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9 9 Nüshası her yerde 5 kuruıtur 
1 3 Günü geçmiş nushalar 25 kuruştur 

ve liiller Hey' eti !l~.n ~e~~icu_mhur ~e Mill! ~ef_imiz ism~t 
ınonunun rıyasetlnde b r ıçtlma yaptı. 

Tiirk • Rus Miizakereleri Neticelenemedi 

Başvekilimiz, Moskova müzakerelerini izah ediyor 
' - , 
BAŞVEKİLİN iZAHATI Harp Şiddetleniyor! 

Boğazlara, ·emniyetimiz müteallik 
Rus teklifleri uygun görülmemiştir 

Almanlar, eski yerlerini ele geçirmeğP çalışıyorlar. 
Hitler, karargahını garp cephesine naklediyor 

Alman taarruzu, Fransız ilk mu. 
havemet hattında durduruldu 

Ankara, 17 (A.A) - Cumhuriyet 
Halk Partisi BUyük 1\Iillet Meclisi 
bugün 17 10 939 öğleden sonra t•eis 
vekili Adana mebusu Hilmi Uralııı 
riya etinde toplandı. 

Kürsiye gelen Başvekil Dr. Refik 
Saydam Moskovada So\"yetlerle Ha -
rici.re Yekilimiz arasında cereyan et 
mekte olan müzakereler hakkında 
berveçhi ati izahat ve beyanatta bu
lundu: 

~ Yakında garp cephesine 12 lngiliz fırkası daha gelecek 
tir. Almanlar bilhassa Lüksemburg yakınından indiler.. 
ııı ili 1111111111111111111111111111111111111111 111111111111 ol 

t)enzin sartıyatı 
hakkında tedbirler 

Taksi arab~ıları azal· 

Hariciye Yekilimiz Moskovaya gi
derken Sovyetlerle aramızda ne \'ol
da bir muahede yapılabileceği· iki 
hlikfımet beyninde görüşülmüştü. 
.. ı oskova bu esaslar dahilinde cere -
yan eden müzakerelerin bir itilafa 
varma ı milmkün o l amamıştır. Bu
mın sebebi Sovyetler hükumetinin ha 
riciye vekilimize bUsbütün yeni tek
lifler serdetmiş olmasıdır. Bu veni 
teklifleri TUrkive ile İngiltere v~ F-
ransa arasında Sovyetlerin vukufu da ':.lacı.ık , hususi otoma 
bilinde tekarrür eden esaslarla telif 
e.tn:ek mümkün olmadığı gibi emniye :Jil .'ere icabınd ı b~nzin 
tımız bakımından bize verilen garan-
tiler bizden istenen taahhütlere te- H . "y V ki imi S yd Ruııva ıı firi ile b"r r. d. Ver if mİyecek 
~abül etmemekte bulunduğu ve bo - ka hükurnlerden tevekk" ctmPvi e~a~ bazı hat'pl de dinkndikten ~onra Ankara, 17 (Telefonla) _ Mem-
gazl~r Ozerind: de Türkiyenin bey- ittihaz eden s·) ast'fne Sovyetler m<>- grup umumj he~ etince Bnşvekilin leketimizde benzin iııt"hlikinin tah
nelmılel umumı taahhütlerinden baş ta.~ibi uygun gorUlmediği cihetle bey~n tı muttefikan ta vip olundu. didi mcvzuunu te kik eden komis _ r "'\ ;urk • So'?et n~üza~ ra.~ım~. bu de- V.e Ri~n tçe cel,..e.n ııiha~et veıil - yon, ra.-:1orunu h_azırlamış.tır . . Bura-

v k• ı ı H • a l\f o ko\ adıt ıntacı mumkun ola - dı. pora gore, takııı otomobıllerı tah • e J er eyetl mnmıstır. Bt .. nunla ueraber .o~-y~t: . Relgrncl_. 17 (R~dyıı) - Ro~ ter a- did f"dılecektir. Huııuai otomobillere, 
lerlü olan munasebatımız es kısı gıbı .1~1~ ~nın bır im berıııc göre, Ziraat ve icabında benzin verilm "yecektir. 
dostane e aslarda berdevam bulun- kılını beklemekte olan TiirkiYe lfa - Tramvay olan yerlerde otobü!ler ka l . 

Inönünün riyase-
tinde toplandı 

ecliı reisi ile mar~· 
fal Çakmak da 

bulundular 
Ankar a, 17 (A.A) - icra Ve

killeri heyeti, bugün aaat 14 de , 

IBaıvekalette Reisicumhur lımet 
nönünün riyasetinde, Büyük Mil

le t Mecliai reiıi Bay Abdülhalik 
Renda ve Genelkurmay batkanı 
Maraıal Çakmağın iıtiralaiyle 
bir toplantı yapmııtır. ---------' 
Ingiltere-Rusya 
ınünasebetleri 

makt dır. l ı iciye Vekili Bay Şükrü Sı;rncoğlu dırılacaktır. 
Hükiimet~e ittihnz edilen harek t bu akşam ' I ürkiyeye müteveccihen llllll 11'11111111111111111111111111111111111111111111111\ 

tarzını taısvıben beyanatta bulunan hnreket edecektir. 1 

O ö B=ldb o /8\ n:=a t oo ~ IR ll a n db o te. o H .. it ı er Garp cephesinde bir Franıız tankı 
~ U l\:a \Si' U ~ ~ l\:a ;aJ Paris 17 (Radyo) _ Hn\·as ajansı nm .gerileri.ni iddetle bo~b~r?ıman 

U 
tebliğ ediyor : e~mış \'e bılha a Ru to koyunü sıkı 

m • ts • İlk te~rinin birinci haftasının so- bır bombnrdı~nn a.ltına alınıŞ~r. Ke-" Hi t le r İn makyavelizmı·, namuska"'r şu· l lZ nuncıan itibaren ağır au~man topçu- zn en kuvvetlı devr!.re b~skınıarını da 
ları .:\lozel cephe::;inde Fransız hatları- -Devamı 3 ncu ıahıfede -

urlara tesir edemez!,, Parti, ordu şefler: 1 Denizlerde, Havalarda 1 
St kh } •• k } • arasında ihtilaf var Bir Alman harp gemisi battı. Dört 

O O m muza ere erı Alman ta"yaresi düşürüldü 
k 1 k ı 1 

Hitler, deniz ve hava ' 
ço a a a 1 o acak kumandf!nları ile 

konuıtu Çörçilin Beyanatı 
Alman tayyarelerinin son baskın .. 

