAASINDA 

'8.4'!-tTl)/TSTIR 

cOporhı> vapuru 30 ağusto:•a ka- Doktor . 1 
dar Liverpol ve Glaskovv için yük , 
alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE - LİNİE 
cDelos> vapuru 23 ağustosta Ham 

bourge, Bremen ve Anversten gelip 
yilk alacaktır. 

-------------------------0 r. Nuri Şemsi 
Güneren 

Emrazı intaniye hastanesi li
buratuvar tefi 
Hastalarını T ilkilik Menzil So-

l
kak 15 No. da kabul t-der. 

TEL: 4057 

Süleyman Çoruh~ 
Çocuk Hastalıkları Mütehauıeı 

Londramn The Hospital ·For 
Sick Children ve Viyananın St. An
na ve Un. Kinder Sp. Nanı haata• 
nelerinde etüd yapmakta iken bu 
kerre lzmire gele~k Birincibeyler 
sokağında ( 42) numarada bir mU• 
ayenehane açmıftır. 

~2e~:~:30 za - 1 
1 S,30 dan 8 ze kadar ha.atalan• 
1 nı kabu? eder. Telefon : 2310 

1 Türk Maarif Cemiyeti 
1ZM1 R 

Yatılı.··· · ·· Ege Erkek Lisesi ..... Yatıaız 
Ana, İlk, Orta ve Lise kısımlarını havidir 

Kayt muame.!esi bqladı. Karantina köprüde 141 nci sokakta 
Liseye müracaat edilmesi. Telefon 

Lise 2920 Tel. IZmir Ege Lisesi 
Ana ilk 3947 'J 

•• 
Odemişte kiraya verilecek yaf 

fabrikası: . .. 
Devlet Demir yolları 8 inci ·iŞlet~ · 
me komisyonund an: · 
Ödemiş istasyonu civarında idaremize ait yağ fabrikası 2490 sayılı 

kanun hükümlerine tevfikan açık artırma usuliyle üç sene müddetle kira
ya verilecektir. 

İhalfô 22.9.939 tarihinde saat 15 de Alsancakta işletme binas·ında 
ki komisyonumuzda yapıbcaktır. Muhammen bedeli (450) liradır. İstek· 
lilerin 33.75 liralık i\.L Teminat makbuzlariyle muayyen \'akitte komis
yona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi İşletme kaleminde Ödemış istac;yon 
şefliğinde görillebiHr. 7 ıo 13 17 (:~:l25) . \ 

lzı:nir K~l~ü~ dir~ktörlüğünden: ··~:-= . 
28/S l$l~9 tarıhınde ihaie·si yapılacak ol:ın ilk okulların ders---gereçle~ 
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