
r·-----------------------B IL R Ll N GAZETELERlNlN UYDUR-
DUKLARI YALAN HABERLER 

Londra 10 (Radyo) - Royte1· Ajansının 
Berl nden aldığı bir habere göre; Alman mat
b1 atı; Çemberlaynın çekildiği, kralın istifa11a 
karar verdiği hakkında bir takını haberler uy
dıo mu~ ve .bunun için ı1tiveler 9ıkarmıştır. Al
man mılletı, bu uydurma haberleri sevinçle kar 
ıılamıştır. 

r ALMAN TAYYARELERİ L ~atLlZ li'l· 
LOSCNU BOMBARDIMAN tTMİŞ 

Berlin, 10 (Rad ıo) - De? iz ıezareti; bu ge• 
ce bir resmi tebliğ e rctm ş v Ah ıan ta1111a
rere füolarının, şimal de · ! de~· .1 giliz do
nanmasını bomba1'dıma ett kler nı, bombalar 
atarak isabd ettird 'kler· ı · e b t tayyareler
den ikisinin Dan ·marka sah "lle de denize in· 
meğe mecb~r kaldığını bildi1 mi tir. 

Yirmi dokuzuncu yıl 11 T. evvel çarıamba 939 No. 7967 Her sün sabahlan lzmirde çıkar siyast ~azetedir. Telefon No. 2776 (Nilıhaıı her yerde 5 kurutl111') 

Başveliilimiz, Rus Müzalierelerini Anlattı 
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Fransa Başvekili Da/adiye !-iin '!kşam bir nutu~ irad lzı·gf;rid hattı suların ı•sti/Q. 
ederek Alman Şansolyesıne cevap verdı 

·.S~nuna k8dar harp sına maruz bulunuyor 
Y ağm~br ve dolu Şimal denizinde fogiliz donanmasile 

~' B8rbarlığa son vermeden 
silihlarımızı bırakamayız ,, 

tahrı at yaptı yapılan muharebede, iki Alman 
Bayındırda yıldırım · t . d.. .. ··ıd·· 

bir kifiyi 6ldürdü ayyaresı uşuru u 
Evvelki •ece .. at birden sonra İz· 

mire ıiddetli dolu dütmüttür. Bazı 
yerlere d\ifen dolu, fındık büyüklü
tünde hatta daha büyük buz par • 
çaaı ~klinde idi. Sebze bahçelerin· 
deki mahıul ve hatlardaki iizilmler, 

• 

Daladiye, ileride daha korkun_ç tehlikelerin muhi\k. 
kak olduğunu, Hitlere itimat edilemiyeceğini söyledi 

zarar •örmüttür. 
Y ajmur ve dolunun tiddetinden 

yukarı mahallelerde tetekkül eden 
aeller, yılın halinde molozları ana 

Çemberlayn de yarın cevap verecek ;:~1~:1~:.:.:~i·~:i:.~zı 1:t~:ı:: 
patlamıt; lkiçetmelik~ Mumcu k'!'h· 

Paris, 10 (Radyo) -Başvekil Da-ı · nı ve bu h t fit • veai caddeai bozulmuttur. Beledıye 
lb~diye, bu ~ece saat 20 de radyoda gandalarda u1~sı:n: - ema~ı .tı;ıropa - temizlik ifçileri, ıece faailyete ıe • 
ır nutuk irad "'tmi•tir. N - 1 ugunu ışı ıyoruz. b h k 

"' Y e yapar arsa ı b çerek temizlik yapmıt ve aa a a ar 
Bapekil, vaziyeti umumiyeyi an- d mu\' ff k yapsın ar, u nokta- tı ortada müdhit dolunun tahriba -

tattıktan sonra ıunlan söylemiştir: g!rdı ~ .a. olamıyacaklardır. Stod tından bir eaer ıörülmemittir. Dolu, 
- Ordulanmız, harbin bidayetin- a nd f ını radyoda bu türlü pro - on dakika devam etmittir. 

denberi Alman topraklarında işgal j. gand a ara devam ederken, ingi- Bazı evlerin camları kınlmıtbr. 
etmif oldutu mevzileri metanetle tız o~I uları da, peyderpey Fransız Mülhakata da yaıı.-ur dütmüttür. 
muhafaza etmektedir. Tayyareleri - opra arına naklolunmaktadır. • ... 
mfsba Dl11V&ffakıyetleri tevali ediyor. . Son zan_ıanlarda, memleket dahi- Bayındır kazasının Çırpı köyiln -
Donanmamız, anavatanla imparator- imde de bır takım hainane hareket de yaimur eanaıında yıldırım düt -
bık araandaki teması muhafaza ve lerle karşılaştık. Bir kaç hafta evvel mUt, köy halkından Osman otlu ~ 
tembı e7lemekte ve ayni zamanda vatanp~rver diye karşımıza çıkan yatında Mustafa Dütmüt telef 0 

• 

Alman tabtelbahi11lerini koğalamak- komilnı~t. parti<>i mebuslan, Polon - muttur. 
tadır. Fransız donanması, büyük Bri- yayı taksım iç"n biribirleriyle muta- Ayni ıece ovadaki pamuk tarla • 
tanya donanmasiyle birlikte denizle- bık k~lan Alm,anya ile Rusya ara- ıında bulunan 60 yatında Hasan 
ri tutmakta ve hikim mevkide bu- sındakı anlaşmanın imzalandığını kahya adında bir köylü, tiddetli yağ 

Cephede Faaliyet arttı. Almanların büyük 
bir taarruza hazırlandıkları sanılıyor 

lmmıaktadır. Billniııis ki, denizlerde haber alır almaz. derhal fikirlerini mıır ıaraıında arabası altında giz· 
hdırlkhnJy. et kimde ile, zafer de onda.. dejiştirmelrJe -ve halkı deJIJete sev- lennaif, dDfen hir ,..ldarunla vücuydü f .. •ms aıLerlerlnden bı'r ........ , Fran aa uhi!lerinde, halla •••-• ......... ~ 

kedePek, halnane fikirlerini tervi( kıamea yanatalı yaraMnm11hl'. •· - " r.· -... ~-
•--" için faaliyete ge~mi,lerdir. Bunlar ralı tedavi altına alınmıttır. Londra, 10 (Radyo) - Emin bir dildiğ" hatırlatılmaktadır. 

&.ll.uqpatere, yalnız donanmasını de- vatanın müdafaası için hükQmeti~ r . n_ıembadan öğrenildiğine gore: ~i_gf- /ngüiz tayyareleri i /aali11etıen 
•ut hava kuvvetlerini ve ordusunu Fransız baıvekili Daladiye söylev aldığı tedbirleri açık alınla karşıla- ı TEBLJ;t.LER 1 rıd müstahkem hattı suların ıstılası- Londr~, ~~ (A.A.) - İstihbarat 
:• Fransa topraklarına göndermiş verirken mak cesaretini gösteremediklerinden \.J na n:a~uz kalmak tehlikesindedir. Ren nezareti bıldırıyor: .. . . 

ulunuyor. Alman radyosunun Fran sayı ingiltereden ayırmağa çalıştığı- bu yola sa,Pmışlardır. Biz . insaniyet. . nehrının sularının son haftalarda ya- 1.lk dt'!fa olarak dort lngıhz tayya-
• adalet, ve medeniyeti kurtarmak i- Parıs, 10 ~A.A.) - U~u?'i karar- ğan şiddetli yağmurlarla yükselmiş resı gündü~ Fransız.-: Alman hudud.a 

P A S 1 F K O R U N 1 A 
-Devamı 3 ncü sah ifede _ gahın 10 teşrın sabah tebhl'ı: . bulunması, Alman umumi karargahını boyunda şımal denızıne kadar keşif 

1111 
Sarın .şarkında v~ ı:enu,b.unda ~üş- düşündürmektedir. Sular şimdi 63 san- uçuşla~ı yapmı~l rdır. Bu tayyareler 

1 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ n:~n ke~ıf ko}ları bürük oır faalıyet tim yükselmiştir, daha da yükselmek- umum! ~ararv ıha gelen ~al~mat!n 

