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1 
N e .f r i J' a t M li d ü r ü s. D. S. D. 

HAM D N uz HE T ~.AN ç AR cumartesi Sabah: 6,32 iftar 17,26 
Abone • { Senelifi ' • 1400 kuruı 
Şartları ~ Altı aylıtı 800 kuruı 28 Öğle :12, 8 Yatsı : 18,56 

Yabancı m~mleketler iein 27 liradır İ 15 6 J k 4 54 
iDAREHANE: lltiııci Beyler sokak. İzmir T eş. evvel kindi: ' msa : , 

Tlf. 2776 Tla. (ANADOLU-lzmir) P. kutusu 405 9 Nüshası her yerde 5 kuru.ttur 
(ANADOLU) Matbaasında baıılmıttU". _ Her gQn sab'ahlan İzm.irde çıliar 11 ut az.etedir~-:---- - 193 GünU e mi nushalar 25 kuru tur 

Papa, Almanyaya Şiddetle Hücum Etti 

iki bin tayyare ile lngiltereye hücum etmek imiş! 

Hollanda hudutlarında 18 fırka 
Alman askeri yığıldı 

Müttefiki er de, esaslı ter
tibat almış bulunuyorlar 

karışmıyacak 

Vilna 

Ve Amerikanın yardımından Qmi
var olduğunu söyledi 

Bayramımız 
Bugün öğleden sonra saat 13 te 

başlıyor 
lzmirliler büyük bayram için hazırla11dı . 

Cumhuriyetin on altıncı yıldönilmü bayramı bu~ilf! saat ıs de batlı· 
yacak ve pazartesi günü saat 24 e kadar devam edecektır. Bayr~m ~tlna-
sebetiyle resmi daire ve müesseseler, mekU:pler kapahdı~. Şehır,. bualll 
sabahtan itibaren büyük bayram münasebetıyle siislenmege başla~r. 
Herkes evini, mağaza ve dük.kanların~ biribirine .rekabet ede!cesıne ~a... 
)emektedir. Resmi ve hususi büyük bınalar da süs~enmektedır.. Şehirde 
gece tenviratı çok parlak olacaktır. Yarın sabah vılayette teb!ikltın ıra.. 

bulü, saat 10,55 de Cumhuriyet meydan.ında yapılacak merası~e ve. cU
ğer törenlere ve eğlencelere ait müteferrı programııı:rla parlak bır tekillile 
kutlulanacaktır. Halk, gece ve gündüz ~ayram şer~fıne e~lenecek, K~
park gazinosunda viliyet tarafından bır balo ver!~e~ektır. Balo koı. !IWI_... 
lifini viliyet istastistik müdürü B. Kizım Demı nın yapması vıllJ'8tct 
tensip edilmiştir. 

Fransız Kabinesi 

Yeni antant yapılması mutasavver 
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;lzmir Levazım Amirliği Satın Aıma ~ 
§ K omi.syon'.1 ilanları i 

l:rnıi;- leva.:ım amirliği satın aıma.. komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri hayvanatının 188 bin kilo 

saman ihtiyacı açık eksiltme suretiyle münakasaya konul 
muştur. 

2 - İhalesi 8 ikinci teşrin 939 çarşamba günü saat on beşte kışlada' 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 3760 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 282 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilit'. 
6 - İstekliler t~earet odasında kayıtlı olduklarına dair vesika .gös

termek mecburh·etindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncii 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komi::ıyona mü-
racaatları. 2! 28 2 6 

f-;mfr levazım amfrliıii satın alıılCl komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri hayvanatının 242800 kilo ku

ru ot ihtiyacı kapalı zarf usulli ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 8 ikinciteşrin 939 çarşamba günü saat 15,30 da kışlada 

İzmir levazımamirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutan 10319 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 773 lira 93 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburivetindedirler. 
7 - F~ksiltmeye iştfr~k edecekler 2•rnO sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ves.ikalariyle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel ko-
misyona vermiş bulunacaklardıı·. 24 28 2 6 

