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EYLÜL 1939 ./ Hel' l'ÜD aahahlari lzmirde çıliar Siyasi 1ıazetedir, Telef on No. 2776 '(Nüahaıi lier yerde S kuruıtur)' 

Alman Orduları Varşovaya Girmisler! 
' F-a-k&ı--G~a·rp-·ce-p11=es-ı·riae-·Frans.z,=·a~r~Hatıı=va: 

rarak Miihim Bir -evki Ele Ge irdile 
Vaziyet 1914 te olduğu gibi değildir. Ing.itere, mütemadiyen Fransaya 

asker gönderiyor. Zigfridin zayı f yerleri vardır 

9EylU.l 
Bayramlarınız kut· 

Iu olsun 

Alman askerleri, Zigfria hattından 
şikiyet. etmeğe başladılar 

Bugün gözlerimizi kurtuluş tarihi-
nin muhteşem fecri içinde açar-
ken , Dokuz EyeQlün beyaz 
şaf aklan altında, kanlı süngü-
lerini bağırlarına basarak, bayrak
ları başlarında olarak, İzmir yolla
rında can verenler de pizimle bera 
berdirler. 

Almanlar, Lehistan donanmasını kısmen imha ve 
tahrip ettiklerini bildiriyorlar. lngiltere kralı da tef

tişler yapıyor. Italyanlar Alman muvaf· 

Dokuz EylUl, büyük bir millet kı
.ramının, manası tarih ve ebediyetle 
mütalea edilen bir sembolildür. Bu 
itibarladır ki, Dokuz EylOlü, başta 
Atatürkün ruhu olduğu halde, bütün 
o büyük ve mahşeri kavganın kah
raman kuıııbanları ve o cancana bo

fakı yetinden memnundurlar 

CEPHELERDE VAZİYET 
guşmanm bütün sağ kalanları ile ye- Londra-Paris12 
ni yetişenler ayıai hararetı.e takdis 1 Varşovı'ya göre .. 
ediyorlar. Tarihimiz, manevi guru- gore Varşovu, s (Radyo) _ Polonya 
rumuz, heyecan ve hatıralarımız, 
hatta istikbalimiz bile şimdi ayakta Brüksel, 8 (Radyo) - Fransız kuvvetleri, cenubi garbi cephesinde 
duruyor kuvveti · s · t'k t' d k' t Alman taarruzunu durdurmuşlardır. .. erı ar 1::5 ı ame m e ı aar-

Dokuz EyHll bize bugün yalnız ruzlarında bugün Növklişen köyünü Gidinya garnizonu, Alman kuvvetle-
İzmirin kurtuluşunu dıeğil, Türkün işgal etmişlerdir. Almanya, Lehis. rine karşı gerek karada, gerekse de
lıarikalar yaratan emsalsiz kudret ve tan cephesinden yedi fırka askerini nizde şiddetli bir müdafaa halinde
kahramanlığım da hatırlatmaktadır çekmeğe mecbur kaldığı gibi dahil d' 

ır. 

Dünyanın bu karmakarışık günlerln- de de yeniden asker toplayıp garb 
de, mevcud emniyet ve manevi sağ- cebhesini takviyeye çalışmaktadır. Cephenin muhtelif cihetlerinde ~~5 

Ber1ine göre 
Berlin, 8 (Radyo) - D. N. B. Al

man aj ansı r adyo ile bild :riyor: 
:Motörlü ve zırhlı kuvvetlerimiz 

Lodz - Tomazof Leh cephesini 'Yara
rak Varşova üzerine ilerlemeğe baş
lamışlardır. 

Derlin, 7 (A.A) - Mareşal Göring 
bugün hava ordmmna hitaben neşret 
tiği bir emriyevmide, bava hakimiye 
tini ele almnk ve düşmanın geri mü lığımızı ölçerken, bunun sadece bir Paris, 8 (Radyo) _ On günden- Alman tayyaresi düşürülmüştür. 

tefahür değil, tecrübeden geçmiş ve beri Almanyadan Yugoslavya ara. 
milletin tarihine mal olmak hadise- zi~ine Avusturyalı pek çok asker kaç 
!erden doğduğunu ileri sürmekte mıştır. Bunlar Mar:burgda toplan -
haklıyız ve daima haklı kalacağız. maktadır. Karaşiyadan gelen yolcu-

ln~iltere 

nakalatını bombardıman etmek su

~ retiyle şark cephesinde kara ordusu 

Bayramlarınız kutlu olsun! lara göre bu eyalet halkının mane-

Bay ram programı: viyatı pek bozuktur. Sivil halkın as-
kere alındığı sırada kadınlar, birçok 

Mebuslar, sivil, askeri erkan, te-
hadiseler çıkarmışlardır. 

şekkü1 cemiyet ve murahhasları ile 

Bazı devletlerin 
B:tar af~ ığını 
Bozacak mı? 

nun muvaffakiyetlerine müessir bir 
tarzda yardım ettiğinden dolayı ge
rek kendi gerek Alman milletinin te 
şekkürlerini bildirmiştir. 

Budapeşte, 7 (A.A ) - Macar 
matbuatı, Alman kıtaatının Polonya 
da kazandığı muva!fakiyetleri te -
barüz ettirmektedir. 

Belfurdan bildir:Idiğine göre bir 1 
halk bayrama davetlidirler. 

Partice davet olunanlar saat 8 de çok Alman, Avusturyalı, İsviçreli, 
- Devl\mt 3 ncü Sa hifede - D 2 · • h.f d 

parti merkezinde toplanarak Şehit- --=;~:.::~:_:~::...:::::::_::::_=-~~~~==~~~~==~=~~--=~ev~a~m~ı ~~ın~cı~a~a~ı ~e~e:-:_ 
- YAZISI ikinci sahifede -

!iğe gidecekler, burada avukat Ek- Yi l d ~ b ı •k 
ı·emOranlzmirlilernamınabirsöy- ugos avya a se er er l 
!ev verecek, atlı bir müfreze kuman-
danı cevap verecek, bunu istiklal 
marşı ile şehitlerin selamlanması ta-

ki~I~~=~l~~:~; ~şrefpaşa.Te~ecik, Almanya Romanyayı tazy!·k edı·yor 
Halkapınar uzerınden 3 askerı kuv- , • 

vet kışlaya doğru ilerliyecek, istirda- F k •d b• •1d• 
d'ıt~;:i\:a;:~~~\aıcden atılacak a atmanı ar ır cevap verı 1 

--.- "" 

Roltlanya bitar lftır. Fakat Her halükarda, ebediyen 
ve ellerini bağlıyarak değil! 

olarak Romanyadan geçm.esini temi- manyanın bugünkü vaziyetini huku· 
ne devam el'lemektedir Verilen ma- ki şekilde tasrih etmesi lazım geli-

Türk - Fransız dost'u~u 

Fransa C. reisinin 
Şefimize mesajı 

Vekiller hev'eti dün toplandı 
Ankara, 7 (A.A) - Reisicumhur / Bu dostluk ve sempati nitaiıut. 

bugün saat 16,30 da hariciye vekili den fevkaJade mütehassis olan rei8i· 
hazır olduğu halde Fransa büyük el. cumhur, minnettarlığının ve ayni za. 
çisi B. Rene Massigliyi kabul etmiş- manda TTilrkiyenin de iki memleketi 
tir. kuvvetle bağlıyan ve Avrupanın 'ge .. 

Büyük elçi reisicumhur aFransız çirdiği bu acı devrede filhakika te
r.eisicumhuru B. Albert Lebrunun iki mamen hususi bir kıymet iktisap e.. 
memleketi kuvvetle bağlıyan ve bu- den dostluk bağlarından dolayı ~ 
günkü ahval içinde temamen hususi · 

hassa memnuniyet hissettiğinin B • 
bir kıymet iktisap eden dostluk bağ-

Albert Lebruna iblağını büyük el9i .. 
lanndan dolayı Fransanın hassatan den rica eyl-emiştir. 
hissettiği memnuniyeti Türkiye dev- Ankra, 8 (A.A) - 1cra Vekillen 
let reisine temin eden hususi bir me- Heyeti bugün saat 18 de bir toplanta 
sajını takdim eylemiştir. yapmıştır. 

r 
Askerlik işleri 

----------------------
HÜKÜM ET l N TEBLIGİ 

Vatandaşlar dikkatle okusunlar! 

3 10·332 doğumlu piyade ve havacı şoför 
san' at kar ve fotoğr"fçılar isteniyor 

Ankara, 8 (A.A.) - Başvekaletten tebliğ edilmiştir: 
Memleketin bazı mıntakalanndaki ihtiyat erleri bir buçuk ay talim ve~ 

terbiy<.:? için askerlik kanununun 58 nci maddesine uyarak silah altına çağ· 
rılmaktadırlar. . 

Bu c:elt memleketin her tarafına mahsus olmayıp mahdud mıntaka
kırda .r<1 p1Jmaktadır. Ve nerelerde kimlerin askere çağrıldığı da celb mm• 
t:ıkalanndı.ki, askerlik şubeleri tarafından halkımıza ilan edilmiştir. 

Bun~ n.ğmeu ilan yapılmıyan veya ilan mıntakasında bulunup da as
kere çağrılmıyan bazı kimselerin askere çağrılırım düşüncesiyle çalİftık
ları işleri bırakıp memleketlerine dönmek İ::5tedikleri görülmektedir. 

Yurd müdafaasına koşmak bakımından bu hareket takdirle karşılan~ 
mışs:ı. da işlerini bırakanların şahsen zarar görmelerini mucib olabileceği 
gibi imar ve ticari faaliyetimizin az çok durmasına da sebeb olabilir. 

Celb yapılan mıntakalarda bulunup şimdiye kadar çağrılmıyanların 
veya. cclb mıntakasında bulunmıyanların sükünetle iş ve güçleriyle mq. 
gul olmalarını tavsiye ederim. 

lZ:M!R ASKERLlK ŞUBESi BAŞKANLIOINDAN: 
1 - Hava ve Piyade sınıflarından terhis edilmiş SlO dahil - 382 

dahil doğumlu şoförler ile san'atkar ve fotoğrafçıların acele Şiibeye gel
meleri ve gelmiyenler hakkında kanuni muamele yapılacağı ilan oluntır. · 

IZMlR "ASKERLiK ŞUBESi BAŞKANLIGINDAN: 
, 1 - Sevkiyatın devamı hasebiyle kayıtlarını yaptırmak için bir~r ve

sika fotoğrafiyle şubeye gelmeleri evvelce ilan ettiğimiz muhacir 
ve mülteciler. 