B it kt 
gostermışlerdır. Aynı mıntalcalnrda tedir. Zigfrid hattının ileri kısımların- sıhhatını kontrol etmek vazıfesı :venl-

3 J an SOnra h4:r iki tarafın topçu kuvvetleri de fa- dan bazıları şimdiden sularla doldugu mişti. Biiyük Almnn şehirlerinin tah-

ş 
alıyette. bulunmuştur. • A için tahliye edilmek üzeredir. İki ay tiye edildiğine, Achen cıvarında Al • 

ehrı·m· d t .. Sovyetler Afgan ve B_erlın, ~~ (l~a<!i'?> - Umumı ka- eyvel, ayni sebeplerle bu hattın geri- man kıtalarının ge~iş D?ikyasta hail iZ e gece ecru• j I rnrgah teblıg edıyor. . . sınde yeni müstahkem hatlar insa e- -Devamı 3 ncü sahifede -
t; t an Q meşgul Kıtalarımız şarkta tesbıt edılen hu- - ~ 

heleri de yapıla ak olacakmış ~~~~:::ı:~!~i~~~:rı:::; Bo~:::. PARTi. GURUBUNDA C Nevyor~ •. 10 (Radyo) - Amerika tayvarelerimiz keşif hareketlerinde 
----- ----------- g.azetelerının Moskova muhabirle- bulunmuştur. 

~GV ~·ı l b h JJ l nnden ~ldı~anhaberl~egfu~Rus Pari~lO(Radyo)-Frnnsraumu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· 
flj a T ı o arı, azı ma a e ere yan Y.~ ?ükumetı, Baltıktaki Rus mena- mi karargahının 10 teşrin akşam teb- B k M k .. 

b 
fıın~ alikadar eden meseleleri hal- liği: aşv ı· 1 os o a mu 

gın Ve SİS Ombaları atacaklar lettıkten sonra, şarka dönecek, İran Mozel ile Sar arasında düşmanın t • 
y ve Efganla olan ihtilaflarını izaleye faalivet göııterdiği müşahede edilmiş- 1 
akı.nda oehrimizde geniş mikyas- Gaz temizleme ekipleri derhal faa- ~alı,acaktır tir. Vuku bulan taarruzlar püskürtül- k 1 . . tt 

takpasıf korunma tecrübesi yapıla- liyete geçeceklerdir. llllllıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllll ml\ştür. za ere erı ı an a ı 
ea ve bu tecrübe esnasında pek çok S . 
:•ktandao.a mühim v~zife.1er verile- ovyet - Fınıandiya münasebatı gergin 

8 tir, Şımdiden genış mıkyasta ba-
Zlrlıklar yapılmaktadır. Seferberlik 
~um müdürü, al&kadarlara direk-- F • ı d • · b • f 

er vererek Ankaraya gitmiştir. !il an ıya ıtara 1 "' h f ~~~!~·::::1:~·:U!~~r::ı: ıgını mu a azaya 
Tec ıkt defa tekrar edilecektir. R t ı ı • • d d k d • mak:.1!i;11j.tarihvesaatigizlitutuı- ve us a ep erını re e arar ver ı 
rübeler b akaad halkımızın bu tec-
maktır e. o:zırlık dercelerini anla
ve saaiı bU un için tecrübenin tarih 

dirilmiyecektir Tecrübe- S h "d ·s l • / J k 1 • • d • dii Ü ~~re ~~h~~ Uıerinde uçac~k hava fi· On a l e er, Şlma mem e etıeTlnl en lŞe)'e f r• 
ann t k ve Yanrın bombaları kul J.ıs 1 k [ . . . . 

;~~:ı:sıiz~ir~~ ie~miştir. Tecrübe, U• SVeC as er erını ferhlS efmıyor 
B d 

d e ıl, Karşıyaka ve • 
ornova ~ a •Y"nl zamanda yapıla- ------------------

caktır. ltı bava filosunun tecrübe S ti f• ) d• h d k ) 
lvde taz~e altl!l&sil muhtemeldir. • ovye er ın an ıya u uduna as er yıg"' ıyor ar 

Alarm ışare ıy e halle derhal va 
zb~esini yapacakk,l herkes en yakı~ . Stokdholı:rı1lO (A.A.) - Royter a- · :ı:-r.--· ... 
ınalara sıtma ara, evlere . k Jansın an. 

lerdir. Geceleri tecrübede ı~ırkelce - İsveç gazetelerinin Helsinki mu -
.,,ı arın h b" l · f d .. d ·ı t 1 maskelenmesi işine ehemmiyet . a ır erı tara ın an gon erı en e -

lecektir. verı~ graflardan alınan intibaa göre, Mos-
Farazt olarak kullanılacak Yan kovadaki Finlandiya murah.~ası Pa-

b.ombalarının çıkaracağı yangınla~~ sikivi l\fosko~ada bulunan dıg~r. Bal
aöndUrülmesinde müteaddid Posta- tık devlet~erı nıu!ahhasları gıbı ha-
l~, itfaiye grupları vazif t! alacaktır. reket etmıyecektır. . .. 
r:-_ Svenka Bladet gazete!ölt muhabırı-
&;.afonya İfga[ ediliyor nin yazdığına göre Finlandiya hüku-

T . meti şimaldeki bitaraf devletler blo-
Ru alın, 10 (Radyo) - Estonyanın ku içindeki taahhütlerine muhalif 
llz syaya terk ettiii yerleri işgal için her hangi bir teklifi kabul etmi~ e -
tı/~u &'elen askeri tedbirler alınmış- cekt~r. . . 
~ gin!?~· Estonyaya beş yüz Rus tan- . ~grenıldiğjne göre Finlandıya ha-

BUtü~ ır. . rıcıye nazırı B. Erkko bir mülakat 
mekted· Üahıllere toplar yerleştiril- esna da şu beyıınatta bulutımuş -
tir. ır. inanlar da işgal edilecek· tur: 

-Devamı 3 ncil sahifede - Finlandiyanın merkezi olan He' sinki tehrinin umumi ıörüniifÜ 

--------·-.. ·~·~·~·~·~·~ ... -----~---
Heyeti umumiye, hükumet imizin 

noktai nazarını tasvip etti. 
Ank ra ıo (Telef nla) - Parti grubu umumi heyeti, bugün saa 

:m b ste h ftalık içtim~ mı reis vekili B. Hasan Sakanın riyasetinde yap 

mışt r. k"l" R f'k S d Rşvekil \'e Hariciye Vekil ve ı ı e a~ am oz alarak, Har!ciy~ 
Veki!i Şükrü Sa acoğlunun Mo kova.)a muva ala~ını ve oradaki temasla
riyle bunlara muvazi olara~ ~nkarada yapılan sıya:sı temas ve müzakc 
rel"'r hakkında izahat vermıştır. 

- Söz alan muhtelif hatiplerin sualle!i?e cevap veren Başvtkil, bükü 
etin noktai nazarını ve tarzı hareketını anlatmış, bu beyanat tasvip 

edilmiştir. . _ 
Müteakıben ruznamede bulunan Nıgde ~aylavı Cavid Oaralın zfrat 

duru_'l'lumuz hakkındaki takri!ine Ziraat Vekili Muhlis Erkmen cevap ver 
miş; umumi istihsal ve zıraı durumumuz hakkında izahatını müteakıp 
?;irat mahsullerimizin sürüm ve satışını anla mış, mütemmim beyana I ulunmuştur. 

Parti grubu, saat 18,15 de dağılmıştır. 

Amiral Roder istifa etti 
Bu istif d , Von Ribentrobun Baltık 
hatasını protesto için olmuştur 

• 





l l T~rrnieYYeı Çartamba 939 ,ANADOLU) ~ SAHiFE· 3\ ---
s·o· N~_·:. 'H··A BE R L· E R I /ngiltere .gazeteleri 

. . 

