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Da/adiye' ye gönderilen 

cekler 
' Paris, 4 (Radyo) - Sabık Yıımcm sefiri B. 

Sil:oienin oğlu, Fransız ?nilli mildaf aa işll'ri 
için bugün Başvekil Daladiyeye 5.9,00U b·u nk. 
lık bir çek göndermiştir. Bımula bıılumnakta 
olan Yunan eski muharipleri de ayııi mal:sad 
için 5.000 franklık bit' çek göndennişlerdir. 
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letonya Hariciye Nazırı ""\ 
Moskoı·a 4 (Radyo) - Lltonya Harit:'ye 

Nazın Mımters, bugün Rus Hm·iciyc komiseri 
Molotof tarafından ikiızri defa olarak kabul 
cdilnıiştfr. . 

Molotof. Moskoı·cı ile Sofya a>cı ında ttsıs 
olunacak hava sef erlc1 i lıcıkkwda konuşmak 
im re gelen Bulgaristan mümessilini de kabul 
eylemiştir. 

Her gün sabahlan İzmirde çıkar siyasi gazetedir. Telefon No. 2776 (Nüıhaıı her yerde 5 kuruttu1') 

Bitler~ Sulh Teklifinden Vaz Geçti 
.Mussolini mutavassıtrMOSKOVA MÜZAKERELERi DOS: 

Hitler Cumartesi giinii Rayiştağda bir nutuk irad 
ederek Versay muahedesinin Polonyaya aid ahka· 

mının mevcud olmadığını bildirecek. 
Be:lin, 4 (Radyo) - Hitler, ingil- _. i4I ku bekliyecektir. 

tere ıle Fransaya sulh teklif etmek- :;1 ~ ltalyada nazırlar meclisince mü _ 
t~n .sarfınazar etmiştir. Bunun sebe- zakere edilen meselelerin mahiyeti 
bı, ıtalya başvekili Mussolininin ta- hakkında hiç bir şey öğrenilememis-
vassutu kabul etmemesidir. tir. 2annedildiğine göre içtima esn~-

Hitlert..cumartesi günü toplanacak sı~_da Kont Ciano Hitler ile yaptığı 
olan Rayiştağ meclisinde sadece bir ınul~kat. hakkında izahat vermiştir. 
nutuk irad edecek ve Polonya emri Hıtlerın teklifleri bugün italya se-
vakiini bildireceği gibi Versay mua- fareti \'asıta::ıiyle Londraya bildirile-
hedesinin PolonyaY,!l ait ahkamının cektir. 
artık mevcud olmadığını ilave ede - Roma, 4 (Radyo) - İtalyan mat-
cektir. buatı. Çemberlaynin avam kamara_ 

Londra, 4 (Rndyo) - Roma dan sın da verdiği beyanatı müsaicl ~uret-
haber veriliyor: t~ kar~ılama~tadır. Tribüna gazete-

Bir sulh konferansı için italyanm sı, İngılterenın hsiinüniyetini simdi-
teklifte bulunacağı ve bu konferan- den gösterdiğini kaydetmekted"ir. 

Londra'daki askeri hey'etimiz dün geç vakte kadar 
Britanya mümessillerile müzakerelerde bu undu 
Pariı, 4 (Radyo) - Havaı •· Ankara, 4 (Telefonla) - Av- Londra, 4 (Radyo) - General 

janıının Moıkovadan öğrendiiine rupadan gelen muhtelif haberler- Kazım Orbayın riyasetindeki Türk 
ıöre Türkiye Hariciye Vekili B. de, Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa- aıkeri heyeti bugün, geç vakte 
Şük;ü Saracoğlu dört bet gün da- racoğlunun bu aktam Ankaraya kadar Büyük Britanya mümeııil· 
ha Moıkovada kalacaktır. hareket edeceği bildirilmektedir. leriyle müzakerelerde bulunmuf· 

Moıkova, 4 (A.A.) - Türkiye Öğrendiğ_ime göre bu haber doğru tur. Heyet murabbaı reiıi general 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoilu · değildir. Moakova müzakereleri- Kazım Orbay, bugün öğleden aon• 
dün öile yemeğini davetli bulun· nin bir kaç gün daha süreceği ve ra erkanı harbiye dairesine gide• 
duğu Iran büyük elçiliğinde ye· en dostane bir hava içinde inkitaf rek, erkanı harbiyei umumiye reİ· 