2 - Ecnebi hükümetlerinde muvazzaflık hizmetlerini yapmış ve hü
kümetimizde henüz askerlik yapmamış, acemi asker olan muhacir 

bir topla kışla '\'e hükilmete bayrak 
çekilec.ek, bunu parti başkanının bir 
söylevi ve Atatürk heykeline ka
dnr bir askeri geçit resmi takip ede
cektir. İlk topla halk ve nakil vası
taları saygı borcu olarak bir dakika 
Yerlerinde duracaklardır. 10,30 da 
ikinci topla bir hava filomuz şehir 
üzerinde uçmağa başlıyacak, f abri
ka, vapur, kamyon ve otomobiller dü
dük ve kornelerle ordunun lzmire gi
rişini müj deliyeceklerdir. 

Londra, 7 (A.A) - İngiliz istih
barat nezaretinin bildirdiğine göre, 
Yugoslavya hükOmeti seferberlik 
yapmağa kaı-ar vermiş ve bu kararı 
merhalelerle tatbik etmek için har
biYe nazırına icap eden sel!hiyetleri 
karar altına almıştır. 

l(lmata göre, Almanlar bu vaziyete yordu. Bunu dünden beri yapmış bu· 3 _ Sakata ayrılmış ve muvakkat çürük ve ertesi seneye bırakılmış 
nihay.et verilmesini istiyorlar. Bu iş lunmaktadır. Romanyanın icraatı olanların ikinci bir ilan verilinceye kadar şimdilik şubeye gelme· 

ve mülteciler. 

11,30 da muhtelif heyetler Ebedi 
Şefin valide!erinin Karşıyakadaki 

mezarına bir çelenk koyacaklar ve 
burada muallim Bayan Vedid.e, ya. 
hud muallim B. Hakkı Baha Pars 
tarafından bir nutuk verilecektir. 
Vatandaşlar evlerini, mağazalarını 
donatacaklardır. 

14 ten itibaren zafer alayı Basma
hane civarında toplanacak, 16,30 da 
Radife kalede atılacak topla Tilki
lik - Daşclurak üzerinden Atatürk 

Yugoslavya ordusunun mevcudu 
bugün yarım milyona yaklaşmakta
dır. Hatırlarda olduğu üzere Yugos
lavyada bitaraflığını beyan etmiş
tir . 
Bükreş, 7 (A.A) - Havas bildi-

riyor: 
Ticaret anlaşması h ükümlerine gö

re, Almanyayı beslemekte olan Ro
manya Polonyayı da beslemeğe ve 
Polonyaya mahsus eşyanın transit 

heykeli dibine gelinecektir. Burada raber onuncu yıl marşı söylenecek 
rnuallim Mitat Oksancak b!r nutuk I ve alay Kültürparka doğru yürüye-

' '-'erecek, el aha sonra çelenkler kona-ı cek, orada dağılacaktır Bütün ieşek-
Cnk, küçük mektepliler grubu tarafın küller ve cemiyetler temsili birer 
elan milli rak::;lar yapılacak hep be- eserle ittira k edeceklerdir. 

hakkında Almanyanın Bükreş orta bundan böyle bitaraflık hakkında. mcleri ve kendi işlerine ve memuriyetlerine devam etmeleri ilin 
elçisi tarafından şiddetli tazyikler ya ki beynelmilel anlaşmalar çerçevesi olunur. 
~lmışb~ Romanya hudutlarının b~ dahil~de ~kipf eduekti~ Roma~ •-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

taraflığı hakkındaki beynelmilel an- ya bu hususta 1907 tarihli Lahi an- Sonuna kadar harp' 
!aşmalardan bahseden bir tebliğ Al· !aşmasının 7 inci maddesinde bitaraf • 
manyanın bu husustaki demarşına memleketin arzu ettiği takdirde mu-
cevap teşkil eylemektedir. haripleri besliyebilecek veyahut H • ı • • k v 

Bugünkü b.eynelmilel vaziyeıtte, Tı:~nsit yoliyle. bun~~n. yapı~masına ıt erızmı yı acagız ve 
Romanya bitaraf kalmak niyetinde- musaade edebılecegının tasrıh edil-
dir. Fakat bu karar her halükarda mekte bulunduğunu hatırlatmakta- A k ...,, 
ve ebediyen bitaraf kalacağı mana- dır. Şimdiye kadar fili vaziyete te- vru payı urtaraca O'IZ 
:;mı tazammun etmez. Romanya ebe- mamen tevafuk eden hukuki vaziyet • ..._ 
di bir şekilde ellerini bağlamış de- işte budur. Paris, 8 (A.A) - Sabah gazetele- zildiği takdirde umumi ihtilaf niha-
ğildir, bütün manevra imkanlarını Belgrad, 8 (A A) - Ecnebi mem- ri, cSonuna kadar harbetmek> lü - yet bulacak ve mesele Almanyanın 
muhafaza eylemektedir. leketlerde dolaşan şayia ların hilafı- zumunda israr etmektedirler. 1914 teki şark hududları esasına gö 

Bununla beraber muharip mem- na olarak Yugoslavyanın yapılacak journal diypr ki: re halledilecektir. Berlinin .. bu hesa-
leketlerden birile doğrudan doğruya mahalli manevralar için sadece bazı cAlmanya tasavvurlarını saklıyor. bı kolaylaştıracaklarını zannettiği 
diğeriyle de aşağı yukarı doğrudan ihtiyat ve mütehassıs sınıflannı da- Almanların ıyaptığı propagandaya milletlerin böyle bir teşebbüste bulu 
do&-ruya temas halinde bulunan Ro- vet ettiii bildfrilmektedir, bakılacak olursa, Polonya süratle e- - Devamı 3 üncü aahifode -
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11 il Almanlar Varşova a Leh lşelhlöır(11el 
• • h Piyasa 
lstanbul Ve An1<ara Haber~erimiz ükiimeti mi kuracaklar? ltalyan v_ıpurları 

işliyecek 

Ihrac 
veFra 

y sa m ddeler Varsovanı _ işgalinden evvel vukubulan hava muha· ' Piyasad~ .~vveıki gün 90~, ~ün 
• 2500 çuval Uzum satılmıştır. Dun fıat-

• r ebesi esnasında bir Alman tayyarecisi ıer e~v~lki güne nazaran on para yük-
selmıştır. Bu mallar, bazı mutavassıt-

esı S m ig i Ritzin evi önüne indi l~rın - son vaziyet sebebiyle_ dahilden 
kılosu 8 - 5 kuruş arasında satın aJmı~ 

Mısır hey' eti g:tti. Ankarada hava bas~ Hıtler yarın Varşovada bulunacak ~~;.u~~~t:~~~;~::~.~~i1:~m~e~~~;~ t Tıcar~t Vckaletıne şıkayet edılmıştır. 

k 1 n~ tecrü hesi• banka 1 a; Ve Şl e p' eri ffi • z Bern, 8 (A;A) - ~enevr~~en Ber Ma~ar gazetelerine .~öre~ bu ha_re- Iı lüzumuna ikna etmeğe çalışacağı- Piyasa durgu~~ur. Maamafih Ban-
' ne gelen malumata gore ıyı haber ket bır uzlaşmanın mumkıin oldugu- nı yazmaktadırlar. kalar kısmen dokuman kabul etmekte-

Ankara, 8 (Telefonla) - Beynel- halkın ahvalde bir fevkaladelik ol- almakta olan Cenevre mahfilinde nu Polonyalılara ima eden bir me - Paris, 8 (Radyo) - Varşovanın iş dirler. 
mil~l siya 1 Yaziyetin aldığı şekil ti- mııdığını görerek ihtiyaçtan fazla Almanlar Polonyanın kendi işgalleri sajdır. galinden evvel, Almanlarla Lehıner 1tal~l'n vaputJarının Ege deniziyle 
zerine şu maddelerin bugünden iti-1 talepte bulunmamasından ileri gel- altında bulunan kısmında bir hükii- Roma, 8 (A.A) _ İtalyan gaze- arasında müthiş b "r hava muharebesi Akdenizde seferlere başladığı rla iiğ
lıaren ihracının menedilmesi Vekil- mektedir. Fiatlarına zam yapılan met kurulması esbabını hazırlamak teleri Fransa ve İngiJtere arasında vuku bulmuştur. Bu muharebe esna - renilmiştir. Bu sabah Rodos adası.nrlan 
ler heyetince kararlaŞtırılmıştır. maddeler sade yağ, sabun, fıtsulye niyetindedirler. Almanlar da hükii - tesanüdün fevkaHl.de mükemmel ol - sıncla , tayyareleri yanan iki Alman İtalya bandırah Kilikya vapuru gpJe-
Buğday, çavdar, noliut, kaplıca, ve zeytinyağıdır. Belediye lüzum gö- meti tıınıyacaklar ve icabında onun duğuııu işaret etmektedirler. Bu ga- tnyyarecisi, paraşütle inmeğe nıu _ cek, Ceneve ve Marsilya için muhtelif 

arpa, yulaf, mısır, dan, pirinç, bu l- rür.se havayici zaruriyeye narh koya- la bir sulh imzahyacaklardır. Alman zeteler Fransaya birçok İngiliz kıta vaffak olmuşlardır. Bunlardan bfri hamule, bil~assa mahsul yükliyecektir. 
gur, be~~lye, mahltlt, fasulye, mer- caktıt. Stok mallarını piyasaya sev- yanın himayesi altında teşkil edile - atının ve İngiliz malzemesinin çıka- İtalya tıcaret vapurlarının seferi•'· 

ı Varşovanın oir caddesine ve diğeri 
cimek, böğrülce, sut, sarımsak, ke- ketmiyetıler hakkında takibat yapı- cek olan Polonya hükumeti Pi suds- rılmış olduğutıu da haber vermekte_ ri teakup edecektir. 
pek, ot, saman, ekle salih bilumum Jacnktır. kinin ananesine devam etmekten ha dirler. de, Mareşal Smigli Ridzin evi önüne .:. 
sadeyağ ve diğer hayvani ve nehati Piyasada mevcudu kalmıyan mal- li kalmıyacaklardır. Gazeteler mUtaJealar serdetmekte inmiştir. Yunanistanda da bu yıl üzüm ve 
yağlar, keçi kılı, çuval, halat, kendir, lnrın baŞınd:t tıbbi müstahzarat gel- Budapeşte, 8 (A.A) - Macar ga- dirler. Yalnız Alman umumi kararga Berlin, 8 (Radyo) - Alman ajan incir mahsulü üz.erine satışlardurmnş
kendir mamul§.tı, keten tohumu ham mektedir. Aspirin tükenmiştir. Al- zeteleri Alman gazetelerinin Pilsuds- hının bültenlerini neşrettikten son - sı, Almanların, bugün öğleden sonra tur. 
veya yarı mamul bilumum sığ1r man- manya ve Fransadan gelen ilaçlar da kinin mezarına karşı g&sterilen ih - ra A.many nın Polonyanm tama - saat 17,15 de Varşovaya girdikleri- Yunan hükOmeti ihracatçılann gay 
cta ve dana derileri, soda, çay, kali- yüzde yırrfii beş, otuz fazls.siyle te- tirarrıatı müşarünileyhin büyük bir men ezilmesini mliteakip bir sulh ta- nl ve şehirde yUz yirmi bin kişi kalmış ri tabii rekabetlerine müdahale ede· 
ve, kakao, canlı hayvanlar, etl er , can- dnrik cdilwektedir. Sıhhat müfettiş- Polonyalı olduğunu göstermekte bu- arru una ge~meğe amade olduğunu olduğunu bildirmektedir. Söylendiği rek asgari fiat tesbit eylemiştir. Bir 
sız kümes hayvanları, her nevi kon- !eri vaziyeti tetkik etmektedirler. lunduğunu tebarüz ettiren haberle - ve Fransa ile İngiltereye bütün mua1- ne göte, Hitler Pazar günü Varşova kilo incir asgari 9,60 drahmiden a~a-
serve, peynir, kağıt ve mukavva, bo- Şileplerimizin harice gitmeai ya- rini ikfbas etmektedirler. lak m ddelerin kaffes;nin hal ve fas ya gidecektir. Kimvaker 
yalar, saç ve çinko levha dikenli tel, aak' A k d • B lk l 
her Il€Vi kereste, yapağ, yün ipliği Şileplerimizinikincibirkararaka- eı1ız ve a an ar sakı·n Abdüsselam 
Ve mensucatı ve mamulatı keten ipli- dar ecneb· ı·...,,, ı g·t k ·· B ' f k' J • k l iman arma 1 rne uzere ugün a ar erın an ve 
ği ve mensucat ve mamulatı, kıhk boğazlardan çıkmalarının men'i ve 