(. ' l zmfr leı·azwı amirliyi ıwtm alma komisyonundan: 
İ - Çanakkale Müstahkem mevki birlikleri için pazarlık suretiyle 

400 aded 1, 2, 3 numara dökme soba satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 2 ikinci teşrin 939 perşembe günü saat on beşte Çanak

. kale Müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Taliplerin ~lli gün ve saatta komh'lyona müracaatları. 3988 

lınıit levazım amirli(ji satın alma komfoyonırndan: 
Yüz dok::ıan ton pilavlık pirinc:n kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde 

talibi cıkmadıjhndan pazarlıkla eksiltme!:! i 3/ 11/ 939 cuma günü saat on 
b~şte tstanbulda Tophanede levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli kırk bir bin sekiz yüz liradır. İlk teminatı 
üç bin yüz otuz be~ liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikaları ile beraber belli gün ve saatta komisyona 
gelmeler!. 28 31 3978 

iz.mir Eı1 razı sariye hastaha
nesi Başh.ekimliğinden: 
Hastanemizin 2053 lira tahmini fi:'.v·atla 25 karyola. 25 demir sandalra 

25 madeni etajer ve 25 şezlong açık eksilt mesi on gün müddetle temdid 
ed!lmiştir. Şartname her gün hastahane ba!1 hekimliğinde görülebilir. 
Eksiltme 3/ 11/ 93!) cuma günü saat onda İzmir Tepecik emrazı sariye 
ha8tanesinde toplanan komisyon huzurunda yapılacaktır. Muvakkat te
minatı olarak 15397 kuruştur. Muvakkat teminat olarak para veya par.'l 
mukabilinde kıymetli evrak komisyonca alınamıyacağından isteklileri"l 
ek:,iltme gününden evel muvakkat teminatlarını İzmir mal sandığına ya-
tır.naları lazımdır. 3950 

lznırr gümrük muhafaza taburu 
satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir gümrük muhafaza tabur u ihtiyacı için 30 bin kilo buğday 

şartnamesine göre pazarlıkla ilğüttürülerek un yaptırılacaktır. 
Pazarlığı 31/ 10/ 939 salı günü saat on birde yapılacaktır. Şart
namesi komisyonda görülebilir. 

2 - Üğütme ücretinin umum tutarı 525 lira olup muvakkat teminatı 
40 liradır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat makbuz 
veya banka mektuplariyle birlikte pazarlık saatında İzmir Bey
ler sokağı arkası Geri tütün kumpanyası yanında tabur satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

· Jstanbul P. T. T. 'müdürlüğün· 

den: 
R. Hisar P. T. T. merkez bnasının yeniden inşası işi kapalı zarf usuli>·· 

le eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme, 1-11-939 çarşamba günü saat 15 de B. postahane binası bi

rinci katta P. 'f. T. müdürlüği.i odasında toplanacak alım satım komisyo
nun<la yapılacaktır. 

Keşif bede!i c21405» lira lG kuruş, muvakkat teminat <1605> lira «39» 
kuruştur. 

isteklilerin mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fen
ni şartnameleri, proje, kcş~f hulasasiy1e buna müteferri diğer evrakı 
d 07> kuruş mukabilinde ı.lmak ve muvakkat teminatını yatırmak üzere 
çalışma günlerinde mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmına, ek -
eiltme saatinden bir saat e:vveline kadar, en az 15.000 liralık bu işe ben -
zer iş yaptığına dair idardeı·inden almış olduğu vesikalara istinaden is-
tan~ul vilayetinden eks.:ltme farihinden en az 8 gün evvel ahnmış ehliyet 
ve 939 senesine ait ticaret C;dası vesikası ve muvakkat teminat makbuz 
v•ya. banka teminat mekiuplarrnı havi kanunun tarifine göre hazırlun
m l§ mektuplarını sözü eeçen komisyon başkanlığın N o. lu mkbuz mukbi-
linde tevdi eylemeleri. 16 20 24 28 8359-3797 

lstanbul Jandarma satınalma 
komisyonundan: 
1 - Muhtelif renkte 46,916.000 kırk altı milyon dokuz yüz on altı 

bin metre makara ipliği kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacak ve eksilt· 
mesi 4 -ikinciteşrin-939 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de Tak
sim • '.Ayazpaşada jandarma mıntaka komutanlığı binası içindeki komis
yonumuzda yapılacaktır. 