)arından neticeler 

Bazı gemilere hafif isabetler var. Maa. 
mafih telef at ta oldu 





18 Tt'~tinievvel I 939 Ca1 şamba (ANADOLU) (SAHİFE: 3) 

A ifoıand A m K d Dörtler toplantısı 
Vapurunun miirette· va . amarasın a -Bllflarafı lind sabifed-

OZf)M BORSASI 
~ ~ 
o:ı!ı İ•yan etti Paris, 17 {Radyo) -Bayan Tabo-

Paris, 17 (Radyo) - Kolombiyada ç b I L d r .. ı R 1 o k ı is Övr gazetesinde • Skandinavva 
bulunmakta olan Alifoland adındaki em er ayn Ve Or ~orçi t oya a 10 DaSJ devletlerinin Hitlerin ·1eti olmıyacak 
Alman vapurunun mlirettebatı, Alman T !arına emin bulunduguııu yazmakta 
yaya ttıkrar gitmemek için isyan et - battfildıg~ iDi j._.,__,h ettı•Iet takat, Sovyetıe:i.ken_disine.yardı~a 
mişlerdir. .c.c-_ mecbur etmek ıçın Fınlandıyayı itı -

Mahil.llt littıan dairesi, mUretteba - Londra, 17 (Radyo) - Başvekili şayan bir cesaretle limana Jirerek dıkları İngiliz vapurlarının tonajı 174 lifgüriz davranmağa sevketmesin -
tın, \ta~ur kaptanının emrine itaat et- Çemberlayn, avam kamarasının bu - dritnavta yaklaştığım, evvela bir v~ bindir. Ticaret gemilerimizin 21 mil- den korkmakta~ır. . . 
mek mecburiyetinde bulunduğuna k.ı- günkü toplantısında, Alman tayya- beş dakika sonra daha dört torpil yon tondan ibaret bulunduğunu göz . <?rdr. gazetesınde. Pertınoks aynı 
rar vet-mi~ ve Alifoland bugün yola rekrinini, dün tskoçya sahillerine ta saldığını, yardıma koşan diğer gemi- önüne getirir ve her gün ve her milsa- ıhtımah me:vzuubahıs e~erek, .bu~~n 
çıkintttır. arruz ettiklerini, Forht limanında Jetin. sekiz yüz kişinin kaybolmasına deı·e ettiğimiz vapurları nazarı dik • mevzuuba~ıs ola~ı;racagını, çilnku , 

---* bulunan İngiliz doııanma•ına b.omba- manı olamadıklarını, ha~liseden sonra kate alırsak, denizde zararımızın çok Anka7a huk~metının. Sovyet .!t.usya.-
8 Çelt. latan/:;ufa varrf ı lar atarak, Sutamton, Hen~.ınbu.r~ Alman tahtelbahir.i için yapılan araş- ehemmiyetsiz olduğu meydana ~ıka!:> nın ?ıtaraflıgını temın eyLedıgı ka -

1000 T. S. kooperatifi 7 00 10 25 
592 Şerif Riza ha. 7 25 9 50 
389 Nihat üzümcU 7 00 10 50 
309 Y. 1. 1'aliit 9 75 11 00 
844 N. M. Delen 7 25 10 50 
267 Albayrak 7 00 13 50 
244 Kazım Taner 7 75 8 25 
225 Pol Mikalef 6 '" 10 50 
28'1 jiro ve şti. 7 UO 10 50 
188 F. Soluri 10 ' > 10 50 
167 İnhisar 6 < 6 50 
146 Suphl Erkin 9 O 4 25 
20 S. Paterson 7 _5 7 25 
12 M. j. Taranto 14 00 14 00 
11 Şınlak· 12 50 14 25 

ve Morak adlarındaki kruvazorlerını tı~maların neticesız kaldığını söyle _ Viston Çörçil, müteakıben lngılız naatınde bulunmaktadır. . .. 
hhnbul, 17 (Telefonla) - Çek- cuz'i zararlara uğrattığını, bunu~la ~ış ve sözlerine şunları ilave etmiş- harp gemilerinin Alman tahtelbahir- .Ge~e F!ıuısız gazetelemne gore, -4-1-0-9-y-e-ktlıı lerC!en sekiz kişi bu sabah şehrimize beraber bu gemilerin, servis yapabıle tır: !erine karşı açtığı mücadeleyi izah et- Hıtle!m çifte oyunu aşfkir ol~u~ -

geltniştir. cek vaziyette bulunduklarını, ~.tılan - Bu h!dise, ağır donannıamızın miş ve bu noktada şu izahatı vermiş- tur. Bunlardaı:ı ~iri Sovyet birliginın 186268 1-2 eski yekOn 

8 P. Klark 7 i5 7 75 

ttf • • 09*00 bombalardan ikisi subay olmak 1;1~e~e tonaj. vaziyetini değiştirmiş değildir. tir: Y.ardımınd!'-n ıstıfad_e etmek, ikinci-
189877 1

_
2 H • dd tl • on beş kişinin öldüğünü ve 42 kışının Vıston Çörçil, bundan sonra Al _ _ Torpidolar·· ·- ~"çen cuma gü- sı Bolşeyzım bayragını rl ı~alımdır- u. yekOn 

SiYAH 
Nihat üzümcU 

arp Şl e eni yor yaralandığını, düşmanı~ 12 _t~yyare- man tayyarelerinin, dün öğleden son- "'fi dört A1,.,,,a·1 .athelb-.:1irini batırdı. rarak bıtaraf devl~tl ...... ı.. - . ... -

a ~ . . . sinden dördünün düşürüldil~unü, bu ra İskoçya sahillerine yaptıkları taar- Bunlardan i. isi, Alman denizaltı do- sutuna sev~.etmektır. . .. 
- aıtaran t uıcı 1&hilede - sabah Skapaklog limanına gıde!1 Al- ruz etrafında malamat vermiş Su tam- nanmasının en büyük sefinelerinden- Bu ~!le. ıse, tam yerınde bir ıtı -

burada yapmıştır. man tayyarelerinin, tondra de~ı~ nıu ton \7e Hedinburg kruvazörlerinin cü- dir. Hafta içinde batırdığimız dilfman n:ah'! 7 "~11 edecek ~adar bariz-
~ransız kumandanı, düşmanın ani ahedesi mucibince kadro lıarıcı bı - 2f bir za;ara tnaruz kaldıklarını Mo- deniz altıları yedidir. Harbin başlan - d:r. .. - :\kyavelızm, namus-

bir taarruz ihtimalini düşünmüş, bil- rakılarak, depo vazifesfrı 1 gören rak torpıdosuna isabet eden bo~bala- gıcından şimdiye kadar torpidoları - J.. ,1' şuurlar u-. mı de tesir yapamaz. 
tün lhttyatt tedbirleri alarak ileri mev (İron dok) zırhlısına iki bomba at - rın fazlaca hasarat yaptığını bu bom- mız on Uç Alman tahtelbahiri batır - Hıt!er, Ruzveltın, Mussolihinin ve Pa 
zilerl tahliye etmlıti. tıklarım İngiliz sahil batarya!arı ile bardı~an neticesinde ikisi ~ubay ol- mışlardır. panın t!1~assut gayretlerini tekrar ele 

Jlutunkü h~rp cep.hesinin manzar~- avcı tayyarelerinin ttıuka~lesı tiz~ - mak ~z~re ~on beş kişinin öldüğünü, Fransız donanmasının da bu mil- alm!lk ıçın Stokh~lm ko!1f!ra!1sına gü 
sı 1917 harp .sıp~rlerı ~anzaras.ma hıç rine iki Alman tayyaresjnin düŞürill- on kişını~ agır ve 9tuz iki kişinin hafif cadelede ayrıca muvaffakıyetleri var- venıyor. Fakat boyl~ bır. umıdde b~
~nzemez. Şımdı mevzıler derınleme- düğünü söylemiştir. . sur~t~e ~ ~r~landıgını, bunlar arasın- sa da, bu hususta izahat vermek bana lunmak, o devlet reıslerıne kartı bır 
dır. İleride e.kieri~ra münferit posta- Başvekilden sonra, birinci denız da ıkı ~abıtın bulunduğuhu üçer ucer dClşmez. Yalnız altı hafta içinde batı- hakar~t olur. 

