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Almanya da 
Birçok gizli radyolar ve bir 
telsiz istasyonu yakalandı 

Her aUn aabarban lzmirde çılCar Siyasi ıazetedir. "telefon No. 2776 '(Nüıhaaı lier yerde 5 kuruıtuı-)' 

Fransız Orduları, Ren Boyunda Alnıan 
Yarınağa Muvaffali Oldular Cephesini 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~--~~--~--~~~~~~---

Neme n yalda ki Alman Mitralyöz Yuvaları, 
Fransız Tayyareleri Tarafından i ha Edi di. 

Fransız istihbarat bürosu, şark cephesinin vaziyetini uzun bir tebliğ le izah ediyor. Poionyalılar mü
dafaa hattı tesis etmek ve meydan harbi vermek lİzere geri çekilmektedirler 

, dınıcgüDü~Deır, 1 Anman cep lkırlYlva~öırünü <de lb>a'\tnırdh . 
Al h lngiliz orduları başkumandam ile hava ordusu kuman- ~ 1 

k ~mandyayık ma ·t danı dün akşam Parise gelmişlerdir '· 
um e en ulve 

1 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR L d l • d edr J ı • 

· :~~!-::::~Fd~~~?E~~= o ç ön erın e şı aet ı ınu-
:=::~·yı mahkQm eden İtte bu vİC• ha rebelere başlanmıştır 

Mi.iteamzm kollannı aallıya aallı· 
ya ülkeler iatila ettiii ve aonra da 
her taraftan hürmet aördüiü devirler 
i'eçmittir. İnaanlık ilemi artık müte
an-ızı affetmiyor; hiçbir mütearrızın 
yaptıfı yanma kh kalmıyor ve kal

•• • 
muessır 

nuyacaktır da •• 

Leh tayyareleri, A1manl~rı, zırhlı kollar nı 
surette bom bardı :nan etmjşlerdir Polonya cu:kerıcrı 

r . Bunun en bariz ve ümidverici mi· 
•ali Alrnanyanın bugünldi münferid 

vazİyetidir. Polonyaya tamJ&z eden CeRhede b11~unaia Tribone V2 Kor: i !ia Dellasera ismindeki ltalyan 
Ve bunun cezaaız kalacaimı aanan ı [ • • h b · / • • • A [ b/ • J • • 
Almanya bucün Avrupanm, ha- gazete erının mu a ~r e · ı ı e man te ığ erının 
Yır, ı;ütihı clbyanın ortaımda yapa- mubalag" alt haberlerini teyit efmE'mektedirf er 

Başvekalet tebliği 
:yalnızdır. 

Dünkü doatl-n ve hatta mütte- llllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll 111111 
fik.lerıi bile kendisini terketmittir. Gıda madde erimiz bOI SAL.TIK DENlZI . Bu vaziyette Almanyanın bütün 
dünynnm manevi kuvvetine ve o dün
ya namına kendisiyle boiuıan de· 
l'bokraailerin maddi kudretine galip 
relmek imkanı olduiunu artık bizzat 

Romanya-Maca
ristan arasında dur. Muhtekirler ş!d-

B. Hitler bile iddia edemez! 
Almanya bu alevden çenber içine 

•ırf kendi hodkimlıi1 yüzünden gir
Ademi tecavüz 

detle takip edilecekler 
ıniıtir. 

Pruaya kralı biiyük Frederik emil. 

le tinin en uf ak bir menfaat: kartı

aında en mukaddes bir namus sö
~ünü bile inkiir etmiyen hükümdar ... 
Öküzdür» derdi. 1 1 

işte bugünkü Hitler Almanyası 1 1 

Prusya Jcrnlmın hu ciimlesini temsi! 

~den·muşahhas bir hodkamlık haL'n- l)J 
dedir. 

Ancak muhakkaktır ki büyük Fre- 1, 

derikin bu cümleyi aarfettiğj devir- ı 

lcrdenber.i beıeriyet İnsani düıünce-

imzalanmak üzere 
Bükref, 7 (Radyo) - Macariatan 

ile Romanya araaında bir ademi te· 

cavüz paktı için müzakerelere baş· 

lanmıt ve Macariıtanm dermeyan 

ettiii ıartlar tetkik edilmiştir. Ali.· 

kadar mehafilde aöylendiğine göre, 

Müstahsil, geniş mikvasta ekim 
yaparak istihsalatı artıracaktir 

Ankara, 7 (.\.A.) - Başvekaletten tebliğ edilmiştir: 

A vrupadaki hnrp vazıycti dolayısiyle memleketimizde gıda Ye ·diğer 
baz: maddelerin fi~ ntlnrmda yukseklik Yukua geldiğine dair yapılan neşri
yat üzerine alak::ı.dnr claireleri!l derhal tahkik \'C tetkike başlamaları e.mir 

