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Beri in Konf er nsı (~~Y.)G~~9J/ngiliz tayyare erı 
rihli ubah Fransız resmi tebliii : 

Gece kayde değer hiç bir faaliyet H .k JA d b• d•kk ti t ·ı tarla• 
Alman)'a, Jngiltereye hiç bir şe)' yapamaz 01;~, (Radyo) -Alman bat- arı u .~ e .. it ı ~ e or~ı 

kumand~nııtının tebliği: sını gormuşler ve tıcaret fılosunu 
Hitlerin Zorda olduğu ve yakında Rayştağı toplayıp, in- k.;;7;;:~·ı:ı:~:;, o'i":.m~;:~nd• batmaktan kurtarmışlardır 

·ı f h ·ı" d v • •• } • Paris 24 (Radyo) - Cephede gı tere Ve fansaya resmen arp) an e ecegt SOY CDIYOl Forbah;n garbında oldukça büyük 

Demir güğümle 
Londra, 24 (Radyo) - Yorksir 

gazetesi; Berlin konf eransındaıı 
bahsederken, Hitlerin zorda olduğ•J· 
nu ve İngiltere • Fransa - Türkiye 
paktından sonra italya ile ispanya -
nın bitaraflığına karşı Almanyanın 
takip edeceği hattı hareketi tayin i
çin nazj teşkilitiyt.e temasa gelme.ıc 
lüzumunu hissettiğini yazıyor. 

Londra, 24 (Radyo) -Deyli Merl 
ırazetesi; Hitlerin, gelecek ayın 15 
inde Rayiştag meclisini içtimaa da
vet ederek, ingiltere il~ Fransaya 
resmen harp ilin edeceğini yazıyor. 

Paris, 24 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Bu sabahki Paris matbuatının tef
•irleri: 

Alman Führeri ile nazi partisi mü
messilleri arasında aktedilen Berlin 
konf eranaı Paris matbuatı tarafın -
dan reniı tesfirlere mevzu teşkil et
mektedir. Bununla beraber bütün 

tOprak testi! 

df pi oma tik muhabirler hadiselerin • 
vaziyetf aydınlatmasına intiza11en Alman batkaman•anı hari&a üzerinde Hitlere izahat verirken 
••dece tahminlerle iktifa ediyorlar. ve, harbin karada yapılacağı fikrin~ yı mevzuu bahsederek bunlar arasın 
Muhakkak olan bir nokta varsa Bay d~ olduğunu söyledikten sonra diyor da bir mukayese yapıyor ve tam ma
Hitlerfn altı hafta &üren harpten son kı: nasiyle demir güğümle toprak teati 
ra Alman etkin umumiyesine ehem- cBazıları Hitlerin her şeyden ev - arasında bir çarpışma dedikten aon
mlyet vermek mecburiyetinde bulun- vel ablukasından korktuğu ingilte - ra ilave ediyor: 
dutu keyfiyetidir. reye karşı bütün gayretini teksif e. Çünkü ingilterenin hadsiz hesap-

muharebe vukubulmuştur. Bu muha-
rebe, Varnd ormanının şarkında ve 
Alman arazisinde olmuştur. Alman
lar Fransız kuvvetlerini Alman top
raklarından çekilmeğe mecbur et -
meğe çalışmışla~a da ~ir şe~· yapa -
mamışlardır. Şıddetlı yagmurlar, 
mücadelelere ve cephe arkasında fa
aliyete mani olmaktadır. 

Paris, 24 (Radyo) - Havas Ajan
sı cephe vaziyeti hakkında yarı res
mi ~u tebliği neşretmiştir: 

Yirmi eyltlldenberi cephede hü -
klim süren sükunetin artık deYam f't
miyeceği anlaşı!nuştır .. Çiınkü A)man 
kuvvetleri tahsıdatını ıkmal etmış sa
yılıyor. Dlin gece Novmen Klentte bir 
kaç müsadE1meden sonra Alman kıta
arı bii\•iik bir muharebe yapmışlardır. 