61 
No. FL 

8,76 
7,IO 
8,50 

7 16 7 25 

' 8 
9 

10 
11 

ıo,so 
14,00 

Jnc:r 
290 Esnaf ban. 8 1! 
208 T. S. kooperatifi 8 8 
129 r. Solari 6 12 
61 j. Taranto tııah 9 26 9 21 
58 M. j. Taranto 8 50 11 68 

l~r buluntrtaktadır. Alman kuvvetleri- lotdu Viston Çörçil söze başlamış ve ol~~k uzere gelen on iki Al:Uan tayya- rılan Alman tahtelbahirlerinin yirmi Parıs, 17 (Radyo) - İsveç kralı 
nın dün işgal ettikleri Şnelper tepesi, Skapaklog limanında 29 bin tonluk r:sınde~ dördClnilnu dUşürClldüğünU ve ikiye baliğ olduğunu söyliyebilirim. GU.stavın riyasetinde yarın Stokholm 
düşman tatafifıdan1 her halde hemen Royal oak dritnavtınırı nasıl batırıl- dığerJerınfn kaçırıldığını hücuma ma- Mecmuu altmıştan ibaret olan Al .. da toplanacak olan Skandinavya hü 
~emen muharebesiz denecek şekilde dıtı hakkında malOmat vermi,tir. ruz kalan Forth limanını~ müdafaa ha man tahtelbahirleri için açılan müca- kümdarları konferansı, mühim ka .. 
~.şgal edilmiştir. Çünkü burası, daha Vlston Çörçil, umumt harpte bu U- kımından rntıkemel bir halde olduğunu dele böyle devam eduse düşman buna rarlar alacaktır. Bu konferansta, 41 kft 
0?ceden şiddetli bir taarruz ihtinıallne mana girmenin imkansızlıtını anlat - Ştapaflog limanına giderek frondök tahammill edemiyecektir.> sulh için tavassutta bulunulmasına 123~21 ~=ki ;ekQn 
bı;ııen tahliye edilmişti. . tıktan sonra, bu sefer Royal oakt ba- ~rhhsına iki bomba atan dÖrt Alman "'abık birinci deniz lordu Sir Alelr- dair bir karar alınması da muhte - -----
l , ~hakcimler, orada vaktiyle kendı- tıran Alman tahtelbahirinin, hayrete JYbresinden ikisinin düşürüldüğü- sandır İngiliz donanmasının şimal de- meldir. 12, 368 u. yekftn 
erının oydukları torpillerle karıılaş- ~ ı u zırhlının, 930 senesinden beri nizind' hakimiyetini muhafaza edip Stokholm, 17 (Radyo) -Yann bu Zahı"re b"'rsa.sı 
nıışlardı.:. . . . D ~ , d . adrodan çıkarıldığını söylemiş ve etmedf ~ini Viston Çörçilden sormuş .!'ada toplanacak olan krallar konfe- <I 

. Bu hucumların mahıyetı nedır, han- enı Zıer e ızahatına .devamla, son haftanın plin- ve naz~r şu cevabı vermiştir: ransını takip etmek üzere Avrupanın 
Rı sınıflar ~e ne tnevcudla~ kullan - çosunu şöyle anlatmıştır: _ ş· 1 denizindeki donanmamız her tarafında.11 gazete muhabirleri 
mış_!!r,. ~ilhım kuvvetler mı h:rekbete Havalarda ·1( Al~an tahtelbahirleri ikisi İn - Alman ı;;1e':nnerini dışarıya çıkartma: gelmiştir. Bunlar arasında, Amerika 
geçw ftır. Yoksa hateket eep e o- gı z ve eşf Fransız olmak üzere ge ktad matbuatını temsil eden muhabirler 
Yunq yapılacak bir ıorlamanıh baş - • • een hafta yedi vapu b t 1 - ma ır.> . d d 
lanrıcı mıdır, bu ciheti tesbit etmek - Bqtarafı 1 mel aahıfede - İki İngiliz vapurunu~ a ı1?11ış ard.ır. ~rek ~aşvekıl Çe'!lberlay~. ve ge- e var ır. 
şim4tllk hnk!nsızdır. taraf sularda batmış olduğunu söyle- dir. Harbin ba lan c tonaJı ı.s b~n- rekse denız .nazı~ı Vıston Corçil ta- R f • ( 

Paris 17 (A.A) _ Cephe, Alman mektedirler. . . kadar Alman tahtelfa~~~an .. şımdıye rafından ver!len ı~ah~t, Avam Kama- USyaDJD ID an. 
batarraıarının nerelerde bulunduğu- Muharebenin vukua geldığı mahal- erının batır- rasınca tasvıp edılmııtttr. di h d d d k• 
nu belli etmek istemekten korkar gibi de bir .İngi1iz tayyaresi de bulunuyor- oo ya U U UD a ) 

252 Ç. buğday 
10 Ç. fasulye 
28 Ç. Susam 

5 125 1 6876 
10 

899 Ç. Bakla 
190 ton P. ç.ekirdek 2 
795 B. pamuk 86 

11 50 
8 8125 
2 121 
40 

----**-:---
Mısır hükumeti görUntnek ve bu suretle Fransız ba _ du. İkı taraf arasında top ateşi teati R J 

taryalanhın taarl'Uza geçmelerine se- edilmiştir. Denizden bir duman sil - us apon T h .d t lal j '-. ç kl • 
bebi1et vermek için sük6t etmektedir. tunu yükselmiş ve İngiliz gemileri mu- • a ŞI 3 1 ı,.ılllraaRI 8 eri 
Mot.örlerirt ntlltatnadt bombai'ditnanla- han;be mevkiintlen uzaklaşıp gitmiş- _ Ba taraf ı nci Sahifede _ t b/t J • OF 
rı, Altnanlann taarruza ~çm~k fçfn lerdır. 1\, t • f!S e il' 
tanklarını toJ)lamakta oldtıklannı zan- ~ndra, 17 (A.A.) -Firth of Forth ı-v1u hasem t M 1 h d dl d mıştır.. . Kahire, 17 (A.A) _ Mwr h&kU-
nett!nnektedir. ilzerıne Alman tayyareleri tarafından . a 1 ongo u lJ arın a ı::arıs, 17 (Rad~o) -ARusya - Fın- meti .Mısırda mukiın Çekoslovak va-