Romanya, Macariatanın ıartlarına 
1 

\'erilmiştir. 
- Devamı 2 ;nci sahifede - ., 

~ukabil, kendi şartlarını bildirecek· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tir. İki devi t arasında gelecek haf· c b ,. b 
:!!i~:::: a:::~tt1:ca=t:::;~; , em er a .. Y n ı n ey an atı 

~~~:~ ~:~=l~~: ~~~~~~~~~~~~~~~ uııııııııııııııın~ıııııııııııııııııııııııınııııııııı Bı·r ~ ~~n ~eh ~ru~~~~-

=~~;~;.,,h~':~~~: v.o::.~= C E P H E L E R O E V A Z 1 Y E T rü de batırılmıştır rnüatenid hak mefhumunun yegane 

timaali olarak bir Almany• kalmııtır. Ç b l F d / d" l 
Dünkü müttefı'ki ltatya hile bu yolda Varşova 'ya göre Paris-Londraya Ber line göre em er ayn, ransız or u arının uşman a 
bu derece kendiaini takibe cesaret •• ilk temaslarını yaparak vaziyeti belli 
~demedi. Paris, 7 ( Radyo) ..=._ Paris radyo- gore Berlin, 7 (Radyo) - Başkuman-

Cenevredeki müşterek insanlık ga. su, Polonya cephesi hakkında şuma dan Fon Broviç şu tebliği vermişt.ir: ettiklerini söyledi 
Y~sinin ~ddi ti.-n.aali hala ken~iıini lUmatı vermektedir: AL.MA.V CEPHESi rARILD~ Cenupta Karakoa, şimalde' Brumberg p .. Londra, 7 (Radyo) _Avam kama 
Rosteremıyona bu muvakkat kusufu Almanların maksadı, bir an evvel Londra, 7 (Radyo) -Royter aJan· alınmıştır. Danzig ve ana vatanı ayı- A k D rası bugiln öğleden sonra .saat 15 de 
o. büyük ku-:lretı!n iflasında değil,. ki- Vistül nehrini geçmek, yukarı Silez- sının Pa~!s muhabirinden aldığı bir ran Koridor artık kalmamıştır. 1 S ere a Vet toplanmıştır. Baş,·ekil Çember1ayn 
fı derecede taazzuv edememeamde yavı tutmak idi. Bu suretle Varşo- habere gore, Fransız orduları, hava Alm.anlw· Satya doğru ilerliyorlarmış I • l'k b . muhalefet rüesasındaı:dan Gremvu. 

1 J k . tl · · d ·ı Al h . zmır a.aker ı fU eaı başkanl!-
f\rama ıyız. vayakarş ı yapılacak hücumu hazırla UV\e erının yar ımı 1 e man u- Berlın, 7 (Radyo) - Alman ordu- v d . dun b"r sualine cevnb vererek de -

1914 harbi milletler cemiyeti fik- mak niyetindedirler. Polonya ordusu dudlarını muhtelif yerlerden yarını~ ları başkumandanının tebliği: gm an· M'' b . • •. 
· • d f k h ld v 1 d H R · .. d 1 - urette atın ıkınah ıçln tı.nı oğurmuf, • at mu taç 0 ugu bu vaziyet karşısında muntazam su- ar ır. arp, en ıle Mozel arasın a Bütün cephelerde Leh kuvvetleri d - fi v 

kudretle yaıatamamı§tı. Bugünkü rette ricata mecbur kalmıshr. Leh bütün şiddetiyle devam etmektedir. çekilmektedir. Alman kuvvetleri Neo- 0

1gu~ ve aını .arı aş~.gıda yazılı 
h • k d · d'' ddA '>i er erın sevk edılmek uzere auhe-

arp ııte 0 u retı unyanm ma 1 ordusu· mutlaka muzaffer olacaktır. Nernenyal Alman mitralyöz yuvaları cona vnı·mış ve Dernaycç çannı geç- 1 1 • A ·. 
hir hakikati' haline getirinceye kadar Umumi harbde Fransız ordularının Fransız tayyareleri tarafından imha 1 miştir. Dün Kelsenin sukutu~dan son- Yl e 2he kmke edr, lkuzımdAıı-. Gelmlıyen-
d d k • · b Jk• d er a ın n anunı muame ya evam e ece ve onun ıçm e 1 e aldıkları 'Vedb!rler bugün Lehistan edilmiştir. Fransız topçu kıtaatı, piya- ra, kuvvetlerimiz ilerliyerek Lisagora 1 ,.. ., A , c 
d.. d k• A h t • . pı aca5 ı uan oıunur. 

unya a ı umumı arp enn sonun- ordusunun ittihaz ettiğ: ihtiyatlı ha- delerın, ilerliyerek işgal etmiş olduğu ve Kode!e varmışlardır. Şimdi Lotz ve 
5 1 

N 
1 

F 
1
: 

cuau olacaktır. reket arasında tam bir müşabehet mevkide tuı.r.ınabilmeleri için geceli Tomazof istikametinde ilerlemektedir-
00000 vardır. Bu itibarla nevmid olmamak gilndQzlü ateş etmektedirler. ler. 

Fransa· /sviçre huda· lazımdır. Londra, 7 (Radyo) - htihbarat Şüpheli haberler 
Polonya karargahı, koridorun Al dairesinden: İngiliz tayyareleri gece Berlin, 7 (Radyo) - Cepheden ge-

du knpandı manlar tarafından işgalinden ve Leh de keşif uçuşları yapmıştır. Tayyare- len malumata göre. Yarşovada başh-
Cenevrc, 7 (Radyo) - Fransa İs- ordu~unun muntazam r~catinden ::ıon ilerimiz taarruza uğramamıştır. yan ric'at tezahürleri, Polonyanın di-1 

\•içre hudutları kapanmıştır. - D•vl\mı 3 ncü Sahifede - - Baıtarafı 3 ncü Sahifede - - Devamı 3 üncü ıahifede - 1 

Hava 316 dahil 332 dah:I 
Topçu 320 dahil 320 dahH 
İstihkam ve ıııldak 317 dahil 

32€ dahil 
Deniz 324 dahil 326 dahil _, 

miştir ki: 
Lehl:ler sOratle harbeden Alman

larla şiddetli çnrpışmaktadırlar. İn
giltere ve Fransa. Polonyayn malt 
cephede de yardıma karar vermişler 
dir. Cephede vece phc geris nde İn • 
giltere ile Fran~n arasında teessüs 
eden b"rlik, ar!';ı)mnz bir şekil almıt 
tır. Fran~ız orduları düşman ile ilk 
temaslarını yapır.ıc:lnr ve vaziyeti bel 
li etmişlerdir. Bu hususta tafsilit ve. 
rilmiyor a. ıt!':kcri miltehassısların 

buna mil aade etmeme'erindendir. 
-Devamı 2 nci Sahifede -

' 



(SAHİFE: 2) \ANADOL1J) ------------- ------------------
I~{ 13adi harp e aşlamıştır 

Londra ve Pa:iste, ik ısaci harp 
htısusi teş kkiil vücu e geti ·iltli 

B. Mazlıar Müfit Lübnan Suriye Müs.tÜmanl_rı l1ür-
:ç1n c nevreve giderken riyet mücadelesinde Fransanın 

ita/ya' dan geri yanındadırlar 
cevri idi 

Paris, 7 - Selahiyettar mehafil, ı, b"raz da d miryollarının intiza- ' Deyrut, 7 (Hncl •o) - Lübnandn bilumum camilerde Fransnnııı zaferi 
Almanya i.le trtuh am, tın ~ alnız kn mı 1d n il t·i gelmiştir. Çünkü şark 1 tnnbul, 7 (Telefonla) - Çoruh için dualar cclilmektndır. Halcptl!, Suriyede m'lli s ı vet tamamen Fransn-
ra, deniz , ha\'a değ 1; iktı adi aha- \ e arbdeki kuvvetlere mekik do kut mebusu B. Mazhar Müfid, toplann- nın emrine vaz('clil:n ·.tir. Umumi efkar Fransanın giriştiği hürriyet har
da da başfam1 öldu ·unu b dirm k- mu . buy ük n keri kutleleri sm ke - c k olah .. inilzaheret kongre i~de bu- bincie mutlak surette ~iurnftak 'cıln\::ağı kanaatindedirler. 
tedir. Londradn bu ikti adı harb" ida d •bilm t r. Şimdi hm Alman tabiye- lunmnk uzere Ceuevreye gıderken A • b b• i fJ k k 
re edecek bir ş kil \UCUda et'ril - ı:."nin mumtaz \,ısfını teşkil eden nak ttalyadan geri çevrilmiştir. Sözde merıka mat uatı ıcara 1 anu-
miştir. Harbi birlıkte idare iç:n F - li) at b tan ba a bozuktur. Alman- tren~e İta ~ nlnııu nle) hinde bulun h •• l v b } d 
raıısız makamati ara ında da frti- ya, şarkda işini sliratle kola~la hr- muş. nuna ucum eımege ~ş a 1 
bat tesis alurtmu ur. mak ve onı-a garbe dönmek emelin- fstatlbulda · Londra, 7 (U ıc!Yo) - Va.,·ngtondan haooı· veriliyor: Amerika mat-

Bu iktbadi harbde, Almanya)ı 'p- ded'r. Fakat bunda da muvaffak o- buatı bitaraflık ka.ıunur.a ~icldetle hücum etmekte ve silah ambargosunun, 
Cdai maddelerin tedar"ki ı "ndc 1- l mıs. ~aktır. ~ . . Mahkeme/erç ğaft·fdı in ani)etiıı cebir ve şidclet~e~ }rnrtarılm~sı için harbe giren İngiltere ve 
ce uğratmal\ mm zuubnlıl tir. Al - lng lız ve l• ransızlm m den zler - t t ı. , ('f\...i f 1 ) B d FransaYa \albik eclilr,1cmesnıı :stemektedır. 

. d'k h l k f 'k' t" Al h'll . . anuuı, '1 ı.t: c ona - ura a . --.;;,_;~....;. ___ . ..._ ___ --=~~:----
matiyn, şım ı i a de 1914 d k n- de ı ıye ı, man a · er nın . . h . · 160 --- • k .. f ı· i.t"" 
den daha kolaslıkla ~aralanabile - kol ) 1tk a abloknsını t min ed c k- Agı ceza,, kıy, al ye ukuk on.ıkı- Anıerı an tdrp tos a ı}'et c 

. •. . . . ye \ e asııye ct:za m:ıhkemelcn de . 
cektir. Çünku Almanya, şimdi bita- tır. l ı ek m b r çok Alman g""mısı 1 'bl~ ~ d'I . t· Ne\ ,.01.K 7 (Radvo) __ 160 Amerikan torpidosu, bıtaraflık kanununun 

· d"d b se cıze ı ag e ı mış ır. ... J , c 
raflıklarını ilan etmiş devletler'n ım ı n atırılmıştır. Almanyada A .J ihlill edilmeın~sinı tPmiıı için Amerika sahillerinde kontı·ole başlamıştır. 
yardımına, buralardan alacağı mnd bu v t . r ı:sınad ot ik bir si- an ·aua " h ' . ri . ' -
delere güvenmektedir. Almanyanın ~aset tak bi derpiş e~ıl~iştir. ~aha Polon va a~kerı ~y etı r lrıs te 
ikt"sadi vazi) eti daha şimdiden çok ılk ünlerde halkın cıddı tehdıdlere G ·z i radyo, ar bulu :ıclu Parjs, 7 (Ra'lyo) -- Polonyı~cian iki askeri heyet buraya gelmiştir. He-
naziktir. Mahrukat, sanavi işlerine ve tazyıklara tabi tutulması lüzumu Amsterclam, 7 (Hadyo) _ Ber - yetin b!r: burada kalı.cak, d!ğ~ri de Londraya gidecektir. 