Rus dostluğu, Almanya için çok 
pahalıya mal olacaktır 

Rus - Alman münasebatının ya· 
kında bo~ulacağını yazıyorlar 

Lcıniira, 10 (Radyo) - İngiliz ga- zerinde yap~ıw~ı ta~yik neticesi ola
zeteleri, bugünkü işbirliğine rağmen rak elde ettıgı tavızatlar!a A~an 
Almanya ile Rusya arasında pek ya- menııfiinin h.aleldar oldugunu ay• 
kın bir atide ihtilaflar çıkacağını ve deylemektedır. 
çünkü Rusyanın Baltık devletleri ü-AJ manya, Baltık devletleri üzerindeki nüfuzunu terk etmekle Baltık **-
SovyetFinlandiya münasebatı gergin denizind ~ her türlü tahakkümden Vaz geçmiştir _ BattaraE, ı ncô Sahôfede _ tekliflerini reddedeeeii. kanaatini 

Amaterdam, 10 (A.A.) - Telgraf bestliğidir ki bu, Almanya için elim ğ~nu kaydeylemek lüzumsuzdur. yor: . •w• -« Moskovadaki Finlandiya mu- ileri sürmekte •. tsv~.ve tı~al devle~ 
l'azetesi yazıyor: bir fedakarlık teşkil eylemektedir. Fılhakika Almanya Baltık devletle- Keza Almanya Sovyetler bırlıgıne rahhAsı Pasflcivi yalnız Sovyetlerin !erinin yardımıyle Fınlandıyanı~ bı -

Moskova, Almanyaya vadettiği Gazete mütealeasına şu suretle de ri üzerindeki nüfuzunu terketmekle Alman milleti nezdinde ya. pek az arzularını kaydetmek maksadiyle taraflığını muhafaza edebileceti ne-
yardım için geniş bir karşılık istedi vam ediyor: . Baltık denizinde her türlü tabak - veya hiç tasvip bulmıyan sıyast ve Moskovada bulunuyor. Fakat bu ar- ticesine varmaktadırlar. .. .

1 ve aldı. Bu karşılık yalnız doğu Po- A manlardan bir çoğunun pek nık- kümden vazgeçmektedir. manevi tavizlerde bulunmak üzere.. zular ne olursa olsun, bizim vaziye- Taymis, Moskovaya gonderı .~ 
lonyuı deiil ayni zamanda Baltık I bin bir gözle görUlmiyen bu Baltık Gazete yazısını şu suretle bitiri- dir. timiz sal"ihtir. Biz şimal devletleri_ Finlandiyalı murahhas, vatanın fstı 
devletleriJ"\de Rusyanın hareket ser- feda karlığını t nkit etmekte oldu - nin kabul ettiği bitaraflık siyasetine lalini feda, ona halel eelmesine. mu-

• sadıkız. Kimseyi tehdid etmiyoruz. vafakat edecek bir adam deiıld:· Benzı·n e y .., l ·ı · r b .. k l Bir gazete Kimseden de bir menfaat teminini- o, son Finlandiyalı olarak kalsa • v ag ngı ız Ta rı a arı . . yetinde dej'ilii. Her hangi bUytık bir müdafaaya devam eder, diyor. 

Memleketimizde lisan· lsveç kralına sulh ıçın ~:J~t ;:;:~:~m:~v~~,~~~~u~~; t:d:l.\ö ~~:;;0> _ Kaunans-

sa tabi tutu/uy t v asutta bulunma• Gazetelerin makaleleri: tan relen bir habere göre, Litvanya-
or G .. d .. 1 k t a a . • Helsinki, 10 (A.A.) - Royter a- da Sovyetlerin talebini kabul etmit-İstanbul, 10 (Telefonla) - Hükll- ece gun UZ Ç3 IŞara ayyare ye. sznı tavsiye eJıyor jansından: tir. Bu taleb de Eatonya ve Letonya-

ınet, vapurlarla hava sefinelerine • • d d• } Bütün Finlandiya matbuatı bir iSw ya yapılanlann aynidir. Yeni anlae-
''erilecek benzin ve Yaila!'1 liaanaa tJŞtJTJTI ekte evam e 1yor ar Stokholm,.10 <R.~dyo) - Lork~n- veç gazetesinde inti§ar eden aıatıd~ maya göre Lltvanya Sovyetlerlıı sa-
:abi tutmuştur. biat gazetesı; bugun yazdığı ma ~- ki beyanatı neşretmektedir: hlllerinde d~iz ve hava flsleri tees-s k d Londra, 10 (Radyo) - H va nazı- Demiştir. lede, isveç kralı Kilstavın sulh içın _ cFinlandJ.yayı tehdid edecek süsftne muvafakat etmiftlr. Pek ya-

ODU na a ar rı Kinzley Vod, bugün matbuat mü - Kinzley Vod, İngiliz tayyareleri - tavassutta bulunmasını tavsiye et- her tehlike bütün şimal memleketle.. kında ihtimal bu gece aıkeı1 muah~ 
H meaşfllerini kabul ederek bey~atta nin, her şeyi Y!1PnıMğa muktedir oldu- mekte ve böyle bir hare~e~in, ~aşta rini de tehdid etmit olacaktır.• da fmza edileeektil'. ARP bulunmuş ve İngilterede tayyare ıma- P,-unu, \ nitekım bir hafta evvel Ber- isveçl1ler olduğu halde. butun mı!l~t- Gazeteler Finlandiyanın bitaraflı- Londra, ıo (Radyo) - Leninırad· 

latının gün<len güne çoğaldığını söy- line kadar gittiklerini, Sigfrid hattı ler tarafından derin bır ee..:.pat! ıle ğını muhafaza hususundaki azim ve da yedi yUz bin kftfllk bir Rua orduıu 
- 8aftaraf1 t nci Sahifede - ledikten son~a Avustralya v~ Kan~?a i ze:in~e uçarak, İng!liz erkanı harbi- karşılanacağını kaydeyle~ekt~dll'. · kararınt ınevzuubahsederek, küçük ~planmııtır. Ro• hUldtmeti, Finl&n-

çin harbe girdik. Mevcudiyetimizi tayyare fabrıkalarınm, gecelı günduz- yesı içın çok kıymetlı malQmat ve ha- J ·ıt re ve ttf tık hukfimetlerin ancak bu suretle mev- dıya hududlannda iki yUz bin kiti bu. 
korumak gayesiyle stl!ha sanldık lü tayyare yetiştirmekte olduklannı, ı italar elde ettiklerini söylemiştir. ngı e cudiyetlerint muhafaza edebilecek- lundurmaktadır. 
harp etmete mecbur olduk Ne Frıın~ cenubi Afrikanın da yakında hazırlık- Lonc'lra, 10 (Radyo) - İngiliz •h edi/ı/i lerini yazmaktadırlar. Paria, 10 (Radyo) - Pirıllndiya 
la ve ne ingiltere bir takı~ ideoloji- lara başlıyacağını beyan etrnis ve: · ayyareleri, bugün de Alman istihkam- l raç . Lltv a hariciye nazıruun be7a· murahhası Pavçidini, pzeteefleN be-
ler için veyahud 'fütuhat için harbe - İngiliz tayyarecileri, ne kıymette !arı üzerinde muvaffakıyetli u~uşlar İstanbul, 10 (Tele!o~la) - ~ng!l- t • any yanatında, FinlAndiyanın bir kant top 
girmediler. Harbe girmemizin ıebe- oldukJa:ını yakında cihana ispat ede-ı ~ apmışlar ve fotoğraflar almışlardır. t~reye 1_50 balya tiftık ıhraç edılmıt- aa ~İga, 

10 
(A.A.) _ Hariciye nazı- rak vermiy~ğini ve 1920 elen çok 

bi, Avrupada nüfuzunu zorla kabul ceklerdır. tır. • n Muntrea gazetecileri kabul ede- daha. kuvv~tlı olduğunu söylemlftir. 
ettirmek iatiyen ve mütemadiyen te- - -** Ro·· yter Aıansı rek Sovyetlerle Letonya arasında JeFınla!1~ıya matbuatı, ~~~:ru 
cavüzde bulunan Almanyanın tasal- ., • • imza edilen mütekabil yardım pak~ dev tlerırun Rus t.hlikeel aawu • 

lutuna k•reı koymak için harp edi- Garp ce,nhesın -'e n· ktörlerinclen bır• tının Şaltık ~eni~inde st~tuko.nun lunduğunu ya~a*ldacb.:_ 
yoruz. ,,,, a j ıre muhafazası içın bır ga~aı:ıtı t~şkıl e- --. ·-

