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Afn18i1f8i·"··aır--·ng1·1·i·z~·--or·1·1-m1·a-vtiiil··-eatl"idila r 
Alman matbuatı bu hadiseden istifade ederek derhal 

_propagandaya başladı, fakat .. 

lngiltere denizlere. hikimdir 
Nitekim Alman donanması 
~altıktan çıkamamaktadır 

Avrupacdlak.ü tahmonner 
Harbın hız alması bekleniyo~. Batan lng;Iiz gemisindeki 

1200 kişiden 370 kişi kurtarıldı. ltalya teessürünü bildirdi 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Avru-ı 

Panın muhtelif merkezlerinden ge -
len haberler, bugünlerde garp cep -
hesinde şiddetli bir muharebenin baş 
lıyacağını gö;ıtermekte ve her iki ta
raf, bu harbe hazırlanmaktadır. 
Çemberlax.n ve Daladiyenin , Hitle
ıfo sulh taarruzunu kırdıktan ve red 
cevabını verdikten sonra, artık harbe 
daha ciddi ve hızlı bir mahiyet ver -
tnekten başka s.are görülmemektedir. 
Ancak, taarruzun hangi taraftan 
başlıyacağı meçhuldür. Almanların 
müdaf a.a?a kalacakları söyleniyors~ 
da, İngılız radyosunun bir haberine 
nazaran, Almanlar, bu kırksekiz saat 
zarfında fevkalade hamleler yapa
caklarını bildiriyorlarmış. 

RUSY A-FINLANDIY A 
Şimal devletleri, Rusyaya karşı bir 

cephe tesis ettiler 
r-·-------------------" 

Berlin' de 
Rusya, Almanya ve Italya 
arasında bir konferans mı 

var? 
Paris, 14 (Radyo) - Bazı Hol

landa gazetelerinin verdikleri bir 
habere göre, Almanlarla Sovyetler 
ve italva arasında bugünlerde üç ta 
raflı, askeri, siyasi müşavere halin
de bir konuşma başlıyacaktır. Tel
graf gazetesinin Berlin m~thabiri. 
48 saat zarfında, Alman - ıtalyan, 
Alman - Sovyet paktı şeklinde bir 
anlaşma hareketi vukubulacağun, 
Berlinde Rusyayı Molotofun, italya
vı Cianonun temsil edecekerini yaz
inaktadır. Fakat Berlin hariciye 
mehafili bu haberi tekzip etmekte· 
dir. 

lsveç hazırl klar yapıyor. Fakat 
Rusya ile müzakere başlamıştır 

zetesin in şu yazısını naklediyor: . 
Döl't sima] memleketi devlet reısle

rinin ça;şamba günü yapacaklar: içti· 
marn başlıca mevzuu, Finlan~ıyh!~ 
k:.ırsı olan Sovvet birliği vazıyetını 
teşkil eJecektir~ Bu devletlerin, Rusya 
ya kar~ı cephe aldıklarına şüphe yok· 
tur. 

Stokholm. 11 (A.A.) - Helsinkide 
l\Imıkova müzakereleri hakkındaki nik 
biklik artmaktadır. Sorulan bfr suale 
ceYap Yeren Erkko. isYeç Norveç \'e 
Danimarka tarafından yapılan teşeb-
bil~iin Finlandb·ada pek iyi bir şekilde 
Jrnr~ılanclığını söylemiştir. 

Ilerliıı, 14 (A.A.) - Alman isti~• 
barat bi.i ı-osunun bildirdiğine göre Fın 
landiyn hükumeti Sovyetler birliğinin 
tekliflerini tetkik ettikten sonra taanif 

ltaıya Finlandiya Cumhurreisi etmiş ve müzakerelere devam etmeA'e 
Kyösti Kallino kadar vermiştir. 

Helsenki, 14 (Radyo) _ Cumhur- Paris, 14 (Radyo) - İsveç pasif 
Bulgaristanla Maca- reisi, 18-64 yaşındaki kadın ve erkek- müdafaa mü~etti.şli~i, isveç~n ~ark hu· 

lere mecburi vatan hizmet ve mi.ikelle- dutlarında yırmı bır ŞE>hrı ıcabında 
ristanın Balkan antan· fiyeti tahmil eden kanunun tatbikini tahliye etmek için tertibat almıştır. 

emretmi§tir. Stokholmda da halkın yüzde yirmi• 
tına girmelerini lü· Londra. 14 (Radyo) - Royter .'.1.- sinin fahliresi rlerı;ı_iş ol~nmaktadır. 

jansı, Amsterdamda çıkan Telgraf ga- -Devamı 3 ncu sahifede -
zumlu görüyor oo 

Roma, 14 (Radyo) - İtalya hü- ([)) D O.n a o a ~ IS\ 
kumeti; Macaristanla :Şulgarista- O ~ O O Q \9' 
nın da Balkan antantına girmelerini 
ve bu suretle- Balkanlarda kuvvetli 

~ İ~giliz dridnavutunun batırılışı , 
hadıselere yeni bir hız vermek isti -
dadını göstermektedir. Diğer bir ha
h.ere göre ise, Almanlar gaı·p cepbe
tıınde taarruz değil, müdafaaya e -
hemmiyet vermektedirler. Bu meyan 
da, Belçika, Hollanda ve Lüksem -
burgun birer geçid sahası olmaları 
ihtimali de konuşulmağa başlan -
nııştır. 

İngiHz donanması ve şamil bir blok teessüs etmesini Iü,. K 1 G 1 R • • 
miktarda erzci1<: ve harp mühimmatı hayrete şayan şekilde maskelenmiş- zumlu addetmektedir. ene . eısı 
toplanmaktadır. Bu b'inalar biirerı !erdir. Buralara yeni sistem mitral- Son günlerde bu hususta müessir iZi ay· • 
harp karargahı haline getirilmiş ve -Devamı 3 ncü sahifede - adımlar atıldığından bahseden Ro -

Londra, 14 (Radyo) - Fransız 
hava kuvvetleri faaliyetini takip e -
den Röyter ajansının bir muhabiri 
bildiriyor : 

ı.~ransanın cepheye yakın bazı ka
S?ıbalarında bazı veni şekilde hazır
fanmış, müdafaali binalarda mühim 

Rusya • Estonya 
anlaşması 

Estonyada 3 Rus 
• 

garnızonu 

kıırulacak 
Ta11in 14 (A 1 terinin '. . . .A.) - şgal kuvvet-

Moskova müzakeratı 
Bir görüşme daha olacak ! 

h 11 t 
gırı§ıyle alakadar meseleleri 

a emek ·· , • uzere Estonyada bulunan . 
Sa\~ et lSeneraı· . . .. l . k 
danlığını del'uht Jupın us ~rın uman-

Paris, 14 CR e edecektır: 
riciye nazırı adyo) - Lıtvanya ha
narak Sovyet m~liste beyanatta bulu-
dikin" istemist· 'stonya paktının tas - Hariciyf! Vekilimizle Sovyet Hariciye komiıer-i . 

Es~onya ask~~i e . . ... ~oıkova, 14 (l~a~yo) - Türk~ye ~ariciye Vekili Bay Şükr-ü Sara.' 
kovadadır. kspeılerı hal§. Mos coglu Sovyet Harıcıye Halk komuıerı Molotof arasındaki gör-üımeler 

Bu hafta Kauna • hakkında mütemmim malumat mevcud değildir. Yalnız görü§menin 
r! heyeti g~lecektir~Ubır Sovyet aske- do.tane 4ekilde cereya.n ettiği v eyakındn yeni bir- görü§menin cereyan 
r inde Sovyet garnizonl Estonya şeh - edeceği ıöylenmektedır. t arı kurruacak- :.::...::.:.::...:.:.:::.;.:;...~~~~-::--::--~~~~~~~~~~~~~~-
ır. Buralarda bulunacak R A Al R ft' · t • • I 
~iktarının haddi azamisi 2ous,· ask.e~ı manya, uzve ın 11vassutunu ıstemıyor. 
~!· Cumhurreis muavini de h1:;kA kiş~: 

uıilülUUııiiiiiiılııiılıiÜı.Uliııııııuıııı;:ı~1; Fakat 
ltalya 

Amerika, esasen 
tavassut etmiyecek Akdenizde bazı 

tedbirler aldı Bir Alman Şefi, harbın mes'uliyetini 
m!~~a, 14 (Radyo) -ltalya hüku- A •k } ) f • 
fan~eı: tebliğ netı·edcrek, Sicilya ve ffiCfl a l ara at etmIŞ 
it 1 l"ya kar-a ıularında ecnebi ve B ı· · · · . · ayan vapurlar-ın .. d • er ın, 14 (A.A.) - Alman ıstıh - bır teşebbü~iin hic bır zaman derpış 
ferler-· . ın tnuıaa eaız se- b t b .. . . . ~. . 

ını Yanak etmittir. ara urosu Almanyanın Ruzveltın edılmedıgıni ilave eylemektedır. 