kafi gelmemektedir. Halk da t zyi- hasıl olmu~iur. Seri harb, Almanya i'nden ı lman halierlere göre , Al- O 'l H" dl• • b ki• 
kı artırmaktan hali kalmıyacaktır. ıçın b"r mecburiyctd r. I akat oyunu many ada bir 'çok gizi' rotlrolarla bir Il ll11 yiJll 111 1 e lf e 1 yor 
İkinci b"r mesele de şudur: Alman - yapamıy acaktır. Mısır ve !rakın 1- tel iz istasybnu bulunnhıştut. Lorıtl•: .

1 
(Rac~·,) _ .A'"·ııran, Hindistanda on milyon trtüslilmanın 

yada demir yolları servisleri ve mal- manya ile alakalarını kesmesi, ikli- Berlin · e vesair şehirlerde verilen lngiltcrenin emr:ne frr.-.M!e Lulı.::lduğunu, Krala çekmiş olduğu bir telgraf
zemesi çok noksandır. Geçen harbde ı:adi hnrbde fevkalade bir hadise te- emre muhalif İngiliz ve l<'ransız rad ta bil<Frm:ştir. Hindi~tnnda gönüllü alaylar teşekkUl etmektedir. Hind 
Almanyanın kısmen muvaffak olma Hikki olunabilir. yo merkezlerini d"nliyenler de ya - milslfühanlaı·ı bir tayrare kolordusu teşkil etmişlerdir. 

Ba vekil t teblig"" i ::ı:~~;~~o:,unların yahudi oldu- Japon sefiri Varr.ovadan arrı.ldı . 
Al r;:cn malları v ... rş0,-a, 7 ('Radyo) - japonyanın sefiri ve cıefnret erkanı hır semtı 

- Baıtarafı 1 inci aahifede -
Bilhassa şunu tebarüz ~tthmek la

zımdır: 

Memleketimizde her nevi gıda 
maddeleri halkımızın ve ordumuzun 

}aylık., rı göstermek n ecburiyetinde l t b 1 7 (T l f l ) p mechule Hareket etın· tir Sefarette yalnız ateşemiliter kalmı.tır. Amerik · n 
ve karanndadır. art u , e e on n - ara- • ı. • 

Bir mesele daha var: ları bankaya yatl'•' lmış olsun olma- sefnıe i de V:ır~ovay! terketmiştir. 
Halkın hayati ve sıhhi ihtiyaçları sın.ağustostanevvel.gi.i~rilğe~elmiş jJponve Aimanya'dan m l <llmıvor 

7 EYLÜL ıa39 Per"embe 

IŞ~hfi~~el 
Harp sigortasında 
yeni zam1~r: 

Alman markınnı düştüğü dış filke
Ier borsalarından g.elen haberlerden 
anlaşılmıştır. Bunn mukabil ingiliz 
lirası biraz yükselmiştir. 

İhraç edilen mnhsullerin harp si
gortası ücretlerinde yeni zamlar ol
muştur. Dün Akdeniz limanlan içih 
harp ~igortnsı, yUzde beşe. CebelUt
tarıktan ilerisi için yiizd~ ona çıka
rılmıştır_ Baltık denizi memleketleri 
için hiçbir acente, sigorta kabul et
memektedir. 

İta'yan vapurlar·: 
İtalya ticaret gemilerinin sefer

leri hakkında şehrimizdeki alakadar 
fara şu malOmat gelmiştir: 

İtalya Transatlantikleri cenubi Af
rika ile şimali, orta ve cenubt Ame. 
rika efetlerine başlamıştır. Ege ve 
Akdeniz seferleri için de hazırlık 
vardır. Pazar veya pazartesi gUnU. 
RiHkya vapuru Rcdostan gelecek, 
Cenovn, Triyeste için yük ve yolcu 
alacaktır. 

Mektep!erde: 
Lise ve ortaokullaı·da \aleoe kn. 

yıd mumaelesin{> devam edilecektir. 
Ayın is irtdc kay1d muamelesi so 
l\a erecek, 25 indC' derslere başlana 
cnkl:ır. İlkokullarda kayıd munmel~
sine 15 eylıllde, d.erslere 2 birincite~· 
rinde başlanacaktır. 

Fuarda konser için Hlzım olan ilaçlarda da bazı Alman mallarının ıthnlıne i:hilsade ' . . t' A "k f b 'kala-
. . . • d·ı •· b"ld' ·ı · t' Londra 7 (Harlyo) - JUponya harbı.Ye nezare ı, mer a a rı 

lhti~ acını bir seneden f la müddet ıhtıkarlara teşebbüs ed imek stenıl- e 1 ecegı ı ırı mış ır. ' .
1 

• 1 1 k ··h"n ıt sipnriş vermiştir Bu siparişin ev- Kültür ispekterliği 4 cU bölge okul-
'd d k k d b l . 'd d . i d B h k t b'l y; . .. [ rınn 31CJ mı von uo.ar ı mu !. ı . 1 d ı · k f d h ı ~re e ece a ar o \e l.Yı ır. g n uyu~oruz. u are e 1ı u- enı goçrren er ,elcc A!mam~aYa ,·eri!mesi mııkarr<?r iken, Rus_ Alman misakının bnza- arı mnn o ın br estrası tara ın a 
Hukfimetçe zamanında alınmış olan mum ecza d polarma ve eczane ere ,. · . . . pazar günü saat 18,30 da Fuarda, Açık 
tedbirler hiçbir mıntak da \e hi bir el konularak bu işin devlctleşt'rile - İ:stanbul, 7 (Tel fo~l~) .- Nazım ~ından "onra s.ırfın"?.ar cdılmıştir. hava tiyatrosunda bir konser verile-
büyUk şehrimizde ne bugün ve ne d me."ni te hil edecek bir başnlagıç o- vai-u d~· Rom .. n.}adan 11~ 1 bın goçnıen Salık horniser Kov· İtalvr:ın vapurları ceıdit. 
yarın için gıda sıkınlı ı olmasına im- abHir. Alfikadarlara bunu hn ıl'da ge 

11
: ı. Roma, 7 (Radyo) - Milano ve --=*=--kan bırakmıyacak ş.ekild d"r. Bu ted- tutarak normal yoldan ve kardan ay /ta/yan vapurları noda l\Iilano _ İstanbul ekspresleri işle-

birlerin iyi işlemesi için de harekete nlmamalarını tavs·ye ederim. İstanbul, 7 (Telefonla) _ hal _ Kavna, 7 (Rad,;o) - Polonyanın meğe başlamıştır. Akdeniz vapur 
geçilmişl"r. İhtfkilr yapmak ka di) le :Muhterem halkımızdan da kendi yan vapurları bugün gelmedi. İlk \ a- ı:.abık Danzig komiseri Sod ki, ko- kumpanyaları da, eskisi gibi Kösten
toptancılığa he\ es 'edenleri lüzum uz "hti~·acı olan bir ·ıaçttın elli şişeyi bir pur olarak Vestanın salı günü gele· miser ik memurlariyle birlikte bura reye kadar gitmek şartiyle deniz hat-
fiyat yükseltenleri hükumet miltema defada i temek gibi teşebb!!.slerde ceği söyleniyor. ya gelm:şt t. tarım yeniden tesis etmişlerdir. 

ÜZÜM BORSASI 
596 esnaf ban. 
304 j. Kohen 

900 

6 50 9 
6 8 

diy'en takib edecektir. Bu gibiler u- bulunmamalarını rica 'ederim. Amer.ka harp malzemesi ı ' s ti d . 
rasını bilmelidir ki, memlekette halk BUtUn bu izahati hülftsa edecek fvfeksikadaki Alman ngiıten~- evye er enız 
ihtiyacına yarayan maddeler üze- l')}ursak bazı idhal maddelerintlen e [ sat mı yatak anlaşması kaldırıldı 2

1!)1G 
rinde ihtikar yapmak kasdine en ş"d- l"m"zde o mı) an sebeblcrle "ukua Val Ur- arı . . Londra, 7 (Radyo) - Vaş.ington- Londra, 7 (Radyo) _ İngiltere 22816 
aetli tedbirlerle mukabele görecek- P:elecek makul fiyat tereffüünü hü - ~Lon~ra, 7 (~ady~) - Mek ıka hil- dan gelen haberlere g8rc, Amerıka Ha- hUkt\meti polônya ve Sovyetlerle o- Alıcı mahdud olduğundan piyas• 
letdir. Eğer kanunlarımız kafi değ'l- ktimet daima gözönünde tutmakta - kumetı, Mek ık~ lımanlarında bultı- rıciye nazırı }{oruel Hu!, bitaraflık v~ lan anlnşmalarmı ilga ettiğini a!aka- tesb:t edilemedi. 
se lfüyük meclist n buna mani ola- dır. Ve tu acaktır. Vatandaşın bu- nan Alman gemı kaptanlarına, mili- 'llbargo meselelerini izah eden beya- d rl a bildirmiştir. «incin 
cak selahiyet .eri talep etmekte ~ e nu bilerek yerlı malı kullanması ve teci muatnele i yapılması"ı istC~'İP is- atında, muharip devletler haricindeki a ar., .. . . 782 Şerif Remzi 
\H!r nerde olursa olsun iht kfırcılann ya behemehal lfizım a aldanma- temdiklerini sormuştur. Btınu ister- devletlerin, hatta Knrladanın Ameri- lngıJterede guvercın ıh· 370 1\I. j. Taranto 
ticarethanelerine fabrikalarına v mak için ihtiyatlı olmnsı icabeder. lerse derhal silahlarından te'crid .edi- kadan silah ve muhimmat mübayc: racı yasak 

8 
12 

1~ 

12 12 

\'e evlerine el koymakta liUkümet Yerli maflanmızda (nedret) veya lecekler, makamattan mU aade al- c\erek muhariplere satılmasına da mu d. 
7 

(R 0 ) -İngiltere ba-
t :.ıd · d t · k · B 1 · t t ff"" ·· dil ·· k h tnlıdır • · · k t l"" Lon 1 a, a yo .ereu u e mıyece tır. una mu rn- ı e~e . uu şunme . a . mndan memleketlerine d6nemiy'ecek- :rnde gösterilmiyecegını, .. on ~ol~n 'a nezareti guvercin ihracatı ve it-
bil hü.kllmet muhterem hnlk\mızın ler yım z vfirdır. Vazıyet geçen . k . ld 1. ~,. buna da teşmil olunacağım soylemış ır. . k t . •ctıtlatıhı 

h b. Ad İd 'b" d"- .1 l.erdır. A sı ha e, ımana ugı amış 
1 

halntını ~asa e mış, me\ dikkat nazarına şunu da arzedcr; ar ı umumı c o ugu gı ı .,gı - . Pdnama r..ontrol altıma 
normal hayat değişmemiş olduğu hal dir. Biz geçen Uniumı harbdcn evvel telakki olunacaklar ve muayyen bır Nevyork, 7 (Radyo) - Reisicum- l:ontrola .ı.l~ıştlr. 
de lüzumsuz ferdi ihth at tedbirler' da'ma ve o hnrbden sonra bit kaç mühletten sonra hareketleri U\zıtn- hır Ruzvelt, Panama kanalırtın tama- \i1ustc. hsı e para ven.ıyor 
almaktan faide yerine mazarat gelir. ene ırns ük şt:!hirlerimizd ecneb! un gelecektir. . mivle askeri kontrol altına alınması Ankar" 7 (Radyo) - İnhisarlar 
Vt fırsat bekliycn ihtikar ta avvur- ~ erd k. Halbuki son senelnde buğ Doratoz açıklarında Kalamboz içi~ emir vermiştir. Mnni :ıda p"y, ada üzüm mübayeasına 