...,,11'~i~t~İ~r • .__ .............................. .-e•t•ti~~-i-a•n•lailliılıiıııl•m•a•k•t•a•d•ır• ................ ....;•min~i-z~i..:a~re~t~et~m~İ;,;mti~r . .__ ............. ı 

Fransız kabinesi 
Dün Elizada bir top· 

lantı yaptı 

Garp cenhesinde 
fia iştirak edecek olnn uevletleri de Paris, 4 (Radyo) _ Si'-·asi rneha· 
bildireceği hakkında çıkan haber - n Al " Paris, 4 (Radyo) - Kabine, bu· 
ler. alaAkadar ""'SmAı mahfellerden tek 1

' man - Rus sulh taarruzunun · · h 
sükiinet var· 

..... ş· d.d t' · gün Eliza sarayında reısıcum ur zip edilmi..+ir. ım ı en ne ıcesız kaldığı kanaatin-
9~ dedır Alman d. l · · d h Lebrunun ri"•asetinde toplanmıştır. 

İtalya, şimdi olduğu gibi ileride · ıp oma ı ı, a a esas- J 

de .bu hususta bir teklif yapmak ta· lı bir teklif hazırlamakla meı::guldiir. Bu toplantıda 'Qaşvekil Daladiye u: 
savvurunda değildir. Vaşington, 4 (A.A.) - B.-Ruzvelt zun beyanatta bulunmuş ve umumı 

Amsterda.m, 4 (A.A.) _ Berlin _ kendi inin B. Mu::;solini ile birlikte vaziyeti izah eylemiştir. Kabine iç-
den Telgraf gazetesine bildiriliyor: B. Muaaolini Avrupa anlaşmazlığında mutavassıt timaı geç vakte kadar sürmüş, a~ı· 
Rayiştağ cuma veya Cumartesi gU- le.tine bildirmeden evvel Daladiye - rolünü ifa etmesini istiyen her hangi nan kararlar hakkında hiç bir teblığ 

Şiddetı.i soğuk, vağınur ve dolu· 
dan harekat durmuştur. 

nü toplanacaktır. Tahmin edildiğine nın perşembe günü söyliyeceği nut- - Devamı 3 ncü Sahifede - intişar etmemiştir. 

:Bre Hitler kararlarını Alman mil- Kaçakçılar, Alman tahtelbahirlerin ~ mühimmat veriyorlar! Bir ayda 24 A~man tayyaresi düşüru1dü 

lbr~catçılar birliği Ruzvelt,Amerikao gemilerinin muha 
Fiyatleri idare heyeti • t hl }b h• } d tt• 

teabit etmif rıp a e a ır ere yar ımı mene ı 

- -. 

Parıs, 4 (Radyo) - Havas ajan- tur. 
sı garp cephesindeki kara Ye hava Fr_a~!lı.z kıtaatmın sıhhl d~_rumu 
harekatı hakkında iki uzun rapor çok ıyıd~r. Hastalık, normnl yuzde -
neşretmiştir. Bu raporda ezcümle den n~agıdır. . 
denilmektedir: Eylul ayınd.a s.~k~z .. Fr~.ns~~· 24 Al-

Askeri vazivette Ren ve Müzelde man tayyaresı duşürulmuştur. 
24 saattir tam 

0

bir sükunet vardır. Bu Bir teşr.ini~~ele kadar. ~r~ns~z 
sükuneti arasıra karşılıklı topçu ate: tayya~elerı duşman me~·zılerının ~
şi ihlal etmekt~dir. En hareketlı ~erlerınde. uçarak ve yuzlerce. mıl 
mıntaka cenup köprüleri mıntaka - ıçerlere gırerek mu\•aff akıyetlı fo -
sıdır. MOzel ve Sar cenubunda yağ- toğ~aflar almışlardır Veri.len büt~n 
mur ve dolu yağmıştır. Havalar fena v~zı~eler muvaffakıyetle ıfa edı! -
halde soğumuştur. Bu vaziyet hare- mıştır. Yapılan uçuşlarda elde edı -
katı durdurmuştur. Bilhassa geceleri len neticelere göre zayiat hiçtir. Ka
soğuk fazladır. Bulutların alçak ol - ra ordularının muhtaç oldu'ğu bütün 