Bu mu.harebe, çok şiddetli olmuştur. 
C<!pr.~de en bil~ iik muvaffakıyet, Sar 
ile Mo.,el arasındaki sahanın garp kıs
mında cereyan etmiştir. 

Fransız kuvvetleri, dün Almanlar- . l~sil~~ ta~y~~le~i 
dan bir çok esir almışlardır. Bir şey Londra, 24 (~adyo) - ~ır mgılız nız uzerınde A!manl~r tarafından 
söylemek istemiyen esirler, yalnız ıo- muavin hava fılosunun, . tıcaret. g": konulmu~ serserı mayınler rörmlt ve 
ğuktan ve fena ~dadan şikiyetçi ol- milerinden mürekk.cp bır kafıleyı ticaret gemilerinden mürekkep fHo
duklarını bfldirmiılerdir. muhtemel bir tehlıkeden kurta~mış ya bunlann yerini haber vermfftlr. 

olduğu inailiz istihbarat nezaretı ta- . . 1 dex.ı....ı--~ ---===**= rafından haber verilmektedir. Mua- Tıcaret fıloau, yo unu • ._ .... _. _ 

Başvekilimize vhı filo, kontrol uçuıu yaparken !:o tehlikeyi atlatmı§tır. 

ıınc.ıaor bu nokta ha'klmtda ez. deceiini ve ondan sonr• Fran!Wlya ~ menabii vardır. Ve Avrup• bit 
cümle diyor ki: harp ilan edeceğini kemali ciddiyet- raf devletleriyle yapacai'ı mfl~adele- Fuar komiteai refsf Dr. ;B. Deh 

. «Daha düne kadar üçüncü Jleisc - le söylüyor. Bu değersiz sözlere hiç terin azalmasından mütevelhd kQ - Uzun bqkanbtmda toplanarak 989 • b • k .JS 

Bitaraflık kanum• 
hın mutlak hakimi Han Hitler Al- kimse kulak asmasın. Çünkü Alman- çük ıkıntıya kolayca tahammül e- fuan hakkmda bapeldlimize tak- Ld..,ilıanın mil.zakeresı ıtme uz•· 
man milJ.etinin aksülimellerini na - ya ingiltereye ve onun denizler ha- debilir. dim edilmek Uzere hazll'lanan rapo- T 
z~rı itibare almak mecburiyetinde - kimiyetine k. rsı hiç bir şey yapa - Berlin, 24 (Radyo) - Alman gaze- ru tetkik ve kabul etmittfr. Bu rapor- • • k b 1:~ muhakkaktır 
dır. Diter taraftan şurası muhak- maz. K rada btiyilk bir taa.rruz ya - teleri, B. Jrtlerin umumi vaziyet et- da ayni zamanda 1940 fuannın da- re prO}enın Q U U 
kaktır ki Hitler komünizmin Alman- pılacaktır. rafında Hnriciy<' nazırı Von Ribbent- ha mükemmel olması huı~aunda a- . • g· a i duju teeyyüd etmişse de bu ProJ• • 
'Ja Uzerinde nüfus tesis etmesini çok Epogue gazetesinde Bernard La- rop ve Mo kova, Roma, Ankara Alman hnacak tedbirlere ait izahat verilmiş ~a~ın~o';; 21 \A."k) naate ~ö:e nin ıo gün evvel tahmin edildiii k• 
f,na karşılıyan rejim istinatgahı At- vergue, abluka ile mukabil abluka- -Devamı 3 ncü ıahifede - ve devletten rica edilen yardımlarda ~~ efl e: k ası h:kı ada yapılan dar bUyük bir ekseriyetle kabul • • 
nıan zimamdarlarından bir kısmı ile oo - zikredilmijtir. 