Alnıanya, ne Danzis ve ne de Ko- Ankara vardı tiğini söylemiş ve demıştır kı: Şı"mal deııı·zı·nde ridor için harp ediyor. O, htleklrlık- _ So~ beş sene için~e ~vrupanın 
la proırammı tatbik etmek istiyor. B Ankara, 10 (A.A.) - Royte: a - hayatı temelinden degiştı. Şarkta "'-ukubu/an hava 
Almanya, Anltlıryadan ıonra Çe- unca taarruzlcıra rag., men Al- jansının direktörlerinden B. JOhn Polonya ortadan kalktı. Almanlarla rı 
koslo~4ı:a. u Çekoalovakyadan son- Turner Anadolu ajansı ile tema~a Sovyetler dostluk muahedesi imzala- l. b • 
rk Po16~ latillya karar vermft- m Q n l ar fek e S ir Q l Q m Q d z l Q r bulunmak üzere An karaya gelmış- dılat. Baltık devletleri, yeni me~el~- munare eat 
ti. Biz,. blrlbirlnt takip eden bu bar- tir. • • !erin zuhurunu muc.ip ol.an yenı bır Kopenhag, 

10 
(~A.) _ Dün 1ı _ 

ba!lıklara .llWl1 olmak f~ln mftcadele ' Brüksel, 10 (Radyo) - Belga a- vaffak olaınamıılardır. Z gfrıd Hatlı vaziyete düştüler. Fıılvak~ Baltı~ dev mal denizi üstünde İnailfz ve Alman •dirol"lı. . . J~nsına göre, "\imanlar, harp cephe- Alman erkanıharbiyesi, fransız • etleri Veı:uıy muahedesıyle alaka - tayyareleri arasında vuku bulan mu-
t Alnıanra, Polonya!1. istılA. !ttık- <ıınde mütemadıyen taarruzlarda bu- ordusunun vaziyetini anlamak için, _ Bqtarafı t inci aahifed• - dar değildır. Bununl~ bera~er harp harebede iki Alman tayyaresi Danı -
1.ı,n sonra hıulh iste~ığınf söyluyor. lundukları halde şimdiye kadar tek ·ıe bahasına olursa olsun Fransızlar- ha k tl d bulunduklarına hava fi- ~onu Avrupası ile vazıyetlerı alikalı- marka üzerine mecburi iniı yapmıt • n kanr~, t kr tecav~zd;n sonra bu Fransız neferi bile esir almağa mu - dan esir alınmasını emretmiştir. lol:~~ıner m~nidar bir şekilde tahaş- dır. . b 

1 
lardır. Üçüncü bir tayyare Norvecıte 

71• o~d e ~af etmıştır. Avu@turya- =--J-:* şüd ettiğine, Lüksemburg hududu ei- Ruslar için üç çıkış ~e~ı . u f3- karaya inmio, diğer bir Alman ~yya. 
ru d bn kaa dırdıktan sonra, Av- G · h • d vanııd istihkAmlar vttcude getirildı :naktadır. Bunlardan bırı ııma . e resinin Danimarkalıların at.etinden 

pa a ~I bir ~Y istemediğini tine v: daha bazı dikkate şayan Jıi.. 3eyaz deniz, centtpta Karaden.ız, kurtularak denize fnmeie maYattak eöylemiştı. Aradan bU: müddet geç - arp cep esı n e diseler cereyan ettiğine dair aon pn- 3altakta Leningrad limanıdı~. ~nı~- oldufu aamhnaktadır. l'ano aduına ~kt~ ıonra, ortaya hır Südet gaile- lerde bazı şayialar dolaımakta idi. gTad askeri bakımdan gayrı müsaıt- fnen tayyarenin pilotlarından biri YA• 
j çı iıfdı ve bunu takiben de Çekos- İngiliz t&lyyareleri tarafından ya: ir. Çünkü kışın buzları~ ?rtülUd~r. ralı oldutu için hut.aneye kaldınlmq. ovakJa~ yuttu.> . . pılan bu keşif uçuşlarının neticele.r! Bu geçidler sulh zamanı ıçııı. kAfidır. tır. Dala~ıya, Almanyanın ıımdıye ka J •1 f ı· şimdi eksperler tarafından tetkik edil- Fakat harpte, muhakkak kı sıkıntı-::r takıp ettiği istila siyasetini teba- Almanların son taarruz arı e aa ıyet mektedir. Bu tayyarelereden ikisi ta- vı mucip olacaktır. İşte bu sebeple Lo·d Corç 
d z ettirdikten sonra ıözUne devamla • rafından çekilen fotoğrafların büyük 3ovyetler şarktaki mevz~lerinl. kuv- 1 
emiıtlr 1d: b• d h t t bir kıymeti haiz olduiu aöylenmekte- vetlendirmek mecburiyetınded~rler · • 
-Biz, ŞU anda bile sulh istiyoruz. ır az ~ a ar mış ır dir. Yalnız ikb.sadi bakımdan değıl, as- Ba harbın usun ıürr 

fakat bu sulh, dQnyanın emniyet p 1 10 (A A ) _ Havas Ajansı- man tayyareleri hiç bir noktada hatla- Belçika hududl,annda tahkimat keri bakımdan da böyle. hareketleri f. . Ö / • 
içinde yaşamasını ve her altı ay si- ıske~ ~azi et hakkındaki telgrafı: rın gerisine · ememiştir. ~rüksel, 10 (Radyo) - Havasın ?:aruridir. Bütün bu ':azı_Ye~l~r, ~ov- ce ını B l' uyor 
llh~ aanlmaktan yareste ~almasını Cephed! faaliyet biraz daha fazla- Karada, p zar ve pazartesi günle- Belçıkada şimal v_e şark hud~dlan!'da '.~tıerle müzakerede ılen sürülmüş - • Londn, .ıo (Rady~) _ Lofd Corc 
temın etmelfdir. Dıktatörlüge boyun 1ır Almanların büyük br taarruz ha- riyle son gece Alman faaliyeti yeni bir dolaşan muhabırf, katı . bırafhgı~ı ur. . Nıyöz Kronıkl gazetesınde yazdılt bir 
Bimek bizim için mümkün delildir. ırİadıkları hen(iz söylenmemekle be- humma ile t zahür etmiş gece devri- muhafazaya azmeden .Belçıkanın, mu- Emniyetimiz Sovyet birliği ılı ~- makalede, ş!mdiki harbin, büyük harp 

iz, Y1lrdumuzu müdafaa ederken, raber düşman başkumandanhğının yelerini birbirini takip eylemiştir. Sar dafaaya fe!kal.Ade .. mükemmel :.ızır - ·amızdaki vaziyetin ser~hat kes : • teJl çok daha uzun sUreceiini ileri ıflrhıaaniyet •e htırrl1ett de kurtarma- ~eyyar unsurlannı Fransız hatlan is- bruk bölgesi öncülerle dolmuştur Ba- ~andıiını goı;nüştur. Hududda ı Al - nesini icap ettirmekte ıdi. Müte •· ınektedir. 
fa çalılJlyoruz. hedefimize varmadan ikametinde tehlikeye düşürmesinin zı temaslar olmuş ve muhtelif n~kta- manlar, Belçıkayı Fran~ız ~~r~zf n- bil emniyet paktı Balbkta iki meml~ * 
lil&hl&rımızı bırakmıyacatız.• 'Wiece kıtaatını harbe mttheyya bir 'arda el bombalariyle muharebeler ol- dan kurtarmağı t_;1g;a; :ma ~ar. ketin gösterdiji arzuya en iyi bir ıe- Lort Neo•il 
u~ala~iye, sözün~ ~e~am ederek ~alde bulundurmak için olmadıfı a- muştur. Bu devriyelerin faaliyeti tar- ~~rı:. B;~:n~~;: itimadl:r~u çokt~~- kilde ifade etmektedir. Filhakika • b" J" 