~:!~~~~.~~:,· ~'.~'~.:~ :.~ı;;,~1:::: ~:: f :~·;:p::hi~:~~;;~· ~:=~~:~~ri~~ Mu ss o: ini su. h için ça Iı ş ı y o~ muş. 1 ta~ ya Başvekili d ü '.l id:arıar;~i;;asız tahlil 
lat, ve zincir, kauçuk ve mamuIRtı, aevnm cdılmesi kRtar1aştırılmıştır. Mareşal Badog~ liyo ile konuşt11 ğı fiate satılmıyacaktır. 
her nevi salmastra, motörlil ve motör Maden kömürünün ı:hracı yasak: Kimyager B. Abdüsselam, 9 Eylül 
süz deniz, ktıra nakil vasıtaları tran- Maden kömürünün ihracı yasak Bükreş, 8 (Radyo) - Yarı resm1 lan .Mussolininin isabetli siyasetinin Mussolini, bugün Venedik sarayında ~fer bayramı .şerefine bugün İkinci 

Endepanda::: Rumen gazetesı·, İtal - bir eserı· bulundug-uı1u yazmakta ve k' h b' · · · · 1\4" B l k w d 10 • l~b d sit yerlerinde bulunanların da mem- edilmiştir. Ahvali hazıra dolayısiyle v er anı ar ıyeı umumıye reısı .m.are- ey er so agın al\.ı a oratuvarın a ve 
yanın bitaraflığını memnuniyetle Mussolininin hala harbin daha fazla şal Badoğliyoyu kabul ederek ken- lkiçeşmelikteki Cumhuriyet eczahane-

leket dışına çıkarılması yasaktır. mayi madeni mahrukat ve madeni kaydederek Akdenizde ve Balkanlar genişlemesine mani olmağa çalıştığı disinden İtalya ekonomisine aid o- sinde fakirlerin kan ve idrarlarını pa-
Şu mahsulat ve mamulltın yilban- ağlarla benzol ve tetratil dö plomun da sükunun doğmağa başladığını , nı ileri sürmektedir tarşik plan dahilinde malilmat almış rasız tahlil edecektir. 

cı ttıemleketlel'e sevkleri de bugün- gerek gümrüklenmiş, gerek gümrük- bunun sulh uğrunda çok çalışmış o- Roma, 8 (Radyo) - Başvekil B. tır. Ekze1·siz: 

den itibaren lisans usulüne tabi ola- lenmemiş olsun memleketimizden ih- B ı . k K 1 ou·· k Do·· vı·ndso·· r Limanda bulunan Ulises adlı Hol· 
caktır racı veya transit oıarak harice akta- Her line göre e çı a r ~ ı ırnda vapurunda dun öğleye kadar san 

Tiftik, barsak, balmumu, küçük ·ılması menedilmiştir. Kararna~e -Ba§tarafı tinci aahifede- Fransız-Belcik a Kan' dan Londra'ya dal indirme ve yolcu boşaltma talimleri 
baı hayvan derileri, yumurta, zeytin Yekiller heyetince tasdik edilmiştir. Berlin, 7 (A.A) - Dahiliye neza 6 ·, apılmıştır. Bu, bir kaza takdirindü 
tanesi, susam, pamuk, pamuk ipliğı Gazeteciler de maske ile vazife reti bugün neşrett'ği bir emirname hudut/arıtıda hareket etli persünellerin vazifelerini noksansız 
mensucatı ve mamulatı, bakla, fa- görecekler ile on beş yaşından yukarı bütün İn- Brüksel, 8 (Ra<l''O) _Belçika kra- 1, 8 (R d ) II t ·r yapmaları için bir ekzersizdir. 

J )..an, a yo - arp e vazı e K k 
sulye. Ankara, 8 (T<!lefonla) - Burada giliz, şimnli lrlanda, Hindistan ve 1ı Leopold, l:iugün Fransa_ Bel"ika hu- , 1 k .. t b k k 1 ız açınna 

ı ) 1 
y .l ma arzusunu gos eren sa ı ra u l d B ı · k .. ·· d 1- d 

stanbul, 8 (Telefonla - Bu sa- akında ynpılttcak hava hücumlarına oUtün ngiliz miistomleke, himaye ve cluduna ıriderek askeri teftiş etmı·•, mü D"k d .. v· d .. b .. p · 1.1 r a a e gı oyun c o yaşın a 
b y u o ın sor, ugun a;·ıs yo ı e Fatmayı kaç T TF!:>. •1 b 

bah semplon eltıpresi gene iki va- karşı konma tecrübesinin hakikate rtıanda idareleri tabalarını y"rmi dört teakiben Bekika _ Lüksenburg hudu- . ıran ango .ı:uımı , ıa ı-
4 

1 
. 

1 
y buradan Lo. n. draya müteveccıhen ha- taca tutulmuştur. 

gonla ::\1ilanodan ge mi,ştır. yakın şekilde olması için çalışılmak- ·aat içinde bulundukları po is idare- dun.da da tefti"'lerde bulunmuştur. k 
Y 

. 
1 

y re et etmıştır. ııı b' l ·a. 
annki eksı)erese Parıs vagon a- tadır. Bazı tecrübe mahallerine ha- lerine şahsan miiraaaatla kaydedil -

1 
.. ıf. e us aı· g1 ıyor: 

n da ilave edilerek Fransa ve İsviç- kiki iperit atılacaktır. meğe mecbur tutulmaktadır. :Bu emir lgtlt~r e 0000 Şehrimizde bulunan meb'uslarclaı 
reyle İtalya arasında bir rnilddetten- Tecrübede yalnız pasif değil, aktif ııame bütün Alman toraklarına şa- Vigand Pof onyaya bir kısmı, dün Ankaraya hareket et. 

-Ba§tarafı ı İnci sahifede- j 
beti inlCıtaa uğrıyan normal müna- tnüdafna tedbirleri de yapılacaktır. mildir. .. ? m şlerdir. Bir kısmı da bugün ve ya-
kalat tekrar temin edilmiş olacaktır. Tecrübe gec~ yapıldığı takdirde Bu kimseler emirnemen'n neşri Stokholm, 7 (A.A.) - Gazeteler ln mı geçtı • nn hareket edecek1erdir. 

Peşfe yoluyla Almanya yolcuları şıklar kesilecektir. Tecrübe esnasın- anında ikamet ettikleri mahallerden gilterenin bazı devlellerin bitaraflığı- Sofya, 8 (Radyo) - Söylendiğine Bir tayfo 
da bu trenden istifaile edebiliyorlar. da vazifeten dolaşacak gazetecilerin hususi bir müsaade olmaksızın u - ııa riayet etmiyeceğini zannediyorlar. göre Fransız generali Vigand Polon Polis teftiş amirlıiğine Hataydan 

~ugiln ekspre~le gelen yolcuların mnskc takmaları tekarrür etmiştir. zaklaşamazlar. Dagens Nyheter gazetesi, İngiliz ı yaya geçm:ştir. dönen polis baş komiserlerinden B. 
çofu Atrupacla bulunan Türl< kadın- Hava hUcumlarına karşı korunma Berlin, 8 (A.A) - Alman istihba f.ilosunu.~ Baltık denizine . gi~mes.inin -· Lütfi Burcu tayin edilmiştir. 
landır. Bunlar, Sirkeci istasyonuna tedbirlerıi rnt bi.lrosu bildiriyor: \e bu llolgede hava ve denız uslerı te- O L"' f ·· R h • ÜZÜM BQRSASJ 
göileri yaşlı ve bitap bir halde inmiş- lst~nbul, 8 (Telefonla) - Bütün Yedinci Leh fırkasına kumanda e- sis edebilmesinin ancak Danimarka f • Ut U , a ffi l 
)erdir. Çünkll yol.cular, Pnris - Bordo resmi ve husust müesseselerde, clai- den general Gosiorovvski esir ed:l - ile !sveç'iıı bitaraflıkları ihlal edilmek D kt Ce d t F d' f t· 1 · 1152 P . .Mihalef 

1 d ki mı"ctı·r . Gener"l 1936 setiesı·ne kadar le mümkün oldug-unu kaı.Tdettikten son- h"l_lo dor B v eh k.uaı·wınDvekat ıyLe .. ıtnf~ 706 E f B ar. isında norına zaman a se z sn at relerde htıva hücumlarına karsı pa!'l- 'J a J ~ u sna an • Ch h ·ıı• · 191 d B 1 k d . . ı a e en aş e ım ıge o or ı 
süren tren yolunu otuz altı saatte qı"f korun-a tedbirler1• alınmı!'tır. Ge- mare!'ıal Pilsudskinin erkatııharbiye 1 n urc 1 ın 5 e a tı enızıne H h ·· · t . · a·1a· • · · · 289 Öztürk şir. m - .,. } 4k• 1 t T d . . a mı ııın aı ın e ı ıgını memnunı-
ge"ebilmişler' ve aktarmalar dolayı- celeri kullanılmak üzere mavi boyalı rcisligıni ifa etmişti. a ım 0 mayı ngı ız onanması ıçın tl ··• d'k 219 M. j. Tarun. ., ·ııt .f l k t 14kk. 1 . b .re e ogren ı . 
siyle istasyonlarda seyahatl~ri yarıda ampullar hazıI"lanmakta, elektrik Umumi karargahtan verilen malı1- ı vazı e 0 ara e a ı ey emış u- 184 B. Albayrnk 
kalmak heyecaniyle uzun müddet cereyanının kesilmesinde kullanıla- mata göre 6 eylüle kadar Polonya - lunduğunu hatırlatmakta ve kendisinin ı · ·· t b' 'ld' ut h 180 Muzaffer Kaşlı 

. ~imdi tekrar iktidar mevkiinde bulun- yı ve mum az ı.r cı. ıye m e as-
bekletilerek çok sıkıntı çekmişlerdir. cak gaz liimbaları tedarik edilmek- dan 126 top, bırçok tank, zırhlı oto- tl _ ·ıa 

1 
kt d. sısı olduğu katlar y:rmı seneye yakın 115 M. Ali Kar. 