lanHa ~·ol açnr Bir çuval un nibay el ay ~~hil olarak her ne\ ı gıdrt mat:l rd ndaki Al rıah Ttl'l.ttsntırıttt!ginin ci Amcrilıadtr. ca.suslıık . şl. mıştır. Kooperatif ortaklarına 
iki ay dayanır. Ve sonundı. bozulur. delcrı ıhr::ıç eden mehıleketletden ol . h Al . h kk d Nevvork, 7 (Radyo} _ Amerıka ) ld v~ g"ıbı" ortak olmıyanl::ıra da -

, k G k . t'h 1 k . 1 At , ı a ve şe re manya a nı a ·.; ı ı ıgı , 2907 yek On 
Fakat çok tal P satıcı~ı fiyat Y ilk- u .k ere ıskı I~ bgerke ımda a hve b::ıberler ,·eraiğ bildirilmektedir. Bu lıltkt\metinin casusluk hakkındaki ted- l}ütiln Ege mıntakasında kredi veril- ~l~SS dOnkU Y kn 
setmeğe sevkeder. Bu ur('tle yen· r e muna a at a ımın an er • . . . . ak . tt"ğ' b il Reisi 1 t e un 
bir yllksek fiyat seviye: i ve itfyad hada ihtiyaçlarımızın hemen bli - hfıdıse ehemmiyetle tahkik olunmak- ırlerını t vı)'t! e 1

' ug. ~ . - mesi alfı.kadarlnra emro unmuş,, ur. 

h tt in l t · t k dır 'Tahakkuku tnkdirinde bütün u~hur Ruzvelt tarafından ılan etlıl- M0STAIJS1DTJERE lKRAZAT 
doğurur. Buna me)'d::ın verilmem n aya. o n arını cmın e mc · · ' •· . A , 

1 lidir. mkün altına alınmıstır IJ"ç b'r iht"- Aman ge • l nntleki clsizler sokUle- rniştir. Ruzvelt baş nfücldeıumumıye l: ARDIM r A •• 

h - · · · • 6b l ı d"k" k ı k . k Ticaı·et ve Ziraat \ ekaletlerının Gıda maddeler'n'n hemen kaff ·- nal karşısında alkımızın ıaşesı ıçın ı<:, vapurlara bırer t•~ n CLÇ ı ı- ir teskere yaz rn casusu \e un- . .. . 

ıs 325 Tütsü ileT. incir f· 7 
249 R. j. Franko 8 11 

177 B. S. Alazraki. 9 60 18 
110 Pol Mikalef 10 14 

96 Oskaı·eğli 7 50 14 69 
78 A. M Ataman 8 25 ıs 
61 Cemal Cendell 9 75 14 

86 j. Taranto mah. 7 60 i4 
8 Esnaf ban. 8 A '16 

23485 u. yekUh 

PARA RORSASJ 
ANKARA nin ihracı menedilmistir. Fh·a ) u n\:H ye mahal yoktur. ec:.\>ktir. dakçılık harekat:yle bitaraflık esası- müşterek kararlatıs le E~e bolgesınde 

selmesi için hi 'r scb p yoktur. N R dan mada lhitun bu i leri iy" Japon liman• arırtd:ıki A' - na muhalif har katta bulunacakların Tarım satıs ~ooperatifl.erıne aza olmı- St.erlin 5.55 
nakliynlta lnt'znm ızlık \ e ne d l t1 ndh mnk ve iyi kontrol ~t - 'ddctle teczi) e ini bild:rmiştir. Baş yan milstahsıllere de ıkraıntta bulu- Dığer fiatlar nzeriiie muamele 
çalışan kol adedinde nok anlık var , k iç"ı hükumet tedbirlr~ almı t.ır. man vapu .... arı müddeiumumi de bir beyanname ne..:- nulnrnğa bnşlanmı<-tır. Vaziyet se~ ~oktur. 
dir. \ ~ln_ı kta deva~ e~ ce~tır. Bu gil_n ~ond~·a, 7 (~adyo) - Harp dola- red r k h \kın bu husustaki federa' 1 iylc bu yardıma devam olunacaktır. ESHAM v r AHV~LA r 

Şimdi bunlardan da a müh. t~kmb zlde dü ~ -v alz.f eksuk?netlekt' Y ı ı~ le Japon lıı:nanlarm.da i kk~lan al- h ikat bürosuna yai dıhunı ve bilhns . Hi tahsiller bu yardımı büyük bir 
mesele vardır. Bu sene mal: ulu E • en em.n o aru ç,ı şm ır. nrnn 'apurları u t .. nedır. ı ısj Yuk- 1 k "qlcrinde muzaheretini is- . L 

1 
d ANKARA 

. , a c sus u ı'lo'. .emnunı'-·etle Karşılamış ar ır. 1938 er. 5 F 'k · ı• ıw. 
rimli olmuş \ e depolarn • lmmns ---·*·=-- hamad ~. tırı Korede kalmışlardır. t miştir " d'l" 0 

• ve ı ram ye ı -:7.-
başlanmıştır. Türk kô)lil Unün son '":emtJer/ayn beyanatı İçlerinden biri s bin lonlukhır. Va- e . ·,. R' . G "l Çekier si'aha çlavet e ı ıyor 1983 ikramiyeli Ergani 19.-
bahar çalışma devri gelmi tir. He , . . . d purlann hareketlerine müsaade edi- Sın g 1 .tz.n am- ene Paris, 7 (Radyo) -Çekoslovakya- İlk tren Erztirüma girdi 

-Baştarafı lıncı aahıfe e- . d'l . ~. h ldil t l fı ·· · d' t b h. tarafta yağmurlar yağmaktad1r De• F dil • t . lıp e ı mıyecegı meç u r. e gra nın Paris clçilıgı ken ı e ansına ı- İslanbul 7 (Husu~i) tık tren, 
h 1 k k k" i . ran~a şmanı ezmege azme mış - d k tet- b ' · -

al nadasa baş ama ve ış e ım nı 1'. Tasyareferim:z üslerinde emre . , Paris, 7 (Radyo) - Polonya örd ı- Uibei1 .bir beyanname neşre ere . . ugiln 10,3Ö da Erzurunta girmiştir. 
bu seneden çok daha ziyade miktar d b' h ld d" 1 0 d 1 !arından olan bu ıki me\ki, ha\ralann 1..,rı ba~ kumandanı Mareşal Ritz Smıg kil edılecek Çek ordusuna kayıt ıçın halk bayram yapmaktadır 
çıkaracak şekilde çeşitli ekim yan mn de 

1~. aif el ı: ~r. r ukal nmd ız gayri milsaid olmasına rağmen tay 1:· Fra~sız orduları baş kumandanı Ga- uayen şube erine mUracaatlan lü- F 
k Ük k e mü ıazır ır. t az e erını yapnca ar ır. 1 . . t rafından mu""kemmel 1

' b' d. . t" ua rı m •zı nıa vatanımızın en Y s v en - Almanların 1914 senesinde oldu- yare erım z a . . melene çektiği bir telgrafında, milttr- um unu ı ıı m1Ş ır. 1 
him menfaatl~rinden biri oldu·unu -u g"bi bu sefer de denizalb harbine isnbebtlelrlel tba~rAbl ed.lmış vke atıl~~1 fik kuvvetlerin düşmana karşı silaha 1 Ant..ara11ın 
halkımızın bilmesi ıazımdır. Bütü bom a nr a ır man cep ruvazo- - d p ı d 7" ı 8 CJ •• d st:nad ettikleri anlasılıyor Nitekim sanldıgı şu an a, o onya or usunun, UD e 
devlet dairelerinin ve bilhassa köye • · rü batırılmıştır. Huzurunuzda se - d k d l:'I K ... kft 4erA ilk iş olmak Uz ere Atenye vapurunu . .• . ff k' Fransız or usuna ar eşce se "mını va ı.t il:' 
k d teşkı·ı.::ıt za re~m~ müe e \ nıçle ka'-·dethgım bu mu va a ıve- . . . h .· t d l 375 1 o k d. 
·a ar u ı u nan ı yri ınsani bir şekilde batırmışlar- t" tl><m; \'Ol lnrdan gel"n "ilotlar bıldırrn. ış, . a~ırlnrca ürııye ' a a et ~ar abı'IH o }• Ş•l rre ~ 

selerin her l\(!Vi mnhsuliln gelecek dır ın, v ın. 1 . ". )' prensıplerını mOdafaa ederek bu hu- Y T d 1 ı b L 
d h k 1 d ko··vıu , a · tai·afıınlnn ihraz edildığ nı de sö.vle- .. . a ınız sene a a ço 0 masın a .; - Çemberlayn sözüne devamla bu hu . . d ,· susta buyilk şeref kazanmış olan bır 

tandaşın ne kadar müessir olacağın' u ta izahat verdikten sonra şunları mek mecbulrı~:et~n ile) ım. ··t onlu ile mesai teşrikinden memmıni-
.kendilerine kö'l· köy, mahalle mahal Tayyare erımız ç gece mu ema - t· .. h 1 • t' .; ·l mi tir- . ve mı ız ar ey emış ır. 
le dolaşaı-ak anlat1JlaS1 için emir ve o) e • · diyen Almanyamn garb ve şımal cep · 
rilmfştir. Her münevver Türkün dE - Ahı~an tahtelbah"rleri daha bir helerinde uçarak on milyona yakın Ruzvelt kongreyi 
b k . k 1 t '<aç İngilız vapurunu batırmışlardır. be•-'anname '"'tmışlardır. r l:. u milhim fi rı ) ayma ta ve an a - .; .. f R 

d n niz kuvvetlerimizin hareketi ted- Çemberlayn, hükOmetçe alınan ih op_ ıyrca makta yardım etmesini rica e erim. 
HUktlmet bu sene mahsulünün ih rici olacak ve her glin bir kat daha tiyatit edbirlerden bahis ile demiştir Vaşington, 7 (Radyo) - Ruzvel-

racının menine rağmen nll fintları .<:uvvctli olacaktlr. ki: tin 15 eylOlde kongreyi fevkalAde 
dll,Urmek ve ne de her sene olduğun Tehl"keyi ehemm'yetsiz göstermek - Bir kaç gün içerisinde milyon- içtimaa davet etmesi kuvvetle ınuh-
dan aaha az almak karnrındndır ·stemiyorum. Fakat ne olursa olsun, larca insanı etnn'yetli yerlere sev- temeldir. 
Dilnya vaziyetinin daha ne şekille ııodern ve çok müte~amil olan silah kettik. Her taraftaıı almakta ?ldu- Irak, Almanya ile münase-
alacağıhı b:lm"yoruz. Bunun :çın arımızla ve yeni yenı metodlarımızla ğum telgraflardan anlıyorum kı, İn- ]) k t' 
mali!ullerimizin gelecek sene b\.ı se tehlikeyi mutlaka bertaraf ede - giliz trt.lleti hükumetimizin biltün atını es 1 

k k uwı·z. T"vvarelerimizin Kivel ve icraatını , hak ve adalet iç'n girişti- Paris, 7 (Radyo) - Irak elçil:ği, 
ııe inden daha ço olmasını memle eg °"J .J .J 1 

Vı"lhemshafeı1 ede gösteclikleri mu - ği mücadeleyi takdirle karşılamak- bugün, de•;letinin Almanya ile siyasi ketlml2.in yük k menfaati ikt"znsır j 
dan gôrUyoruz. Alakadar devlet dn- •·affnk:yeti şükranla kaydetmek mec ladır. münasebatını kec:erek bütün Alman 
ireler' ve te ekkilller' mUmkiln ve ur yetindeyim. Askeri enerjileriı:niz her dakika 

1 
ıan memleketinden. dışa~ı ~ıknr~ığı 

lüıde dlan bütün yaı·dımlnrı ,.8 ko· Almanynnın e:ı mühim istihkdm - nrtmakta devam edıyor. nı Fransa hilkQmetınc bıld.ırm.§tırı 

Pavyonumuz: it Bankiıl pav
yonu biliıiii Evkaf pavyonu kaı--

ıısı .. 

Kavaklıdere Şan.bınt 
KEMERALTI: 

Sakız bakkaliyesinde 
ALSANCAK: 

imren bakkaliyesinde 
Al.SANCAK: 

Pazar Santra/dl\ •. 
ARAYI!'IIZ! 