1 arı ıllve eylemıştır. şıklrdır. zına bakılırsa almanlann yalnız mü- \imanlar cenuba sevkiyat yapmakta akta .ki memleketin başlıca hakla- Kızı haça yQz ın ster ın 
ri - Haritadan kaldınlan devletle- Bir kaç istik'8f tayyaresi Fransız dafaamızı yoklamak değil, bilhassa ba- askerlerini Lüksemburg karşısınd., P ı . le h faza edileeeii d" 

n mukadderatı, bütün Avrupayı a- "ıatları üzerine baskın yapmıştır. Ha- zı ileri müdafaa hatlannın müdafaa ~~gfr·d hattın erle tirmektedirle~ ının ta~amıy . mu \h ırda Bal- ver 1 
!!t.adar eder. Eter Avrupada eıki va çok fena idi. Hava dafi topları ve 1cabiliyetini anlamak istediti anlatıl • ı ı Tayy r:z!ze !ı1uırebe · kaydedılmektedır. dl}a ı. azucip de-- Londra 10 (Radyo) - Lord Nov-
a..... aplanıı tekrar başgöstermesini ağır mitraltözler\e ateş açılmış, düş- maktadır. Londra 1~ (Radyo) -$imal deni- ~~~ki vaziyeht en ışeyı mnda vaka- ·ı Kızııu'ç için yüz bin terlin teber-aaı;e*oraak, barbarlığa ve fütuhat - • . . . . . gıldır. Fakat arp zamanı t- sı • 
levduına nihayet v u · -oo- ~inde İngıhz harp gemılerı ıle Al- lar biribirlerini pek çabuk takip .e ru etmiftir. 

Al erme yız. K • d S · l man tayyareleri arasında yapılan mu- tikleri i in ileride ne olaeatmı şım- ----* ••tt.aıat~ya; ~arb..e rirer ~ez, ~k- ayserı e ıvas a harebelerde Alman tayyare!eri yara- diden t:hmin etmeğe imkan yoktur. Al d . ,. 
-.9 e 

1 
ve s tu halka veaıka p~ l''-. k .. .. • •anmıf, biri Danimarkaya, bıri de Hol- Leton a Ye Sovyet Rusya, kaqılık manya a yenr po IS ha~· b~amıotır. Biz, bu ııbı Kaymakamlar RI öprunıın ınıaatı tandaya inmiştir. Bir Alman tayyare- lı yardı~ paletiyle Baltıktaki sulbü •• 

l>al en ne ret ediyoruz.> b. . si Danimarka topçusunun ateşi kar- v st tüko u muhafaza arzusunu te- serVlBI 
nJn kuİ::-•· kuru likırdılara kimse- toplantısı ıttı şında inmaie mecbur kalmıt. biri de b:rü: etti:mişlerdir. Loııdra, 1-0 (Radyo) - Deyli Eks. 
m aamıyacağını ve çünkü Al- Si 10 (AA) . denize düşmüştür 1 'b" ı · · d;;. · 

anyaya itimad edilemiyecelfni sö Kayseri, 10 (A.A.) - Bugün bu- . vas, . . - Sıvas. KöylQ- Da,a ··z · t l aveçte ted ır er; HükQ .. pres gazetesının yaz ıi§ına göre, 
ledikt4ta .. ara Franiız milletine ?ı: rada valinin başkanlığında }caYJ?la - hı~ar yolu Uzerindeki 45 m~tre ~z~n Londra, ıo(::d;~yare Dun, şimal Stok~olm, ~O (B~~:~dilecek u- Gestaponun şefi Himler. Almanya-
ta~k ed91'ek tunlan il&ve eylemif ve kamlar idare şubeleri amırlerı ve lu~undakl Yukan kalsa köprüsü ıle Jenizinde ild Alman tayyaresi dBfU· met, s. ılkteş!'lndeclt~ ·yıe kıt.ada ela beflncf bir zümrenin mevcutlfy ... 
nu una llihayet vermiştir: merkeze batlı nahiyeler müdürleri - Koylfthf~ar - lıeşad!ye yolu Aıait rülmilştür kerlena yazıyet . o aflf ir tinden korkmaktadır. Himler, bu 

. - B&?bariıta nihayet vermeden nin iştirakiyle bir toplantı yapılmış- kalsa kt>prülerlnfn ınşaatı bitmiştir. Cephenin 'Vaziyeti bırakıldıklarını ~ıld~ ~t. kıtalan tehlikeye kal'fl koyabilmek için ıizll 
ıılAhlan-.. bırakmamıza imk&ıı tır. VilAyeti ali.kadar eden işler tı~ Muayeneleri 7apılan köprQJerln mu- Paris, 10 (Radyo) - Havas Ajan- İsveç hükdmeti,l ~ aklaştığın- bir polis servisi teııkil etmiştir. 
yoktur .. Zira ileride, daha korkunç zerinde ifbirliii temin eylemeli g!S- vakkat kabulf1 iera edilmiftir. Xöp. ıı aıkert vaziyeti ıu telgrafla izah e- Finlandiya hud~t;:i'uz!ıa pnnlt-
bir tehlıke O. ~ınamız muhale.. hten bu toplanada köy kalkmması rülel" yakında ıeyrü.sefere açılacak .. diyor: dan böJle l>tr te Üt b•J J 
kaktır. ol~a:iıı..!.• lillhı alarak her meselesi ile umumi muamel&tta kır- tır. Cephede faaliyet biraz daha fazla- tü~ tmarkatl• tedbirler: omo 1 ma ze-
zaman o u b •11ıui datnıana aöi'Us li mQmkün Qtdutu kadar s•• b k dır. Almanların büyük bir taarruza an h 10 (Radyo) - Dani· • se~eceikinlzi d!~l~~ Fakat; ıiı: ha· ıa~~~i e~Umeai eihetl «öı11tUlmüş Umer an hdırlandı}tları s~ylenmekle beraber, K~pdn ::;lk olan bazı erzak macl- meSJ bulunamıyor zır anır en, ...,..... hc&tuıa kuvveti7 e k t E b k l ınUfrezlenne Uerı hareketler yaptır - mar a • "ki · · tedbirler al· 
le ıaldırmıt olacaJıtaı.. O zaman: ve bunlara alt raporlar o unmuş ur. ti an a ması, sadece tayy~r~ kı~tımızın da- delerinin tedarı ıçın İstanbul, 10 (Telefonla) - Harp 
Fransayı arayıp ta bula-.ııyacağız s· l . •1• rumunu anlanıak ıçın değıldfr. Bugün mışt_ır. • ni murahh .. u vaziY~ dolayısiyle memleketimlu 
O s11nleri görmemek ic;lu timdi niha~ Çemberlayn, perşembe günü topla- ır eştırı ıyor bir kaç Almarı tayyaresi hatlarımız U- Finl~IJ'-: (~dyo) -Bavae- fh~yaç nisbetinde otomobil IevazUQ• 
yete kadar mtıeadele ecteeetfz. Biz nacak olan a•am kamaruında nut- İstanbul 10 (T 1 f 1 ) SU zerine balkın yapmıştır. Bunlar dafi He;;ııri, dtya Stokholm elçisini tı gelememektedir Piyasada da •· 
niçin harp ettiğimizi biliıiı.. ' kunu irad ederek. Bitlerin sulh tek- b k ' ı;...., e e on a - - toplar ve mitralyöz ateşiyle. uz~qtı- tan: n •:has 'olarak .Moatovaya zalmıftır. İhtikar ~n haddini bul• 

Londra, 10 (Radyo) - a...ekfl lifine cevap verecektJr. mer an ~· .:.t.1.bankla bfrleıttrilmesi nlmışlar, hatJanmızın gerılerıne ka- yenı mu~ .... ı ... Yeni delegenin hare - muştur. 
ve htıkmı şahsıyeti haiz bir umum dar sark&mamışlardır. Havalar ~ok röndemı...,d· halk bUyflk tezahürat- * 

S D k•k mildflrlUkle idare edilmesi hakkında- bozuktur. keti sırasın a onu dolduran bin- ı·.1 on a 1 a: ~l .kanun llrihası büyük millet m~ Cephede. pazar ve pazarte~i eüaU ta bulunır.u~=== Pencereden düştii, 1 "a 
lıs_ınden çıkpıak üzeredir. Her ıkf Alın.an faalıyet~ teza~ür. ~tm~ştir. terce klfıiahllllJ$ satlam kaledir> İstanbul, 10 (Telefonla) - Bu. 