Moaelle ile Vaard ormanı arasm- yapılan akın neticesinde bir zabitin lindıya arasındakı ihtilaf, nazik. bir tanda lannm teıbitine batlallllf1:ır. 
da İl ili 75 mil uzunluiundaki bit ve on üç bahriyelinin öldüğü resmen tekrar başladı s~fh~da. bulunl?a~ta d~vam edıyor. 1 
hat Uzerinde icabeden ihzarat yapıl _ bildirilmektedir. On iki kişi de ağır Fınıaı:dıya ~·enı hır plan hazırlamıı- ----**=:---
mıştır. B. Hitlerin insanca vuku bu- surette yaralanmıştır. Ölenler ara - Paris, 17 (Radyo) - Tokyodan lar, Mongol topraklarına girerek, tır. Fınlindıya murahhası, Stokholm H• l •• • d • 
lacak telefatı katiyen nazarı itibara .31.nda Mohnvk muhribinin süvarisi haber veriliyor: Rus süvarileriyle çarpışmıştır. Rus k~nferan~ından evvel Moskovay ~t - l t er umı Sl z 
aA11m17arak Majino hattını yarmak için yüzbaşı Yolly de bulunmaktadır. Bu Rus - japon mütarekesi bu ayın 10 süvarileri, mukabil bir taarruz yap - mıy8e~ek1 tıra.·-· .. St 