DlllfllllllllllflllllllllllllllllJllllllllllllllllllllll tavas.su~~nu i~tediği:ıe. dai~: ve~~len Paris, 14 (Radj:o> .- ~avas ajansı 
habeılen tekzıp etmıştır. Buro, boyle -Devamı 2 ıncı ıahıfede -

men ve Yugoslav matbuatı, Macaris- • t tk •ki • 
tanla Bulg_!lristanın Balkan antantı- nın ~ ) erı 
na iştirakleri halinde şarki Avrupa - ', 
da sulh için kuvvetli bir mesned vü -

cu~:Wjfıın' kaydetmektedirler. Bay Hüsameddin Kural, alınacak 

arp tedbirleri gazetemize anlattı 
'C9l rtı nası Kızılav kurumu umumi reisi Ağrı kad.ar .yapıl~ı~ ol~n yardımarla ~elt_-r j mebusu br. B. Hüsameddin Kudal ile ket:n ılk te~;ırı zaıl ol?1u__ştur. Çün~ü 

umumi müfettişi Çorum mebusu Dr. felaketzed~~ere başta_ hükumet ve mıı .. 
B. Mustafa Cantekin I>ikili ~.elzele Jet olma~ ~zere partı ve kızılay kuru .. 

"'aklaşıvor,, mıntakasında köylere varıncaya. kadar m~ .s.a~ııını yıı.1:~1.ım~ar. _yapmaktadır~ 
y T ve avrıca Berr,.nmnda tetkikler yaptık- Dıkılı \ e bazı. koJ leı. gıbı .tamamen. yı-. 

tan sonra dün akşam şehrimize dön - kı~~llŞ ye~lerın yenıden mşasını, Je?
müşlerdir. Bu tetkik seyahati esna- lo,ıı~ tet~ı~leı: ~·apmakta o~an heye~ın 
sında vali B. Etem Aykut, ke11dilerin~ tetk~klerını bıtırere~ ~~nı yerlerıni 
refakat etmiştir. Bk Hüsamecldi!~ t~spı~ten sonra mu1!1kun ola~aktır. 
Kural ve :\fustafa Cantekin bugitnku Şımd~ a_sıl mesele fel~ket~~delerın kıt 
ekspresle Ankaraya döneceklerdir. ~ir n;eysı:nıne kadar serı,4 mu~n te.d • 
muharririmizi misafir bulunduğu ız- bırlen almak ve sıhhı. vazıy~t~erıne 
mirpalas salonunda kabul eden kızılay h~lel gelme~en k_ışı geçırmel~rını İAS• 
umumi reisi Dr. Hüsameddin Kural m

1 
ın bet1~~ktır. Bı~ kısımt felaketzed~ .. 

Ita~yan gazetelerine göre 

Şiddetli bir Alman 
taarruzu bekle .. 

n• Q m ş ŞU beyanatta bulunmuştur: ere . e 1 pavyon ınşa ~ mek veya saıP 
! Y r U _ Dikili ile etrafında felakete ve t~dbırler aln:ak su~etıyle kışı ·sıcak 

Roma, 14 (A.A.) _ Çemberlaynin hasara uğrayan köyleri, Bergama ka- b~r. yerde ~eçı~mek ~mkAı:n temi.n. edi~e· 
nutku hakkında tefsirlerde bulunmak za merkezini ve onun da en ç?k ~a- bılır. Bugunku sıhh.~ vazı!etlerı ıyidır, 

- Devamı 3 ncü Sahife.de - rap olmuş köylerini gördük. Şımdıye -Devamı 3 ncu sahifede - -= 
00 