- CENAP AND- ı 
Kavaklıdere Şarap Fabrikası 

ANKARA 

ELHAMRA 
Sinenıaaında bugün 

FRANSIZCA SÖZLO 
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-1-

Kutup yıldızı 
Sonya Heni 

-2-

Fena yol 
D;ı~yol D'lryö 
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7 EYLÜL 1939 Perşembe 

Varşoı:a a göre erline göte 
- B11 lar fı 1 inci '"a' ·~-de - -Bnştardı linci sahifede-

ra yeni hatlar ç'zecektir. Halk ve or- ıcr bazı kısımlarına da sirayet etmiş
du, Payen ve ci\•armda Almanları el .ir. Halk Litv:m~·aya gnçm-ek isteitıek
bombaları ile karşıhımı~laı· ve kahra te, fakat Grotlno civarındaki Aıman
nıanca mücadele ermişlerdir. l\lüte - larm müteıh:.rdi taan·t\zları kaı-şısın't:ia 
has51sJar Almanların iJeıi harek:1tm bun'a ırıuva ·f. k 0 , nrnmrıktadırlar. 
da bundan ~onra mil lcülata te:::a'd.U1f kı'd h1 Ye LUblU il~ Lt!mbergt~ki 
edecekleri kaııaatindetllrl~r. Dik - halk d~t RtHna\1~ aya kaçmak 1çin hazır
kat edilecek Ye ş 'mdiye katlar cer - lanmrktadır. 
Yan eden askert harekat takip olu- Polonya Ukranyasmtlnki halk Rus
nacak olursa, Leh ordusunun kun·ei ~·a ve Honıanyaya çekilmeği istemekte
külliyesi tarafından esaslı hiç bir mu <lir. 

harebe kabul edilmediği görülür. Bu Cehhelerin yeni bir çok yerlerinde 
itibarla şark cephesiniııb undan son Leh kuvvetleri ric'ate başlamışlardır. 
ra göstereceği vaziyetler dikkate şa [Yukarıda okuduğunuz bu haber 
~an bir şek l alacaktır. İtalyan radyosunda neşredilmiştir Kay 

Leli tayyareleri faaliyette tli ihtiyatla telakkisi lazımdır.] 
Vaı ova, 7 ( Radyo) - Son da -

klkada çıkan bir resmi tebliğde, Leh Şiddetli 1mılıarebeler 
tayyarelet-inin Skayan~v ve ~odtm Berlin, 7 (Radyo) _ D. N. B Al-
hattında Alman .1:1~t~rıze k-.aatı_nı man ajansının radyo ile yaptığJ bir teb 
bombardıman. ettıgı bıldir lmekt:dir. lığc göre Duşel ve Dramonda harp şid
Vuku bulan l:Jır hav:ı ~~~a~eb~~ın.~e Jetle devam etmektedir. Leh cephesi 
20 Alman tayy~resı ü~şurulmuştur. varılmıştır, 15 bin kişi esir alınmış. 

Tayyarecılere hıtap ,..,iihim mikt" .ıa t 'Jth k r "ru op, sı a , amyon, 
'\ arşova, 7 (Radycı) - Başku - ,...,u"hı'mmatı h b' ·-t· d'l · ar ıye ıg ımam e ı mış

nıandan mareşal Sm:gl Ritz, hava · 
ır. 

kuvvetlerine şu emri ycvıniyi neşrat 
tniştir: 

Ta~reciler, kıymetli askerler; 
düşmanın faik kuv\·etlerine rağmen 
kahramanca mücadele ediyorsunuz 
Bunun şeref', ebediyen Polonyanın 
hatıra~ında kalacaktır. 

Öğleye k adar olan vaziyet 
Varşova, 7 (Radyo) - Tebliğ: 

Londra-Paris-e 
,. 

gore 
-Battar<lfı 1 inci aah:fede

Ccphd ·roe faali;-rt 
Paris. 7 (U::ı<lyo) - Fransız umu

ı kararı:ralımm öğl~ vak-ti r:ıporu: 
Bugün cephede her iki taraf büyül 

·aaliyet gÖ3termiştir. 
l noiliz kumandanları Pariste 

Paris, 7 (Radyo) - İngiliz ordu-

Şark cephos:nde Alman hava kuvvet 
lt!ri kıtaatımızı, münakale hatlarımı 
zı bombardımana devam ediyor. Var 
~ova bugün de bir kaç kere bombar . 
dımane dildi. Polonya hava kuvvetle- .ırı başktımnndanı ile hava kuv,·etleri 
t i, düşmanın zırhlı kuvvetlerini mü- kumandanı bugün Parise gelmişlerdir. 
ess'r surette bombardıman etmekte- ln..qiliz dorıarıma.n faaliyette 
d:rıer. Bugün öğleye kadar on, dün Uslo, 7 (Radyo) - İngiliz donan-
Yirmi düşman tayyaresi düşürülmüş- ması, Grotlad sahillerinde bulunmak
tür. Lody, Mazuviçki mıntakasında ta ve Almanyanın hariçten demir idhal 
~iddetli muharebeler olmaRtadır. etmemesine mani olmaktadır. 

Siparpo, Bolos hattında düşmanın Polonynvrt kredi r çı lc! 
hiç bir kuvvetli hareketi kayded'.lme 
lniştir. Gidinyadaki kıtalarınuz, Dan 
zigdeki düşman müfrezeleri çarpış -
lllalar yapmaktadır. 

Loçd a muharebeler 
P aris, 7 (Radyo) - Polonya or

dusu Loç ile Şavnav havalisinde şid 
detli bir muharebeye tutuşmuştur. 

Alma n tebliğleri rttübalegalıdır 

P aris, 7 (Radyo) - İstihbarat na 
zırı Cirad::ı, bugün bir tebliğ neşret
llliştir. Nazır bu tebliğinde şark cep
hes'nden bahsettikten sonra diyor 
k i : 

Almanların metodu süratle hare -

Londra, 7 {Radyo) - Hükumel 
Polonyaya yeniden 8 milyon ingili7 
lirasından ibaret bir kredi açmıştır 

Müzayede 
ile fevkala1e bii .. 

yük satıc; 
• 5 

10 EylU! 939 pazar günü saat 10 
buçukta birinci kordon l\Iusatfa be~· 
caddesinde 1386 ncı gokakta 5 No. l· 

ket etmektedir. Polonya ordusu ıyük~ apartmanın üst katında Mösyü Falbc 
Sek kumanda heyeti har .... katı dikkat ya aid kıymetli mol..ıilya ve Biblolaı 
"l/e ehemmiyetle takip etmektedir. açık artırma suretiyle satılacaktır. 
l eh ordusu emn'yet hattına alındık- Satılacak .eşyalar meyanında İn
tan sonra vazifesini yapacaktır. Hit- giliz mamulatı çok kıymetli yeme1 
lerizm, barut, çelik ve iperit kullan- odası takımı, hofe kontre büfe kare 
llıak suretiyle canavarca harbetmek 
t edir. Leh milleti, kadınlan da dahil 
olduğu halde mücadele etmektedir. 
lialkı nkuvvei maneviyesi yerinde 
\'e devletin hüviyet· dipdiridir. 

Almanların, resmi tebliğlerinde 
l eh ordusundan aldıklarım bildir -
dikleri esirlerin miktarında hayrete' 
Şayan bir mübalcga vardır. 

İtalyan gazeteleri (Tr'öuna ve 
l<orriera Della Sera) nın şark cephe 
s:ne göndermiş oldukları husu~! mu
lıab'rler b'le, Alman tebliğlerin 'n ·rr 
dikleri malO.matı teyid etmemck:e -
dirler. 

Leh ordusu. henüz esaslı bir harb 
tapınış değild:r. 

Fransa muz 2f fer 
olac-kttr 

BUkreş, 1 (Rnıdyo) - Profesör 
~ikola Yorga yazdığı bir makalede, 
li'ransanıtt bu sefer yalnız kendisi için 
değil, tarihte de çok defa görüldüğli 
\leçh ile yUksek ve insani idealler için 
harbe giriştiğini ve mutlak surette 
t'tı.uzaff er olacağını kaydetmektedir 

General Vey g ::ınd 
Jl .. r,.,s e il ail 

~ 

Paris, 7 (Radyo) - Bükreşten alı
lıan haberlere göre, Fran~ız :::efareti 
teşrettiği resmi bir tebliğde, general 
Yeygandın Romanyada bulunduğunu 
tekzi etmi~tir. 

·emek maı::ası 6 adet maroken san
dalye üzeri kadifeli kanepesi Ve du
var saati, iyi bir ahide camlı kütüp. 
hane ve bir çok kitaplar poker m:ı
sası maroken kanepe iki koltuk y[l 

'ak odası la kımı şifon.rera lı ayn:ı' 
clolap ayni malın iki kic:ıiJ.ik karyoı 

~ı komodini aynalı lavomnr.ı ve a\' 
nalı hw:ılet maa tabure k.ndifeı· ~ 7-

lrmk. Edi.,on marka ~alon gı-amnfonu 
pl:1klariyle ayaklı slnger dikiş m3 

k;nesi ~yn;:ı 1ı şeımiye lik orta boy soı 
model {Firigi d~ire) markalı bu? 
dolabı, 5 ·na»ç11 Viyana salon takımı 
dökme bHyi.ik :::oba 2 Amerikan kol
tuk 3 adet rok k1ymetli elektrik avi. 
zesi 6 adet Etamin ti.ll perde maa 
bronz kirnezleri tek kapulu aynalı 
dolap İkj d:erl('i br>yaz karYOla ~·a

' ak Ye cib'nl'ği 2 adet çifte cuha 
-rnrtle maa kornez bir cok ipekli ''" 
· 1 mel' pnmuk yastık 2 kıymetli yağ
ı lıoyn tablo 100 küsur parç~lık mU-

teadd:d por"'elin tabak takımlatı, 
<:iervis kıriFtal şampanya liköt· baı·

d:ıklnrı o~~ mnsası !l3 parçalık kiro~
tof yrımek çatal kaŞık takımı basma 
levh:.llar duvar tabağı y~mişlikler bir 
kişilik karyola {kapell) marka iyi 
bit yazı makinesi ve birçok seccade 
hah \'e S:lİr mobilyalar müzayede SU

reti\'le satılacaktır. 
Bu fırsatı kaçırmayınız. 

Fırııat artırma MdJi ya salonu 
sahibi Aziz Şınık Tel. 2056 

D. 3 

Türk hava kur ım p y go 
bayiler1n~n nazarı d

6

kkatane 
Bcşinl'i keşideye ait biletlerden iadelerin nyın onuna kadar ser bayilere 

~esliıhi khrumun emr! iktızasından buluntluğu cihetle, o gün saat on 
dörde kadnr iade edilmiren biletlerin satılmış ad olunacagını muhterem 

ba~·ilerimize ilan ~deriz. 
SER BA.YILER 

(ANADOLU) ( SAIIİPF. : ~n _ 

ANA o OLlJ 
GÜNLÜK SİY~St GAZETE 

Sahip ve lb.fnıuhan-rrı 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

Um\nni neşrira.t ve yazı itlen 
müdürü 

HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 
İDAREHANESİ 

İzmir İkinci Beyler Sokak 

1 

C. Ha1k Partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir - A NADOLU 

Telefon: 2776. P. kutusu 4051 
ABONE ŞERAİT! 

Yıllığı 1400. Altı ylığı 800 
kuruştur. 

Yabancı memleketler için sene
lik :ı.bone ücreti 27 liradır. 
Günü geçrni~ nüshalar 25 

kuruştur. 

ANADOLU MATBAASINDA 

Hat:ıraıa_rınız_ı _ ... '' KO DAK'~ 
ebed ıleştırınız 

Basılmıştır. 

Z :tJJ i 
( 841 senesinde !Ankarada teş~k· 