• milessese?e çalışan memurlar, bu ay A)man devrıyelen, bırıbirıni takt- -« !mı a6"lemiştir. gün tıbbı acllide bir vaka olnıuıtur. 

1 H •• k A t• sonunda iBtlfa edecekler ve yeniden ben hücuma kalkmış, öncüler Sarbru- Şark psetelerine s&:eı Mü Ja d alt d b tunu Jlflyee-sve ç U Ume ı tayin olunacaklardır. ku doldurmuştur. El bombalariyle mu- fqilt#e10 (Radyo)_ İngiliz ga- ,:n:n: b_ınk adına peaeereden ba-
8 k L l 111 b • harebler olmuş, temaslar vuku bulmuş. Londra, il 8 tl b. 

1
. ser e ır a ........ 

a RC çıraeı ır tur. Almanlann !>? har~k~tlerle Jal-E Aim:t;:k ı:tn ·~=ü:rıh:w karkeD dOpnüı ... aımı,..... 
k d J nız müdafaa kabılıyetimızı yoklamak asında örill d.ğ. . E • * . . 

Donanmasını se.ı-erber hale ko-udu İ a ını vur u w.n. h!1ldld vaziyetimizi anlamak... Leto~:'~ ıı:ıi~i~ ~~~dımstb.'t~ Otuz Çe• miJÜecıaı 
T ~ , atanbul, 10 (Telefonla) - Hara. tedıklerı muhakkaktır. ve d Ahnanyaca tasvip dildftfnf ı~· 

• • • • .. lam~o .isminde bir bakk~l çıralı, çok Asılsız şayialar • muı an kta ve Sovyetlerin Aland a- P Uf 
Ve )lif% bın bışılık bzr Ordu topladı sey•ıtı. v~ fakat kendiaıne y~z ver: •. Lond;a, lO (Radyo) - $ımal cı. ~bizzat tahkim etmek arzu- lstanbul, 10 (Telefonla) -Bugttn 

• .o • mıyen ıkı çocuklu Dolga iamınde bır rıızın~~ı muharebelerde İngiliz ..,. 8Wl4 bulunabllecetlnl yazmakta _ Semplon ebpresi ile 80 Çek mülte-Panı, 10 (Radyo) _ Stokholmdanımıı ve ay~ı zanıanda donanmasını da k~dını sekiz yerinden yaral&D?:1'· öl~ mllerının hasara utradıiı hakin$ dır. a cill ,.Jmfftir. Bunlar Suriyeye ıt. 
alınan son haberlere göre, İsveç hükil- seferber bır hale kovırıustur. dürmUJtUr. Bakkal çıralı d& olmfiı- Almanlar tarafından çıkarılan teri- Gazeteler F1Dludb'aııuı IQ.'97ıt dlOttderd!r• 
meu, Jü.z bin kitilik bir kuvvet toplır tilr. alar aaılaızdır • ' -

ı 
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~lzmir Levazım Amirliği Satın Alma i ~ 
~ Komisyonu ilanları · ~ 

Bornova aske1 i .~ 11 alma komisyonundan: • • 
l - Km~~ el ..ı ciheti askeriye tarafından gösterilecek mahalde 

, ~ .ııJ:lll 'k iizere ?ede.li keşfi (78894 lira 55) kuruş iki aded 
11:ıvıyon ıle ( ~45 !1 lıra 8 kuruşlu}{) lıir ahır ve 5013 L. 74 K. 
hır .mutbak hı rnan !'l8447 lira 37 kuru~ inşaat kapo.h zarıı,1ı
t!ksıltme~ e konmc. ,tur. ~ 

2 - 1Jıale.;;i lu İrinci e~ .·,ı 939 pazarlLSİ ırüniı saat on birde i zmiI · 
Bcrno\ .ı la asker! Sf n alma koırı j,;yonu nda yapılacaktır. · 

3 - i\Iuvakkm tuıı.ı atı ÔJ.72 lira 4.J kı;ru:-ıtur. 
4 - Bu inı;ıaaln ait re:,İm, plan, fem.i \e hu.sus! şarlnamr her gün 

Bornovatla asker! satın alma kon.i~vonuuda görülür tetkik edi-
lebilir. · 

5 - ~Lı i~:- istek!_~ olanlar. n[ıf v:kale : l 0 n alınmış yapı müteahhit-
lıgı vesıkası gostermesı veya bızzat \·üksek mühendis ve;- a mimar 
olması. ve~a.hud b~ şartları h<ı_iz olmadığı tı:ıkdirde bu işin fenni 
nıesulıyetı~ı ilz~rıne. al~cak bır nıiiheı!d 's veya mimari inşaatm 
devamı muddetınce ıstıhdam edeceğine dair noterlikten tasdikli 
senet vermesi şarttır. 

6 - Eksiltmesine girecekler 2490 f. yılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
leriyle 5 inci maddede yazılı vesikaları ve kanunun 32 ve 33 ün
cü maddelerinde yazılı tarifatı dairesinde teklif ve teminat mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evcline kadar adı geçen komis
yona vermeleri. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yukarıda bildirilen 
vaktine kadar komisyona gelmesi lfizımdır. Postada \'aki olacak 
teahhi.ir kabul edilemiyecektir. 2ı1 29 5 11 3529 

lzmir levazun amirliği satın alına komisyonwıdan: 
;ı. - Manisa tümen birliklerfinin senelik ihtiyacı olan 612000 kilo 

mercimek şerait ve evsafı dahilinde satın alınacaktır. 
C 2 - Kapalı zarfla ihalsi 16 ilk teşrin 939 pazartesi günü saat on bir

dedir. 
3 - Hepsinin tutarı 8565 liradır. 

( 4 - İlk teminatı 643 liradır. 
\ 5 - İsteklilerin ilk teminatı makbuz veya mektupl - ile 2490 say,lı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesibları ile bera
ber ihale günil ihale saatından bir saat evYeline kadar teklif 
mektuplarını Manisa tümen ~atın alma komis,·onuna verme-

) ' ]eri 20 27 4 11 v 3483 
·-----;-~~--------~~------~--~~--------................ .;;.;;;;;-. / l zmfr levazım amirliği satın alma komisyommdan: 
, 140 ton bulgur alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 26-10-939 peı·şemb~ 
ı günü saat 14,30 da tophanede istanbul levazım amirliği salın alma komis~·o 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 17150 lira ilk temiııatı 1286 lira 25 
kuruştur. Şartnamesi ve numunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatıııclan evvel 
komisyona vermeleri. 11 17 21 25 

l zmfr levazım amirliği satın alrna komisyoıwndarı: 
' Ezine için 200 ton, Kilitbahir için 50 ton, Gelibolu için nO ton. Eca
bat için de 150 ton yulaf 18/10/939 günü saat 14/30 ile 16 arasında pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatta Çanakkale l\Ist. Mv. satın alma ko
nıisyonuna müracaatları. 

l zmir levazım amirliği satzıı alma komisyo ııt//Clu11: 
Manisada. bulunan birliklerin senelik !H0.300 kilo kuru otu müteah

hidi t aahhüdünü yapamadığından şerait ve evsafı dahilinde yeniden ~a
tın alınacaktır. 

Kapalı zarfla ihalesi 31/10 fl3fl giinü saat on birdedr. 
Hapsin in' tutarı 12420 liradır. Ve ilk teminatı 9:31 lira 50 kuruştuı·. 