~----------------------..... ~ gazetelerine göre Dikkat! Fransız 

Hitler' e inanılmaz! Pasif korunmada 
Telef on edilecek yer· 

lerin cetveli Çember/ayn çok kat'i ve sarih 
Şehir pasif korunma amiri 2460 k f 
Birinci bölge korunma amiri 2465 OnUŞmUŞ UT 
İkinci bölge korunma amiri 5051 
İtfaiye 2222 "' 

~~~:1~ ~r~~1ma kısmı 
2251 

Nutuk, Almanya' da beklenmiyen 
Elektrik direk ve şebekele- b• d b t • • d t 
rindekibozukluklariçin2231-2094 ır ar e esırı uyan ırnuş ır 
Havagazı boruları için 22941 A ) k d · • H lk l Paris, 14 (A. · - Bu sabahki ga- pnnuş bulunduğunu ay etmektedir. 
. ~ apınar su yolları zete tefsirleri: l\Iatin gazetesi başlığında şöyle di-
lÇın 2280~2965-8015 Paris matbuatı hala Çemberlaynin yor: 
Osmanağa ve Vezir suları için2Sl 7 nutkundan bahsetmek ve bu nutkun Şu beş satırlık cümle İngiliz başve-
Karşıyakn Yamanlar su 1 nlittefiklerle bitaraflardan ziyade Al- kilinin nutkunu hulasa ediyor ve başve-
yolları için 5105 nıanlar nezdinde şayanı hayret tesir kilin yalnız bir cümlesi bile kafi idi. 
Şehir telefon bozuklukları hasıl etmiş olduğunu, z"ra diplomatik Hakikat şudur ki, geçmişteki ttcrübe-
ıçin 2200-2203-2250-225 1 ~ ı.aı-bin bil' safhasını kati olarnk kil. -Devamı 3 ncü &ahifada - -
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A n karada 
Bugün ~lakalı gü-

Pofitika gazetesinin bir yazısı Almanya 
Ş:ırk i Avrupa da nüf u· 

ZUHU kaybelti l 
r eş_er var 

h :ız ·rlanıvor 

Yatılı okullara gir2· 
ce .i ta!ebe 

.... ISL AM TARI HI -.. ... iıııııfiiiiiiiıiiliilılsiillım 

Hz. Muhammed 1 
.-.. ~ YAZAN: M. Ayhan..- • 

-21- - Sabret Ya Aptülmuttalip -de-
fı eri gelenlerden bazıları. derhal diler.- Kabilemizin kehenesinden bi-

A ptulmuttalibi 1..ıularak karşısına rine danışalım. Belki de bir çare bu-
çıktılar. Itır., 

- Ya Ai:ıttillhuttalip -dediler- ne- Bu teklif makul göHlldU ve hep 
d ir senin yaptığın bu iş! beraber Kureys kabfl esince maruf 

Hazret Aptülmuttalip; miltevekkil bir kahine meseleyi dinlettikten son-
v e ,gakin, cevap vereli: ra şu cevabı verdi: 

- Cenabıhakka bir nezrim vardı. - Abdullahm başına mukabil on 
Onu ifa etmeğe gidiyoruz. deve koyunuz ve Abdullaha develer 

- Ffikat biz Abdullahın kurban ara~ında kur'a çekiniz .. Kur'a deve-
eclilme:;ine muvafakat etmiyoruz. lere iı;abet ederqe onları kesersiniz: 

- Ben de istetnezdirtı. Lakin kur- - Ya gene AbdııHalia isabet eder 
ba n edilmek nasibi ona çıktı. Nez ~ se? 
rimı:l.en naı::ıl dönerim? Bunu ben - - O takdirde de\'elerin adedini bir 
den nasıl b kliycbillrsiniz? misline iblağ edersiniz. Yani yirmi -

- Şu halde? ye çıkarırsınız. 
- l\Iukadder yetini bttHı~aktır. - Netice gene değişmez de ok Ab~ 
Faknt Kutcyşi ı·, bu neticeyi bir clullaha isabet ederse? 

t lirlU havsala nrına sığdıramıyorlar- - Bu sefer de deve adedini otu-
dı: • za, kırka çıkarırsınız . 

u B Ik O• 

Bu şekil, hepsinin aklına uygun gular vardı. Hepsi de onunla evlen
geldi.. KabeiulHı.ha döndüler ve on meği bir gaye, bjr hayal olarak g ö -
deve ile Hazret Abdullaliıh ba~ı a - hüllerinde taşıyorlardı. 
raı:;ında bir kur'a çektiler. Abdullah kendisini çeviren bu aşk 

Kur'a Abdullaha çıktı. ve muhabbet halkası içinde ~önlünü, 
Eyvaaaaah.. .. vicdanını, erkekliğini tam bir meta-
Deve adedi yirmiye iblağ edildi ve netle onlardan tenzih ediyor ; ken-

gene kur'a çekildi: dlsi için kucak açan Kureyşin a hu 
Tali, Abdullaha yar olmıyor gibi ıôzlü kızlarına, kadınlarına karşı ıa 

görilnüyordu. Gene kur'a onun aley- [ayt kalıyordu. Hatta onun göster 
hine idi. diği bu çekingenlik ve lakaydt ; ken-

Deve adedi arttıkça artıyordu . disine meftun olanları daha faz la ve 
Fakat kur' ada bir tebeddül yoktu : daha de!::itı temayüllere sevkediyor-

Mütemadiyen Ilazı·et Abdullah a- du .. 
leyhine i~abet ediyordu. Hazret Aptülmuttalip; oğlunun ah 

Nihayet deve adedi, yüze çıkm1ş- lak fesadına uğramıyacağındart emin 
tı ki. netice değ'.şti ve Hazr et Abdul- di. Fakat onu evlendirmeği de isti -
lah kurtularak kur'a bu sefer deve- yordu. Çünkü Yemendeki kahinin 
!ere isabet etti. sözleri hala kulağında çıblıyordu. Ve 

Hazret Aptülmuttalip ve Kure:rş- olsa olsa, Peygamberlik, Meliklik gi
ler büyük bir sevinç içindeydiler. Ni bi dünyevi ve uhrevi iki büyük kud
hayet mesele halledilmiş ve Ha?.ret reti nefsinde cemedecek olan zatın; 
Abdullaha mukadder olan kurban~ buoğlunun sUlftlesinden tlünyaya ge
lık akibeti atlatılmıştı. leceğini hissediyordu. Fakat kahin 

Bu hadiseden epeyce Ronra idi: ona: 
Abdulah evlenmek çağınn gelmiı:;- - Ben1 Zühreden kız al! Pey ~ 

ti. Kurenin ahu kadar güzel: müs - gamberlik ve Meliklik iki sülalenin 
tesna dilberleri. bi.ltün nazarlarını birleşmesinden gelecektir. 
ona çevirmi !erdi. Hepsinin kalbin - Demişti. Aptülmuttalip de Beni 
tle; 4_bdullaha karşı gizli ve a~ık duy Zühreden Vehibin kızı Hale hatunu 

14 Te.şrinievve] 1939 Cumartesi 

1 Vilciyet 1-İaberler_i _I 
Yarın hava müdafaası 

tecrübesi var! 

alrtııştı. F akat kendi çocuklarında 
böyle bir emare görmemişti. Bu iti
barla oğlu Abdullahın gene Beni ZUh 
reden evlenmesini muvafık görtlyor~ 
du. 

Aklına ilk gelen Kureyş dilberi ; 
kendi kayınpederinin yeğeni, yani 
kayınpederi Vehibin müteveffa kar
deşi Vehibin kerimesi Amine oldu .. 
Vehip vefat etmişti. Amine genç ya
şında yetim kalmış ve amcası Vehi
bin onu, kendi terbiye ve nezareti 
altında yetiştirmiş; neticede Amine ; 
bütün kabilenin takdirle, hürmetle 
temaşa ettiği dilber ve faziletkar bir 
kız olmuştu . 

Binaenlıleyh; oğlu Abdullaha uza
nan diğer ellere bakmıyarak Amine 
binti Vehibi oğluna tezviç etmek en 
isabetli bir hareket olacaktı. 

Tam bu sırada Jfayınpederi Ve. 
hip tarafından da ayni şekilde bir 
arzu izha1· edildi. İki tarafın ayni e
mel ve hi~sivnü izhar etmesinde de 
mutlaka bir ·hikmet, bir ha vır vardı. 
Yani bu izdivactan öüyük bir saadet 
beklenebilinlL 

Fakat Vehibın; hissiyatını izhar 

etınesi; Abdullaha olan takdir ve mu 
habbetiyle beraber, gözlerinin önıin 
de cereyl!_n eden çok esrarengiz b.ir 
hadiseden ileri gelmişti. Şöyle ki: 

Bir gün, Vehip ava çıkmıştı. Mek
ke civarında küçük ormancıklar i -
çinde şikar aramakla meşgul iken; 
ileride, Cenabı Abdullahın da av -
!andığını gördü. 

Tam bu sırada kalabalık bir atlı 
kafilesinin Cenabı Abdullnhı ihata 
ederek pusuya dlişürmek için terti -
bat altnaktıı. olduklarını gördü. Mah
zarayı, ıstırapla ~eyrediyotdu . 

Bu atlıl aı· yahudi idi. Kudüs tara
f111tlıın gelmişlerdi. l\laksadları, Ab
dullahı öldürmekti. Çünkü yahudi -
!er arasında Peygamber Hazret 1Iu t 
hammedin, Abdullahın sülaleı::intlen 
geleceği söylenıyordu. Halbuki orı
lar, Tevrat ve Zcburdaki işaretlere, 
yeni doğacak din ve Peygamberin 
büyüklüği.l hakkındaki alametlere 
rağmetı, bunu istemiyorlardı. Kendi 
dinlerinin üstune lıööyle bi.lyük bir 
dinlerinin Ü'-'tüne böyle biiyük bir 
erlilemiyecek l:ıir hadise teşkil edi -
lecekti. 

-Devam e<lQcek-
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Almanlar, hi ngiliz de
ritnantını batırdılar 

l .. ransız gaz .... teıe· Rusya -Finlandiya 
-Baı tarafı 1 inci sahifede -. .. 

rıne gore 
-Baı tarafı 1 inci sahifede - Diğer bir hal>el'e nazaran isveçin 

!11izc göre bugünkü Alınan hükumetine şimalinde kısmi seferberlik ilan edil-
ğini yazmaktadır. ın a.nmak bizim için imkansızdır. miş, yeniden bazı ihtiyatlar silah altı-

Londra, 14 (Radyo) _Batan ln - Journal gazetesinin başlığında tla şu na çağırılmıştır. 
ı-Baştarafı t inci aahifede-

İ t· ~onu Knr"' ısıı. la Yeni Açılan 