0 
rak ı anbun~ ft n k dilmiyeceği anlaşılmıştır. Bazı kim-

~atışma halindedir. s t R . -. . . . ~ za e~el~r u a a so.na erece - selerin kanaatine göre temin edile • 
Petit Parisien gazetesinde Leon Bo- ovye 0 O sya 1.9~6 senesınde ızmır yanrınlıkla- ti~. ProJenın kab~IO l~hı!1d; b~yil~ k ekseriyet 10 veya 20 reyi aecmi-

urgeus diyor ki: ~ n ıçınde kurulan kültürpark ve iz- bır ekseriyet temın edılmıştir. Şımdı ce kt· Mebusan meclisindeki mu., 
cSovyetlerle dostane siyasete k _ _ mir enternasyonal fu~n için şimdiye mebusan meclis~de yapılacak m~ • ~e~ef :~~ artması ıu sebeplere ...., 

:tı yapılan iddetli ve müteaddid t:!. • • 00 ~adar yapılmış ola!! ışlenn 4000000 z~kereler alika ıle beklenmekt~dır. fı~e~:edir: . • 
1 kitlere cev~p vermek hususunda Al- lngıltere ve F r ansaya karşı hasmane lıra tutarı~da. ?ld~g~ eksperler ta- Lıd~rle! tarafından yap~la~ ~ahkıka~ d 1-Ayan meclisindeki infira~ 

man ba vekili sıkıntıya düşmüş rafından bıldınlmıftir. 1940. fuan netıcesınde Pfttman proJesının kabu. -0..amı 
3 

ne& aahif ... _ 
böylece k'omUnizm her zamankinde~ b• • t J ...,. kt ~ıklan devam etmektedır. edilmesi kuvvetle muhtemel bulun 
daha kuvvetle muhalif olduğunu ve ır vazıye a mıyaca 11 Al B l · t alı 
casiyle tatbik edilen muvakkat bir Londra, 24 (Radyo) - Bazı gaze- Sovyet Rusya hesabına Holla1!,da .-: şimdiki siyasetinin acil zaruretler il- manya u garıs anı .• 
mahiyet taşıdıw nı meydana koymuş- teler, Sovyet Rusyadan Almanyaya devlet bankasına yatırılmış oldugu- ' 
tur. Stalin di~~omasisinin mehareti 17,5 vagon altı!1 gönderildiğini raz- nu, Sovyetlerin, müttefiklere karşı ? 
bugün Alman hariciye nezaretinin mılşardır. Deylı. Te1gra~ gaze~esı, ~u hasmane. hareketler yapmıyacakla- k e e t • 
tahminlerini aşmakta ve Berlin faz. paraların Almanyaya gönderılmeyıp rını yazı~or. etme mı ıs ıyor 
la faal ve sıkıcı olduğu meydana çı- =<>o e 
kan bir dostun hizmetlerinden nasıl Re b k 
istifade edecetini bilememektedir. ı entropun nut u Bourgeusun mütaleası bu yolda-
dır. Esasen Berlinin büyük konseyi • 
nin varacağı neticeler hakkındaki 
lrıUtaJealar pek muhteliftir. Paris • 

~e:;~:::~n;;~;;~~.i~~:ı~~~ !e~ Aln1anya hariciye nazırı, harbin lngilte 
tı ece ıiddetli bir harbe baelıyaca- f d h } d .., . dd• d. 