1
. F' l" dl 

8 
- • 

1
in

1 
hlf d _ 

Dla{lra.nın sarfedebUeceği bütün taarruzun hayrete şayan ciheti, nunda bittiğinden • Rus - japon mu- mışlardır. o~ e!1 ıgıne gore, ~ ı!l ın a.n - - llf tar1Uı c aa e • 
ıraytetı bu noktada göstermeği düşün- E~inbur~ ~ibi bazı mahallerde tehİike haaamatı tekrar başlam11 ve japon _ vaya ultım~tom vermemıştır. de hazır bulunmq,tur. 
mekte oldufu intibaı me\rctıddur. Al- düdüklerının duyulmamış olması ve o Hel~f'!kı, 1! ~A.A.) --:- Hariciye Pariı, 17 (Radyo) - Kopenhag-
~anların bu tabiyeletine göre bir bil .. halkın hava muharebesi yapıldığını Al • n.e~aretının selahıyettar hır mümes - dan haber veriliyor: 
künt ftrmek lazım gelirse Almanların bllmiyerek tanarelerl sükftnetle sey- man tayyarelerı <ıılı gazetecilere yaı;>tıği beyanTtta ha- Bitlerin rJyaeetincie akdolunacak 
Ren ve Mozele kadar imtidad eden bil- retmesidir. len Moskovada ~üzakere edl en me- askeri meclisin, bugünlerde Berlin _ 
~un. hat üzerinde taarruza geçmelerine Londra, 17 (A.A.) )- Forth köp- se~~ler nazik ve cıddi olmakla beraber de toplanacağı ve umumi hir taar-
maiıar olunabileceii iddia edilebilir rüsünden geçen trenlerdeki yolcular n:usalemetperv~ran~ anlaşmaya im - ruz için ttlflhltn kararlar alacatı 
Fakat Almanlar sevkttleeyş bakımın: Alman tayyarelerinin İsk~yaya yap- D •• b h İ } d L d kan ':e~en pratık bır tarzı ~al bu}un- söyleniyor. 
~~~ı~~s~t 1olan iki veya üe noktadan tıklar~iarr~~su bü.~iln teferl·üatile Ull Sa a Saat e OD fa ~f!:~~ g~ru~7Jğu~~pı~l~~~~ş~~ e- Londra, 17 (Radro) - Röyter a-

lar :.~k J.:.J::klar, buralara tank- ~rf:rin~:r ~~in~utek~pril Alman he- u••zerı•nd-_ tıçmuşlardJr Hükümet, müzakereleri, icabetti - jans~ Kauııas~n bildiriyor: .. 
Yalart tnft ı ö '~are dafi batar- Yol ı ta ı 1 il etmekte fdi. r- {intlen fazla uzatmak arzusunda de - Hıtler nezdınde yapılan ıon ıçti -
re k ra Y z ateşıne tutmak üze.. cu ar n-are erfn ytrkselfp ~Jça- L '{ildir. B. Pasikivi örü melere devam malar hakkındaki bir Berlin haberi-
de~attd1danBuçacak tayyareler gön- ~::k 11 ~asrdıl. boNmLha attıklarını ıyice ondra, 17 (Rad~o) - Bu gün sa- de tskoçya sahillerinde uçtukları söy etmek üzere mum:un ~ldutu kadar ne a-tk'e, Sovyetı.erle mesat tettitl ,U 
bir \raz':r. rd. u tayyarel.erin ikinci tük~U9 e ırt. 1 e re .. bombalar düş- at 11 d: alfi.rm verılmiş ve bütün leniyor. "abuk Moskovaya dönecektir. zünden nHi parti.si liderleri Jle ordu 
faali ~~esı e ~yy~re dafı to)larının J:: ~u su un arı yukselmekte idi. h~lk sıgınaklara koşmuştur. Alarm, Belga ajansı, Alman tayyareleri- * şefleri arasında görO, ihtilifları çık-
ek '9l ıni kendılerınden sonra gele- n ra, 17 (A.A) -Forth körfezi hır saat kadar silrmüştür. Bir Alman nin ilk defa olarak Londra üzerinde ıttır 

r 0 an bombardıman tayyareleri ü taarruzuna ittirak eden bir Alman t!'-yyaresi, denize kadar takip edilmiş uçtuğunu kaydetmektedir. y; • h t h [ • l ın · 
zeri~e eekmek olacaktır. - b?~bardıman tayyaresindekf dört tir. Alman tayyarelerinin bu gün enı ~S a ~ne erım % Ge!'e R6yterin bir Danimarka ga • 
f . ~n!sızlar hadisata karşı koymak kışıden üçü~~ ~urtarmış olan İngiliz oo Kastamoni, 17 (Hususi) - 2 yıl H~~ıne a~en K?penba~dan iltibbar 
çın ıhtfttıamta hazırlanmışlardır. Al- balıkç.ı gemısının mürettebatı bu tay Gd• d H önce inşasına başlanan 40 yataklı ettığıne gore, Hıtler, bıtaral devlet.. n:aa tatUttarının marin tarlalan üze- yarenm nasıl dUtürüldUiünil şöyle 1nya a enderSOnUn Kastamoni ve Tosya hastaneleri in .. lerl su~h tav~sutlan Uzerindeltj il • 
~ın en ve Yahud Fransız bataryaları anlatm~ktadır: ısaatı bitmiş, konförleri, kalorifer ve midlerınl keaınc~ son büyttk taa~ • 
mte~fnln ~hlyacatı tttuıtakalardıın geç İngilız avcı tayyareleri tarafından 40 bin. Alman ishdn kı•tabı diğer tesisleri tamamlanmaktadır. ruz emrini v~mış, ~u mev;u ~z~rln 
ed~ kec yrjyetinde kalacağı tahmin takip e.dil~n büyük ve siyah bir tay- • Halk, Cumhuriyet hOkQmetinin bu de deniz •e ava uman an any 1 

ku~:U ~*r. Alm~n tayyareleri bir yare gördük .. Avcı tayyarelerı bu si- edılt:cP.k ffit/er kimıevi dinle• he9iyesinden çok memnundur. de uzun bir konuıma yapmıftır. 
Ebe au bara.Jına çarpacaklardır. yah tayyarenın yanına g.elfnce etta - Roma 1 T (R d ) · 1 '.T f • z• t {i J.1! l" ., Ü J • 

kıtaatı 1~~jrn:azetesine a:c>re, İngiliz ~~:: d~nmeğe ve ateş ~tmeğe_ başla- sının ve~diifi h~:e~e -;ö~!~f~Ji:;~~ themis ve hendi bttfına zmır rraa ffl uur Ug naen. 
ırıe\rkf alını§ buJ~~ttı:n bır kı~mında petakl~ı:ı~~a~~""Yafe bırdenbıre te - da kırk bin Alman iskan edilecektir. h b- h l Ziraat Vekileti için bir ay zarfında pazarlıkla on ton göztaşı şart-
Jrıanlir bu mıntak m tadır. Eger Al- le batma~ en !e dttştU ve sttrat- - ooo•a , Ot 1 a11rr Dmlf hr namesine göre alınacaktır. 
~lurı4rıa karıtlan~~ taarruz edecek tUğU yer!a ~ft~~ı'. TayyaMnin .~üş- R d k• Londra, 17 (Radyo) - İngiltere- Taliplerin her hafta~ın paıa~tesf gtintl ~aat on beş~ Ziraat mildftp.o 
d~ıı IO hin kişilik bir tnrms. ~rdusu- tebatından gü ~ıh:t zaman m~r.et- USY d a ) nfn snbık Berlin sefiri Hendersonun IUğünde toplanacak komısyona müracaatlrı ılin olunur. S85S 
olarrı •ilAhlan kullannıkuvvet.~~ı, mo. - simidine tut~ndJkı n bfr tah.lısıye rapbrlarını münderiç bir beyaz kitap J • • .. J(J lif 
hiç\:!1 laırıanda düt':IH:8'1'U:.°rı~: aralık üstUttıU:td~n a~~~~kt~~rdil:·a~ Almanlar intfş~r ~tmlştir. ~u k!~~ ıöre, ~ir zmır orman çevırge mu r • 
çemb-ecetf P ve '1it bir makinen. bir Alman taffareei daha r ti J harbın on üne geç1lmes1 ıçın Ainerıka 
dırac.ıc ıı. titr •ilet ve Ölüm ttıf'k~~ re: kat İngiliz avcı te.nrareler'e: . fa - Tranıfer muo.tn1tl i cumhur reisi Ruzvelt, Italya baıvekili ğünden· 
nın hlltıln 1t~ulunan Majino h:ı~~ dan t~kip edilmekte oldui~nd~~ ~~; 88 ::~fç~fiia!~~~~d~~al!u~~ :Oi~:n:= 1zmirin Datnl:cıkderesi ormanından 88! kental pırnal meşe çalısı 
çok iyi bilen İn~~ ttıakanlımalarını k~ dog~u. Y.oluna devam ettf. Denizde bal}lıyor/ şebbüsler Hitler :darafından nazarı on beş ..Un ntOddetle serbest artırmaya konulmuştur. 
tır. Bu- 18 hill f1 ız efradını bulacak- kı Uç kışıyı kurt~r~ık. Ütü de yaralı Paris 17 (Rad ) . dikkate ' 1 V Fri V Beher kentalinin tnuhıtmmen bedelf 15 kuıııştur. Teminatı muvakka-
nıa!lların mullllder:1l!Ie Parfste; Al - idi. Bunlardan hırı .gözünd~n, diğeri Almanla;ın transf~~ il f ~uıyadak~ ~erk ve Bl~~1be8:''gibfnAlma; ord~~ te 143 kuruştur. İhale 1-11-989 tarihine müsadif ~arş~nba g~nü saat 15 te 