2 - İpliklerin muhammen bedeli ı 7218, 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 görülebilir. Veya parasız alına-

bilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde ilk teminatı 

da havi teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar lto-
misyonda bulundurmaları. 20 25 28 1 8467-3818 

lstanbul belediyesinden: 
Şartname ilk keşif 
B~deli Teminat Bedeli 

1,10 lGGl.54 ~2153,93 Eeyoğhmda, Tünelde, beledi-. 
ye sokağında yaptırılacak tah
sil ınıbc"i h i··:ı.,,ı. 

1,13 1688.38 22511.67 Fat:füG ~·:- ;1 ·c·:.J, belediye tah-.. 
s il ~ul .. ,,j b in~•w•• 

Keşif bedeller iyle ilk tt• minrıt mikta?'ları y ukr.:!:b yazu i~'.:::· :. -:ı:ı T· 
zarf eksiltmesine konulnuı :; t ur. İhale 31-10-fJ!.;9 :;:."· P'linü c:ıaat 15 L .,· 
tanbu! belediyesi daimi endimer.inde yapıl ::c: .. l:tır. Tal iplerin ·ı-:1 1 ""1 "-0-
kiz gün evvel f en 'şleri mfüiürlüğUne mürncaatla ıılacakları feı" hli) t 
vesikahr:& \·e ilk teminat ım.khuz veya mektupları ile 2490 No. lu k:wuna 
ırörc 1uı.zırlırn.caki!::·ı 1rnpn : ı r-~. l'flarım ihale günü sat 14 c kadar is•tı hu) 
bel-edh'esi cJ.ajm,i A1'1" ;; ı . ıı-n ·ııo "·~rmeleri. lG 20 25 28 833:! ·37~H 

(AN'ADOLt1) 

Dikkat 
Mantoluk, R op
luk erkek, kadın 

musammal ::.r t .. 
BA Y!1AR 

için palto) par· 
des Li ve eyi ~ 

elbise ve ağır .l 
hazır mantoları ~ 

~ lbral1im ; ~ 
K arakasta , 
Bu~u~sunuz 

LOdunpazaro No. 12 

L 

Hüse yin Hüsnü Uziş 

Pek büyük fedaka.l'lıklarla ve yalnız !1~9 senesi İzmir enternasyonal 
fuarına ait olmak üzere getirtmcğe muvaffak olduğum 

Amer~k~nın 
Simn1ons fabrikasının 

Karyola ve somyalarını ve portat if demir renkli sandalya ile masala
rını saygılı müşterilerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edilen meta
net, zarafet ve rahatlığı ancak mezkur karyola ve somyalarda bulunacağı 
>Je fiyatlarda bir bir zam olmadığını saygılı müşterilerime bildiririm. 

Her müşteriyi tatmin edecek şekilde yerli karyola çeşitleri ve gayet lüks 
Avrupa çocuk arabaları d&hi bulıınur. 
tzmir Yenikavaflnr çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yeri 

Hüseyin Hüsnü Uziş 
I " AA wrmwwe 6 & AA • 

!vIÜ CE L LİT 

A li Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 3 1 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve san' at icaplarına 
göre yapılır. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ve dosyaları 
anccak mücellit ALİ RİZA müessesesınde yapılmaktadır 

Sinariş ü2erine lüks albümler vapılır. 
MüeRses .. nin siarı sat!lamlık . güu:llik ve sürattır. 

2!1ı Te~rinievvel 1939 Cuma.rteal 

Sperco vapur ccenfesi[ V. .F. Henri Varı D~rze 
«ADRIA TICA» SOC. AN. Dl VAPURLARIN HAREKET LİSTESi 

NA VIGAZİONE 
ADRİATİCA S. A. N. 