~fEGEG~~i yözl er konm~ştu:. Bunlar tayyare -
lerln taarruz ımkanlarını ehemmivet
Je öurduracak , ayni zamanda k~ra
dun vuku bulacak taarruzları karşı
lıyhcaktır. Hava me,·danlanntlu d•ı 
yeni tesisat ve evler ;•apılmıştır. Bu~ 
d~.n tayyareciler çok memnundurlar. 
R.o<t·ler muhabiri, bu kasabalardan 
b~rintle Uç saat krılmı tır. Yeni evler. 
bırH kulübe gibidir. Zemin katları 
~onittir, divarltırı Uoyalıdır. Elek _ 
trık tesisatı, aileler için daire, port 
manto ve banyo odası vardır. 

giliz drednavtu, liarlıi umumide ju - kelimeleri okuyoruz! Kopenhag, 14 (Radyo) - İsveç, 
land harbinde dört Alman gemisi i - Çemberlaynin kat't ve sarih ifadesi Norveç, Danimarka kralları ile Fin
le çarpışmış ve hiç ha:-;ar görme - '\~~.aı:. matbuatının hiddet Ye tehev- Jandiya cumhurreis inin ve hariciye 

Husu~i H ""staha1. _ '.)t 
SAHİBİ mişti. vunıııu mucip olmuştur. nazırlarının yapacakları içtima tari-

ltalya deniz müsteşarı lıu hadise ~~re Nouvelle gazetesinin başmaka- hi 18 ilkteşrin olarak tespit edilmiştir. 
münasebetiyle lngiltcre hükumetine !Nıı~~e .~öre Çemberlııyn Roma Senato- Bu içtimada, Rusyrının Baltık deni
teessürlerini bildirmiştir. Diğer ba- sı~ ~nunde söz söyliyen eski Romalı zinde ihdas ettiği vaziyetle son Rus -
zı devletler l:ie ayni şekilde tel!Elsüi· - hnkımler. gilıİ konuşmuştur. Ve sena- Finlandiya gerginliği ve bunun icap 

Doktor Operat ö · · 

-ADiLB~R~ 

~PariS, j.4 (Radyo) - Fransız teb
ligi: 
H~va sisli,, y~ğm~rludur. Cepheler 

faalıyeH hafıftıı:.. Pırmazen cephesin 
de .düşman keşif kolları ileri mevki
lerımfze yaklaşmak istemiş, ateşim. 
kartı!ında keri çekilmiştir. ız 

Lontlrn, 14 (Radyo) - Batan 
drednavt, 2,5 milyon İngiliz lirası -
na mal olmuş v~ lspnnya harbinin 
devamınca İngilterenin Akdeniz fi
losu k~drosunda bulunuyordu. 

!erini ifade etmektedirler. t ~ ve eskı Romalılar namına dahi hiç ettirdiği tedbirler konuşulacaktır. 
Paris, 14 (Radyo) _Bu sabahki Uır zam.an bu kadar kat'i ve bu katlar Nevyork, 14 (A.A.) - Ruzvelt 'A-

Fran ;:ız resmi tebliği: vazıh bır. ihtar yapılmış değildir. merikanın Sovyetler birliği ile Finlan-
Mozelin şarkınaa, gece sakin geç~ Populaıre gazetesinde Leon Blum diya arasında sulhün idame edileceği-

miştir. Yalnız iki taraf topçu kuv - nutku tamamen tasvip ettiğini bildir~ ne samimiyetle kani bulunduğunu şah-
vetleri faaliyette bulunmuştur. mekte ve şöyle demektedir: si bir mesajla Sovyet meclisi reisi Ka-

Londra, 14 (Radyo) - İngiliz bah İngil.tere ve Fransa sağlam emnivet lenine bildirdiğini ifcıa t>tmiştir. Ruz -
riye nezaretinin bir tebliğine göre, O'arant.ıleri istiyorlar. Şimdi Çember_ vel t simdiye k· ' . ·'·kovadan bir 
Royal Hok İngiliz drednaytı, muhte- layn dıyor ki: "Crnp ~lm " rı. rı. ıı ilave t .miştir. 
melen bir Alman tahtelbahiri tara - . Bu sraranti Hitlerin söş veya imza- ___________ _....._......_.._ 
fından batırılmıştır. s~yle .. 01.~~.az. Zira bütün dünya Hitle- G ' ld• 

Batan tlrednavt 29,500 tonluktur. rın sozunun kıymeti olmadığını ve im- a atasaray yeni 1 
Mürettebatı bin ikiyüz kişiden iba- ıasmın d~ ~undan daha az değeri ol- Ankara, 11 (Rad~·o) - Askeri f::ıh-
rettir. 370 kişi kurtulmuştur. Kuv - ?uğunu bıldırmektedir. Bize söz değil rikalar gücü bugün Gatalasarayı ı , - 1 
vetli toplara ve 18 mitralyöze, dört ıcraat lazımdır ' yenmiştir. 
hava dafi tôpUna malikti. Umumi ~~uvre gaz~tesi, nutkun 'Alman -·--------._.;--....:-----
harp esnasın~da inşa edjlmiş, fakat m~oru~F~ndaki akislerini kaydederek İzmir ikinci hukuk hakimliğinden: 
1939 da yenı en tezgaha konarak ·D 1 d: İmir Damlacık 427 sokak 5 No. lu 

İzmirin en büyük ihtlyaçlarından birine tekabül n'?k \izere 
hazırlanan ve her türlü fenni tekamülat konförü ve k~lorifer, ront 
k ' . en ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan Ege hususi haataneaı 
A laancak iataayon karııaında açılmı§hr. 

Her ıubeye aid hastalar kabul ve miitehassıaları ta~afmdan te • 
davi edilir. 

Müesseser·2 .-.. : _ .n1.an Dok tor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

1 u, '. -stalar için her gün sabah!arı muhtelif 
şube~ere ait po' k'inik d~ yapı' acaktır. 

TELEFON : 2918 •• . '"""' ~~.. . .. ~e.rlın, 14 (Radyo) - Royal Hok 
İngılız gemisinin batırılması bu sa
bf .\olmuştur. Öğle vnktine kadar 
~aa ~d~r makamlara bu hususta her 
l D:Hı bır rapor gelmemiş ve keyfiyet 
ngıltere radyo3undan haber alın -

mıştır. 

esaslı şekilde tamir edilmişti. Uzun- . a a ıya ve Cemberlaynin nutukla- evde Hatice tarafından ayni evde A k ı 
luğu 198 metre, genişliği 31 metre ttııınna ceH"!ltPl o~arak Berliner Borsen Zei- mukim Afy·onkarahisarlı şoför Ka - n Q rapa as 
'd' g, ı erın Alman m·ıı t' · h d -----1!! ı ı. . quz itimadına mazhar ı ey ının .~ ~t mil aleyhine açılan boşanma davası-ı 1 

Parıs, 1~. (Radyo) - Fransız mat yor. oldugunu soylu- na mütedair dava arzuhal suretiyle L k . 
buatı, İngılız d.rednavtının batırılmış Söylemek k l . davetiye varakası müddeiaylehin ta- o an ta ve Pastahanesı 

h
A Şimdi, bütün Alman matbuatı bu 
ad' · ıserı tebarüz ettirmekte ve Bor-

sen 9aytung, bu hAdisenin, Kurııjüz 
!r~mıslnin batırılmasından ikinci mü 
h~m muvaffakiyet olduğunu ve ay -
nı zamanda Alman donanmasınııı 
f ~gi ltereya karşı zararlı fevkalade~ 
Jıkler göqterebileceğini isbat eyledi· 

olmasını ytees~ü.rle kaydederek bu - zorBur. o ay fakat ınandırmak hakkuk eden ikametgahının meçhu- .. .. . . 
nun acılıgını ıtıraf etmekte ve Al ~ Pet· p . : . liretine mebni İzmirde çıkan anadolu En muşkulpes0ndlerı tatmın edecek derecede mükemmel olan lokan-
manya:ıın. bu hadisey! istismar ede- le ta~ bf:ı:~~n. g~zetesıntde Bour~u.es gazetesinin 16_9_939 tarih ve 7942 t~ ~·e pastahane~iz bir aile y~v.ası samimiyetini haiz, temizliği ve nefasc
rek, belkı de bunu hır propaganda liinrn lıl Japmak.a w hhtıln sayılı nüshasivle il·1nen tebliğ ve lb le beraber fıyatları tahmının çok fe,•kinde ehvendir .Mevsim müna
vesilesi yapacağını ve hatta, kendisi "ttikten matbuat~daki akislere işart!t 3_10_939 ta;ihinde 'mahkemeı:e da "elıetiyle en temiz ,.e modern bir salon haline ifrağ edil~ıi«lerdir. Teşrif 
n!ıı ab1okada bulunmadığını, bila - ·-ek ş stoı:r1 a. ıtaruflardan bahsede- vet edildigyi h·ılde gelmedig-inden h' k "decek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. " 
kıs şim ı d · · · t hd'd d b'l u sa ıı aı ı vazmaktadır · ' a lBRAl!l'I • r r • ,. . . a. ~~ızın:. ~ ı e e 1 ece- Avrupanıızchı kend' .~ . · kında muameleyi gıyabiyye icrasma ' ·

1 
SE1\1\ QR 

sıni ılerı surecegını yazmakta ve ~ rrrnzunun ılf'ı mı Aman ta- ve muhakemenin 4-11-939 tarihine D • • 
lVlemurlar h:ıkkın 

da bir e'mir 
işler nasıl 

~öyle ı~~e:t:ı~r~ k kt'. k' la hls~eden ~zej:ae~·t~d ç~~ğ~~~fi~i ~l~ır talikine( karar verilmiş olduğundan iz mir efterdarlıg" ından : 
:\l- a a ş n .. me gere. '.1 ı, 'eri icacı olarak Altnan Sov,·et a.:ıj ~ : müddeialeyh Kamilin tayin olunan 1 man donanma,ı altık denızınden "llesaisinden k ·k b' • , sı ıkı gün ve saatte mahkemede hazır bu - car Muhammen B. 
"ıka kt d B ·1 A t 150 °1 3 11 ıtanf memleket No Lira K. mama a ır. una ! ave en, 'er nutukta ha. .. 11· . · - lunması ve'·a bir vekil gönderme~i • 
Alman ta'· ·a ·e"· · ı ·d · l · · . ı ı"ın emP erme uvgun " :::. --. . ":ı ı . ~ının geçen eı e şı~a ~arıfını bul mu. J a rclır B · . aksi takdirde bir daha muhakemeye 
lenızınde İngılız donanmasına bü - .\lman:vada övl~ .. '..1 .. :1na l?ukabıl kabul edilmiyeceği tebliğ makamına 541 