yetıbde ka~ etmek mecburi - kaburgalarından, , ~~~nctısü de ko - olmak Uzere bugün Beş l~~ Ye meşğll sunun en deterli kumandanlarınuı Orman çeYirge mUdürfY'!tlnde yapılaeaktır. Tahplerın temınatı yatıtmıt 
lan nuariyJe ~etin piştar - !undan yaralanmış '.dı. Y~raiılar bi- vaya gitmiştir. Şimdili~ ~İn M?skll tavsiyelerini dinlememit ve Hitler, ay. oldukları halde ayni gün ve saatta toplanacak komisyona müracaatları 
ra: geçmed.en Frana8lVadı~2 erk .z~- :lıı:e':•r:ıı;a~ı~~k;:~i:ı~·.~· 1~tle - lıtafkasyadaki Almanları: t~:s~~~·e- )ardan beri kendi başına hareket et- ili\olunur. 18 21 24 27 I 8848 5 • 

ırp:~s~~l;1(\t!J!,~ r. ngılız nuna p:rınağındaki ttıilhilı~üp~r~ dileceği söyleniyor. mek suretiyle harbi ~ırl:lillıtır. ,4 bul belediyesinden: 
ruzu, ne sevkülceyt ....... x:.nı.n taar- y8zütu hediye eııı. . -=+::.::- Atlas denızınde stan ... 
mından istifade ede'nın~ tabiye bakı- Yaralı tayyarecilerın _karaya çı • LJ İtfaiye ekiplerı ıçın alınacak 105 aded tulumba kapalı zarf eklUt-
kında (80) k'l t e~ı. Sarın şar kar çıkmaz hastaneye sevkedlldik - nalifıak~ s• l ·ı• mesine kontiliriuştur. . . 
kub 1 ı ome telık Bahad - ]er· bildirilmektedir İçlerinden bir' • ,,. ngı ,. vapuru İhalesi 2 11/939 per19mbe günü saat on beşte İstanbul beledıyesi 
taar':.u~~!aa~uz, i~o~Jin tarkı:d:ki öldıüştür. · . ı J3aatiVanini i 1... b-*l batırtltlı da.imi encUme~inde yapıtaCaictır. Muhammen bedeli 30870 lira ve ilk te-
tımız ö q d ıbet 1ll'l'alllıı ve hat Londra, 17 (Radyo) - İkı İngiliz Y RO w mınatı 2815 hra 26 kuru,tur. A v 

detm 11! ~ e kırılmıştır. Şure.sını k - tayyaresinin düşürüldüğü hakkında- tt • Londra, 17 (ltadyo) - Zmiton Şartname zabıt ve muamelat mUdUrJüğU kaleminde görülebilir. Ta-
ainde e ı kı, ~u. hare~~t, Alıtıan ara:f ki Alman iddiası asılsızdır. 11 1 adı1;1~alki lngiliz tilebi, b~gün. Atlas lfplerin ilk teminat makbuz veya mek1':1pları ile 2490 numa~~lı kanuna 
da 202'J(miftır. ~aJıı:ıo hattı ile ara: Londra, 1'/ (Radyo) _ Sadece .Lond~a, 1! (Radyo) - İtalya se- denızınde Alman tahtelbahırlerı tara- g-6re har:ırltyacakları. kapalı zarflarını ıhale ~ünü SSLat on dorde kadar 
Al kilometrelık bır kısım vardır 13 15 t rinievvelde Atlas denizin firı Bastıyanı, bugün Hariciye neza- fından batırılmış ve mürettebatı A- lstnbul belediyeti daımt encümenine vermelerı. 
ıa~~nlk[• Fransız mukavemet hat: de-7 va;tr batırılmıştır. Bunlar ce: retine gitmiş ve nazır Lord Halifaks leksandıra adındaki bir Belçika vapu- 8 23 27 31 s 3819 
rı dü a dafi kuvvetleriyle tankla- man 54960 tondur. Aralarında Fran- tarafından kabul edilerek, uzun mild- runa al.marak kurtarılmıştır., • 'T' r, M "d .. / ., .J " 
ınışla!.~~:ııek zırhlı vesait kullanma. sanın .en büyük Sahrih vapuru Emil de.t konuş~uştur. Bu mülikata ehem- *ktİngıliz vapuruuun mt~kinısti infi - zmır 1. e eTOn U Ur 'ÜgÜnuen • 

..,... N mıyet verılmektedir la an parçalanmıştır. vapurun hac- ~- h 
BerJfn ı 7 (R d ) ll'e de vardır · mi 3677 tondu 1 _ 9 10/989 triltfnn i alesi yapılamıyan 16 bin lira muhammen 

hesi tebİili ı a yo - Garp cep - Londra, 17 (Radyo) - Gueteler, * · bedelli 4 bin metre elli dvereli deniz altı telefon kablosu bir ay 
Dün han son deniz hava harbinin tafsilitı ve Londrada Baltıkta zarfında pazarlıkla satın alınacaktır. 

tnız ÖDflbtle sı~ kıtalatı fstih~ft.m}an- ~ldlselerln görenlerin anlattıkları 1 - nk teminatı 1,200 lira olup ihalesi 9/ 11/989 tarihli perşembe 
tikleri arazi:ntıdiye kadar ışgal et - ıle d~ludur. Gazeteler bu meyanda Te •d d ·ı , 1.. b B • Af günü saat on beşte yapılacaktır. 
kederek hud in büyük kısmını ter - İngilız tayyarelerinin ve diğer mü - 'Yl e r Mry~n na er ır marı Vapuru s - Şartnameler her gün İzmir ve lstanbul telefon mildürlüklerin-
ne kadar le.k~~a ve h~dudun gerisi- dafileri!l }'ültaek kabiliyetlerini, tay- Londra, 17 (Radyo) - Rusya ile b de pa;as~z verilecektir. 
Şimal ve Ba~ıltLerdı~.. . yarelerın htzlannı tebarüz etti.rmek: ticar! müz~ker-elerde bulunmak üze- atlı 4 - İsteklıl~rın mezkur Ş"~n ve saatta ilk teminat makbuzu. v~va 

.Q'emileri harb· k denızınde tıcaret te, bu arada ltt>yal Oak gemlsındekı re hır İngiliz heyetinin ){ocıkovaya Londra, 17 (Radyo) _Bir Alman banka mektubu ve dıger kanuni vesaikle İzmir telefon mildur-
•tmektıdir, 1 nıuvaUakiyetle devam 800. kişilik telefatı esefle kaydetmek hareket ettiği hakkındaki haber bu- vapuru Baltık denizinde torpillere lüğünde müteşekkil satın alma komisyonuna müracaatları ilan 

tedırler. rada teyit edilmemektedir. çarpmış ve derhal batıtıııtır. olunur. 3800 
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~lzmir Levazım Amirli~i :,atın Alma ~ 
~ Komisyon~ ilanları ~ 

lzmİı' leva::1111 onıi,.Zifii satın alma kmııisyonımdan: 
1 - İzmir mlistahkem mevki bil'likleri ha,·vanatının (400000) kilo 

kuru ot ihtiyacı kapalı zarf uı:ıuliyle ~ksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 20-Birincitesrin-939 cuma günü saat on beş buçukta 

. kışlada izmir !ernzım amirliği satın alma komisyonunda yapı
i lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (H>OOO) liradır. 
4 - Teminatı muvakknte akcesi (112)) liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . . .. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır vesıka gos

termek mecburivetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştir~k edecekler 2490 sayılı kanu!lun i~i ve üçüı:

cü maddelerinde ve şnrtnamesinde yazılı vesıkalarıyle temı
nat ve teklif mektuphrını ihale c:aatinden en az bir saat evvel 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 

5 10 14 18 3671 

lzm iı· levazım amirliği sahtı alına koınisyoıw ndan: . . . 
1 - I\1uğla, Marmaris, Milas, Küllük. ve Rodru~ garnız?nları ı~tı

yacı olan 350 bin kilo yulafa talıp çıkmadıgından bır ay mud
detle pazarlığa konulmuştur. 

2 - 21 teşrini evYel 939 gününden itibaren pazarlık yapılmasına baş 
!anacaktır. · b 

3 - :Muhammen tutarı 21 bin lira olup muvakkat teminatı bın eş 
yüz yetmiş Leş liradır. Şartnamesi ~omisyonda~ır. . A 

4 - Taliplerin komutanlık salın alma komısyonuna muracaatları ılan 
olunur 7 14 18 21 3708 

• eş -S - ~ .......,.._ 

lzmir lcvazıııı amirliği ~atm alma knınisyonımdan: 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanatınm 

(297000) kilo saman ihtiyacı kapalı zarf u:iuliyle eksiltmeye 
konmuştur. . 

2 İhalesi 20-Birinciteşrin-!">39 cuma günü saat 16 da kışlada ız-
mir levazım amirliği salın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S Tahmin edilen tutarı (5197) lira 50 kuruştur. 
4 Teminatı muvakkate akçesi 389 lira 82 kuruştur. 