. Galil.ea vapuru 26/ 10/ !>3__9 tari _~ Amerikan Ehport Lines, İne. 
hınde lımanımıza gelerek dogru Trı- Nevy k · · t · · h . or ıçın 
yes e ıçın aeı-ket edecektır. «EXtRL\» vap 30 ilkteşrine dol'· 

-(Seyahat müddeti üç gündür. ) r u beklenh·oı· · 
DİANA vaput·tı 9 0 / 10 1939 t · ·· , . . 

. . .' '. . . _ ı . aı 1 - «E.XPORTER v :ı.p. Son teşrin bat-
hınde gelerek Adıı;.: ,ıtık lımanları - langıcma doğru bekleniyor 
na hareket edecektir. · 

CALDEA vapuru 30/ 10/ 939 tari-
hinde gelerek CENOV A ve Marsil -
ya limanlarına hareket edecektir. 

ALBANO vapuru 2 / 11/ 939 tari
hinde limanımıza gelerek karaden iz 
limanlarına hareket edecektir. 
ECİTTO motör ü 3 / 11/ 939 tari -

hinde gelerek ayni gün saat 17 de 

AR1\1EMENT DEPPE, ANVERS 
Anvers için 

«ESP AGNE~ vap. Son teşrin başlan 
gıcında bekleniyor. 

Pireh, Brindizi, Venedik ve Triyeste- o. T. R. T. 
ye areket edecektir. Tuna limanları iç in 

BOLSENA vapuru 6 / 11/939 tari- «DUNA» Mot. 15 son teşrinde bek 
hinde gelerek Adriyatik limanlarına !eniyor. 
hareket edecektir. «K ASSA» mot. Son teşrin sonların 

C1L1C1A motörü 7 / 11/ 939 tari - da bekleniyor. 
hinde limanımıza gelerek Cenova 
ve Marsilyaya hareket edecektir. 

GAL1LEA vapuru 10/ 11/ 939 ta
ri.nhinde gelerek doğru Triyesteye 
gıdece.ktir. (Seyahat müddeti üç 
gündür.) 

Ecitto motörü 17-11-939 tarihin
de gelerek ayni gün saat 17 de Pire, 
Brindizi, Venedik, ve Triyesteye ha
reket edecektir. 

İTALIA S. A. N. 
NEPTUN!A motörü 19/ 11/ 939 hı.-

1 rihinde Triyesteden cenubi Amerika 
limanlarına hareket edecektir. 

Not: Ahvali hatıra dolayısiyle 
navlun ve hareket tarihlerinin kat'i 
olmadığını ve bunların hic bir ihba
ra lüzum olmaksızın değişebilir ol
duğunu ve bu husustan dolayı acen
t eye bir mesuliyet terettüp etmiye -
ceğini muhterem yükleyicilerin kayıt 
ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla t afsilat için Cumhuri
yet caddesinde Fratelli Sperco va
pur acentesine müracaat edilmesi. 

Telefon: 2004 ~ 2005 

Service Maritime Roumain 
Köstence Kalas ve Tuna limanları 

için. 
«OİTUZ» vap. 2 son teşrine doğ .. 

ru bekleniyor. 

Ste. Commerciale Bulgare de Na• 
vigation a vapeur 

Haifa lskenderiye ve Port Sa it isin 
« V ARNA» vap. hemen hemen bek 

lenmektedir. 

Vapurların isim ve tarihleri hak· 
kında hiç bir taahhüd almamaz. 

T ELEFO N: 2007 - 2008 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENTASI . 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel 2443 

Lcındra ve Liverpol hatları iı:fn 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlan• 
mız sefer yapacaklardır. 

• '· • • •• ·:,, • •• ; '/ 4 .. • 
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İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

-E:GE-
Hususı H astahanesi 

SAHİBİ 

1 
lJoktor <Jpera tör 

-ADiLBiR-1 
iz.mirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek üzere 

hazırlanan ve her türlü fenni tekamülat, konförü ve kalorifer, ront 
ken ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan Ege hususi haataneai 
Alsancak iatasyon karşısında açılmıttır. 