··um ediJ? yüz bombadan fazla attık- :\lman· ricall tae. /oJu ub;ı; or kı nutuk kaim olmak .üzere ilan olunur. ~42 

IIükOmet avlusu içinde bila No. Iu büfe -550 
Şehitler Altın sokak eski 33, yeni 27 ~o. lu dükkan 48 
Birincikordon Balıkhane altında 9 No. lu dükkan 135 

00 
00 
00 
00 

götülecek 
arı halde gayet eherntniyetsiz isa - 7,U imh d 'r,ı ın an arış taarrru 043 
'>etl e~den başka liiç lıir netice ala - larbe :ıa~atn h~e be~Jenmed~k ani bir , - .. 544 Bornova ikinci kürt sokak 2 eski No. lu hane 81 

rnadıgını da hatırlamak lazımdır. ~azeteleri küfiiıssedılmek~e.dır. Alman s :ıtıltk Ve kı·ralı'· 545 
Dahiliye Vekıiletlhden viliiyete ge- Hfıkikat olan sutlur: rnakalelPtine r ve !~hkule karışık ~ H 

Karşıyaka Bostanlı Mektep ı:>okak 125 eski No. lu 
dükkan 12 00 

len bir tamimde her memurun ken- Denizlere 1ngİliz donanmac;ı ha - 'lletsiz h f('k .ta.bn olarak mPrha - f b . k 546 
disine gelen işleri, her safhasında ka- kimdir ve ~u donanma, bütün nok - vermekte~~~. ~hdıdınc ~enis bir y~r a rı a 

(Altındağ Sineklitepe Tepecik sokak eşcarı havi 
(82,5 dekar arazi.. 80 00 

nun ve nizamnamelerin verdiği se _ taları kendı tesir ve nilfuzu altında ıet' k . ~ te~evvur Alman tnıl- 547 
Jah~yetı tamıımen kullanarak takip bulundurmaktadır. • · 

1 
he se.rıyetinın ıstetnediği müthis İzmire trenle iki saatlik me - 548 

Kağıthane l\I. Çatalçeşme sokak 282 eski, 3 tajlı hane 20 00 
Bozyakada bila No. lu 100 dönüm 91900 metre mu-

ve ı~taç etmekle mUkellef oldukları, Londra, 14 (Radyo) - Batırılan ·~~u arb~n m;suliyetini deruhte etmek safede şimendifer istasyonuna rabbaı mer'a 51 00 
B.u ışl~r her hangi bir sebeble diğer İngiliz gemisinde 8 tane 38 lik 12 vt\9.S~;ı b1e1 bıt~r~flar arasında bir ta- bitişik denecek vaziyette zeytin 349 Bayraklı Haliliye sokak 12 eski, 6 taj No. ltı hane 15 00 

(l\lersinli Halkapınar istasyonu civarında 1201 No. bır ?aıte Ve)•a memura havale edil- tane 15 lik, 4 tane 10,5 luk 11 tane ıık.ı mı ~ ra ımkanszlığl arasında ve pamuğun en bol yerinde sekiz 550 
mesıyle vazüe yapılmış ve bitirilmiş torpil kovanı vardı. Sürati ~aatte 23 'lin şd ş. a ~1~ ~ıaı:. Alman hükumeti- sene evvel makineleri tamamen ( lu Dereboyu sokak 19/ 1 N. lu, 30 dekar çanrlık 26 00 

551 Gaziler M. Sinekli cad. 24 künyede <1 dönüm tarla 5 oo sayılmı~·acağı bildirilmiştir. Tamim- mildi. erm yeısını gostermektedir. yeni olarak Avrupadan getirile-
de demliyor ki: 1!J14 de inşa. edilmiş, 1917 de biz- rek müceddeten kurulmuş üç yağ 
b' ~~aye o işin yapılmasıdır ve irin mete girmişti. H f t preseli komple bir zeytinyağı 
ıtırılmesinde alakalı bütun memur Paris, 14 {Radyo) _Şimdiye ka _ arp lf lllaSJ fabrikası ile dokuz çıkrıklı gene 

1~~ aledderecat vazifeli ve ttıesul _ d~r 17.-18. Alman denizaltı gemisi tah- ki tam teşkilatlı bir pamuk fabrika-
dur. Muamelelerin tereddüdden ari rıp edılmıştir. ya aşıyor sı mükemmel işler bir halde sa~ 

Yukarıda yazılı emvalin bfr senelik icarları 15-10-939 tarihinden iti· 
baren 19 gün müddetle açık arttırma usuliyle müzayetl~ye konulmuştur. 
ihaleleri 2-11-939 tarihinde perşembe günü saat 14 de mim emlak mi.i
::lüılüğünde yapılacaktır. Taliplilerin yuzde 7.5 depozito akçesi yatırarak 
rnvmi mezkO.rda milli emlak müdürlüğünde toplan:ıcnk olan satış komis-

~e s~ri~ olması, çabuk yürütülmesi Londra, 14 (Radyo) _ Royter ajan hiplerinin lstanlıula nakilleri do-
~ goz ontlnC!e tutulması lazımgelen 'il: Alman gazetelerittitı yaygaralarına -.B~ştarafı l ind sahifede - layisiyle çok müsaid şeraitle a -

e:saslardandır. İşlerin taruri bir se - karşı, ingilterenin, bugün batırılan tan ıçtın~p eden Roma gazeteleri ilk 1 cele satılık veya kiralıktır. 1 
bebe ~üs~enid olmadan tehiri veya lretnot ?ibi daha çok gemilere malik sahlfelerın?e .~~ ~utku~ Almanyadn Adre;;;: 
tereddüdlu muamelelerle sürünceme- bulundugunlı ve pek yakın bir zaman- husul~ s:etırdıgı şırtdetlı akisleri ve fstanbul Göztepe Ridvan -
de bırakılmaması veya kanun ve nl- la ayni büyüklük ve sistemde :\.'edi a _ D. r. Dıtrıh ta.r.afından dün yapılım he- paşa sokak 9 No. müracaat Satış No. 
zamnamelerde kafi sarahat olduğu let daha denize indirileceğini haber :vanatı t~baruz ettirmekh~ <.lirler. Bu ·,-na .. -
halde bir takım lüzufusuz istilam - vermektedir. ırazetelerın Londra muhabirleri hanJ 1·/~n 11-----1 l · 

1 
fırtınasın kl ı · ıw 1>ll Kadriye :\I. Havuzbaşı Sinekli Cad. 11717 1\I. l\I. eş-

ar a ış erin geciktirilmesi alakadar f t ın Y~ aşma da olduğunu iti- 1 çarı müsmiı·eyi haYi tarla maa harap kule 
memurların '!cif ayetsizliği üzerine o·. kı• ı 1· 'de :a . ~ mektedırlet. Pariq muhabirlel'i zmir birinci icra memurluğundan: 312 
mesuliyet almaktan kaçındıg~ına "e- ıngıhz - Fransız t.eı:ıaillıdilnün D:ıladi- Veysele borçlu Raşelin bu bor - Kadriye M. Havuzbaşt mevkii Sinekli Cad. 10464 M . 

' ,.e tarafı d t d d l d d 1 :\1. esçarı müsmireyi havi tarla 
ya suiniyete hamledilir Ye bittabi · . L n an eyı e i diğini kaydet c~n an o ayı tahtı hacze alınan 87 '313 • bunların üçü de deha "-amil nıesulı'- -Ba§ tarafı l inci sahifede - tıkt€n ~onra Fransada Almanlarııı ıdd çıft kadın ve erkek ayak kabılarının Kadriye l\f. Havuzlıaşı mevkii Sinekli caddesi 5416 1\1. 

t 
" Yıkılan bazı k" ı · b t kl ..Jetli bır t t 18 ~L e"-çarı milimıireyi havi tarla ye deruhte ilden Vekaletçe müsa _ oy erın a a ıklar ci- l ı. aarruza gecmesi beklendig~,1 _ sa ışı -10-939 tarihine mi.isadı·ı· sı 4 'i · 

h 
vnrınaa b l d ki m habe kt d' b Karsıyakn Bahariye 1\1. 1866 No. Afitap sokak 14 eski 

ma a ile karşılanamaz. Son bı'r ay ' . u.u. n u arı görülmllşli.ir. ' . r verme e ırler. çarşam a günü saat 11 de Çullu ogr- • 
rf 

,.. Tabı~ yeni k ı · 
1 

Par s 14 (R d h 4 taJ· N' o. lu 179 ada 15 par:-ıel s~yılı hane 
za ında yalnız mahall"ı idareler ve ı oy er ııtşa el ilirketı bun- 1 • a yo) - Bitaraf mcııı- lu anında yapılacaktır. Satış peşin n 15 
memu 1 

!ar için sıhhi :verler tnyı'n olunacaktır. balardan gelen bı'ı· hab .. .1 t <> Karşıyaka Turan şimendifer Cad. 29 A. taj No. Iu 2568 
r a.r, sicil muamelllt utnum mü- · . ere qore, HitlP- para ı edir. kinci artırmadır·. En çok 1\1 ' h l' d b h dürlüğü ·r d . 

1 
il.. ti B. Hüsameddin Kural. An."' ~ua:ra rın, karargahını garp c h . k . ~tI. arsa a ın e a çe 

tckid Ya;ıl~ :sıy ~ v 
1 
ayet ere 534 gidince kızılay umumi merkez 1;~yeİi- li için icap eden he~ haz~lke~ne ta - artırana ihale edilecektir. ).Ialumat 316 Karşıyaka bostanlı 1815 Ye 1813 No. lu toprak soklik 

Vekaletinıgı a~ adşı mtışk.ıdr.> h ni toplıyarak felaketzedelere vapıla _ tır. · apı mış- 1 almak istiyenlerin 39-11857; 11859 3 174 ve 233 taj numaralı hane 

b 
emrın e e ı e ma al r nk · • d k'l . t . • Al . b N 1 d . 17 Karşıyaka Alaybey ?ıf. l\litat paşa Cad. 13 ada 8 parsel 

. ırakılmadan bütün . !erin sürat] ' se:ı yar ım şe ı ~ı e.spıt edecek manJ anın u ?afta ~an1Tuza srec o. u osyaya müracaatları ilan o- sanlı 114 tajlı, 326 M. l.I. arsa 
ıntacı, ak.si takdird 1ırn d e v~ verılecek karara gore hareket olu- mesi beklenmektedır. Bu husustaki lunur. 318 K~hramanlar l\I. 1543 N'o. Dere sokak 9,11 taj No. lu 
murlar hakkınd t ek'b ta ar

1 
me ... - nacaktır. Kızılay kutttmu, felaketze _ mutad akınlar tamarnlanmı~tır 

biidiriltnişttt-. a a 1 a yapı acagı delere ekmek ve sıc~k yemAek tevziatı~ Ren, Lük~emburg. Milzel · aı:asmda kadar iyi yetiştirilmişlerd;r 319 i_~~;a~;1~~·r a~ra Nusret sokak 50 yeni 14 taj Ko. lu 

0·1 Z{~' M ~a devam et:xıektedır. Felaketzedeler- Alman tahşı~atı fazladır. Fakat :B'ran- Almanlar bu sahada baz·ı k b 1 hane 