5 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . . .. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır vesıka go!

termek mecburiyetindedirler. 
7 - EkgiJtmeye iştirak edecekler 2490 c:ayılı kanunun iki ve üçüı:

cü maddeleı"ndc ve şartnames:nde yazılı vesikalariyle temı
nat ve teklif mektuplarım ihale saatinden evvel komisvona 
vermis buhın:ıcnklardır. 5 10 14 18 3672 

lzmir leMwn cwı 'ı lifii ~atın alma lcomi.cıymnıııdan: 
ı _ Çanakkale nıii tahkem mevki moiörlü birliklerinin ihtiyacı olan 

85 lıin kilo benzin kapalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. 
2 - lhale:;i 20 10 9~!) cuma gi.inti saat on birde müstahkem mevki 

satın alma konı·c::~·onuncla yapılacaktır. 
3 - Benzinin beher kilosu 23 kuru~tan 19550 lira kıymet takdir e

dilmiştir. 
4 - Taliplerin belli belgeleriyle ihaleden bir sa::ıt e\'vel kapalı zarf

larını makbuz mukabilinde komisyona teslim etmeleri mecbu-
ridir. 

5 - Benzine ait şartnameleri Ankara. İstanbul ve İzmir Lv. Amr. 
satın alma komiotyonları lle Balıkesir Kor ve Çanakkale l\Ist. 
l\lv. satın alma komisyonlarında görülür. 

6 - Taliplerin muayyen olan günde komisyona müracaatları 
3 7 13 18 3639 

!::mır lrwazım ırıııirliiii ,<,c,tiıı altıw kom:ı:ı)lommdaıı: · 
1 - İzmit· müstahkı>rrı mevki m~rkez birliklerinin kapalı zarf usulü 

ile eksiltmedP bulunan 282 bin kilo kesilmiş sığır eti ihtiyacı
na talip çı!<mııdığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 24 birinci tesrin/ 939 salı günü saat on beste kışlada 
İzmir levazım amirliği satın ·1lma komisyonunda yapılacakt1r. 

3 - Tahmin edilen tutarı 70500 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası '1775 liradn-. 
e - Şartnamesi her gün komisyonda göriilebilir. .. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gos

termek mecburivetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçi1ncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve,.,ik::ıları \"e temınatı 
muvakkataları ile birlikte ihale saatmdan en-el komisyona mü-
racaatları. 3854 

lznıfr levazım amirliği satııı ılı J<t konıi.~yom11ula11: 
ı - İzmir müstDhkem me\'ki birlikleri ic;in pazarlıkla 25 bin kil•) 

mese kömürü satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin 19 birinci teşrin 9~!'1 perşembe günü !".aat on b€şle 

Kıslacla İzmir l ~vazım amirliği satın alma komisyonuna müra-
caatları. 3858 

lzmfr levazım amirlirJi satın a1nıa komisyonundan: 
1 - İzmir tayyare alayı birliklerinin kapalı zarf u:;uliyle eksiltme

de bulunan 2 ı bin kilo kesilmiş sığır eti ihtiyacına talip çıkma
dığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İha1esi 23 lıirınci teşrin 939 puzarte:'li günü saat on beşte kış
lada İzmir levazım amfrliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 6180 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçfü;ı 486 liradır_ 

5 - Sartnamesi her gün komisyondn görülebilir. 
6 - İstekliler Ti~aret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Pa~arlığa istirak edecekler 2 HlO sanlı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve~ikaları ve teminatı 
muvakkataları ile lıirlikte ihale saatmdan ev\'cl komisyona mü-
racaatları. 3g55 

lzmir levazım a mitliği satın alma komisyonundan: 
:\Iiktarı 
Kilo 

:3800 Kesilmiş koyun eti 
2850 Kesilmiş kuzu eti 
4750 Kesilmiş sığır eti 

1 - İzmir deniz komutanlığı birliklerinin yukarıda cins ve miktarı 
yazılı üç kalem et ihtiyacı açık eksiltme suretiyle yapılan mü
naka:-ıa:-;ınrla talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 20 birinci teşrin 9:39 cuma günü saat on beşte Kışlada 
İzmir levazım amirliği ~atın alma komisyonunda yapılacaktır 

3 - Tahmin edilen tutarı 4142 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 310 lira 65 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komi~yonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret oclasıncla kayıtlı olduklarına dair vesika gös. 

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 24!)0 sayılı kanunun ilti ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkataları ile birlikte ihale s:ıatından en·el komisyona mü-
racaatları. 3856 

Bot nova <ı8keri satııı almrı !wmisyonııııdan: 
Kapalı zarfla eksiltmeye konulan 125 ton yulafa talip çıkmadığından 

4/ 11, 939 gününe kadar bir ay zarfınd:ı pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. 
Kati teminatı takarrür edecek fiyatın Yüzde on beş nisbetinde pazarlığı 
müteakıp vezneye te~Jjm edilecektir. !stklilerin Afyon Kor satın alma 
komisyonuna mürac:ıatları. :1828 

Anluır palas 11 

1 
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En müşkülpesnnd!eri tatm:n edcc::k d.:··::-: :~ :-:ikemmel okn 101
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(ANADOLU) 

ikkat 
Mantoluk, Rop· 
luk erkek, kadın 
musammala.rı .. 
BAl'LAR 

için palto, par· 
desü ve eyi z 

elbise ve ağır 
1 
I 

hazır mantoları , ~ 

lbrahim ~ 
K arakasta , 
Bulursunuz 

Odunpazarı No. 12 

, 

Hüse yin Hüsnü Uzis , 

Pek büyük fedakarlıklarla \'e yalnız 939 senesi İzmir enternasyonal 
fuı.ı.rına ait olmak üzere getiı·tmeğe muvaffak olduğum 

Amerikanı 
Simmons fabrikasının 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sandalya ile masala
rını saygılı müşterilerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edilen meta
net, zarafet ve rahatlığ·ı ancak mezkur karyola ve somyalarda bulunacağı 
ve fiyatlarda bir bir zam olmadığını saygılı müşterilerime bildiririm. 

Her müşteriyi tatmin edecek şekilde yerli karyola çeşitleri ve gayet lüks 
Avrupa çocuk arabalan dahi bulunur. 
lzmir Yenikavaflar çaqısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yer i 

Hüsevin Hüsnü Uzis - . 
Memur alınacak 

P. T. T. Umumi Müdürlüğün
den: 

1 İdaremiz miinhallcrine alınacak memur ve müvezzi için müsa. 
ba!,a imtihanı yapılacaktır. 

2 bteklilcrin (hüviyet cüzdanı, mektep şehadetnamesi, sıhhat ra
poru, aşı kağıtlı. z:ıbıta ve adliyeden musaddak iyi hal kağıdı , 
askerlik \"esikası, dört fotoğrafı) ve bir dilekçe ile (halen me
mur olanların sicil ci.izdnnları ile dilekçeleri) 21 birinci teşrin 
939 cumartesi tatile kadar Vilayet P. T. T. Müdürlüklerine mü
racaat eylemeleri ve bunların 788 sayılı memurin kanununun 
dördüncü maddesindeki şartları haiz olmakla beraber devlet 
memuriyetine ilk defa gireceklerin otuz yaşını geçmiş bulun -
mamaları. 

3 - Memurluğa alınacakların en az orta (lise mezunları tercih edi
lir.) l\Tü,·ezzinlerin de ilk mektep mezunu olmaları lazımdır. 

4 - :\Hisabaka Vilayet P. T. T. müdürlüklerinde 23 birinci teşrin 