kül eden rnemureyn kooperatif şir. 
keti hissedarlanndan bulundumdan 
namına muharer numarasını hahrlı
yamadığım yirmi liralık hisse sene
dimi kaybettim. 

••VOLLENDA'' 620 
Y e ni Krome model, küçük, şık, sağlam~"'· 

.. Ot ı· .. . i". .... A n astigmat 1: 4.5 Kompur oma ·~· .. 
B U GÜNÜN MODERN MAKINESl t,, 

6 liradan başlar 

Yenisini çıkaraca~mdan t!skisinin 
hükmü yoktur. 

Eski :Ankara Ve yeni İzmir 
telgraf muha.beıte memuru l{.e 
mal Rua Sicil N"o. 5363 

6X9 ::m. 

lnh .. sar ar Umum 

KODAK satı~ılarından 
arayınız ve ya şu adres" 

müracaat ediniz 

Müdürlü-
"' .. gun en: 

fşin nev'i Muhammen Bede. % 7 ,5 teminatı Eksiltmenin 
Lira Kr. 'Lira K r. Şekli Saati 

?::ışabahçe Müskirat 
Fabrikası Müdürlük 
binası inşaatı 23755 84 ' 781 69 Kapalı Z. 14 

Maltepe Enstitüsü gaz-
1ama evi kalörifer tesi
satı ve gaz kapılarının 
takılma işi 1336 99 100 27 Açık Ek. 15 

1 - Keşif şnrlnC'me ve planları mucibince İdaremizin Paşabah
çe Müsk1rat F ::ıbrikasında mevcud yemekhanenin l\1üdürlük 
bir!<'\Sına tadili işiylt> Maltepe Enstitüsünde yapılacak gazla
rra evi kaiörifor tesisatı ve gaz kapılarının takılması işi hiza
larında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif b-:delleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hiza
laıınd:~ y<ızılıdır. 

111 - Eksiltme 21 · IX/939 Perşembe günü Kabataşta Levazım 
vc- Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Paşabahçe Müdürlük binası inşaatına ait şartnameler her 
gün Lev2zım Şub .. ~i veznesinden ve İzmir Ankara BaşmÜ· 
diirlüklc,. 'nden 119 kuruş muRabilinde ve gazlama evi ka
lfüife: tec:isatına aid şartnameler Levazım Şubesi veznesin
't::or. 8 kuru~a ahm'b;lir. 

V - Mür"k<?s""yn ,..·r,,.cckler mühürlü teklif mektuplr-nnı kanun; 
...., ..... ~:Jde •; 7 .; ıvüv"nme rarcısı makbuzu veya Banka temi· 
nc:ıı ınektuhınt vr- c-.ı tra,...,enin «F » fıkrasında ynzılı vesai 
ki ihtiva edecek lra~al· Z"'rflannı eksiltme günii ihale saatin 
d{'n b;r "3Ct r·;vf'l P11"'Z1 fır komisyon başkanlığına makbu7 
muk".Lilinc:: yr-• .. rr.eleri dirn ('ksil•meye girecekler % 7,5 gil 
v~nr.ıe pare:ık ri)•l vt:· şart na 1csinin «F~ fıkrasında yazılı ve
sn.'l-iy]c yukarıda ad: geçen kom'ı:ıyona gelmelPri ilan 0lunur 

5 8 10 13 (688 1/3296/ 

Izi ıi,.,. G,-,--1 ~-:m-r-~:kBaşmüdürlü
ğ ... nde ı 

T. N. S. l\!a:rka No. A. S.N Kıymet Kilo Gram Eşyanın cinsj 
-----

25 1 S.E.A G:n 383 119 00 53 000 lµekl i pamuklo 
elestiki mensu-
cat. 

100 00 60 000 Sair el es tiki 
mensucat. 

Y Lıkamln müfı'ı.!r1Mı vrızıh uya 11/ 9/ 939 Pazartesi günü saat 15 te 
açık artırma suret"yle dahi1e satılncaktır. Bu miizayedeye iştirak etmek 
istiyenler ~3!' .n lınu ait maliye ünvan te~keresini hamil bulunmak ve 
% 7,5 hcsalıivle nakdı pey nkça.31 vermek lazımdır. 

1\Iüzayed~ itk1:1f. günirüğü yanındaki Levazun ve sntıŞ servisi bina-
sında ~rnp1laı"ığı ilan olunur. (3294) 

e 

Beşinci kcı;ide lıiletlerini bayilerinden alamıyanların dördüncü keşickj 
biletleriyle kurumumtıza müracaat ederek biletler: tebdil etmeleri ilfüıı 
olunur. 8 9 (333B) 

f I ne 
Tt~yyaı·e Piya.ngosunun keşide edilmiyeccği h:ıl,kmr'·ı çıkAn şayia

ların taım.ınen :,·~lan nlduğu resmen bildirilir. TÜ/fl\. UA r.4. KURUMU 
lZMlR SUFF.Sl 

Z avi eh.livet name 
!zmi; belediyesinden almış oldu

ğum 356 numaralı şöferlik ehliyet-
nam~mi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığını 
ilan ederim 

Karşıyaka Soğukkuyu emniyet 
sokak 26 numaralı hanede şo
för Tevfik og-ıu Cahit 

i = 
llin 

Y üksek ziraat en stitü sü veteriner 
Fakültesi'Askeri kısmının kayıt 
ve kabııl şartları: 

1 - Ankara askeri veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli lise -
lerde:a iyi ve pek iyi d~recede }!lCzun olan ve oigunluk 'iml:ihanlaI·ını 
vermiş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 

İsteklilerin aşağıdaki \"US~f ve şartalrı haiz olması 15.zımdır : 
a) - Türkiye cumhuriyeti iebaa~mdan ve Türk ırkından olmak, 
b) - Yaşı 18 - 21 olnıak, 
c) - Beden teşekkt:!leri ve sıhhliti orduda ve her iklimde faal hiz -

mete mü::;a!t olmnk (dil reknketi olanlar alınmaz.) 
J) - TavIT ve hareketi, ahiab kusursuz ve seciyesi sağlam olmak, 
e) - Ailesinin hiç bir fena lıal ve şöhreti olmamak (zabıta vesikası 

ibraz etmek) 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikalnrın bağlanması 

lazımdır: 

a) - Nüfus cüzdanı veya musaddak sure i. 
b) - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı kağ1cıı. 

c) - Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli sureti 
b) - Okul:ı alrndığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli te
ahhi.i t senedi. 

e) - Sar'alı, uyurken gezen, s!dikli, bayılma ve çırpınmaya müpte
la olmadığ-1 hakkında velilerinin noterlikten tasdikli taahhütnamesi 
(Bu gihi hastalıklar<lan b;ri :le t'kula girmezden evvel malül oldukalrı 
sonradan anla~ılanlar okulda::.ı çıkarılır. Ve bu müddete aid hükumet 
masrafları velilerine ödettirilir.) 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şübelerine istida 
ile müracaat edecekler ve şübelerince ikinci maddede bildirilen eyrak1 
iknıa 1 ettikten sonra, Ankaradn yüksek ziraat enstitüsü veteriner fa -
kültesi aqkeri talebe amirliğ"ne gönderil1::cektir. 

4 -- Mtiracaat müddeti: Eylülün yirmisine kadardır. Ondan sonra 
miiracıu.tt kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imt:hanma bağlı değildir. Şahadetname derecele 
rine ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt 
işleri kapnnır. Ye kabul ediienlere. müracaat ethkleri askerlik şübele-
ri ile tebligat yapılır. 19 25 27 31 3 6 8 10 12 14 17 20 (3063) 

l slanbu B~ı~diyes in ·len~ 
Cerrahpaşa hastanesi Soğukhava tcs=satı ile mutfak ve çamaşır

lığınm dahili inşaatının ikmali işi kapalı zarf eksiltmesine konulttıuş· 
tur. İhale 28/ 9/ 939 Perşembe günü saat 15 de İs anbul Daimi En
cümeninde yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 56.529 lira ve ilk teminatı 4076 Jira 45 ku· 
rustur. 

~ Sartname 283 kuruş mukabilinde fen işleri MüdürlüğündP.n alı· 
nabilfr. Taliplerin 939 yılına ait Ticaret odası ve ihaleden 8 ~i.in ev
vel İstanbul Bf'lediyesi Fen isleri Müdtlrlüğüne müracaatla alacaklım 
femıi l"llliye\ Vl"~'zkalan ve ilk teminat mak'buz veya mektupları ile 
2490 numnrnl• kanuna göre haz•tl•ync::-klar Y:"l'""alı zarflarını ihale gü
nu sna~ 14 e kadar İstanbul B!ledi1·e~i Daimi En"Ümenin,,. vnmeleri. 

29 8 17 21 (~152) 

va Zira t m kteb1 ın ·· diir .. 
rl • 

• ... 
t - 15. Eylül. 939 tarihinı• mektepte bulunmaları icabeden mektebı .. 

mizin ikinci ve üçüncü sınıf ta1eheler:nin işbu ilanı müteakip hemen 
mektepte isbatı vi.1cud eylemeleri. 

11 - Bu sene mektr b;m!ze kabul olıınan yeni t:ılebelerin evvelki tebli
gat veı;hile n. E~ fül. 939 tarihinde değil 1. Teşrinievvel. 939 da 
·uekteute bııluıımaları lüzumu ilan olunur 3 9 
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. ,.s·· .. ~···--········· ····· ······ .................................................................. ""··~·--
1 I z mir Levazım Amirliği ~a!ı .1 Alma j 
ı · Komi~yorr.ı lllnfarı " _.., : - ' ı 
1~·mfr Leva::ım Amirliği Satın Alma Komisyonurıdanı: 

Manisada bulunan kıt'atm ihtiyaC1 için aşağıda miktarı •yazılı erzak 
:j ,uarlıkla satırı alınacaktır. 1stekli1erin 9/9/939 günü saat 10 da Mania& 
{~Satın Alma Korr.i~yonu nd:ı. bulunmaları. 

Kilo Cinsi 

38100 Ot 
9100 Bulgur 
6100 Kuru fasulye 
1:2. ) Sadeyağı 

1~10 Tuz 
610 Şeker 

ôl Çar 
soo G .. · :· ğ 

L''~OO Yulaf 
10000 Kuru ot 

r-- G;ir ~ z!m ~·~ir · ği ::a.t>..n alma komisyonundan: 
1 - İzmir ır.i.!staLkem mevki merkez kıtaatının ( 47250) kilo 

bulgur ihtiyccı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur: 
2 - lhales'. 1 5 c.ylul 939 cuma günü saat 16 da kışlada lzrnir le-

vaz ,.,., amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tr!· -rin edilen tutarı 5433 lira yetmiş beş kuruştur. 
4 - Tcr, inatı muvakkate akçası 407 lira 54 kurustur. 
5 - Se; tnamesi her gün komisyonda görülebilir .• 
6 - İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

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