Her tubeye aid hastalar kabul ve mütehassısları tarafından te. 
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

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

TELEFON: 2918 

·----------. l
1 
Asabiye Mütahqssısı 

U ok tor 

a e +goa :::w§& 

Makine Tamirhanesi 
işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu

nunla iftihar eden bir müessesedir 
1 K estane pazarı demirciler 67 • 69 ·---------------------} Telef on: 3998 

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 lira 85 kuı·uş olup şartnamesi her gün komis· 
yondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklü mektuplarını en geç belli gün ve saattan bir 
sa.at evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına 
mukbuz mukabilinde vermeleri. 13 18 23 28 8249/ 3711 

lzmir sulh hukuk mahkemesıin
den: 

Zayi 

Bakteryolog iDr. Cahit Tuner 
A 

V [ T Her gün saat 3 ten sonra Şam-
• .n.ema OnOJ la sokak (Üçüncü beyler) No. 19 

•-• _ ,__ hastalı"'' ·- da ha~ta ka bul ve tedavi eder • 
.,...lflCI. .-qsua WollAI( Elektrik tedavileri tatbik eder: 

or •lteU.. 
(Verem ve saire ) Tel: 3559 

Burnahmae P* ~ ya- ---Op~ratör---• 

r::;,:~ 4115 Cevd:JN~~=tala 
........... _______________ ...... 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir inci sınıf dahili has-

talıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 3286 

Hastalarını sabahtan itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. 

Memleket hastanesi l>aştabfbl 

2 inci Beyler sokak furun karJUJ 

No. 25 

Operatör 

Dr.Asil Mukbi\ 
At akam 

Davacı Ali Nasih karısı Sabiha, 
vekili Osman Nuri tarafından ikame 
edilen izaleyi şuyu davası üzerine 
iz mirde Namazgah Sarmısak sokak 
944 numarada oturmakta olan Sai
me evvelce tebligat ıyapılmak isten
mişse de yapılamamış ve ilanen da -
vetiye çıkarılmıştır. 

Malatya. Kef erdiz ilk erkek mek
tebinden 928 senesinde aldığım şa- ------------·--

Meınleket haatahaneai operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı Ja
kinyon apartmanında k&bul eder. 

Telef on: 3537 

İlanen t ebligat üzerine de mahke-

hadetnamemi zayi ettim yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü olmadı
ğını ilan ederim. 

İzmir telefon müdürlüğünde 
Malatyalı İsmail oğlu 

Osman Çoban 
3990 

Ankarapalas ---•ıı 
Lokanta ve Pastahanesi 

meye- gelmediğind en mahkemece i- En mli!'!ki.llpegendleri tatmin eclecek derecede mükemmel olan lokan-
15.nen gıyap kararı tebliğine karar aksi ~ - ~~dirde hakkındaki muamele ta ve pastahanemiz bir a ile ~·t va(l ı samimiyetini haiz, temizliği ve nefase-
ver:lmiş ve mul":lkem e 8-11-939 ta- ye .;ıyapta devam olunacağı tebliğ t i ile beraber fiatleri t:.hminin çok fe\•kinde ehvendir. Mevsim münase
rih ~., "' mt:·:ı{l°f Çarşaml;. günü s~ r,, m . kamın :ı kaiın olma k \"e bu tebliı,. !JE>tiyle en temiz ve modern bir salon haline ifrağ erlilmislerdir. Teşrif ede· 
ona bırakılmıştır .• \I ezk~:> ,...::., · . arakasının bir nüshası muhakeme ,.ek zevılt sözlerimizin doğruluğuna c:ıahit olacaklardu·. ~ 
alte S::-:ıı::>1 ::~~h!~:::medc ot. . .. .:ısıl ~ ... lonunda aSllmak suretiyle ilan .o - .v . .. (BRAHIM SP:X~T'R 
vcrn n amrr.a b!~ vc1

·: ' n"'. ~ı-.Jurması lunur. 3986 I 