;ı:r:1ezındedir.. re tara ın an azır an ıgını ı ıa e ıyor 
re ~azetesınde GOatave Ha---.__ 

Gö elsin ithamları 

Kö1e lvanof yeni kabineyi teşikil etmiş ve nazırlar, 
kral Borisin huzurunda yemin vermiştir. 
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! Komisyonu ilanları l 

lznıir leı•azım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu ihtiyacı için 82700 aded boş çuval pazarlık suretiyle satın 

alınacaktır. 
2 - ihalesi 28 birinci teşrin 939 cumartesi günü saat onda lzmirde 

kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 34754 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçası 5213 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görlüebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

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

maddelerinde yazılı vesikaları ve teminatı katiyleri ile birlikte 
ihale saatından ev,·el komi:ıyona müracaatları. 

lwıir uvazrnı amirliği ,'fafın alma komisynnttndarı: 
1 - Ordu ihtiyacı için muhtelif cins 48000 aded boş çuval pazarlık 

suretiyle satın alınacaktır. 
-2 - İhalesi 28 birinci teşrin 939 cumarte!!i günü ~aat ııno da tz

mirde kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen tutarı 27753 liradır. 
.C - Teminatı katiye akçası 4163 liradır. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda göriilehilir. 
6 - istekliler ticaret oda~ında kayıtlı olduklarına dair vesika gö!\

termek mecburivetinderlirler. 
7 - Pazarlığa istirak edecekler 2490 ~avtlı kanunun iki. ~e Uqi.i~cü 

maddelerinde vazıh vesikaları ve teminatı kntin~lerı ıle bırlık
te ihale saatı~dan evvel komis~·ona miiracas.tlart. 

lzmir levazım amirliği Rafın nlma komi.'fJ/Ofl?trıdan: 
1 - Ordu ihtiyacı için muhtelif cins 120000 aded boş çuval pazarhk 

suretiyle Ratın alınacaktır. 
2 - İhalesi 28 birinci te~rin 939 cumarte<ıi giinü saat on birde fz

mirde kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 53360 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçası 8004 li"adır. 
5 - Sartnamesi her giln komi<ıyondn giirülebilir. 
6 - İstekliler ticaret oda!lında kayıtlı olduklarına dair vesika gfüı

termek mecburh·etindedirler. 
7 - Pazarlığa iRtirak edecekler2490 sayıh lnnnnun iki ve i.içiindi 

maddelerinde yazılı vesikaları ve teminatı k:ı'i\•eleri ile bir
likte ihale saatından evvel komisyona müracaatları. 

lımir levazım a.mirliği satrn olma komi.'fuomınricın: 
1 - Ordu ihtiyacı ic;in muhtelif cins 22500 aded boş çuval pazarlık 

suretiyle satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 28 birinci teşrin 939 cumarte!'li giinii saat on ikide f z

mirde kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komi~yonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 13477 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçası 2022 liradır. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görf\lehilir. 
6 - lsteelcliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Od\T'C'i\ 

maddelerinde yazılı vesikaları ve teminatı katiyleri ile birlik
te ihale saatından evvel komisyona müracaatarı. 

lımif' levazım amirUği sa.tın alma k~;;iR11on.undan: 
1 - Ordu ihtiyacı için muhtelif cins 83357 aded boş çuval pazarlık 

ıuretiyle satın alınacaktır. 
2 - ihalesi 28 birinci teşrin 989 cumartesi günU saat 10/30 da İz

mirde kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 40898 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçası 6135 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 -.- istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindeclirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 s:ıyılı kanunun iki ve iidi!lcil 

maddelerinde yazılı vesikaları ve teminatı katiyeleri ile birlik
te ihale saatından evvel komisyona müracaatlnrı. 

Bonıova askeri satın alma komitıyonuncuw: 
1 - Açık eksiltme suretiyle münaka"ada bulunan 4S ton kıtru ota 

gününde isteklisi çıkmadığından on gün temdidle ihale<ıi ~VlO' 
939 cuma günü saat ona bırakılmı!!tır. 

l - Umum tahmin tutarı 2040 lira olup ilk teminatı 153 lirndı,.. 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üclindi 

maddelerindeki yazılı ve teminatları ile birlikte Bornova a,;keri 
satın alma komisyonuna gelmeleri llan olunur. 3fl44 

Bornova askeri satın alma knmis11rnıundmı: 
1 - Açık eksiltme suretiyle münakasada bulunan 4!)500 kilo km·ıı 

ot.a ~nünde isteklisi çıkmadığından on giin tem<lirl!P ihale=-i 
2 ikinci teşrin 939 perşembe günü saat on bire bırakılmıştır. 