· .. · çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile 
• teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından evvel komis· 

· ' yona vermiş bulunacaklardır. 30 3 8 ı 3 3235 
lzmir Leı•a ;,ım Anıirlirj~ Satın Alma Komisyonundan: ' 
1 - Su borusundan alt!ı ve üstlü 2230 adet karyolanın kapalı zarfla ek

siltmesine istekli çıkmadığından pazarlıkla ekc:iltmesi 15 ' Eyltfl/ 
~139 Cu;na güni! saat 14/ 45 de Tophanede Amirlik Sa~ın Alma Ko
~ısyonunda yapılacaktır. 

2 -· lJcheiinin tahmin bedeli 22 lira 50 kuruştur. 
3 - Hepsinin ilk teminatı 3758 lira 75 kuruştur. 
4 - İşbu karyolalar beş partiye ayrılarak her parti 450 - 400 karyola 

, olarak ayrı ayrı da ihale edilir. 
5 - Bir partinin ilk teminatı 1293 lira 75 kuruştur. 
6 - Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. 

\ 7 - İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber belli saatte Komisyona 
gelmeleri. (3330) 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin ( 18300) 

~ on sekiz bin üç yüz kilo sabun ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi ı 5 eylul 939 cuma günü saat on altıda kı'3lada İzmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla~aktır. 

3 - Tahmin ediln tutarı : 5673 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 425 lira 48 kuruştur. . 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - lstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
1 - Eksilnneye iştirak edecekJrr 2490 sayılı kanunun iki ve ti· 

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

30 3 8 13 3236 

Bornova tümen satın alına kocisyonundan: 
- Bnmovadaki Birlik ihtiyacı için ( 45) bin kilo odun açık ek 

siltnıeye konmuştur. 
2 - lhaJesi t l / Eylul 939 Pazartesi günü saat ( 10) da lztnir . 

Bornovad3. Askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı (788) liradır. 

· 4 - Teminatı muvukkata akçası (59) liradır. 

, 

5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler Tioıret odasında kayıth olduklarına dair vesik.l 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. ncii 

maddelerinde ve ~·attnamesinde yazılı vesikalariyle remin.at 
rrıektuplariyJe birlikte yukarıda adı geçen komisyona mü-
racaatları. 24 1 5 8 (3138) 

İzmir Bornova Asken Satın Ahna Komisyonundan: 
1 - Gaziemirdeki Birlik ihtiyacı için ( 117) bin kilo odun açık 

eksiltmeye konmu~tur. 
2 - ihalesi 11 /Eyltı:l/939 Pazartesi günü saat (9) da İzmir -

Bornovada A,:;keri salın alma komisyonunda yttpılacaktır. 
.:.. 3 --. Tahmin edilen umum tutarı (2048) liradır. 

4 - Teminatı muvakkata akçası ( 154) liradır. 
5 - Ş .. rtnamesi her gtin Lomisyo11da görülebilir. 
6 - istekliler Ticnret odasında kayıtlı olduklarına dair vcsi:;a 

göstermek tnC'cburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak tdecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. ncü 

maddelerinde ve ~c.rtnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
mektuplariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona mü-
racaatları . 24 l 5 8 (3137) 

lzmir Bornova Askeri Satın Ahna Komisyonundan: 
- Ödemişteki Birlik ihtiyacı için ( 7 5) bin kilo <:>dun açık ek· 

siltrneye konmmıtur. 
2 - İhalesi 11 / Ey!ul/ 939 Pazartesi günü saat ( 1 1 ) de lzınir · 

. Bornovad<~ Askeri satın alma komisyonuf'lda yapılacaktrr. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı ( 1312) liradır. 
4 - Tem~natı :nuvakkata akçası (98) liradır. 
5 - Sartnamesi iıer gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

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

maddelerinde ve ~artnamcQind" yazılı vesikalariyle teminat 
mektuplariyle birlikte yukarıd:ı adı geçen komisyona mÜ· 
r,.,.;..,.tb,..ı 24 1 5 8 ( 31 36) 

lzmir Muh as ebei h usus:ye 
:.müdürlüğünden: 
~ . Karş1yaka Bahariye sokağında Safure namına tahrir ol.onan ~~ mnna

ttıl: harıma rırazi komii'yonunca 250 lira kıymet ta~dir.edilroişt.ir...,Sahibinin 
mametgahı meçhul bulundLlğUndan ikinci .tahrir . talimatnamesinin 7 inci 
n,iacl<le~in:: ~evf'kan tebliğ makamllla kaim olmak üzere keyfiyet ilanen 
tebı ;ğ olunur (3336) ~ 

,_ ..... --------- -

. .. - , y ... - -J --~ ' . 7 EYLÜL 1939 Perşeıp.ı. (ANADOLU) 

r 

lzmir ı~vazım amirliği aamı alma lrmnisyonundan: ıDen N orsk3. Middel· Snerco t Tapar 
ti_ - Çanakkale müstahkem mevki bölgesinde beş paviyoıı, üç h 1"' y ~ 

t.av~ üç hangar kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. :ıvs .... inj e A 
2 - Eksiltme ve ihkalesi 21 cylt11 939 perfCJDbe günü saat on 4:Bayard> vap. 25 eylülden 28 ey- cenfaSI 

b.iJ:d~ Çiuıakkale müstahkem mevki satın alma komisyonun- 1Ule kadar Diyep. DUnkerk ve Nor- ROYALE N:EERLA.NDAfS.E 
da yapılacak.br. veç limanlan için yük alacaktır. KUMPANYA.Si 

3 - -Muhammen bedeli J 87740 lira 1 J kuruıtur. Muvakkat·t&- cBosphorus> vap. 25 ilkteşrinden Ulysses vapuru Elyevm limanımı• 
minah t 0638 liradır • 28 Ukteşrine kadar Diyep, Dünkerk da olup Anvers - Roterdam ve Ams· 

4 __: isteklilerin diplomalı mühendis veya mimar olmaları. ol- ve Norveç limanlan için yük alacak- terdam limanlan için yük alarak ha.. 
madıklan takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassıs inşaatın so- tır. reket edecektir. 
nuna kadar daimi olarak iş başında bulunduracakları noter- İzmirden hareket SVENSKA ORIENT LlNl~ 
Jikten musaddak bir taahhüt kağıdile temin etmeleri ve asgari AMERİCAN EXPORT LİNES, lnci. (BARDALAND) vapuru 20-25 ey- .. 
bir partide 100 bin liralık inşaat işini muvaffakıyetle yap - Ekshibitor vap. 10 eylüle doğru h1l 939 tarihi-erine doğru beklenmek
mış olduklarına dair resmi bir makamın tasdikini havi vesa- bekleniyor. Nevyork için mal alacak te olup Rotterdam, Göteborg, Kopen
ik ibrazı ve 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerin· tır. hag ve Helsingfors limanları için yUk 
deki yazılı vesaiki komisyona ibraz etmeleri lazımdır. Eksminer vap. 17 eylüle doğru alarak hareket edecektir. 

5 - Bu işe ait keşif, proje, fenni ve hususi şartn'ame Çanakkale bekleniyor. Nevyork için mal alacak FINSKA. ANG. A. B 
Mst. Mv. satın alma komisyonu, İstanbul, lzmir ve Ankara tır. .. w (SAİMAA) vapuru 11 eylOI ~89 

I 

6 
levazım amirliği satın alma komisyonlarında görülebilir. E~s:n:ıouth vap. 20 . ~ylule dogru tarihinde beklenmekte olup Göte
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde takdim bek.en yor. Nevyork ıçın ma~ alacak borg, Kopenhag ve Helsigfors liman-
edece!· leri teklif mektupları teminat mr1 ' . , vevcı ""akbuz· Ekscello vap. 26 eylüle dogru bek- ları için yük alarak hareket edecek· 
] •:v ·k· · d fl .. .. · .1 . . leniyor. Nevyork için mal alacak - tir. \ 
arı ve c._ger vesa•. ın ıç ve ış zar ar muhuı mumu ı e ıyıce 
ka tıl I ı r ·ı.. J d tır. iT ALIA SOCIETE A NONIMA pa mış o acar:. ı ;eç ' F\ e s..-. atın an bir saat evveline 
k d Ça kk 1 M iV, Pire tarikiyle Dl NAVİGAZlONE a ar na a e st. ıv . ~atu alma komisyonununa mak-
bu4!: mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada vaki gecikme- Ekscalibur vap. 14 eylülde Pire~ (CONTE Dl SA VOİA) vapuru ıs 
ler nazarı itibara alınmaz. den Nevyork için hareket edecek - eylül 939 tarihinde Cenovadan Nev-

7 - ~uk!l~~lda_ yazkıllı.fvl e~akikt7n her hangi birini ihraz edemiyen tirEkseter vap. 28 eylülde Pireden yok için-hareket edecektir 
ıstekh erın te ı en atıyen nazarı itibara alınmıyacaktır.. (AGUSTUS) Motörü 16 ey]Ul 989 

31 8 12 16 3223 Nevyork için hareket edecektir. tarihinde f'enovadan cenubi Amerf-
-~ı---~ . ..---::,f=,--,-,;..f - -- D. T. R. T. ka limanlarına hareket edecektir.-
zmır e e 0 8 müdür lüg"' ün. Budapest vap. 18 eylüle doğru SERV1ÇE MARİTİME ROUMAİN , 

d 
bekleniyor, Tuna limanları için yük Alba julia vapuru 30-9--39 tari -

en: alacaktır. hinde beklenmekte olup Malta Ce -
Duna vap. 24 eylüle doğru bekle- nova ve Marsilya limanlarına yUk • · 

1 - idare ihtiyacı için alınacak 18 kalem muhtelif cins telefon 
kordonu açık eksiltme-ye çıkarılmıştır. 

niyor. Tuna limanları için yük ala - larak hareket edecektir. 

2 - Muhammen bedeli ( 1 7 5 5) bin yedi yüz elli beş lira, muvak· 
kat temi~at_ı_ ( 13 1 ,63) lira olup eksiltmesi 27 eylul 1939 çar