İsteklilerin ilk teminat makbuz veya 111ekt11plııri,vle 2 rno sayılı kanunun 
~ ve üçijncü maddelerinde yazılı vesikalariylc beraber ihale sa;:ıtından 
bir saat evveline kadar t€klif mektuplarını )lanisa tüm satın alma komis-
yonuna vermeleri. 11 17 22 27 

l zmir levazı mamirliği satın alma komi.<ıyoıııoıdroı: 
190 ton kuru fasulye alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltme~i 26110/939 

perşembe günü sat on beşte İstanbul •Tophanede Jeyazım amirliği satın 
a lma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 24700 liradır. İlk teminatı 1852 lira 50 kuruR
tur . Şartname ve nümunesi komis\·oncla göriilebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 11 17 21 25 

Tornacı aranıyor 
Devlet Demiryolları umum 
müdürliiğünden: 

Sivas demiryolu atölyesinde çalıştırılmak üzere birinci ve ikinci 
sınıf tornacı işe alınaC3ktır. 

İmtihanda matlup evsafta görülenler tavzif edilecektir. 
İ~ihanlar 1zmirde htanbulda Eskişehirde ve Ankarada yapıla -

caktır. Talip olanların İzmir ve Sirkecide işletme müdürlüklerine Eski
şehirde at€1ye müdürlüğüne ve Ankarada cer dairesine müracaat etmeleri 
lazımdır. 7 9 11 3697 /5081 

M. M. V. Deniz Levazım satınal. 
ma komisyonundan: 
1 - T ahmin edilen bedeli 16.275 lira olan 150.000 kilo nohut 17-1 inci 

t€şrin-939 tarihine rastlıyan salı günü saat 11 de kapalı zarfla alınacak
tır. 

2 - İlk teminatı 1220 lira 63 kuruş olup şartnamesi her gün komisyon-
dan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve satten bir saat evveline 
kadar kasımpaşada bulunan ko:nisyon b::ışkanlı!,rına vermelnri. 

1 6 11 16 7719-3579 

. (ANADOI .U\ 

Izmir Emrazı sariye hastaha
nesi Başhekimliğinden: 

Ifastahanemize 2053 lira tahmini fiatle 25 karyola 25 demir sandalye 
25 madeni etajer ve 25 şezlong açık eksiltme ile alınacaktır. 

Eksiltme 23 birinciteşrin 939 pazartesi günü saat 11 de olacaktır. 
İ,.ıtekliler şeraiti anlamak üZ€re her gün ve artırma eksiltme kanunu

na ~öı~e .Pmin.at makbuzu veya banka mektupları ve icap eden vesikalar
la bırlıkt.e eksıltme saatından bir saat evvel İzmir Tepecikt€ emrazı sariye 
~astanesmde toplanan komisyona müracaatları. Yüzde yedi buçuk n isbe
tm<le muvakkat teminatı 153 lira 97 kuru~tur. 6 11 16 21 3667 

Urla 1·ahaf fuzhanesi müdürlü-
ğünden: 

'J'!ı haffüzhanedeki pavyonların harici sıva tamiri yapılacaktır. 
ı\luJ.ammen fiat: 4561 lira 52 kuruştur. 
::ı-rm; akkat teminat: 342 lira 11 kurustur. 
A . ek~iltme 16-10-939 pazartesi gUnü saat 11 de t:ılıaffüzhanede

ki mah:.ıl. komi~\ onda yapılacaktır. 
İstekıİıcriıı şar ''!1c~·i Ye keşifnameyi görmek içir ' ., • ··' tah.u..'.:üz. 

haneye müracaat.a. ı · .. ııı o' 1 ·111r. 5 8 l.!. 11 3661 

M. M. V .. Den,·z ~.:. vazım satın 
alma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 37.575 lira olan 75.000 kilo zeytinyağı 17-1 

inci teşrin-93g tarihine ra.,,tlıyan sah günü saat 14,30 da kapaıl zarfla a
lınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 2818 lira 13 kuruş olup şartnamesi her gün komis
yonda 188 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İ.::ıteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar kasımpaşa<la bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

1 6 11 16 7720-4580 

Gümrük muhafaza genel ko· 
mutanlığı Istanbul levazım 
amirliği satınalma komisyo
nundan! 
1 - Gümrük muhafaza tşkilatı eratı için satm alınacak 4000 takım 

erat yazlık elbi<:.enin 19-9-939 salı günü saat 15 teki kapalı zs.rf
la tıks~ıtnıe"'İ!1e lHJ;p çıkmadığından 17-10-939 salı günü saat 15 
te lraraı 1 <:~'!.! fia yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Trhm!ni tntaq 21,000 liradn·. Ve ilk teminatı 1575 liradır. 
3 - Evsaf Ye şartname komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin eks:Jtme saatinden bir saat ev\·cline kadar 2490 savılı 

kanunun tari fc \".:Çhile hazır\racakları teklif mektuplarını Gala
ta rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci katta komisyona ver-· 
mcle!_i.. 27 2 9 J 1 3541 

A N A O U 1 

Satış ilanı 
l) L İzmir su lh hukuk mahk emesin-

den : 
GÜNT,t~K StYASt GAZETE Necibe ile Kadl'inin şayian mu-

Sahip ve Ba4m•ıharriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

Umumi neşriyat ve yazı işleri 

m üdürü 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 

IDAREHAI11ESI 

tasarrıf oldukları izmfrde üçüntü 
karataş mahallesinin Gil'it sokağın
da kam 27 N o. tajlı 400 lir&. kıymeti 
muhammineli evin mahkemece veri
len izalci ~uyu kararına istinaden 
17-l l-93G tarihine müsadif cuma 
günü saat on beşte izmir sulh hukuk 
mahkemesi salonunda satışı yapıla-

t 1 Teşrinievvel Çarşamba 939 
,~ .................................... ___ 

Olıvier ve şürekası 

• 

Mevsimin en yenilik
lerini bayan kumaş
larının er kek kumar 
larının en eyisini 

Ibrahim Karakaş 
tan alınız. 

Limited 
VAPUR ACENT ASI 

Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

. Londra ve Liverpol hatları Ioln 
pıyasanın ihtiyacına göre vapurlan
mız sefer yapacaklardır. 

1 A sabiye Mütahassısı 

Dr. Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sonra Şam• 

1ı sokak ( Üçüncü beyler) No. 19 
da hasta kabul ve tedavi eder •• 
E1ektrik tedav ileri tatbik eder. 

Tel: 3559 

Uoı~tot 

Bakteryulog 
A. Kemal T onay 
BulAflCı. aalgsa llastabldat ....... 

(Verem ve saire ) 
BMmahane poÜ lı:araJr.oha ,... 

mnda '1'7 

Telefon: 4115 

---Operatör,---·· 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştatibl 

2 inci Beyler sokak turun kar,uı 

No 25 Odun pazarı No. 12 
r_ ... ..., ........................ ---

Hüse · n Hüs 1ii Uzis 

Pek büyük ıcdakarlıkiarla ve yalnız 930 senesi İzmir 
fuarına ait olmıık üzere getirtmeğe mu\·affak olduğum 

Amerikanın 
Simmons fa brikasının 

enternasyonal 

İzmir tk·nci Beyler Sokak 
C. Halk Partisi binası içinrle 

Telgraf: İzmir - ANA DOLU 
Telefon: 2776. P. kutusu 405 

caktır. Bu artırmada tahmin olunan k Karyola ve som~·a:arını ve portatif demir reıı li ı<andalya ile masala-

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1400. Altı ylığı 800 

kuruştur. 

Yabancı memleketler için sene
ffk abone ücreti 27 liradır. 

Günü geçmiş nüsha lar 25 
kuru4tur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
Basılmıştır. 