2 - Umum tahmin tutan 1980 lira olup muvakkat teminatı 149 
liradır. 

S - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üdincii 
maddelerindeki yazılı vesikalarla ,.e teminatları ile birlikte 
Bornova askeri satın alma komisyonuna gelmeleri ilaiin olu-
nur. 3940 

Bonıova askeri. Batın almaı komisııon11ndnn: 
1 - Açık eksiltme suretiyle münakasada bulunan 63 bin kilo yulafa 

gününde isteklisi çıkmadığından on gi.ln temdidle ihalesi 2 ikin· 
ci tefrin 939 perşembe günü saat on dörde bırakılmıştır. 

2 - Umum tahmin tutarı 8465 lira olup muvakkat teminatı 260 li
radır. 

1 - EU!ltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçUncü 
maddelerindeki yazılı ve~ikalarla ve teminatları ile birlikte 
Bornova ukert satın alma komisyonuna Jrelmeleri ilin olu 
w~ ~41 

Bortl011a aakeri ıa.tın alm.4 komi.ıı11M1undmı: 
1 - Kapalı zarfla münakaAda bulunan 306 ton kuru ota gününde 

ist.ekliıi çıkmadığından işbu ihtiyaç bir ay zarfında pazarlık 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - ilk pazarlıj1 1 ikinci teşrin 939 çarşamba günü saat onda yapı
lacaktır. 

S - Umum tahmin tutan 12240 Ura olup muvakkat teminatı 918 
liradır. 

4 - EQiltmeye iştirak edeceekler 2490 sayılı kanunun iki ve Oçllncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla yukarıda ya
zılı teminattan ile birlikte Bornova askeri satın alma komisyo-
nuna aelmeleri ilin olunur. 8942 

1.tonıova a.skeri ıatuı alma konıisycmundan: 
1 - Kapalı zarfla münakasada bulunan 125 ton kuru ota gllnfinde 

isteklisi çıkmadıiından işbu ihtiyaç bir ay zarfında pazarlık 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - ilk pazarlığı 1 ikinci teşrin 939 çarşamba dnO saat on altıda 
yapılacaktır. 

1 - Umum tahmin tutan 5312 lira olup muvakkat teminatı 898 
liradır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ild ve tlcflncfl 
maddelerindeki ~·azılı vesikalarla ve teminatlan iJe birlikte 
Bornova askeri satın alma komisyonuna gelmeleri filn oba· . . ~~ ~~ 

lımw levazı mamirliği satın alma komi •ıomnulaıı : 
190 ton kuru fasulye alınacaktır. Kapnlı z· .. ..,,:t "ksiltmesi 2~.'1O 1!'~!' 

perfembe günfi sat on beşte İstanbul Topha~:;dt: levazım arnfrlft: ~=-~~!r. 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 24700 liradır. ilk teminatı 1~52 llrll • ı..~1ruş
bır. Şartname ve nilmuncsi komisvonda görülebilir. İl'teklllerin kr :ıunt 
vesflCalariyle beraber teklif mektuplannı ihale saatınclan b:r ıııaat tH'\•el 
ı.nıuı.,oua vermelerl. 11 17 21 25 

(ANADOLU) 

lzmir levazım amirliği ıatm alma lı:omisyonımdan: 
140 ton bulgur alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 26-10-989 perşemb~ 

gilnil saat 14,30 da tophımede istanbul levazım amirliği satın alma komisyo 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 17150 lira ilk teminatı 1286 lira 25 
kuruştur. Şartnamesi ve numunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale natından evvel 
komisyona vermeleri. 11 17 21 25 

lzmir laa::ıuı amirliği satın alma komi.<Jyo,ıuııdarı: 
1 - Bergama garnizon birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan 600 

fon linyit kömürü kaplı zarfla ek~iltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 9000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 675 liradır. 
4 - İhale 3/ 11/ 93!> perşemhe günü saat on beşte Bergama satın nl· 

rna komisyonu binasında yapılacaktır. 