Dikkate çarpan bir nokta, Fran- tedir mobil, mitralyöz, tüfenk ve tank to- ugunu 1 ve ey eme e ır. bir zamandanberi yüksek bir feragat- 92 jiro ve şir. 
sızların, memleketimize dönen Tüfk Mısır askeri heyet: bu sabah gitti pu iğlinam edilm:ş, 25.000 esir alın- Ihtikarla mücadele le Eşrefpaşa hastahanesine hayatını 69 Akseki ban 
yolculara bir dostluk eseri olarak İstanbul, 8 (TTclefonla) - Dün mıştır. • \'akfetmiş olan Doktorun bu suretle 66 M. H. Nazlı 
birer gaz maskesi vermeleridir. memleketimizdeki temas ve tetkik- Alman tayyarı>,.er~ ~ün .. Va~şova: şıddetlenecek taltif ve terfi edilmiş olması, etibba 119 D. Arditi 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Harp lerini tamamlıyarak şehrimize gelen nın cenubunda Vıstulun uzerındekı . • . .. . muhitinde büyük bir sevinç uyandir- 44 Üzurn Tar1m 
baflar başlamaz her türlü kredi ve ıtı.!lır as'k:er· heyeti bu ~abah Toros köprüleri tahrip etmişlerdir. Bu su 1htıkarla şıddetle mucadele edılme- t . 31 j. Kohen 

1 k . . . B k"l t · mış ır. ''266 bonolar üzerinde muame eyj - esen k:1presile Kahire.re hareket etmiş- retle Polonya ordusu müfrezeleri, sı ıçm aşve a e çe yapılan tebhgat ·1 

bankalar, dUnden itibaren mal mu- ·r. Vistülü büyük gü.çlüklerle geçebile- 1.izerine ihtikarla mücadele komisyonu Doktor Lütfi Rahmi'ye yeni vazi- 22816 
kabilinde kredi vermeğe ba lamıŞ- Avrupadan dönen talebelerimiz ceklerdir. dün mıntaka Ticaret müdürlüğünde, f . de muvaffakıyetler diler ayni za- ---
tır. Kredi mal kıymetinin yüzde 15 i Mezun sayılacaklar "\Vesterplatteın işgali hakkında ve Valinin de iştirakiyle toplanmış, şeb- esınd S hhat Vekaletini b~ isabetli 26082 
ile yüzde ellis i arasında tehaliif et- !stanbul, 8 (T(!lefcıhla) - Dün rilen malumata göre hücum kolları rin vaziyetini konuşmuştur. ;~~:r~nd~n dolavı tebrik ederiz. No. 
mekt.edir. Bono üzerinde iskotitö mu- padan dönen talebelerin adresleri ve «Schlesvvig Ilolstein» zırhlısı sa- Vekaletin tebligatı dahilinde şehri- · 7 
amelesi ve avanslar yoktur Maarif miidlirlüğii tarafından veka- bahleyin erkenden taarruza geçmiş- m~zde de ihtikara karşı şiddetli bir 

1 

8 
Bankaların krediye başlaması pi- lete bildirilmiştir. Talebeler mezun ıerdir. Ayni zamanda bir ist:hkim Iü mücadele açılacal<tır. Ankaranın 9 

yasada blıyük bir fetahlık doğurmuş- sayılacaktır. tası da hücuma geçmiştir. Bir kazcı Kavaklıdere lO 
tul'. Avrupada aldıklatı tahsisat bura- Saat 9.30 da Polonya garnizonu Evvelki gece saat birde Karataş 11 

incir 

5 50 
6 

9 
12 50 

7 9 
6 75 9 
7 625 8 50 
6 75 8 
6 50 7 50 

9 13 
7 20 9 
7 9 25 
7 7 50 

6 75 10 
7 8 50 

Fiyat 
6 50 
7 25 
g 

10 
14 

Hükumet ~ehrimizdeki kredi me- el a kuldıkları müddetç.e gene verile- beyaz bayrak çekmiştir. Polonyalı tramvay caddesindeki dö~meçte İz- Şarabını 
selesini tet.ldk ettirmişti. Bu münase- cektir. isterlerse yilksek mekteplerin kumandan, bir zabit gurubu ve bir mir belediyesinde kayıtlı 81 numaralı Tadınız f 584 Esnaf bankası 6 75 4 85 

14 50 
1 25 

betle tetkiklerde bulunan komisyon muadil sınıflara girebilecektir. miktar askerle b:r saat sonra Alman taksi otomobili ile Alaçatı belediye- Pavvoııumuz: İş Bankası paY· 
diln mmtaka ikhsaa mUdürltiğünde 00000 hatlarının önüne gelmiştir. ~inde kayıtlı 7 numaralı otomobil çar- yonu bititiii Evkaf pavyonu kar· 
bit toplantı yapmış, toplantıda mali- Almanya 'da 13ir İsviçre radyo istasyonu «Gnei- pışrnışlar, Alaçatı otomobilinde bulu-
ye ve sanayi mümessilleri de buluna- senau> Alman ceb zırhlısının bir İn- nan Bn. Makbule burnundan yaralan- şısı •• 
rak icap eBen tedbirler alınmıştır. Benzin kıtlı"-ı giliz bombardıman tayyaresi tara- mıştır. Kavak ıdere Şan bını 

Fiatlar: 5 fından batırıldığını bildirmekte idi. 81 numaralı otomobilde bulunan KEMERALTI: 
Birdenbire yükselen havayici za- Amsterdam, 7 (A.A) - Almanya- Resmi raporda «Gneisenau> un tay- ve fuardan dönmekte olan Bn. Matil- Sakız bakkaliyesinde 

ruriye eşyalal"lnda bir aksülamel hu- dan gelen haberler.e göre, benzin sar yarelerin hücumuna uğramadığı kay elanın da kolu kırılmıştır. Alaçatı oto- ALSANCAK: 
su!~ gelme-:.e ba~lanmıştır. Bu da fiyatını !l.zaltmak için Almanya oto- dedilmektedir. nıobilindeki şoförün ehliyetnamesi bu 

Halk Opereti 
Fuar tiyatrosunda 

Bu aktam 

Ztr deliler 

mobil nakliyatında şiddetli kontrol- c- k b• . ıunmadığı anlaşılmıştır. İtnr n hakka iyes!nde 
Jel' yapılmaktadır. F ranSlZ a ınest Gaz maskesi satışı ALSANCAK: 

Berlin civnrında polis iki gün için- Paris, 8 (Rndyo) - Maten gaze- Kızılay Kurumu İzmir merkezihln Pazar Sanlrnf r/ .. 
rle gezinti yapan 66 otomobilciyi tev tesi başvekil Du.ladlyenin bugtin mec sattığı gaz maskelerine son glinlerde 
kif etmiştir. Hayati hedeflere tahsiR Jis reisi Heriyo ile uzun bir konuşma rı:ğbet artmıştır. 
C'dilen arabaların benzisizlik yüzün- yaptığıhı, müzakerelerin yeni teşkil 

ARAYINIZI 

- C·NAPAN 
d en durduğu bir sırada Almanların etlilecek bir kal:lıne etrafında geçti- de müteha sg1sları ihtiva eden iki şe-

Operet 3 perde • boş yere sarfiyat yapmalarının tasa\'- gini, şltiidi kabine için biri, b!iti.in kil bulunfüırunu, ikinci c:eklin muva- A NK 
KaTaklıdere Şarap Fabrikası 

Mncar Dobu baleı ·----------....ı.----' vur edilmlyeceği ileri sürülmektedir. paı1:i liderlerini, diğeri de daha ziya- fık görUldüğünU yazmaktadır. 

407 M:. j. Taranto 8 
144 İzzi ve A Galip Feı:;li 9 50 
132 Hayım Levi 11 
112 Şerif Remzi 8 50 

35 İlyas Alkaral 13 

1414 YekOn 
128485 Dünkü yekun 

l 24899 U. yekun 

11 
8 50 

13 

Fuarımızıo; 
19 Günde 

.4 21 kişi gezcl 
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Paris-Londraya Sonun~ kadar harp 
•• - Baıtarafı 1 inci sahifede -gore nacaklanna inanmak güçtür. İngiliz Kumandaıı Hainsin! 

-Baıtarafı linci .. hifede- ve Fran11z ıeref ve haysiyet hisleri 
T.-tip Hen: ANT SVOKU 189 Çeviren: Kimi ORAL Çekoslovakyalı, hatta Çinliler Fran- harb .başladıktan sonra sonuna ka

sız askerleriyle birlikte cephede A~ dar devam edilecefini kat'i surette 
manlara karşı harb etmek için aıker Môstermektedir.> 
yazılmaktadırlar. jour ~azetesl §öyle diyor: 

Londra, 8 (Radyo) - İngiliz is - c5 eylülde imza edilen Fransız -

Türk Mae1rif C 
IZMJ.R 

l
0

eilılı ••••• 

11 ·yeti 

. ••. Yatıau 

Ana, İlk, Ort0 Lise kı ım an havidir 
Kay1t muameles! başladı. Karal!tin oprüde 141 nci sokakta 

Liseye mUracaat edi!mesi. Telefon 
Lise 2920 

Ana İlk 3947 

T . İzmir Ege L"seıd 

Genera jofr, ınahkeme huzu. u:ıda def. 
atle rencide edildiğinden do!ayı 

reise şikayette bulundu 
tihbarat nezareti, Z"gfrid hattında İngiliz - Leh protokolunda «ayrı sulh 
harb eden Almanların muhtelli ıe - akded lemiyeceği> tasrih edilmiştir. I 

Rtls -- Mösyö Palye, general jof
re b8fka sor~ular tevcih edecek mi? 

bclılerden memnuniyet.sizlik ve ~i - İngiltere de ayni fikirdedir. Şu hal - •••••••••••••••••••••~mıt"t•-••I 
geçmiş olacak ve 0 zaman artık hiç kayetlerini jzhara başladıklarını ha de bu nokta üzerindeki şüpheleri şim Dev/et /ı·manları Jzmı·r 
bir§e) fayda vermiy c ktir. Umumi ber vermektedir. Bu memnuniyetsiz- diden izale edelim.> 