J BQ RSASJ en açıkta kimse y~ktur. ~~~ ki~~~::~r;~~~ ~u ~~h~a hesaplı ola- tahliye et~ektedirler. Güm~~t ~;: 320 İkinci Karantina 1\1. Köprü i~kele cad. 1730 ada 9 pnr-

çu"al t · h lk . "" Fran.sız' askerleıı~·erd ırA. 
1 

undan başka .. m. urları yerine askerler ikame edilmiş- sel 78 eski 96 yeni, 6 taJ· numaralı hane. 
• . ~1!1ır a evı temsil kolu tarafından ı e m k 1 t · d 790 U Dıkı!.ı zelzele felaketzedeleri menfaati- 1 an as er erı ır. 821 İkinci Karantina l\I. Bülbül sokak 1747 a a 1 parsel 

~7381 A. .. t:t~zii~: ~ ~7° 1140 755° ne dıun gece saat 21 de halkevi salonun- stanbul Def ter dar lıg"' ından~ 822 i~~~~ı· kK~;,~~~t~3n al\ii. 
7~f~crs~~i ~~~:k 10 e~ki 30 taJ' 

Ş. Reınzi da .bnir:efi~ Ahmed Nurinin (seki- ~ 

~·onuna müracaatları ilan oulnur. 3814 

lzmir Def erdarlığından: 
l\Iuhamm€n n. 

Lira K. 

96 00 

84 00 

44 00 

160 00 

898 so 

80 00 

200 00 

13 41 

150 00 

100 00 

25 00 

65 00 
263 I<. Taner 6 50 11 zincı) pıyesı temsil edlimiştir Bu miÜ~-el~l939 t~ri~ine~ ~Usadif Perşembe günü İsta;;bul defterdarlığı No. lu 9252 l\I2 hane 
283 :M. ~eşik"i 7 9 50 temsil büyük bir rağbet görmüştür k 'fabk dmı1ı~urlügU eksiltme komisyonu odasında 1!)195 lira 49 ku- 323 İkinci Karantina Mısırlı Cnd. 1750 ada 11 parsel sa-
151 Özt urk o.·" 7 11 25 Bu itibarla, bu kaşanı da tekrar' e- ruş eşı . e .e lı D~lmahahçe sarayı müştemilatından sarayın sonunda vılı 242 25 metre murabbaı arsa 24 25 
103 ~Atk. a1!k· .N~r;lı 87 22~ 9 25 dilecek ve bugün sant 15 de kültür - ve liayrettı~ ıskele~ınin yanındaki dairenin tamirat ve t:ıdilatı işi kapa- 324 Üçüncü' Karataş Salhane M. Şetaret sokak 29 kapı 

95 "'° 
1 

ban u 13 25 parkta açık hava tiyatrosunda bir de lı zarf usulıyle ~ksıltmeye konuimuştur. 21 taj No. Ju 688 ada 3 parsel sa.rıh 188 M2 hane. 200 00 
77 F. Sola:ri . 9 75 10 2!5 orta oyunu verilecektir. l\~ukav~le eksı}tme bayındırlık genel hususi ve fenni şartnameleriyle Yukarıda yazılı emvalin mül~iyetle~~ 7 / 10/ 939 tarihinden itibaren 
50 C. R. Gözlü 10 10 23 yeni zelzeleler: ~~?J e ke~ıf.. li~l~sası ve buna mtlte f erriğ evrak milli emlak müdür lü 17 ırün müddetle açık artırma tı.!'ulıyle muzayedeye konulmuştur. İhalele-
45 P. Mihalef 7 7 50 Evvelki gün saat 14,35 ve saat gunde gorulebılır. rı 28/ 10/ 939 "tarihinde perşembe günU ı::aat on dörtte milli emlak ıntıcltir-
26 s. Gaınel 12 50 13 16,34 de Dikili kaza merkezinde dör- Muva~ka.t teminat 1440 liradır. lüğiınde yapılnı~aktır. Taliplerin muhan;~en bedelleri tlzerinden vilzde 
20 j. Kohen 8 8 der saniye devam eden şiddetlice iki t:teklılerın teklif mektupları ve en az bir taahhüde on beş bin liralık yecli buçuk depozito akçası yatmırak mıllı emlak müdürlüğüne mtiraca-
19 S. P aterson lO 10 zeltele vukubulmuştnr. ·~m. ışe benzer iş yapt..ığına dair idarelerinden almış oldukları vesaike atlab ilan olunıtı. 7 15 

3706 
7 F. Soydan lO 75 10 75 Dikili felaketzedeleri iane listesi: ıstınaden İ~tanbul vıluyetine müracaatla eksiltmeden sekiz gün evvel 
8 A. Mayda 

6 
1~- 11 Lira K. alınmış ehlıyet ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kapalı 

131 Ş. Rıza H. 
9 

~O 
9
6 

6
2

0
5 zarf!a~ını 26-1~~~39 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 e kadar 

:!> Torbalı - Karakuyu okulu komıs) ona tevdıı ıle saat 15 te zarflar açılırken komisyonda hazır bu-
2660 -'{ öğrencileri 5 lunmaları. 5 10 15 20 7848-3616 

179324 1,2 J • Adana kız lisesi muallim L • k il 
- " ve talebeleri 19 ıse ve Ortao u ar maba vaa 
181984 1,2 Tilkilik orta okulu talebe ' 
· No. F iat ler i. 38 32 komisyonü başkanlıg., ından: 

- .__. Aydoğdu ilk okulu talebe -
7 

7 
lerl 7 04 Muhammen bedeli 

8 7 
75 

Değirmendere Ahmetbeyli Cinsi Miktarı beher metresi 
9 8 75 köyü halkı 11 10 

10 • 10 75 Dumlupınar ilk okulu öğ- Yünlü kurşuni kumaş 300 metre 375 Kr. 
11 relmen ve öğrencileri 25 60 p . 84.37 Kr. 

!438 ton Buğday 14 .Eskişehir, 14 (Hususi) _ Şehri- amuklu kır . renkte bez 1000 melre 65 Kr. 48.75 Kr. 
50 ton bak la '.4 62 5 75 mızde valinin riyasetinde yapılan bir P amuklu bakı bez 1000 metre 58 Kr. 43.50 K 
96 C. bakla " ..,.. ~ ~~ ~ ~~~ toplantıda, Dikili felaketzedelerine Cinsi, miktarı ve muhatnmen bedelleri yukarıda yazılı iiç kalem k _ r. 
12 C. bulgur - ,.. 

7 50 
Y:1~~ım Yapılması kararlaştırılmış, bi- maş açık eksiltmeğe konulmuştur. İsteklilerin 1 teşrini evvel 1939 t ~ 

l 52 C. fasulye r~ ;ccar,kesn~f, fabrikatörlerin, diğ~- hinden itibaren konıisyondaki numune ve şartnameler·n· ··. 1 .ar~ -
363 Ç. SU!>.am 9 125 11 25 rı e me teplıler ve resmi dairelerın 'h 1 .. .. . . .. • ı gor me erı ' e 

97 ton P . " ekı'rdek 11 11 25 yardımlarını toplam k .. 2 k ·s- 1 .ne gunu olan 17 teşrıni evvel 1939 salı glinu saat on beşle İzmir Kültür 
8 

.,. 2 2 ·1 . a uzere omı dı rel t'' l" y.. d 1 . k . b l 14 B. pamuk 1 5 yo.n seç.ı mıştir. Felaketzedeler menfa- { or ugun e cı omısyona aş vurma arı ilan olunur. 
36 4.0 atıne f~lm de gösterilecektiı' . 2 6 10 15 8608 

Teminatı 

lzmir gümrükleri Başmüdürlü .. 
ğündeıı: 

Gümrük komisyoncu ve maiye~ ~emuru sıfatını iktisaba talip ola· 
caklara ait imtiharn~ 25 ~ 0/~3H tarıhıne müsadif çnl'şamlıa günü sant 
9,:30 da baş müclüı:ll'I~ da!.resınd~ başlanılacağından isteklilerin 1093 suyı 
ve 19/ 6/ 927 tarihlı gümruk komısyoncuları kanununun üçüncü maddesin
de yazılı ' esikaları tnmamlan;ak şartiyle imtihnn gününde baş mOdür-
lüğümüzde hazır bıılutlınnUırı lfin olunur. 14 15 8'187 

/zmir M ml'ek~t hastahanesi 
Baştabipliğinden: 

Hastanemizde vefat edip sahip ve vnl'isleri tarafından nıücldeti mu. 
ayeııesi wrfında nlınmıyan 168 kişiye ait elbise çamasır 'e be eri ~ş\·a 
satıl!fta. çAıkarı!.mıştı.r. 11-1 -9:39 tarihinden 26~10-93!.I tarihine kadar İ ö 
gilnluk ıl.an ınudde.tı hitmnında hastahanede açık artunıa ile satılacaktır. 

1steklı olanlar ıhale gi.inü olan 26-10-939 tarihine rnstlı ·an salı günü 
saat 9 dan 12 ye kadar İzmir memleket hastanesine mü acaatları. 

1) 17 19 21 3770 
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MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN: 
1 Milli Piyango biletleri 1l·10-1939 tarihinden itibaren T. C. Ziraat Bankası şube ve ajanlarının bulunduğu mahallerde satışa çıkarılmıştır. 
2 Perakende o~.arak satnıağa mecbur o~dukları intikal planı biletleri için her baiye seyyanen yüzde 10 komisyon verilmesi kararlaştırılmıştır. 
3 MiI;ı Piyango bayii olmak için şeraiti anlamak ve bayilik ruhsatname"i a!mak isteyenlerin hüviyetlerile sarih ticarethane adreslerini ve seyyar bayilik 

isteyenlerin ise hüviyet ve ikametgah adreslerini gösterir bir di~ekçe ve iki fotoğraf ile birlikte T. C. Ziraat bankası şube ve ajanlarına müracaat etmeleri. 

' . (, .. . ~ . ~ . . .,. ' 
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~lzmir Levazırn Amirliği :Satın Alma ~ 
~ Komi.;yontı ilanları ~ 
İzmir Bornova satın alma k omisyonundan : 
1 - Tiredeki birlik ihtiyacı için 66000 kilo kuru ot açık eksiltmeya 

konmuştur. 
2 - İhalesi 24-10-939 salı günü :-aat 10 da izmir-Bornovada askeri 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı (3805) liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi (285.-) liradır . 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve~ika gö:;

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve ~ üncü 

maddelerinde ve şartname:-:inde yazılı vesikal::triyle teminat 
mektupları birlikte yukarıda adı gecen komisyona mitracaat~ 
ları 5 10 15 20 3666 