5 - Evsaf ve şartları her gün komisyonda görülebilir. 
6 - Taliplerin belli belgeler ve muvakkat teminatlarını ihale saatın

dan evvel en geç bir saat evveline kadar komisyona makbuz 
mukabili teslim etmeleri. 17 21 25 31 

lzmir leııa-:ım rımirliği satın alma komis11onurıdan: 
1 - Çanakkale Milstahkem mevki birlikleri hayvanatı ihtiyaçlan 

için aşağıda cins ve miktarları yazılı yulaflar kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Her kıtanın ihalesi hizalarında gösterilen gün ve saatlarda 
Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - f .,• 0 klilr>•·i•l rıfl'lkfır hırihte teminat akçaları ve ihale kanununun 
iki ve üçüncü maddelerindeki vesaikle birlikte ihale saatından 
l ı ~;~ı at enel tcıniııaL ve teklif mektuplarını komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 

Muhammen Muvakkat 

Garnizon Kilo 
Ezine top 

bedeli teminatı Tutarı 
Kr. S. Lira Kr. l..ira Kr. 

. 
ihalesi ve şekli 

V. F. Henri Van Derze Sperco vapur acenteJ 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi cADRIATICA» SOC. AN. Dl 

NAVIGAZIONE . 
Amerikan Eksport Lines, İne. BOLSENA vapuru 24/10/989 ıad, 

Nevyork için hinde beklenmekte olup Karadenl' 
~EXPORT~R> vap. 27 ilkteşrine limanları için yük alarak hare 

dogru beklenıyor. . 
hFXSlRlA> vap. 29 ilkteşrine doğ- edecektır. 

ru bekleniyor. GALİLEA vapuru 26/10/ 939 t'9 

ARMEMENT DEPPE, ANVERS 
Anvera için 
«ESPAGNE> vap. son teşrin baş

langıcında bekleniyor. 

rihinde beklenmekte olup Adriya 
limanları için yük alarak hareket M 
decektir. 

DlANA vapuru 30/10/ 939 tarl" 
hinde beklenmekte olup Adriya 

D limanlarına yük alarak hareket •• . T. R. T. 
Tuna limanları için decektir. 
«TİSZA> mot. 19 ilkteşrine doğru CALDEA motörü 30/10/939 ta• 

bekleniyor. rihinde beklenmekte olup Cenova ft 
«DUNA> son teşrin başlangıcında Mar!-'lilya için yük alarak hareket 

bekleniyor. d kt" 
KASSA t S · ece ır. 

c . > mo . on teşrın yarısın- ECİTTO tö il 8/İk" •t . ;8' 
da beklenıyor. mo r ıncı efMD 

tarihinde gelerek Pire; Brindizi; 'fı 
Senice Maritime Roumain 
Köatence Kalaa ve Tuna limanları 

için. 
«CİTUZ> vap. 2 sonteşrine doğru 

bekleniyor. 

netlik ve Triyesteye hareket edece 
tir. 

SATURNİA motörü 1/TeP"inl 
sani/939 tarihinde Triyesteden Ne 
yorka hareket edecektir. 