• 
sı 

6fkar, bu hilkmü v.erenlerin kimler d / d 1 ğin sebe bleri şunlardır: Oeuvre ~azıyor: m u•• U .. r ı•ıg., U .. n en.• Palye - Evet, general jofr, cep
heniıl vaziyetinden emin olduğu için 
erkbıharbitei umum ·~enin hücuma 

olduğunu soracak ve bizi, muvahaze 1 - Sıi'ınaklar insanlardan zi- cHerhangi ıera ·t dahilinde olursa 
edecektir. Böyle bir hal, vatana ve d r 1 F İ tı.ıletme vasıtalarımızla atelyemiz ihtiyacı için 700 ton yerli lavema-ya e münimmatı korumak kasd"yle o sun ransayla ngilterenin Polon- "' 

karar verdiğini soylediler. Halbuki tar"he karşı bir hizmet sayılamaz. ınşa edilmiştir. Bu itibarla sığınaklar yaya verdikleri söze ihanet edecekle rin maden kömürü satın alınacaktır. Muhammen bedel 9100 lira mu-
netioı aksini ispat etti. j Maznun general - Vatanın mena- da bulunanlar çok zahmet çekmekte ri zannı Berlinde mevcutsa bu ümide vakkat teminat 682,5 liradır. Knmflriln ihalesi 22-9-939 cuma günü 

General jofr - Fikrimde musır- fil, bu davanın bir an evvel bitmesin- dirler. kapılanlara tereddüd etmeden ve saat 16 da lzmirde devlet limarıları işletme umum müdürlüğü İzmir 
rim tayın hakim! Eğer, general (L), dedir 2 _ İstihkam dehlizler"nde hava mugalataya kapılmadan aldandıkla şubesi binasında toplanan mübayaa komisyonunda yapılacaktır. Buna 
ticat emri \ ermemiı olsaydı, muvaf-ı Paly.e - Siz, başkalarının hatala- tertibatı bozuktur. askerler, bu deh- nnı söyliyebiliriz. Avrupayı kurtar- dair şartname bedelsiz alınır. İsteklilerin bildirilen vakit Ve saattan 
fak olacaktık. nnı ortm k için kendinizi feda etme- !izlere henüz a-irmlş olmakla bera _ rnadan s liihları elimizden bırakma- azami bir saat evveline kadar teklif mektuplarını komisyon reisliğine 

Palye - Bundan dolayı general ğe karar vermişsinizdir. Benim anla- her havasızlıktan çok rnuztarip bu- mağa hepimiz yemin ettik. Yemini- tevdf etmiş olmaları lazımdır. 6-9-12-15 <3315> 
(L) mesuld~r öyle ~1? . 1 dığım budur. lunrnaktarlırlar. rnize sadık kalacağız ve muzaffer D J t D • y il ) • 

Gtneral ~ofr - Şuphe .z: bundan Rei - Mul\akemenin başlangı- 3 - Sığınaklardan ekserisinin in - olacağız.> eV e eDIZ 0 arJ ZIDJr 
~ar~ır ~ • o~duda kendısıne kar91 cından beri yegane tavsiyem, sinir- şaatı henüz ikmal edilemem"ştir. Epoque yazıyor: cubesinden• 
1 ıa aş amı.ş ır. . . }er imize hakim olmak ve işimize sil- 4 - Zigfrid hattında yiyecek, içe cHftler rejimi devr"Jinceye kadar Y • 

Pal) e - Ş mdi aksını göz önüne kOnutle devam etmemize imkan ver- cek şeyler gayri kAfi ve cinsi fena - her ne pahasına olursa olsun müca- Alaancak vapur i•keleai içinde ve yıllık icarı iki yüz kırk lira olan 
getu-elim: .• . . rnektir. Maalesef, zaman zaman he- dır. deleye bfz de İng'ltere gibi azmet_ biife bir teşrini evvel 939 tarihinden itibaren 30 eylul 940 tarihine ka-
. Geıaernl (L), ":erdıguıız h?cum em- pimiz sinirlendik ve bundan dolayı Vatandaşlarının memnun·yetaiz - miş bulunuyoruz.> dar bit y!IJık olarak icarı müzayedeye konulmuştur. 

rme it nt .etseydı ve cephenın mühim bir takım h~diaelerin meydan alma- liğ:ni şifahen Alman idarecilerine o*o Müzayede açık artırma ile yapılacaktır. 
no~t~arından birı yarılsa idi ne ola- sına seb.ebiyet verdik. Şimdi anlıyo- haber verecek her Almana beş mark Zavallı vaı•ru ihale 16 eylul 939 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 14 de 
ca tı rum ki, yeniden bir aanbiyet havası milkAfat verileceği ilan olunmuştur. Dün saat 16 de Alsancak istasyo- deviet deniz yolları lzmir ıuheıinde icra edil eceainden talip olanların 

General - jofr bu kadar in!an esmeğe bnsladı. ParJı, 8 (Rl\dyo ) - Saat 17 den undan hareket eden tren, Kozpınar bu btıptaki prtnameyi görmek üzere mezkur fuhe muhasebe•ine müra 
düşmana esir olmazdı. General j ofr- Savın reis ! Hakim ııat yirmi) e kadar cephelerde "hba e Selçuk istasyonlan arasında iki ya- caatları ve ihaJe ıaatmdan yarım aaat eveline kadar 18 lira muvak .. 
Mıt.nun general - (Müdahale !erin sual tevcih ederlerken, muha- ra değer yeni bir vaziyet olmamış - ında Fatma adında bir çocuğu çiğne- kf\t teminat akçalarını vezneye yatırmaları ve ilan ücretleri ile sair 

eder•k> ben, hücum emrini tatbik et- tapl•rının izzetin fsine hürmet et- tır. ıiş, zavallı çocuğun cesedi ikiye kesil- masrafların talibine ait olacağı ilan olunur. 3 9 3251 
rnek fikrinde olrnadıiımı, telefonda mekle. mükellef olduklarını zannedi~ Yalnız Fransız tebl"ğJerinfn kısa "l1 Işt1r. Adliyece tahkikata başlanmıs- B z· t kt b. .. d ... 
erkitıharbiyci umumiye reisine de yordum. Ben, defaatla huzurunuzda olmaaının bazı yerlerde hayretle kar r. :. 0f00Va ıraa me e l mU ıtr. 
söylemiştim. Bu fikrimde sebat etti- r encide ed"ld"ın. Bu halin daha faz- şılanmıı 0Jma1ı ıebebiyJe Fran a is
ğm iifindi ki, daha evvel hücum em- lasınn tahnmmtllüm kftlmadı. t"hbarat hür u, lf aj"no ve Zigtr d 
tfoi Jutaata tebliğ ettim ve müteaki- R i - H k"mler·n bz er ini sui- hatlarınd ki har ·n, bir kale har bi 
ben de, ricat hakkındaki emrimi bil- tefs:r elmeml'n zi r:ca edeı m. Zira oJduiunu hatu J ak ııdır. Dun ak 
dirdim. bu davanın, hepimizin ftfdalini sar- am ve bu sabah J."'ran ız iler· kar 

Palye - Bu salondan mahkiimi- sacak dereceye gelmştir. kolları ' mevzii ilerlemelerle dhha iy· • • d 
Yet karan vererek çıkarsak, iş işten - De\ nm edecek - mevk ler alm 1 rclır. zaye e 

------=oo Londr , 8 (R l o) -.. 'Bir ln iJ 

hava fil u dördı neti a fa ofara ıı? fev {a a"' _]e bu··-
Batırılan vapurlar Almanya z r·n uçmuş ve Çember - • ' l 

laynin Almanlara nutkunu ihtiva e •• k 
den 8,15 mflyon beyanname atmıı - yu satış 

A
' • tır. 10 EylUJ 939 pazar gilnll aaat 10 

Londra, 7 (A.A) - Dahili emni- uçukta birinci kordon Muıatfa be) 
yet nezareti çarşamba günü saat 18 addesinde 1386 ncı aokakta 5 N'o. Jı 
den perşembe gtlnil aaat 6 ya kadaı partmanın üst katında Mösyü Falbo 

içlerinde Amerikalılar da vardı r. 
man tahtelbahirleri faaliyet h11indedirlP 

f ~gU z topraklarına karşı hiç bir a aid kıymetli mobil)'a ve Biblolar 
Be1ırad, 8(Radyo)-7000 tonluk ı bir nezaket gösterdiğini ve tOliven dilşman hava taarruzu vaki olmadığı çık artırma suretiyle satılacaktır. 

biokslt ta11yan Yugoslavya juko to- batmadan evvel içindeki ıemic"lerin nı bildirmekted·r. Satılacak eşyalar meyanında tn-
pfo vapuru, fngUiz vapurları tara - kurtarılmasına yardım ettiğini be - Parfs, 7 (A.A) _ İngiliz kıtaları iliz mamulatı çok kıymetli yemek 
fındaa yakalanmıı bir lnıiliz lima- yan etmiştir. nın Fransaya geldiği ve bunların y . dası takımı, bofe kontre büfe kare 
nına ıötürllmflştür. .Alman tahtelbahiri, hüviyetini bel ransız kıtalariyle birlikte çarpışacak emek masası 6 adet maroken san-

Amaterdam, 7 (A.A) - D. N. B. li edecek işaretler taşımamakta idi. lan, dün akşam resmen b"ldirilmiş _ lalye üzeri kadifeli kanepesi Ve du
ajanaaaın bild "rdiğine göre Hollan- tnrri liz O!iver vapuru İspanya sa- tir. Gelen kuvvetlerin miktariyle ne ar saati, iyi bir ahide camlı kütilp
dah tJarersfonthein> vapuru kap - hiller:nin 200 mil şimali a-arbisindr relerde bulundukları gizli tutulmak · ıane ve bir çok kitaplar poker ma
dan lloterdama a-iderken pazartesi batırılmıştır. Şeker yüklü olarak İn - tadır. ası maroken kanepe iki koltuk ya
Rilnü İngilizler tarafından tevkif e - giltereye gidiyordu. İstihbarat komiseri, bu hususta ştı ak odası takımı şifonyerah aynalı 
dilmit ve Kalsgatede alıkonulmuştur. Nevyork, 8 (A.A) - Amerikan maIOmatı vermektedir: lolap ayni malın iki kişilik karyola-

Londra, 7 (A.A) - Atenya va - bandıralı cFarmeu vapuriyle İngiliz cİngiltere bize 1914 ten çok dahı ı komodini aynalı lavomanı ve ay-
Purunun torpillenmesine ait b'lanço cPukkaston> vapuru Ve Fransız cTa "eni~ mikya!ta yardım edebilecektir ·ah tuvalet maa tabure kadifeli şez-
şimdi 128 ölü olarak tesbit edilmek- mara> vapuru atlantikte bir tahtel - Alman filosu o zaman o kadar kuv nk, Edison marka salon gramofonu 
tedir. hahirin taarruzuna uğramışlardır. vetli idi ki, İngilterenİn deniz hfik" laklariyle ayaklı ~inger dikiş ma-