Jzmir Bornova satın a lma komiıwonundan : 
1 - Aydındaki birlik ihtiyacı için 48000 kilo kuru ot açık eksiltme-

ye konmu'3tur. _ 
2 - İhale~i 24-10-939 salı günü saat 11 ele izmir - Bornovada askerı 

satın alma komisvonunda vapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen uı'.num tuta~ı (2040) liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi (153) liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gö::ı

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
mektupları birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaat-
ları. 5 10 15 20 3665 

lzmir levazım amirliği 5-atın a lm.'1. k omisyonundan: 
1 - Manisa tümen birlikle r inin se ndik ihtiyacı olar., 90000 kilo 

bulgur şera i t ve evsafı d a hilinde ıatın alınacaktır. 
2 - Kapalı za rf la ihalesi 20 ilktetr in 939 cuma günü saat 11 de-

dir. 
3 - Hepsinin tutarı 9800 liradır. 
4 - İlk teminatı 7 95 liradır. 
5 - lst~klilerin ilk t em inat m a kbuz veya mektuplariyle 2490 sa• 

yılı kanunun ikinci ve üçüncü maddeler inde yazılı vesikaJariy 
le b eraber ihale RÜnÜ ihale saatinde n b ir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Manisa tüm satınalma komisyonun& ver-
meleri. 21-29-7-15 3484 

Borııova askeri satın alma komisyommdıı 11: 
1 - Ödemişteki birJ:k ihtiyacı için 125000 kilo kuru ot kapalı zari· 

la eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 23/10 939 pazartesi günü sant on altıda İzmir - Borno-

va<la :ııı.ker1 satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - 'Tahmin edilen umum tutarı 5H 12 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate :ikrası ~!)8 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda göriilebir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve,.;ika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Ek:ıiltmeye istirak edecekler 2190 c:a, ılı kmrnn11n iki ve iiçünr.ii 

maddelerinde yazılı ,.et'ikalariyle temiııat ve teklif mektupları 
m ihale saatıııclan bir saat f'\'Vel vukanda adt geçen komi'iyomı 
vermeleri. 1 10 15 20 ......................... ,....... ....... . .............. ' ....... " ..... , ........................................ . 

Bornoııa askeri !Wtm ol11ıa ko11ıi~yorıııı1daı1.· 
1 - BornoYadaki birlik ihtiyac! için j06 ton kuru ot kapalı zarfla 

eksiltmeye konnıuı:ttır. 
2 - İhalesi 23 10 939 pazarte~i günii saat ondcı İzmir - Bornovada 

:lskerl satın alnın komisyonuclH yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı 12:.10 liradır. 
4 - Teminatı muvakkatc akçası 918 liradır. 
5 - Şartnamesi hc1· glin komisyonda giiı·ülehilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olcluklarına daiı· vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 24!'10 ~ayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde razılı ,·e:-:ikalariyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale c:aatından bir :-:aat en·el nıkarıda adı 
(Tf'"Pn knmic:,·rın<ı vPı-Tl'eleri 1 1 () 1 fi 20 

B01·nova askeri satın alma koııı isyonw1da 11: 
1 - Geziemirdeki birlik ihtiyacı için 49500 kilo kuru ot açık eksilt· 

meye konmuştur. 
2 - İhalesi 23 10 939 pazartesi günü saat on birde İzmir - Bornr;-

vada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - T ahmin edilen umum tutarı 1980 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akça«ı 14!'l lir:ıdır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonıla görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

ter mek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü 

maddelerinde Ye şurtnamesinde yazılı vesikalariyle t eminat 
mektupları birlikte yukarıda adı geçen komisyona m üracaat. 
ları. 4 10 15 20 

Bornova askeri satın alm(I kom İslJnııu ııdaıı: 
1 - Gaziemirdeki birlik ihtiyacı için 6:3000 kilo yulaf açık eksiltme 

ye konmuştur. 
2 - ! halesi 23/10/930 pazartesi giinii sant on dörtte İzmir - Borno-

vada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı ~3465 liradır. 
4 - Teminatı rnU\·akkate akçası 260 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda gbrülebilir. 
6-- İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös-., 

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltme~·e iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçiincü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve$ikala r iyle teminat 
mektuplarıle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracat-
ları. 4 10 15 20 

..;.....,...__..._... ....... ,_,_... __ _.. ..... .._ ............... --.... ----..... -. .................... ' 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisvonundan: 

1 - İzmir müstahkem mevki birlikler inin (73500) kilo kuru fasulye 
ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 31-1. teşrin-939 salı günü saat 15,30 da kışlada izmir le-
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tu'mrı 8085 liradır. °" ' 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 606 lirn !18 kııru::~:.:r. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda g"1·ül · ·::" 
6 - İstekliler, ticaret odasında kayıtlı oldukLLina dair vesika gös-

termek mecburiyetindedirler. . 
7 - Eksiltmeğe iştirak pdecekler. 2190 sayılı kanunun iki ve ii t':;cii 

maddelerinde ve şartııamesincfo yazılı vesikalar'yle temir.at ve 
teklif mektuplarını ihale s:ıatinden en az bir saat en·el bm:sro-
na vermiş bulunacaklardır. ,.... r- ,,.. 15 20 2.J. 20 _,. _ 

l zmfr levazım amirliği satırı a7ma komis11onundan : 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikler i ihtiyacı için aşağıda 

cins ve miktarları yazılı Zonguldak tip i 1, 3, 5 n uma ra üzerin~ 
den alınacak sobalar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi ~5-10-939 pazartesi günü saat 11 d e Mst . Mv. satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 İsteklilerin teminat akçaları, 39 senesi ticaret vesikaları ile bir 
likte komi:ı.yona müracaatları . 

Beher inin M. Teminatı Tutarı 
Fiyatı L ira Kr. L ira Kr. 

Cinsi Aded Lira Kr 

Bir N'o. Soba 100 
Üç Ko. Soba 150 
Beş No. Soba 15() 

20 00 
24 00 
33 00 

L ir a Kr. 

791 25 

5 10-15-20 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma komisyonundan: 

Lira Kr. 
2000 00 
3600 00 
4950 00 

10-550 00 

50000 kilo yataklık pamuk alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18-10-939 
Çarşamba günü saat 1-i de istanbulda Tophane istanbul Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 17500 lirdır. İlk te
minatı 1312 lira 50 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda gör ü
lebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

İzmir levazım amiri ~i satın alına komisyonundan: - . 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda mik 

2 

tarı, muhammen bede!. muvakkat teminatları yazılı prinçler ka 
J)alı zarfla ek!'\iltmeye kcmmu~tur . 
İhaleleri 2-11-939 perşembe günü hizaiaıında gösterilı:>n c:aatler 
de mibtahkem mevki ~atrn alma kom:syonunclH yapılııcaktır. 

3 - Taliplerin mezkiır tarihte 2 rnosayılı kanunun iki ve üçüncü mad
delerindeki vesaikle birlikte ihale saatlerinden bir saat evvel ko
misyona müracaatları. 

l\Iuhammen 

Garnizon Kilo 
bedeli 

Kuruş 

l\Iu\'akkat 
Teminatı 

L. Kr. 
Tutarı 

L. K. Saatleri 

Çanakkale 
Ezirıe 

85000 
50000 

27 
27 

1871 25 24950 00 11,30 da 
1012 50 13500 00 16 da 

15 21 26 31 3779 

l fornova askeri satın cılmrı knmfaunrıundan: 
Kor merkezi için ek~iltmeye konulan 13600 kilo makarnaya ihale g ünü 

talip çıkamadığından 20-10-939 cuma günü saat 9 da açık ek siltmesi ya