Ste. Commerciale Bulsare de Na- NEPTİNlA motörü 19/Teşrinill'" 
visation a vapeur ni / 939 tarihinde Triyesteden Cenll' 

Ha ifa lakenderiye ve Port Sait için bi Amerika limanlarına hareket 1 .. 

alayı 763000 4 50 2575 12 31335 00 

1215 00 16200 00 

, cBALKA.N'> vap. halen limanımız decektir. 
10/ 11/ !'139 10/ 30 da ka- dadır. 

pah zarf 
ı Ecab:ıt 360000 4 50 10/ l 1/ 939 11 kapalı 

• 
zarf 

25 ~1 4 8 
. , .. ' ,>,;'J• ~ .•.• .. ~_>.ı ~::'·· •, ... • . . . • Dikkat 

Rop· 
luk erkek, kadın 

musammal · rı .. 
BAYLAR 

!çin palto, par· 
desü ve eyi 

elbise ve ağır 
hazır mantoları 

lbrahim 
Karakaşta 
Bu·u~sunuz 

. 
lstanbul Jandarma satınalma 

komis}'onundan: 
1 - Muhtelif reııkl<: 46,916.000 kırk altı milyon dokuz yüz on altı 

bin metre makara ipliği k:q.ıalı zarf eksiltmesiyle satın alınacak ve eksilt
mesi 4 -ikinciteşri n-Ua!l tarihine rastlıyaıı cumartesi günil saat 11 de Tak
sim - Ayazpaşad:t j~ııclarma ınıntaka komutanlığı binası içindeki komis
yonumuzda yapılncr.ktır. 

2 - İpliklerin muhammen bedeli 17218, on yedi bin iki yüz on sekiz 
lira 17, on yedi ve ilk teminatı 1291, bin iki yüz doksan bir lira 28, yirmi 
sekiz kuruştur. 

3 - Şart kağıdı her gün komisyonda görillebilir. Veya parasız alına
bilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde ilk teminatı 
da havi teklif mektupla rını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar ko-
misyonda bulundurmaları. 20 25 28 ı 8467-3818 

iz mir D ~fterdarlığından: 
İcar • Muhammen B. 
No. Lira K. 

541 
542 
543 
544 

545 

546 

547 
548 

549 
550 

Hükumet avlusu içinde bila No. lu büfe 550 
Şehitler Altın sokak egki 33, yeni 27 No. lu dükkan 48 
Birincikordon Balıkhane altında 9 No. lu dükkan 135 
Bornova ikinci kürt sokak 2 eski No. lu hane 81 
Karşıyaka Bostanlı Mektep sokak 125 eski No. Ju 
dükkan 12 

00 
00 
00 
00 

00 
(Altındağ Sineklitepe Tepecik sokak eşcarı havi 
(82,5 dekar arazi.. 80 00 
Kağıthane M. Çatalçeşme sokak 282 eski, 3 tajh hane 20 00 
Bozyakada bila No. lu 100 dönüm 91900 metre mu-
rabbaı mer'a 51 00 
Bayraklı Haliliye sokak 12 eski, 6 taj No. lu hane 15 00 
(Mersinli Halkapınar istasyonu civarında 1201 No. 

( lu Dereboyu sokak 19/ 1 N. Ju, 30 dekar çayırlık 26 00 
651 Gaziler M. Sinekli cad. 24 künyede 4 dönüm tarla 5 00 

Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarları 15-10-939 tarihinden iti
baren 19 giln müddetle açık arttırma usuliyle müzayedeye konulmuştur. 
İhaleleri 2-11-939 tarihinde ı>erşembe günü saat 14 de milli emlak mü
dürlüğünde yapılacaktır. Taliplilerin yüzde 7.5 depozito akçesi yatırarak 
yevmi mezkQrda milli emlak ınOdUrlüğünde toplanacak olan satış komis-
yomına müracaatları ilin olunur. 15 25 3814 

Istanbul belediyesinden: 
Şartname 
Bedeli 

ilk 
Teminat 

keıif 
Bedeli 

-ı:wı 

ı.10 1661.64 22158,93 Beyotlunda, Tünelde, beledi-
ye ıokaiında yaptırılacak tah
!il ıubesi binası. 

1,18 1688.88 221511.67 Fatihte yapılacak belediye tah-
sil şuh!>i lJjnası. 