Bununla beraber Donaldson At - Nevyork T"mes gazetesinin bildir miyetinl temin edememesinden kor- -inesi aynalı §emsiyelik orta boy son 
Iantic kumpanyasının milmesı"li, bu diğine göre Washington hükumeti - kulmakta idi. Bugiln ise bövle biı 'llodeJ (Firigf daire) markalı buz 

128 k. nin gönderdiği bir telgrafta Alman mesele mevzuubahis deg· ildir: İngı"l lolabı, 5 par"a Vivana salon takımı 
ışiden buılarının içinde telsiz " J 

t 1 tahtelbahirlerinin Karaib clen 'zinde ere denizlere hukimdir.> r kme bfivilk soba 2 Arnerik"n kol-e srraf alatı olmıyan bir küçl.ik va - J " 

liiğündeı : 
ı - 16. Eylül. 939 tarihinde mekt pte bulunmaları icabeden mektebi

mizin ikinci ve üçüncü sınıf talebelerinin işbu ilanı müteakip hemen 
mektepte isbatı vücud eylemeleri. 

il - Bu sene mektf.bimize kabul olunan yeni talebelerin evvelki tebli
gat ve~h ·ıe ll. }<;ylul. 9"9 tarih "nde değil 1. Teşrinievvel. 939 da 
mektepte bulunmalnn luzumu ilin olunur. 8 9 

lzm·r Nafia m··dürlüğünden: 
( 1:4fi4) iıra ( 4) kuru§ hı-:~if bedelli olup yapılan tenzili tın layık had

le l\cı·iilmemeslndcn dolnvı H· giin müddetle eksiltmesi uzatılmış olan Di
kili hilkQmet konnğı ikmali in~aatına bu kere istekli çıkmadığından mu· 
~ar iş 9/EyJOl/93!.I dan 9 1. fnci teşrin 939 za kadar bir ay içinde paz r
ığa konulmuştur. İsteklilcr!n bu müddet içinde 2490 ıayılı ya a hiıkilml• 
·ine göre hazırlıyacakları teminatlar yle birlikte Nafia MOdürliı undeki 
komisyona baş \ urmaları. 9 15 (8344) 

Hava kurumu Izm:r ş besinden 
Tayyare piyango 

hamillerine 
• 
I • 1 

Be§inci ke~ide biletlerini bayilerinden alamıyanların dördilnca keşlcl« 
biletleriyle kurumumuza müracaat ederek biletleri tebdil etmeleri ilan 
olunur. 8 9 (8338) 

Kırkağaç belediyesinden: 
Kırkağaç kasabasına isale edilecek olan koca suyun şehir şebekesinin 

rlk yapılacak kısmının 2508 lira keıifli tesi at işçiliği 4-9-939 tarihin
den 18-9-939 tarihine kadar 15 giln müddıııtle açık ek iltmeye konul
muştur. İhalesi 18-9-939 pazartesi gilnil saat 10 da Kırkağaç belediye 
dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat miktan 188 lira 10 k&& 
ruştur. 6-9-12-15 8312 

inh .. sar1ar Umum Müdur .ü-Pur tarafından kurtarılmış olması il faaliyette bulundukları bildirilmekte Londrft, 7 (A.A) - l.stihbarat ne uk 3 adet çok kı~ metli elektrik avi-
nıidJnin halen mevcut olduğunu bil- dir. Bazıları, delAile istinad eden bu ~aretinin t.ebliği: si 6 adet Etamin tiıl perde maa gv ÜD en: 
dlrmektedlr. husustakı haberlerin ne dereceye ka Ehemmiyetli hiçbir deniz hareke ronz kirnezleri tek kapulu aynalı 

N ti olmamıştır. lolap lkı· dierklf be.yaz ka-·ola ''a- Cinsi nyork , 8 (A.A) - cWashing- dar doğru olduğunu hükftmet tahkik •.; J 

ton• vapurunun kaptanı, Alman tah- etmektedir. Alman denizaltılanna karşı hl ak ve cibinliği 2 adet çifte çuha 

Miktarı Muhammen Be. 
Lira Kr. 

% 7,S teminatı 
Lira Kr. 

Eksiltme 
Şekli eaati 

telbahirinln kumandanının büyilk cumlar devam etmektedir. Bu hO erde maa kornez bir çok ipekli ve -----
Londra, 8 (A.A) - clnn>:n mü. - cumların en az birinde muvaffakı lemeli pamuk yastık 2 kıymetli yağ- 100 lük tuz 600.000 adet 288.000.-

rettebatı vapur geçen perşembe gü- vetli netle~ alınmış olması muhtemel. boya tablo 100 küsur parçalık mü- çuvalı azami 
nil zaptedilmek üzere iken gemiyi cUr. eaddid porselin tabak takımları, 50 lik tuz 200.000 « 

GÜNLÜK SİYASI GAZETE batırmııtır. Mürettebat ile vapurun Alman denizaltılarının seyrisefa _ ervis kıristal ıampanya likör bar- çuvalı azami 
s.hlp •• Batmuharriri 35 yolcusu Jcurtanlm~lardır. ine karşı hücumları devam etmekte daklan orta masası 93 parçalık kJro11- Diiz beyaz 160.000 Met. 1 5400.-

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM Lizbon 8 (Radyo) - Alman talı.- ve 2400 tonluk Bosnia vapuruyla of yemek çatal katık takımı basma kanaviçe 
Umumi neıriyat ve yası itleri telbahirleti tarafından batınlan 8000 4850 tonluk Sceptre vapurunun ziyaı evhalar duvar tabağı yemişlikle'r bir I - Şartnameleri mucibince yukanda cinı ve miktarı yazılı Uç 

müdürü bfn tonluk Manner vapuru, tam T - haber verilm~ktedir. Corfnthfayada kişilik karyola (kapell) marka iyi kalem malzeme hizalarında göeterilen usullerle 1atın ah-
ltAMDt NüZHET ÇANÇAR ransatlant ğin ortasında batırılmış - tnarruz vaki olrnu ise de hasara uğ bir yazı makinesi ve birçok seccade nacaktır. 

IDAR~HANESI tır. Liverpoldeıı Kalkutaya mal gö - ramamtş \'e lltntına dönrnilştür hah ve sair mobilyalar müzayede su- il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, ekıiltme ıaat-
İzmir İkinci Beyler Sokak türüyordu ve b"r topla mücehhezdi Yekfinu 119 bin tona baliğ olan 27 retiyle satılacaktır. leri hizalarında gösterilmiştir. 
c. Halk Partisi binası içinde Almanların iddiasına göre, vapur. iman ticaret vapurunun ispanyanın Bu fırsatı kaçırmayınız. ili - Eksiltme 20/!X/9J9 Çarşamba günü Kabatatta Levazım 
Telgraf: lzmir _ ·ANADOLU tahtelbahire topla ateş etmiş, o da Vigo Jlrnanma iltica ettiği bildirili- Faraat artırma Mobilya ealonu 'Ve Mübayeat Şubeıindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
Telefon: 2776. P. kutusu 405 mukabedele bulunmuş, vapuru batır ·or. aahibi Aziz Sınık Tel. 3056 iV - c 100> )ük tuz çuvalı §8rtnameleri c 1440> kuruş, 50 lik tuz 

ABONE ŞERAİTİ mıştır. Vapurun içinde Hindli yolcu- Paris, 8 (Radyo) - Fransız milli D. 3 çuvalı tartnal"!eleri ~290> kuruş mukabilinde ve 100.000 
Yıllığı 1400. Altı ylığı 800 lar çoktu. Tahtelbahir yalnız değ') - karargihının tebliğine a-öre bugiln metre kanaviçe prtnameıi parasız olarak Levazım Şubesi 

kuruştur. di, başka tahtelabahirler de görül - yerine göre az veya çok mahalli iler- ırken hedeflerine muhakkak surette veznesinden ve Ankara, İzmir Başmüdürlüklerinden alı-
Yabancı memleketler için sene- dü. lemeler başanlmıştır. Bu ilerlemeleı varabilmek için alçaktan uçmuşlar- nabilir. 
lik abone Ocreti 27 liradır. Yolcular, Hollandalı ve Portekizli bazı noktalarda mahsus derecede iy:- dır. İlk hilcum akşamleyin mendire- V _ Çuval İ§İtıe girmek istiy~nler cllan olunan miktann 1 /4 Ün· 
Glin6 seçmit nüshalar 25 iki vapur tarafından kurtarılmıştır. leşmiştir. -in birkaç mil doğusunda demirJ.emiş den az olmamak ~rtiyle> daha az miktarda çuval tekli! et-

kuru,tur. Lizbon, 8 (Radyo) - Oporto rad Londra, 7 (A.A) - İngiliz askeri olan bir cep zırhlısına yapılmıştır. tikleri takdirde verebilecekleri miktar ilzerinden teminat 
yosu bugün İngiliz bandıralı Def en- tayyarelerinin Almanyanın Wil- Düşman gafil avlanmış olmakla be- yahnrlar. 

ANADOi~ı~~ş~ı~.AASINDA d
1
er vapurundan bir istimdad telsizi h

1 
el.msh~ven ve Kt.ekll kanalı deniz Oı:ı- raber hava toplan hemen ateş açmış- Vl _ Münakaae.ya girecekler mühürlü teklif mektuplannı kanu-

T ere 1 za~.: a mıştır. erme ar~ı yap ı an ve muvaffa- !ardır. Bombardıman tayyareleri ni vesalkle ,, .. 7,5 güvenme ı:>araSt makbuzu veya Banka te-

T .. k k . kıy.etle netıcelenen taarruz hakkında zırhlının Ostüne inmişler ve alır bom -
Ur av a Urum U P Yan · d ld k t f · 1 1 minat mektubunu ihtlva edecek kapalı zartlarını ihale saat-gO şım i o u ça a sılitlı malUmat ver- ba ar a doğrudan doğruya zırhhya 1 

mek imkanı olmu•tur. b ti k b 1 T .etinden bir saat evveline kadar mezkur komisyon Baıkan-
bayl•Jer•nı•n nazarı dı.kkatı·ne '.t ısa e er vu u u muştur. ayyar.- Iı~ına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. 