Eksir Şahap 
Brısur memelerini gi~ 

ierir. Kuvveti, erkek
liği, iştihavı arttırır 

bedelin yüzde yetmiş beşi nisbetinde rım saygılı mii~terilerimin nazaıı dikkatine arı cyleclim. Arzn edilE'n meta
bed el veril el iği su rette talibine iha- net, zarafeı ve ralıatlığı aııcak mezkur kan ula \ e somyalarrla buluna'ı.:ağı 
lesi yapılacak aksi takdirde satış 15 ve fiyatlarda bir b!r zam olmadığını saygılı müsleı'i!crime bildiririm. ' 
gün daha uzatılarak ikinci artırması Her müşteriyi tatmin edecek şekilde yerli karyola çeşitleri ve gayet lüks 
2-12-939 cumartesi günü saat 10 da Avrupa çocuk arabaları dahi bulunur. 
gene dairemizde yapılacaktır. Gay- ızmir Yenikanıflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yer i 
ri menkul üzerinde hak talebinde 
bulunanlar ellerindeki re>ımi vesaik- Hüseyin H üsnü U 7.İS 
!eriyle birlikte yirmi gün içinde dai- • 
remize müracaatları lizımdrr. Ak~ lı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 
halde haklarında tapu sicilli malUm 
olmadıkça paylaşmadan hariç kala~ 
caklardır. Arttırmaya iştirak etmek 
·stiyenler kıymeti muhamminenin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya milmli bir banka temi
natı irae etmeleri lazımdır. 
Şartname 27-10-939 tarihinden 

itibaren herkesin görebilmesi için a
çıkta ve gayri menkulün evsafı da 
şartnamede yazılıdır. 

Gayri menkulün ve rg i vesair ka -
nuni mükellefiyetleri satıcılara ve 
yüzde iki buçuk dellaliye ve ferağ 
harçları alıcıya ait olupp ihale bedeli 
defaten ve peşinen ödenecektir. 

İhaleyi müteakıp müşteri ihale be

Makine Tamir hanesi 
işi gününde tes1im etmeği prensip edinen ve bu· 

nunla iftihar eden bir müessesedir 

l•1ıııı1a. .... K~e•s~ta•n•e .. p•a•z•a8rıE11d•e~m•u9c•i•le•r .. 67_.-.6•9~ .. T•e•le• f•o•n•: .. 39•9•3 ........ ı 

lzmir defterdarlığından: 

lzmir Gümrük 
misyonundan: 

Muhafaza taburu satın alma ko· 
delini vermediği veya veremediği 
surettegayri menku l tekrar 15 gün 
müddetle arttırmaya konulup bu art-

1 - İzmir hüki.imet konağı binasına.da yaptırılacak tamirat 2490 
No. lu kanun hükümlerine göre açık ebiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 2520 lira 17 kuruştur. 

Cinsi 

Pirinç 
Bulgur 
Kuru fasulye 
:Nohut 
Mercimek 
Sadeyağı 
Zeytinyağı 
Zeytin danesi 
Teneke peyniri 
Ç~kirdeksiz üzüm 
:Makarna 
Sebze konservesi 
Sabun 
Gaz 
Koyun, sığır veya burulmuş 
keçi eti 

Miktarı 
kilo 

5800 
6600 
6130 
5800 
3100 
2850 
1350 
3350 
1080 
750 

4900 
3900 
2350 
7950 

16000 

Umum tutarı 
Lr . Kr. 

1392 
792 

. 796 
580 
418 

2850 
648 
674 
378 
112 
931 

1365 
728 

1391 

4000 

00 
00 
90 
00 
50 

00 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
50 
25 

0\) 

!Ik teminatı 
i.r. Kr. 

105 
60 
60 
44 
32 

214 
49 
51 
29 

9 
70 

103 
55 

105 

300 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

Eksiltme 
Tarihi 

12/10/939 
12/10/939 
12/10/939 
12/10/939 
12/10/939 
12/10/939 
12/10/939 
13/10/939 
13/10/939 
13/10/939 
13/10/939 
13/10/939 
13/10/939 
13/10/939 

14/10/939 

Eksiltme 
Saat D. 

10 00 
10 30 
11 00 
14 00 
14 30 
15 00 
15 30 
10 00 
10 30 
11 00 
14 00 
14 30 
15 00 
15 30 

11 00 
Koyun, sığır veya btırumuş 
keçi eti kavurması. 7250 3625 00 272 00 14/10/939 11 30 
Ekmek pişirmesi 75000 937 50 71 00 14/10/939 12 00 

1 - İzmir gümrük muhnfaza taburu senelik ihtiyac1 ir:in yukarıda cinsve miktarı yazılı iaşı> maddeleri açık 
eksiltme suretiyle münakasaya konul muştur. Eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır 
Şartnameleri her gün komisroncla görülebilir. 

2 - Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminat miktarı karşılarında gösterilmiştir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci Ye üçüncü madrlesinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla mu

vakkat teminat makbuz veya b:11ıka mektuplariyle birlikte ek..::iJtme ı;natlerinde izmir beylersokağı arkası Geri 
tütün kumpanyası yanında tabur satınalma komisyonuna müracaatları. 27 1 5 l! 

tırmada en çok bede l verenin üzeri
ne ihalesi yapılacak arada t ahakkuk 
edecek iha le farkı hiç b ir hükme ha
cet kalmaksızın vecibesini ifa etme
yen müşteriden tahsil o lunacaktır . 
Daha fazla malO.mat istiyenler daire
mizin 939-2235 sayılı dosyasına mü
racaatları lüzumu lian olunur. 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

Memleket hastahanesi operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı J a. 
k:nyon apartmanında kabul eder . 

Tel<"fon: 3537 

iz mir ü çüncü icra ve iflas memur
luğundan: 

l\'.liiflis Feyzi Haki ve şü rekası şir
ketinin icradaki alacak dosyaları 
hakkında görüşülmek üzere aİacak
lıların 16-10-93!> ta r ihinde pazartesi 
ırünü ~aat 16 da dairemizde bulun -
ma.ları lüzumu ilan olunur. 3744 

3 - Teminat akçası 189 lira 3 kuruştur. 
4 - İhalesi 27/10/939 cuma günü saat on beşte milli emlak müdUr 

lüğü nd€ icra edilecektir. 
5 - Talipler keşifname ve şartnameleri 1\1. Emlak servisinde göre 

bilirler. 
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar devlete ait en az bin lir ahk 

inşaatı hUsni.i suretle ve. hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa ettik
lerine ve bu işi vaktinde ve dürüst bir surette yapabileceklerine 
dair nafıa müdürlüğünden alacakları vesaiki komisyona ibraz 
etmekle mecburdurlar. 11 20 3745 

inhisarlar umum müdürlüğün· 
den: 

1 - Keşif, ş:ırtname ve planı muciuince idarf'miz:n Paşabahçe mtıs
kirat fabrikasında mevcud yemf'kha.nt>nlıı rnCl<lUrlUk binasına 
tahvili V'! tadilı ışı 21 19ı 93P tıı:-lhinda kaf,ıa.l; zarf!~ ihale edile
mecliğinden yeniden pazarltlc..18 ık.!ılltme)"9 konoıu"tur 

2 - Keşif !wclell z:n55.S4 11rıı mı:valduı~ ~.-mınatı l't81.6{' !irndır. 
3 - PM.arlık 19; 10 ~~~ rer~e.mbe gilntl uaı OD dörrte lhba.~t& 

· lt'vazıııı VI." rrıtiba~·P11t ~Lıheshıdekt ahTTı konı\.u•onundJ1. ynpıla • 
raklır. 

4 - Şartıwııwler hu· gün ;ı:ıya::ım ~utıe~ı \•ezııt"ııinoeıı V"• İT.mh" A o
k:ırn baş nıiidürlüklerinden 119 kur1 1~ rnııl<ılbfllnde ahnabııtr . 

5 - l~tc::lileriıı pazarlık için ta.' in tıdilt>rı llflı v~ s'8att11 yfiı..dP yedi 
buçuk gü\·eıııne lJHralariyle bil'likte mezkur k<ımiı;yona g~lme-
lcri ili1n olunur. J 1 13 16 1$-l 815913727 