şamba gunu saat on beşte İzmir telefon müdürlüğü binasın 
d{\ müte~ekkil satın alma komisyonunda yapılaca:ktıY: 

3 - İstekliler, muvakkat terr.inat makbuz veya banka mektubu ile 
kanuni vesaikle mezktı!' gün ve saatta komisyona müracaat 
edeceklerdir. 

4 - Şartnameler her gi.ın lzmir telefon müdürlüğü ile lstanbul 
telefon müdi.irlüğü levazım amirliğinden parasız verilecek-
tir. 1 O 25 8 26 2858 

caktır. HOLLAND AVUSTRALYA 
TISZA vap. eylül sonlarına ve ya HATTI 

hut ilkteşrin b:dayetine doğru bek- (SPRİNGFONTEİN) vapuru 80/9 
!eniyor. Tuna limanları için yük ala- tarihinde gelerek Avustralya ve yeni 
caktır. Zelnda limanların~ yük alarak ha
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN reket edecektir. 
Durostor var. 30 eylülde bekleni - NOT 11"' d k' h k 'hl ·' .. . : an a ı are et tarı erı 

yor. Ko3tence, G~las ve Tuna lıman- ·1 1 1 d k' d ... · 'kl'kl d 1 . . 1 1 kt ı e nav un ar a ı egışı ı er en 
arı ıçın ma a aca ır. . . dolayı acentemiz m esuliyet kabu et-

Vapurlann hareket tarihlerıyle mez Dah f 1 t f 'l"t . . ·k• • 
navlunk.rdaki değişıkliklerden acen- K d. d. a5pazERaCaOsı a ıçın ı ıncı • ı· k b ı "'or on a vapur acen te·· 
te mes u ıyet a u etmez. · .. d") · · 1 

Dah f l taf .1 .. t ı L • • sme muracaat e ı rnesı rıca o unur. 
a aza sı a a ma1t ıçm T l f Izmir Defterdarlığından: 

Muhammen B. 
Satış No. 

280 &rinei Aziziye M. 1 090 No. lu Sinekli Cad. 60 
eski 7 8 ta Numaralı hane 

Lira K. 
--- -

B. · · K d da 150 N d W F e e on: 2004 2005 ırıncı or on o. a • . 
Henry Van der Zee vapur acentalı· ı Dak tor 
gına müracaat edilmesi rica -olunur. c h•t T 

. TELEFON: 200112oos a ı uner 
Sinir hastalıkla~ı 

muteha,;, 281 
80 00 Oliv ·er ve şürekası 

.350 00 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
175 00 cEstrellano> vapuru 27 ağustostR 282 

283 

Birinci Aziziye M. 954 No. Karakapı Cad. 143/ 1 
eski 1 29 tai No. lu 1604 ada 3 parsel sayılı hane 
Mirali M. Dere sokak 43 eski 47 taj No. lu hane 
İkinci Karantina Çesme sokak 14 taj No. lu 1 7 49 
ada 1 O narsel 129,25ı mette murabb3ı arsa ' ' 
ikinci Karantina Mısnlı Cad. 2 l 6 kapı 208 taj No.lu 
1 752 ada 1 parsel 84,50 M. M. zeminli hane 
ÇÇorakkapı M. F'irkat sokak 25 taj Numaralı hane 
Göztepe M. Mısırlı Cad. 262 Taj No. lu 838 ada 
5 parsel 206 metre murabbaı zeminli hane 

12 93 
gelip 2 eylüle kadar Londra ve Hull 

Her giln saat 3 den sonra Şamh 
ı;okak No. 19 da hasta kabulüne 
başlamıştır. 

iç!n yük alacaktır. - Tel: 3559 284 

285 
286 

.300 
300 

100 

00 
00 

00 

t.!YERPOL HAT·rt 
cOportu> vapuru SO ağustosa kn.· 

dar Liverpol ve Glaskovv için yU k 
&lacaktır. Dok·tor · 

DEUTSCHE LEY ANTE • LIN1E 
287 

288 

Ahmet a~a .1\.1. Mut&flar sokC\k nısıf hissesi ha
zineye ait 1 1 O taj No. lu dükkan 
Darağaç Şehitler M. 1 S06 No. lu banyo sokak 3 
taj No. lu 297.33 metre murabbaı arsa 

400 
cDelos> vapuru 28 ağustosta Ham 

00 bourge, Bremen ve Anversten gelip 
yUk alacaktır. 

S üleyman Çoruh 
Çocuk Hastalıkları Mütehassısı 

Londranın The Hospital For 
Sick ChiJdren ve Viyananın St, An· 
na ve Un. K inder Sp. Nam hasta• 
nelerinde etüd yapmak ta iken bu 
k erre lzmire gelerek Birincibeyler 
sokağında ( 42) numarad a b ir mı.>--

289 

290 

291 

292 
293 

294 

295 

Üçünci.i Karataş T al::akhane deresi ve Burhaniye 
sokak bila No. lu 669 ada 2 persel l 71 M. M. arsa 
İkinci Tepecik 1 148 No. lu kızılırm.ak sokak 
118,67 M. murabbaı 20 taj No. lu hane 
İkinci Tepecik 1 148 No. lu Kızılırmak sokak 1 2 
eski 16 taj No. lu 34.50 metre murabbaı zeminli 
hane 
Sehitler M. Azim sokak 3 eski 7 taj Na lu harap ev 
ikinci K<" ina Köprü Türkoğlu sokak 354 ada 
1 parsel 7 4 7 TTietre murabbaı arsa 
Güzelyalı M. Poligon sokak 13 taj No. lu 188,72 
M. M. hane 
İkinci Karantına M. Arnp H nsan çe.smesi Mızraklı 
volu i.izerindc kain 21 12 tajlı 1701 , 75 M . M . hane 

237 86 

34 20 

175 00 

l OO 00 
100 00 

186 75 

50 00 

50 00 
296 Üçüncü Karataş M. Hiial sokak 48 tajlı 663 ada 9 

parsel 87 metre murabbaı hane. 25 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 30 18 1939 tarihinden ıtı

baren 16 gün müddetle açık artırma usuliyle müzayedeye konmus
tur. İhale' ri 14 9 939 ta rihinrle persembe günü saat on beqte milli 
emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin mulıammen bedelleri 
üzerinden yüzde 7 ,5 depozito akçesi yatırarak milli emlak müdürlü-
ğüne müracaatları ilan olunur. 30 8 3227 

iz mir 
den: 

Telefon Müdürlüğün-

J - idare iht'iyacı için ahnacack çift kurşun kılıflı telefon kablo-
ları kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır . 

2 - Muhammen bedeli (iSOO) yedi bin beş yüz lira, muvakkat 
teminatı 562,50 lira olup eksiltmesi 27 eylul 1939 çarşamba 
günü saat on birde lzmir telefon müdürlüğü binasında mü -
teşekkil satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Talipler , muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
knnun'i vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat ona ka
dar mezkfır komisyon reisliğine vereceklerdir. 

4 - Şartnameler her gün İzmir telefon müdürlüğü ile İstanbul 
telefon müdürlü~\ levazım amirliğ:nden pazasız verilecektiı 

10 25 8 26 2838 

lzmir memleket hastanesi baş ta. 
bibliğinden: . . -~ . ~ : .. 

İzmir memleket hastahanesi 10-15-20 lira ücretli ka.dlll : hademesi 
alinacakur. İaşe ve ibateleri hastaneye aittir. btekJilel~iniheı: gün has-
tane baştababetine mü-racaaııarı · · ~ · Ç~S-"!- 0-12 ', ;,~ .... · ;, ;.;: :.'.· 

" .. ,,.. ... 

1--...------------------Dr. Nuri Şemsi 
Güne ren 

Emrazı intaniye hastanesi la· 
bura•uvar ıefi 

ayenehane açmıttır. ' 
Her gün: 
12 den 2,30 za 

Hastalarını Tilkilik Menzil So
kak 15 No. da kabul eder. 

TEL: 4057 5,30 dan 8 ze kadfu hastaları· 
nı kabu! eder. Telefon: 2310 

lstanbu l Defterdarlığından: · 
25/ 9 1939 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beste İstanbul 

defterdarlığı milli emlak müdiirlüğünde müte~ekkil ~ksiltme komis .. 
ycnunda 69974 lira 40 kuruş keşif bedelli validebağı talebe ve öğret• 
men sanatoryomu ikmal İnşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmey;-e: ko-
nulmuştur.. · 

Mu~ave~e, eks~ltme, bayındırlık işleri genel hususi ve. fenni ~rt .. 
namelen pro1e, keşıf hulasasıyle buna müteferri diğer evrak 350 ku
ruş mukabilinde dairede verilecektir. Muvakkat teminat 4749 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az bu işe benzer 50 bin liralık iş 
yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden lstao· 
bul_ vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınm•' 
ehlıyet ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kapkzarflarırll 
25/ 9 / 939 pazartesi günü saat on dörde kadar defterdarlık milli elJl" 
lak müdürlüğünde toplanan komisyon başkanlığına vermeleri ve u.at 
o~ lıt•ı;te zarflar açılırken hazır bulunmaları S 8 ıs 19 (6794/Ş242) 

A..ız ve er kek Lev ti ve nehari 
1 Izmir 

KÜL TÜR LİSESJ 
Ortaokul ve lise sınıflarinl ılıuhte
vidir. R ~smi liselere. m1iadildlr 

1 - Dördüncü senesine daha mütekamil ve daha .mazbut ~ir 
progra~lcı_ ~avuşan [Kültür Lis:si] Orta okı:ıl sınıflariyle. Llae sıwf· 
!arını ~ırb.rınden a~ırarak her bırine [Buc:a] da asirdide çamlar a ra• 
sınd'1h muazzam. bınalarını tahsis etmişt;.r. 2 - İngilizce, Alma~· 
Frans~zca derslerıne ?ususi bir mev~j vermiştir. 3 _ Eski leyll i'" e 
nehnrı te.lebe 1 O Eylu1e kadar taks1.'clerini göndererek k tlarını • teC" 
did ettirmelidirler. 4 - Yeni talebe kayıtlarına b 1 ayı tıı;. Leyli 

ı·k .. . [206 ] 1· 'd ' aş anmış . . . 
sene.ı ucrel . ıra ır. ,. l"'~ehari senelik ücret Lise sinifları ıçıtı 
( 70) Orta okul .sınıfları i?n. ( 60) liradır. Bu ücretler ·hç ·ta'ksitte alı

. nır. 5 - Dersler~ 25 E:-Jlu1de baslanacaktır . 6 - K v L' · ve faıla 
f 

· ı,., • • 1_ • J • ' _ a ı ıçın 

ta aı.at;--1c,.ın "Fleı: gÜ!l saat 14 den 1 7 Vf" kadar Bucadak( Kültür lisesiııe 
mfüacacıt ~·diTı~i 1fl 5 ~ 'O _J}. 

·. .... _... -.::-------·- ·---- - .... ··- - ____ ...__ ... ,._ ··---- ...:..-. ~ - .... - .,. , .... ~ -· -- ··--
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