Havanın milsaid olmamasına raf- 'er hasaratı görecek kadar alc;aktan 
men, taarruz en büyük bir tiddet ve t"muşlardır. Gemiler ve ,_a .. a batar- S 9 14 18 6853/3272 Betinci keşideye ait biletlerden iadelerin ayın onuna kadar ser bayilere ... A • 

A AD 
21 .600.- Kapalı Z. 14 

58.000.- 4.350.- « IS 

1.155.- c f 6 

teslimi kurumun emr! iktızasından bulunduğu cihetle, 0 gOn saat on cüretle yapılmış, pilotlann gösterdik- vatan tiddetli ateşe devam etmişler . . . 
Jeri muharebe evsafı mükemmel ol- e İngiliz bombardıman ta,·yarelerı·- A"er bır düşman getnfsı görmllş ve hü- seyri ilzerinde tesiri olacaktır. Zira 

dörde kadnr iade edllmiyen biletlerin satılmış ad olunacağını muhterem J 

bayilerimize ilin ederiz. muştur. Elde ettikleri neticeler çok "le ayni zamanda düoman muharebe cum etmişlerdir. bomba isabet eden gemi Alman filo-
SER BAYiLER mühimdir: ayyareleri de hücum eylemişlerdir Deniz harbi bakımından bu ilk hü- ınun en mühim gemilerinden biri 

••~~~~~~---~••••••••••••~-~~~· Tayyareler deniz üslerine y kla- lniiliz tayyareleri Brunsbuttelde d~ cumun deniz harbin~ müstak~l "dl 



(SAHiFE 4 f - . 

lzmir Sicili ticaret 
nlemurluğundan: 

(Balabandere kömür madeni iş· 
letme şirketi «Ulvi Enson ve Ziya 
Nayman~) ticaret ünvaniyle İzmir -
de yemilj çarşısında 50 numaralı ma
ğazada kömür madeni işletmek ve 
istihsal olunacak kömür ve sair mad
deleri satmak ve diğer her türlü ma 
den işleriyle uğraşmak üzere teşek 
kül eden işbu şirketin ticaret unvanı 
ve şirket mukavelenamesi tiraret ka 
nunu hükümlerine göre sicilin 2570 
numarasına kayt ve tescil edildiği 

ilan olunur. 

1 --
2 -

Mukavele 
Sirgület 

İzmir sicilli t icaret memurluğu 
resmi mührü ve F. Tenik 

imzası 

T. C. 
İstanbul 

2 ci Noter 
Bahçekapı, Tah:r Han 

1 inci kat 
Tel: 21109 

17 haziran 1939 
Suret 

10 kuruşluk tayyare pulu 
1stanbulda Maçkada yeni han a

partmanının 2 numaralı dairesindP. 
mukim Ulvi Enson ile İstanbulda 
Lalelide Hilmi apartmanının 1 nu -
maralı dairesinde mukim Yusuf Zi
ya Nayman arasında şeraiti atiye 
da'resinde bir kollektif şirket akdo-
1unmuştur. 

1 : Şirketin unvanı (Balabandere 
kömür madeni iı;ıletme şirketi Ulvi 
Enson ve Ziya Nayman) dır. 

2: Şirketin merkezi İzmir şehri -
d r. Yazıhane ittihaz edilecek ma -
hal sirkülerle ilan edilecektir. 

3: Şirketin sermayesi, yarısı Ulvi 
Enson ve yarısı Ziya Naymana a it 
olmak üzere altmış bin türk lirasıdır. 
Bunun kırk bin lirası maden ruhsat 
ve imtiyazının istihsal' için Ziya Nar 
man tarafından şimdiye kadar sarf 
edilmiş mebaliğ olup yirmi bin lirası 
UM Enson tarafından işbu mukave
lenin tarihi imzasına kadar Ziya Nay 
mana tamamen tediye edilmiştir. 

Mütebaki sermaye olan yirmi bin l 
ranın on bin lirası Ulvi Enson tara
fından nakden konacak ve d :ğer on 
bin lirası da Ziya Nayman tarafın -
dan şu suretle konacaktır. Ziya Nay 
manın maden mahallinde tesis etti
ği amele koğuşu ile çavuş ve katip 
ikametgahı ve demirhane ve anbar 
ile dört yüz metrelik raylı galeri ve 
dört adet vagonet kıymeti olarak ta 
rafeynce kabul edilen dört bin lira 
bedel mumalleyhin deruhte eylediği 
on bin lira sermayeye mahsuben şir 
kete mal edilmiştir. Geri kalan altı 

bin lirayı da Ziya Nayman peyder 
pey nakden vaz eyleyecektir. 

4: Şirket umur ve muamelatı icap 
ettirdiği takdirde Ulvi Enson faiz -
siz olarak ş:rkete daha beş bin liraya 
k{ldar avans verecek ve bu icap de
vam ettiği müddetçe rnebaliği mez -
kuru istirdat eyliyemiyecektir. 

5: Şirketin müddeti mukavelenin 
tarihi imzasından itibaren 1950 se
nesi birinci kanun ayının son günü ~ 
ne kadardır. Müddetin bitmesinden 

edecek temettüatı safiyenin :yüızde 

onu iht:yat akçesi olarak tefrik edile 
cek ve mütebakisi şerikler arasında 
mütesaviyen taksim ve şeriklerin şir 
kete borçları varsa hissei temettü -
!erinden tevkif sureti'yle tahsil olu
nacaktır. 

10: Müddetin hitamında iki şeri~ 
kin her biri madeni kendi hesabına 
işletmek istediği takdirde diğer ta -
ı·afa daha büyük menfaat temin e -
den şerik bu hususta ruchan sahibi 
addolunur. 

11 : Şeriklerden her ikisi hitamı 

müddette kendi hesaplarına işlet -
mekten feragat ettikleri takdirde ge 
rek imtiyaz müddetinin bakiyesi ve 
gerek tesisat ve demirbaş mevcudu 
ile ihraç edilmiş mal mevcudu en yük 
~ek bedeli veren talibine devredilir. 

12: Şirketin hitamı müddetinde 
veya rizayı tarafeyn ile müddetin -
den evvel feshi halinde tasfiyesi iki 
şerik tarafından müştereken veya ri 
zayı taraf eynle yalnız bir şerik tara 
fından yapılır. Tarafeynin müştere
ken hariçten intihab edecekleri bir 
veya ayrı ayrı intibah edecekleri iki 
likidatör marifetiyle de tasfiyenin 
icrası caizdir. 

13: İki şerik arasında işbu şirket 
mukavelesinden dolayı tevellüt ede
bilecek her türlü ihtilaflar tahkim 
:.uretiyle hallolunur. İki tarafın ha
kemleri ittifak edemedikleri takdir
de İzmir ticaret mahkemesi reisi mü~ 
terek hakem sıfatiyle ve tarafeyin -
den birine iltihak suretiyle temini ek 
seriyet eder. Bu suretle verilen karar 
iki şerik için de muta ve muteberdir. 
İhtilaf tahaddüsünde iki şerik ihti
lafın tahaddüsü tarihinden itibaren 
bir hafta zarfında hakemlerini inti
haba ve iki hakem de intihabların
dan itibaren on beş gün zarfında 

karar vermeğe ve mutabık kalmadık 
ları takdirde ayni müddet içinde key 
fiyeti üçüncü hakeme vermeğe VP 

üçüncü hakem de iht.lafın kendisine 
arzolunduğu tarihten itibaren on 
beş gün zarfında kararını ittihaz Ye 
tarafeyne tebl"ğe mecburdur. 

14: İşbu mukavelenin meriyet'. 
milddeti zarfında şeriklerden biri 
diğer şerikin riza ve muvaf ak atı ol
maksızın kendi nam ve hesabına ma 
den işleriyle iştigal edemez. İştigal 
ettiği takdirde elde ettiği temettü 
tamamen şirkete a it olacaktır~ 

Ondört maddeden ibaı·et olan işbu 
mukavelename rizayi tarafeyn ile İs 
tanbulda tanzim edilmiştir. 

Y: Ziya Yayman imzası 
Ulvi Enson imzası 

Bu mukavele altındaki imzalar 
şahıs ve hüviyetleri dairemce maruf 
Ulvi Enson ile Yusuf Ziya Nayma
nın olup önümde imza ettiklerini ve 
kendi imzaları olduğunu tasdik ede
rim. Bin dokuz yüz otuz dokuz senesi 
haziran ayının on yedinci cumartesi 
günü. 

17-6-939 
İstanbul ikinci noteri Fahreddin 
Arıksu resmi mührü ve imzası 
Bu mukavele suretinin dairede 

dosyasında saklı 17-6-939 tarih ve 
873 No. Ju örneğine uygun olduğu
nu tasdik ederim. 

17-6-939 
30 kuruşluk damga pulu 

İstanbul ikinci noteri Fahreddin 

(ANADOLU) 
••ı:•Z ...................................................................................................... :•• .. , 
ilzmir Levazım Amirliği Satı rı Alma t 
i Komisyon~ ilanları i 

İzn-.ir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 -~ lzmir Tayyare alayı kıtaatının 198000 kilo ekmek ihtiyacı ka

palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - !halesi 111Eylu1/939 Pazartesi günü saat 16 da lzmirde Kış

lada İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 20790liradır. 
4 - Temintı muvakkab akçası 1559 lira 25 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret od.asına kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 

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

üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi~alariyle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

25 30 3 9 (3149) 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: 

1 - 947 ton yulaf alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 12/9/939 Salı günü saat 15 de 

Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satın Alma Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

3 -- Tahmin bedeli 48297 liradır. 
4 - İlk teminatı 3622 lira 27 kuruştur. 
5 - Şartname ve nümunesi Komisyonda görülür. 
6 - istekliler kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını · 

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

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - fzmir Müstahkem Mevki Komutanlığınca gösterilecek yerde 

118554 lira 77 kuruş bedeli keşifli iki adet pavyon, bir mutbah 
ve bir ahır inş.asımn 5/Eylül/939 tarihinde pazarlıkla yapılan ek
siltmesinde tal:p çıkmadığından pazarlık ll/Ey1UV939 Pazartesi 
günü saat 15 de Kı~hıd:· İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Ko
m:syonunda yapı'acaktır. 

2 -· 'I'eminatı muvakkat. akçası 7177 lira 74 kuruştur. 
:: - Şartname, keşifnam~ VP projeleri her gün sabah saat 8 den 12 ye 

kadar ve 13/ 30 dan 18 ze kadar İzmir Mst. Mv. İnşaat Komisyo
nunda ve Ankal'ada M. M. Vekaleti Emakin İnşaat §ubesinde gö
rülebil :-. 

t! - İstekliler Ticar~t odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi yapabile
<.'('klerine dair tzmi~ Nafia Fen heyetinden alacakları vesikalan 
göştermek rnecbur:yt.tindedirler. 

5 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ilçüncü mad
delerinde ve şartnam~sinde yazılı ve İzmir Müstahkem Mevki Ko
mutanlığına dilekçe ile müracaat ederek Emniyetçe yaptınlmış 
tezkiye vesikalurı ve teminatı muvakkatalariyle birlikte ihale-saa
tmdan evvel komisyonu müracaatları. 

lzmir' Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - İzmir Milstahkem M~vki Komutanlığınca gösterilecek yerde 47246 

lir'\ 24 kuruş bedel.:. keşifli bir aded pavyon inşası 5/Eylül/989 
tarihinde paza1·lıkhı. yapılan eksiltmesinde talibi çıkmadığından 
pazarlık 11/Eylill/93H Pazartesi gilnil saat 15/30 da Kışlada İz
mir Levazım Amirliğı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - 'feminatı muvakkata akçası 3548 lira 47 kuruştur. 
:J - Şartname,· keş!fname \h~ projeleri her gün sabah saat 8 den 12 ye 

kadar ve 13/ 30 dan 18 ze kadar İzmir Mst. Mv. İnşaat Komisyo
nunda ve An.karada M . M. Vekaleti Emakin inşaat şubesinde gö
rfüebilir. 