939 pazartesi günü saat on dörtte yapılacaktır. 

5 - Müsabakada muvaffak olan lise mezunlarına 20, orta mektep 
mezunlarına P. T. T. memurin kanunıı hükmüne göre şimdilik 
10 lira ve müvezzilere de yediden on liraya kadar asll maaş ve
rilir. 

6 - Sü\'ari müvezziliğini istiyenler dilekçelerinde bunu tasrih et -
mekle beraber bir hayvan tedarikini taahhüd edeceklerdir. Bun~ 
lara beş lira yem bedeli verilecektir. 

7 - Başka dairelerden naklen gelecek olanlar müsabakaya tabi ol
makla beraber kendilerine umumi hükümler dairesinde maaş 
verilir. 

8 - Müsabakada muvaffak olanların idaı·ece teklif olunacak her 
hangi bir yeri kabul etmeleri şarttır. 12 14 16 18 3756 

M. M. V. deniz levazım satın 
a ima komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 19558 lira olan 70 bin kilo toz şeker ikinci 
teşrin 1939 tarihine raslıyan perşembe günü saat on birde ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 1466 füa 85 kuruş olup şartnamesi her gün komis
yondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede· 
cekleri kapalı teklif mektuplarım en geç belli gün ve saattan biı 
saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. 13 18 23 28 8249/3771 

inhisa r la r umum müdürlüğün
den: 

1 - Keşif, şartname ve planı mucibince idaremizin Paşabahçe müs· 
kirat fabrikasında mevcud yemekhanenin müdürlük binasına 
tahvili ve tadili işi 21/9/939 tarihinde kapalı zarfla ihale edile
mediğinden yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 28755.84 lira muvakkat teminatı 1781.69 liradır. 
3 - Pazarlık 19/ 10/939 perşembe günü saat cm dörtte Kabataşta 

levazım Ye mi.ib.'.lyeat şubesindeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

4 - Şnrtn"meler her gün levazım şul:::>i veznesinden ve İzmir An· 
k~-q baş mCdUrlflderinden ırn J-uruş mukabilinde alınabilir .. 

G - !s hiil r;n pazarı k icin tA• ·.., Adilen gün ve saatta yüzde yedı 
buçuk güvenme ı. . .r .. ...! lıırlikte mezkftr komisyona gı:ılme-
lad i ı\n oluntır. 11 1~ 16 18 815913727 

18 Teşrinievvel 1939 Çarşamba 

• V. F. Henri Van Derze Sperco vap ur acentesı 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESİ «ADRlATlCA» SOC. AN. Dl 

NA VİGAZJONE 
Amerikan Eksport Lines, İne. «CALDEA» motörü 25/10/39 ta-

Nevyork için rihinde beklenmekte olup CenoV'• 
«EXPORTER» vap. 27 ilkteşrine ve Marsilya liman l arı için yük ala• 

doğru bekleniyor. rak hareket edecektir . 
hFXSİRİA» vap. 29 ilkteşrine doğ-

ru bekleniyor. !TALİA - SOCİET A ANONİMA Pİ 
NA VIGAZ!ONE 

«VULCNlA» motörü 20/10/39 ta• 
rihinde Tiryesteden Nevyork limanı 
için hareket edecektir. 

ARl\fEMENT DEPPE, ANVERS 
Anvera için 
«ESP AGNE» vap son teşrin baş

langıcında bekleniyor. 

D. T. R. T. 
Tuna limanları için 
«TİSZA» mot. 19 ilkteşrine doğru 

bekleniyor. 
«DUNA» son teşrin başlangıcında 

bekleniyor. 
c:KASSA» mot. Son teşrin yarısın

da bekleniyor. 

Service Maritime Roumain 
Köatence Kalaa ve Tuna limanları 

için. 
«CİTUZ» vap. 2 sonteşrine doğru 

bekleniyor. 

Ste. Commerciale Bulgare de Na

«SATURNİA» nıotörü 1/ 11/ 39 
tarihinde Tiryesteden Nevyork li • 
manı için hareket edecektir. 

c:REKS» motörü 1/ 11/ 39 t arihin· 
de C'enovadnn Nevyork limanı iç İJI 
hareket edecektir. 
«NEPTUNİA» motörü 19/11/ 39 

tarihinde Tiryesteden cenubi Ame • 
rika limanları için hareket edecek• 
tir. 

İlandaki har eket tar ihleri ile na\'• 
tun lardak i değişikliklerden acente
miz mesuliyet kabul etmez. Daha 
fazla i::afsilat için İkinci kordonda 
FRATELLI SPERCO vapur acente
sine müracaat edilmesi r ica olunur. 

TELEFON - 2004 • 200S 
vigation a vapeur 

Haifa lskenderiye ve Port Sait için --------------
cBALKAN > vap. halen limanımız Olivier ve şürekası 

Limited 
dadır. 

Armemet Tewık Mabro VAPUR ACENT ASI 
Beyrut ve İ skenderiye için 
«LESBOS:. Vap. 18 ilkteşrine doğ! 

ru bekleniyor. Atatür k caddesi Rees bin ası 
Tel. 2443 

Vapurların isim ve tar.ihleri hak
kında hiç bir taahhild alınamaz. 

Londra ve Liverpo! hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurları
mız sefer yapacaklardır. TELEFON : 2007 - 2008 

~ 

1 Alsancak 
İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

·-EGE-· 
Hususi H r:ıstahanesi 

SAHİBİ 

1 
Doktor Operatör I 

-ADiLBiR-
lzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek U:ıere 

hazırlanan ve her türlü fenni tekamülat, konförü ve kalorifer, ront 
ken ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan Ei'e hu•u•i ha•taneai 
Alsancak istasyon karşıaında açılmıttır. 

Her ı,ubeye aid hastalar kabul ve ınütehaaaıaları tarafından te -
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

F ak1r hastalar için her gün sabahları muhtelif 
şubelere ait poliklinik de yapılacaktır. 

•• TELEFON: 2918 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

Memleket hastahanesi operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı Ja
kinyon apartmanında k abul eder. 

Telefon: 3537 

UoR.tor 
Bakteryolog 

A. Kemal T onay 
la.lafla. .ı... lrıutahklq 

~:.:ı. , .. .ı- altelie-

(Verem ve saire ) 
BMmahane polİI brakoha ,... 

11mda '1 tT 

Telefon: 4115 

f Asabiye Mütahassısı 

Dr. Cahit Tuner 
Her gün aaat 3 ten MJnra Şam• 

h sokak (Üçüncü beyler) No. 19 
da hasta kabul ve tedavi eder • 
Elektrik tedavileri tatbik eder.· 

Tel: 3559 

- Operatör,---• 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Mem1eket hastanesi f;a§ta!;ibl 

2 inci Beyler sokak furun karşım 

No 25 

Eksir Şahap 
Basur memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek· 
/iği, iştihayı arttırır 

lzmir Telefon müdürlüğün. 
den: 
Malzemenin nevi Kutur Mııctar 

Çıplak hronz tı~ı 1,5 mim 300 Kg. 
Çıplak bronz tel 2,5 m/ m 1000 Kg. 
Galvanizli çelik tel 5,1 m / m 2000 Kg. 
8 tonluk ~alvanizli celik tel halat 7X2,2 m / m 500 Kg. 
6tonluk galvanizli çelik tel halat 7X3, m/ m 200 K~. 
Kapalı kalaylı bakır tel 1,5 m/ m 2000 

1 İdare ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı olan altı ka!C!m 
telefon teli açık eksiltme ile !".atm alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (3Hl5) üc bin yüz doksan beş lira, muvakkat 
teminatı 239 lira 63 kuruş olup eksiltme.>i 21/11/939 sah günü 
snat on beşte İzmir telefon müdürlüğü inasında muteşekkil 
:<atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuzu ve~·a banka mektubu 
ve diğer kanuni vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona mfi
rncaat edeceklerdir. 

4 - Şertnameler her giin İzmir Ye İstanb• l telefon müdürlük)P,rin-
de- parasız verilecektir. S 18 2 rn 3569 