Keşif bedtılleriyle ilk teminat miktarlan yukanda yazıı itler kapalı 
za.rf ehıiltmesine konulmuştur. İhale 81-10 r,a9 salı gilnQ saat 15 t.e is
tar.b~! bclecii~·"'"i :.laimt enctimeninde yapıl~aktır. Taliplerin ihaleden se
k!r. ı;ll~ cn ·el !c!l "şle:- i ı . ii tliir!C~Or. " ""!"'·:racaatla alacaklan fennt ehliyet 
vesibıl<ır: ve ilk teminat ır. . l ·"ıt :- ·r ,.,. 1ı1ektupları ile 2490 No. lu. kanuna 
rörc hm:1r:1yacakları kap : ı ; :- ı .iarını ihale giinil sat 14 e kadar istnbul 
beled?yesi daiınt ı:~: :: .. : :::.ı c vermeleri. 16 20 25 28 8882-8794 

Armemet Tewık Mabro İlandaki hareket tarihleri ıle naf-
Beyrut ve t~kenderiye için lunlardaki deği~ikliklerden acen~ 
cLESBos~ Vnp. ıs ilkte~rine doğ nıiz mesu!iyet kabul etmez. Dabt 

ru bekleniyor. faz1a cafsilat için ikinci kordonda 
Vapurların i..,im \'e ta .. ihleri hak- FRATELLI SPERCO vapur acentr 

kında hiç Lir taahhüd al.namaz. sine müracaat edilmesi rica olunur. 
TELEFON: 2007 - 2008 TELEFON - 2004 • 2ool 

• 

Olivier ve sürekası .. 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2•143 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurları

! mız sefer yapacaklardır. 

Alsancak 
istasyonu Karıısında Yeni Açılan 

Eksir Şahap 
Bnsıır memelerini gi 
-lerir. Kuvveti, erkek 
/iği, iştihayı arttırır 

·-EGE-
Hususı Hastahanesi 

SAHİBİ 

Doktor Operatör 

ADiLBiR-
lzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek üzere 

hazırlanan ve her türlü fenni tekamülat, konförü ve kalorifer, ront 
ken ve elektrik tedavileriyle miicehhez olan Ece huauai haataneal 
Alııancak iataayon karşıaında açılmıtbr. 

Her ıubeye aid hastalar kabul ve mütehaaaıaları tarafından te. 
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün sabahları muhtelif 
şubelere ait polik'inik de yapılacakbr. 

•• TELEFON: 2918 

LJ011tor 
Bakteryolog 

A. Kemal Tona, 
.. ,.... l&1sm butabklal ....._ 

(Verem ve saire ) 
a..-haM pola ..... ,.. .... ,. 

Telefon: 4115 

oktor 

M. Şevki Uğur 
Bir inci sınıf dahili has· 
talıklar mlltehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 3286 

Hastalarını sabahtan itibaren 
ve ~ece vakti kabul ve muayene 

eder. 

Fl!HMi 

Asabiye Mütahasaııı 

Dr. Cahit Tune 
Her sGn aaat 3 ten aonra S..11""1• 

b aokak ( OçGncU beyler) No. 1 
da haata kahul ve tedaYI eder. 
Elektrik tedavileri tathlk ...... 

Tel: 3559 

.----Operatör---.. 
Cevdet Muatala 

CÖNENDEN 

llemleket hutanul tiqtabll»I 

2 inci Bı1Ier 10kak flU'1lD a,... 
No. 21 

Operat6r 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

Memleket haatahaaeal opera 
Hastalannı her a1ln 8 ten IO 

Birincikordonda 812 numaralı ı 
kinyon apartmanında kabul edef• 

Telef on: 3537 

Makine Tamirhanesi 
işi gilnOnde teslim etme~ prensip edinen ve bu• 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
Kestane pazarı demirciler 67 - 69 Telefon: 8993 