4 - lsh.kliler Ticaret oda~mda kayıtlı olduklarına ve bu işi yapabile
c·e.kıerine dair ihalede: evvel İzmir Nafia Fen heyetinden alacak
ları vesikaları göstermek mecburiyetindedirler. 

~ - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve İzmir Müstahkem Mevki 
Komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek emniyetçe yaptırılmış 
tezkiye vesikalariyle Vl' teminatı muvakkatalariyle birlikte ihale 
saatından evvel komisyona müracaatları. 

lzmfr Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - Bergama Garnizon Birliklerinin yıllık ihtiyacı olan 49000 kilo pa-

ta re::; açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tı:hmin edilen bedeli 3675 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 275 lira 65 kuruştur. 
4 - İhalesi 27 / 9/ 939 Çarşamba günü saat 14 de Bergamada Uzün Çar

şıcla Askeri Satın Alm:l Komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Ş:.ırtnameyi görmek istiyenler Salı ve Perşembe günleri sabahtan 

akşama kadar (mesai saatlerinde) komisyona müracaat edebilirler. 
6 -- F.fr:.iltmeye iştirak (;dece.kler eksiltme saatından evvel Komisyona 

n üracaatla muvakka.t te~inat makbuzlariyle şartnamenin dördün
rf. maddesinde yazılı vesaiki ibraz edeceklerdir. 

bir ay evvel şeriklerden biri diğeri- Arıksu resmi mührü ve imzası l • K ·· ] t ·· ı · · d · kt ·· j '' "' ·· d 
ne şirketin fesh ve tasfiyesini tebliğ Balabandere kömilr madeni işlet- Zffilf ll Uf lSeSI lre ÜT ugun en 
etmezse mukavele kendiliğinden bi- me şirketi «Ulvi En son ve Ziya Lisemizin Fen ve edebiyat kollarından mezun olup da olgunluk sına-
ıa müddet temdid edilmiş addolunur. Nayman• vma iştil'f!k edecek öğrencilerin beraberlerinde fotoğraf ve nüfus kağıd-

6: Şirketin maksadı İzmirde Cu - İzmir, 8 eylül 1930 ları olduğı halde 11/ Eylül/1939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 
maovası nahiyesine merbut yeniköy 7 eylül 1939 7,30 d·;. İkirıci Lisede bulunmaları ilan olunur. 
hududu dahilinde kain olup heyeti 1 kuruşluk damga pulu cektir: 
vekilenin 8-3-939 tarihli ve 2-10501 İzmir üçüncü noteri resmi mührü Y. Ziya Nayman imzası İzmir üçüncü icra memurluğun • 
No. 1ı karariyle 99 sene müddetle ve Süreyya Olcay imzası Hususi No. 3309 Umumi No. 9-163 dan: 
Ziya Naymana ihalesi tekarrür eden ~· / İşbu 7 ... 9.939 tarihli sirküler altı- Bir borcun temini istifası için Bor 
k :lırgü er ömür madenini işletmek ve istihsal na firma ile birlikte konulan imza - nova halkevi sineması bahçesinde 
olunacak kömür ve mevaddı saireyi Merkezi izmirde olmak üzere 17 larm şahıs ve hüviyetleri marufun simes markalı 2000 lira kıymeti mu 
satmak ve diğer her türlü maden iş- haziran 1939 tarihli mukavelename tzmirde Yemiş çarşısında 50 numa- hammeneli bir adet s:nema makinesi 
!eriyle meşgul olmaktır. mucibince teşkil ettiğimiz rada mukim Ulvi Enson ve Ziya Nay 11-9-939 tarihine müsadif pazartesi 

7: Ma~enin işletmesine bir an ev- Balabandere kömür madeni işlet- manın olduğunu tasdik ederim. B'n günü saat 15 de açık artırma ile mu 
vel başlamak üzere ihale mukavele me şirketi «Ulvi Enson ve Ziya dokuz yOz otuz dokuz senesi eylül hammen kıymetin yüzde 75 şini bul-
~e şartnameleri Ziya Nayman namı Nayman> ayının yedinci perşembe gOnü duğu takdirde satılacaktır. Muham 
na tanzim edilecekse de imtiyaz hak Unvanlı kollektif şirketinin yemiş 7-9-939 men kıymetin 75 şini bulmazsa 15-9-

8 pozu da 
böyle gOzel 

a-

Her mevsimde, her havaaa. 

her saatta, her yerdeı 

'"KODAK VERIKROM" 28° filmine 
DAiMA . EMNiYET EDEBiLiRSiNiZ 

8 ·pozdan daima 8 

Güzel, net ve detayh resim 

DAHA iDARELiDiR 

Kopyalarınız için: 

Daima güze1, canll, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağıdına 

ısrar ediniz. 

Bütün KODA K satıcılardan arayımz veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

Hepsl de g~zel 

lzmir Gümrük Başmüdürlü
ğünden 

T. N S. Marka No. A. S. N Kıymet Kilo Gram Eşyanın Cinai 

42 156 Ç. Muhtelif 

40 1 S. Adres 

207/ 362 

364 

197 16 9858 000 
5 00 1006 000 

Buğday 

Bozulmuş bul 
day. 

220 00 36 000 Sun'i ipek 
mensucat. 

Yukarıda müfredatı yazılı eşya 18/ 9/ 939 Pazartesi günü saat 15 de 
açık artırma suretiyle hariç memlekete gönderilmek üzere satılacaktır. 
Bıı müzayerlıwe iştirak Etmek istiyenlerin 93!) mail yılına ait unvan.'tes
keresini hamil bulunmak ve % 7.5 hesabiyle nakdi teminat vermek va bu 
eşyalar hariç memlekete götürülmek üzere satılacağından bu hususta. 
gümrüğün isteği veçhiyle teminat vel'mek şarttır. :\Hizayede İthnl5.t 
Gümrüğü yanında Levazım V(' satış servisi binasında yapılacağı nan 
t..ılUilllr. (3292) 

· ızmir Emrazı sariye hastane· 
si Başhekimliğinden: 

Hastahanenin 19!-l9 mail yılı ihtiyacından aşn ğıda tahmini fiatı \'e 
muvakkat teminatı yazılı 9$ kalem iltiç eksiltmesi 1 O gün müddetle temdid 
<:dilmiştir. ~artnam~ ve liste 1stanbulda Sıhhat Direktörlüğünde ve İz· 
mirde Emrazı Sariye husüıhanesi baş hekimliğinde her gün görUlebiJil'. 
Aç•k eksiJi,"lle 16 eylil! %t• Cumartesi günü saat 11 de Tepecikte Emrazı 
Sariye hastahanesinde toplanan komisyon huzurunda yapılacaktır. :Mu· 
vakk.ıat teminat olarak pııra n•ya mahiyetinde kıymetli e\'l'ak komisyonca 
al•nanııyacağ:ndan btE·klileri·· ihale gününden eV\'el teminatlarını ınal 
sancığına y2tırmalal't lazımdır. 

Tahmini bedeli Muvakkat teminatı 

Kuruş Kuruş 

17183 kı işbu şirket mukavelesinin 3 üncü çarşısında 50 numaralı mağazayı İzmir üçilncil noteri Süreyya Olcay 939 cuma günil ayni yer ve saatte sa 
1 maddesinde tasrih olunduğu veçhile merkezi muamelat ittihaz ederek resmi mühür ve imzası tılacağı ilan olunur. 3346 

münasafeten iki şerike iki şerike ait faaliyete başladığını ve unvanı şir - ~-----------------------:---------------------
olduğundan keyfiyetin o suretle ik- ket altında iki şerikin müştereken Umumi numara 3310 lznıir Levazım Amirliği Satm Alma. Komisyonundan: 

(ŞS2S) 

tisad vekaleti ile alakadar makama- koyacakları imzanın şirketimizi il_ İşbu sirküler nüshasının _daire 1 - Çanakkale Müstahkem Mevki Birlikleri ihtiyacı için aşağıda miktar ları yazılı patateslere 2 ve 4 Eylül ·tfl.-
tı resmiye nezdinde tescili için ik _ zam edeceğini arz ve imza numune_ dosyasında saklı 7-9-939 tarıh ~e rihlerinde talip çıkmadığından 2490 sayılı kanuna göre bir ay müdd~1le uzatılarak pRzarlığa bırakılmıştır. 
tiza eden muameleyi ifa ve evrakı !erini atiye dere ile teveccüh ve mü- 3309 numaralı aslına uygun oldugu 2 - Pazarlıkları 19/9/939 Sah gün hizalarında gösterilen saatlerde Çanakkale ::vrustahkem Mevki Satın 
tanzim ve imza etm~ğe iki şerik mec zaheretinizi diler, saygılanmızı tak· nu tasd:k ederim. Bin dokuz yüz otuz alma komisyonunda yapılacaktır. 
burdur. dim eyleriz. dokuz senes.i eylül ayının yedinci 9 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ve muvakkut tcımlnatlariyle birl ikte Komisyona ınurıı-

8: Şirket her iki şer:k tarafından Balaban dere kömür madeni işlet- perşembe günU. 7-9-939 eaatları. 
idare edilecek ve üçüncü şahıslara me şirketi Ulvi Enson ve Ziya Harç pullan aslına yapıştırılmıştır. 
karşı sureti temsili iki şerik tarafın- Nnyman · 7 eylül 1989 
dan imzalanmış bir sirkülerle ilan Ulvi Enson şu ~~1:·:: ~1~ imza ede - 10 kuruşluk tayyare pufa · 
edilecektir. cektir: 7 eylül 1939 

9: He1· sene nihayetinde tanzim o- Ulvi S. En.son mzası fzm:ı· üçüncil noteri SUrr:,·~ -· '": .ayı 
lunacak bilanço mu_:jir.:e tah~.kk~k Ziya Nayman şu surf!tlf' irrıu ..sd~~ r~qmt mUhi.ir ve imz:-.sı 

M. Bedeli M. Teminatı Tutarı 
Garnizon Kilo Kur. s. Lira Kr. Lira Kuruş 

----
Çanakkale 118000 7 ·50 668... 75 8850 00 
Ezine 69000 8 . 00 414 00 5:;20 00 
Gelibolu 9000 7 ~50 106 ' 88 1425 00 - - ---4- ... 

İhale şekli ve saa~L -

Pazarlık 1 ~ 19 1930 Saat 10 da 
l 0 !'.! 1939 ~ 14130 da 

J.~/9/539 « 16 ~--
« 