pılacaktır. :Makarnanın beher kilosunun muhammen bedeli 22 kuruştur. 

1~teklilerin ihale gfüıü muayyen Raatte muvak1ı:at teminatın mektup 
veya makbuzlariyle kor satın a lma komisyonuna müracaatları ilan olu 
nur. 3803 

Bor11ova askeri satın alma knmis11onmıclan: 
Kilo - - -
7500 Benzin 

450 Vaknm 
300 Valvalin 

75 Gres 
1 - YuLarıcla cin<.ı ve miktarı yazılı 4 kalem işletme malzemesi pa

zarlık suretiylr. satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 16-10-939 pazartesi günü l'!aat 10 da yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin bildirilen vaktinde teminatlar iyle b:'l·likte Bornov1 

askeri satın alma komisvonuna gelmeleri. 3804 
Bornoı·a cıskeri satrn alma komi.<ıyonundan : 

1 - Gaziemire te:;lim şartiyle 1000 kilo gaz 16-10-939 pazartesi gü
nü saat 10 da pazarlık sureti~·le satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin bildirilen vaktinde Bornova ask<'risa tın alma komis-
yomına ı:remeleri ilan olunur. 3805 

tı1enemen Belediye rı~yasetinden: 
1 - 300 lira keşifli bele~~iyemize itfaiye arajoj makinesi tamiri ile 

montajı işi 12-10-~);~9 tarihinclen itibaren 15 gün müddetle aç ık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Ek~dltme 27-10-9:rn cuma günü saat 15 de belediye dairesinde ic
ra kılınacaktır. Bu işe ait şartname belediye dairesinden alınabilir. 

Talip olanlarııı tayin edilen giin ve saatte belediye encümenine müra-
caat etmeleri ilan olunur. 3798 

lzmir Vakıflar müdürlü~ünden: 
:\lüzayecleye konulduğu ve temdid de olunduğu halde talip çıkmıyan 

,.e pazarlığa alınan çerç.ioğ!u hanı içinde 354/18-7 N o.lu depoya m uham 
men bedeli olnn 500 lira ile talip zuhur ed er ek pey altına ahnmıştır.İha 
lesi 20-10~939 cuma günü saat on birde vakıflar dairesinde yapılacaktır. 
Fazlaya t a lip o lanların müracaatları . 3810 

Bornova aske1'i satın nlma komisyonundan : 
Cinsi Miktarı Beher kilosu Mu. teminatı 

Kilo Kr. S. Lira Kr. 

V. F. Henri Van Derze Sperco vapur acentesi 
VAPURLARIN HAREKET LİSTESİ «ADRİATICA» SOC. A N. Dl 

Amerikan Eksport Lines, İne. 
N evyork için 
~EXER~IONE» Vap. 10 ilk teşrine 

dogr u bek leniyor. 
«EXECUTİVE» V ap. 14 il k teşrine 

doğru bekleniyor . 
~EXPORTER Vap. 27 ilk teşrine 

d ogru bekleniyor. 

ARMEME~T DEPPE, ANVERS 
· Anvers için 

«G!RONDE» Vap. H a len limanı ~ 
mı zdadır. 

D. T. R. T. 
Tuna limanları için 
cTİSZA» Vap. 15 ilk teşrine doğ

ru bekl eniyor. 
«DUNA» Vap. ilk teşrin sonlarına 

bek len iyor. 

Service Maritim e Roumain 
Köstence Kalas ve Tuna limanları 

için. 
«ARDE AL» Vap. 11 ilk teşrine 

doğru bekleniyor. 
«DUROSTOR» Vap. 28 ilk teşrine 

d oğru bek leniyor. 

Ste. Conımerciale Bulgare de Na
vigation a vapeur 

Haifa İskenderiye ve Port Sait için 
cBALKAN» Vap. 1 ilkteşrine doğ 

ru bek len iyor. 

ss. cACHAIA» ve ss. «MOREA• 
Bu vapul'lara aid konşumento ha-

miller i ve bu vapur la rda eşyası olan 
m üesseseler yapacn.kları muamele 
hakkında malumat edinmek üzer e a
centemize m ür acaat et meler i ilii.n o
lunur. 

Vapurların isim ve ta:ı-ihleri hak
kında hiç b ir taahhUd al.ınamaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

NAVİGAZIONE 
«QUIRINALE» vapuru 15/ 10/ 89 ta
rihinde bek lenmekte olup Adriyatik 
limanları için y ük alarak hareket · e~ 
decektir. 

«CALDEA» motörü 25/10~39 ta.. 
rihinde bek lenmekte olup Cenova 
ve Marsilya limanl arı için yük ala • 
r ak h ar eket edecektir. 

!TALİA ~ SOCİET A ANONİMA Dt 
NAVIGAZİONE 

«VULCNİA» motör ü 20/ 10/ 39 ta. 
rih inde T iryested en Nevyork limanı 
için ha r eket edecekt ir. 

«SA TtJRNİA» motörü 1/ 11/ 39 
tarihinde T iryesteden Nevyork li -
manı için h ar eket edecektir, 

«REKS> motörü 1/ 11/ 39 tarihin
de Cenovadan Nevyork limanı için 
harek et edecektir. 

«OCEANİA» mot örü 16/ 10/ 39 ta. 
rihinde Tiryesteden Cenubi Ame -
r ika limanları için hareket edecek. 
ti r . 

cNEPTUNİA» motörü 19/ 11/ 39 
tarih inde T iryest eden cenubi Ame -
r ika limanları için hareket edecek · 
t ir . 

İlandaki hareket tarihleri ıle nav. 
Iunlardaki değişikliklerden acente
miz mesuliyet kabul etmez. Daha 
fazla ı.afsilat için İkinci kordonda 
FRATELLI SP ERCO vapur acente
sine müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON - 2004 - 2005 

------
Olivier ve şürekası 

Limited 
VAPUR ACENT ASI 

At atür k caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurları
mız sefer yapacaklardır. 

Kiraya verilecek ist. kah
vehanesi 

Devlet Demiryolları 8 inci işlet
m e komisyonundan: 
İdaremize ai t Ortaklar istasyon kah vehanesi üç sene müddetle kira

r a ver ilmek üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 30/ 10/ 939 gUnQ 

saat on beşte Alsancakt a işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 
Üç senelik m uhammen kirası 300 lira olup is teklilerin 22,50 liralık 

ı1 . teminat makbuzlariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 
Şartname işletme ka leminde ve Ortakla r istasyon şefliğinde görillebilir. 

13 15 20 24 . 3755 

lzmir Vakiflar Müdürlüğün
den: 

Balçovada Yanıklık mevkiinde kA.in 26 dönüm miktarındaki tarla ve 
içindeki eşçarı müsmiresi üç sene müddetle kiraya verilmek üzere mü
zayedeye konulmuştur. 

Senelik muhammen bedeli 4000 kuruştur. 
İhalesi 21/ 10/ 939 cumartesi günü saat ondadır. Talip olan ların Va-

kıflar idaresine müracaatları ilan olunur. 13 16 20 3768 

~hale gün ve saatı 

Saatı 

Uoo. lOf 

Bakteryolog 
A. Kemal Tona,. 

Makarna ~ 12000 25 / 225 / 24/l.O 939 l 4 JaJllM"'u l&lenl ~· •-: h'klaı ...te, Nohut 9000 8 I 54 / 24/ 10/ 939 14 
Bulgur 22000 10 / 165 / 2.ıt /10/939 14.5 
Patates 64000 4 50 192 / 24/ 10/ 939 16 
Kuru fasulye 17000 9 50 122 2ö 24/ 10/ 9399 - ] 5.5 
Kuru soğan 28000 4 / 84 / 24/ 10/ 9939 16 

(Verem ve s~İİ'e ) 
~poli.~ -~ 

Uşak garnizonu ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı 6 kalem erza kın muvakkat t eminat ve açık eksilt
mesi yanlarında yazılı gün ve saat ta yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti öğrenmek istiyenler her gün ve taliplerin 
muvakkat teminat makbuz ve mektuplariyle ihale günü yazılı saatta Afyonda Kor satın alma komisyonuna müra-
caatları ilan olunur. 10 15 20 24 3732 

.. .. "" Telefon: 4115 

L ise ve Ortaok ullar satın alm a komisyonu başkanliğından: 
Cinsi J\.zı 

Kilo 
çoğu 
Kilo 

Beher kilosuMuhammen bedeli 
Lr. Kr. Lr. Kr. 

ilk teminatı ait olduğu okul 
Lr. Kr. 

Birinci nevi ekmek 73340 83000 !G 8300 00 622 50 Kız, erkek lisesile sanat okulu 
Birinci nevi ekmek '2'2864 92080 l ~ !l208 M 690 60 Buca or ta ve Kızılçullu öğretmea o•. 
Koyun ve kuzu eti 14300 17::i00 .ı 7JS26 Oıil 564 38 Kız, erkek lises i ve sanat okulu 
Koyun ve kuzu eti 12100 16000 4.1 688~ (Hl 516 00 Buca orta ve Kızı l çullu öğretmea ot . 
Urfa sadeyağı bir inci 12148 14947 JO~ lofül4 ~n 1177 76 Bütan yatılı oku ll arın 
Yukarıda cins ve miktarı ve muhammen bedeller i yazılı yedek ihtiyaçları kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 17 1 ci t~şr in 939 salı 2'Qnl !la 
atın tP ""l"l ayrı ihale !er i yapıl ::ıraktır. Şartnameleri her gün kültür di rektörlüğünde gör ülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunu n 2 inci ve 82. hıol 
mad~<!lerine göre hazır'ıy~c~· ·.ırı teklif mektuplarını 17 Birinci teşrin 9H9 sah günü saat 14 te hükumette kültür direktörli.ığ-iinde toplanacak olan 
hm!.:>von lıaşk:mlığın:ı ı.! .. '..lJuz mukabilinde teslim etmeleri ve bu saatten sonra verilecek veya post~da gecikecek mektupla ı·ın kabu l edilem iyec ği 
ilan olumu·. ı 7 12 15 · · 8568 -

.. 
_, 