- Devamı 3 üncü aahifede -
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--~~~~~~~================= ~~;;;;;;;;-ı1-l::v:i_I-a:y:e:t:H::a:b_e-_r-l:e.r0.i::ı 
Litvanya-Rusya Çin kuvvetleri bir kaç lsveç hükuıneti fev- Köy mektepleri beş Dinamit elinde 
arasında bir • kalade tedbirler sınıfa çıkarılıyor patladı 

h d t t l\Iaarif Vekaleti i;ç. sınıflı köy o- Değirmendere nahiye,ı.inin Gümül-

anıaşma Y~, pıldı cep e e aarruza geç 1 aldı kullarının beş sını~~ çıkarılmaları~ı dür köyü civarındaki çayl!kta avlan-
- k'.~ra~'.laştırmıştır. Koy okullarının dor makta olan bakkal Ali, balıklara at-

Vilnoda 30 köy Lit· Uzun bir harpten sonra Kailang 
vanyava bırakılıyor h C l 

1\Ioskova, 4 (Radyo) - Hariciye şe Tİ , inli erin eline geçti. 
komiseri nlolotofla Litvanya hariciye Cunking, 4 (A.A.) - Chekiai a- Kia:;hin şehrine taarruz etmişlerdir. 
komi,eri Ors arasında bir anlaşma jansı bildiriyor: Düşman burada bir kaç yüz kişi ve 
h~sule geldiği ve b~na g~re Rusyanm Çin kuvvetleri Kaifangdan sonra mühim miktarda cephane kaybet-
Lıtvanyadan alacagı ta' ızlere muka- H . . .. . . miştir. Honan eyaletinde ilerleyen 
bil mezk""r hu"kümete Vı'lna cı·,,arın- onan eyaletınm en muhım şehrı o- k u Çinliler yeni bir muvaffa ıyet kaz~n-
da otuz köy terk ettiği söylenmekte-ı lan Kailang istikametinde mukabil mışlardır. Baskına uğrayan düşman 
dir. j taanuza geçmişlerdir. japonların alelacele ricat etmiş ve 20-0 ölü bırak-

Kaunas, 4 (A.A.) - Litvanya mat- anudane muknvemetine rağmen Çin mıştır. Çinliler cok miktarda cephane 
buatı, Sovyetl~rin. hiç ?lm~zs~ Vilno topçu kuvvetleri şehri tahrip etmeğe ve bir kaç makineli tüfek iğtinam 
kasab.~sının şımalınde~ı yırmıye ya- muvaffak olarak Kailang şehrinin etmişlerdir. Bu eyaletin şimal:'.1de 
kın koy .. g~r~t~u~un Lıtvan~·ay~ bıra- sokaklarında cereyan eden muhare- Çin kuvvetleri Siangcheng ve Sisang 
kacağı umıdını ızhar etmektedır. beler neticesinde Çinliler şehri ka - chen şehirlerini istirdat etmişlerdir. 

-=*=- milen işgal etmişlerdir. Çin kuvvetle- Çin muharebe ve avcı tayyareleri 

G f k rl şimdi Honan eyaletinin merkezi o- derhal harekete geçmişler ve hava-a en 0 lan Kaifanga doğru ilerlemektedir - da cereyan eden muharebe neticesin-
ler. de bir kaç düşman tayyaresi düşürül-

Yugoslavya ve Macaristan 
sefirlerile konuştu 

BUkreş, 4 (Radyo) - Hariciye na 
zırı Gafenko, bugün Yugoslavya ve 
Macaristan sefirlerini kabul etmiş 
ve uzun müddet konuşmuştur. 
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Istanbul' da 
Romen ticaretofic;i açılıyor 

Hongkong, 4 (A.A.) - Chekiai müştür. 
ajansı bildiriyor: Tokyo, 4 (Radyo) - 9 Çin tayya-

Çin kuvvetleri Tavangchvangda re'=i, bugün Ankoru bombardıman 
düşman mevzilerine taarruz ederek etmi~ ve müteaddit benzin depoları
bir japon taburunu tamamiyle imha nı berha,·a etmiştir. japon tayyare
etmişlerdir. Chekiang eyaletinde leri de, Sunkin şehrini beş defa bom
muntazam Çin kıtaları bütün gün bardıman etmişlerdir. 

** 
Nazi Şefleri 

İ:)tanbul, 4 (Telefonla) - Burada oo 
tesis olunan Romen ticaret ofisi, bu B• •• Al ' t k t ak • 
ayın on üçünde merasimle açılacak- ırgun ,manya yı er e m"-' mec 
tır. l\:Iera~imde bulunmak üzere Ro - • • 
ma~ya propaganda n~zırı Radiyen burıyetIOde 
o gün buraya gelecektır. 

kalacaklarını kendi
de biliyorlar -=·*·=- leri 

lsviçre' de ihtiyat 
tedbirleri 

Londra, 4 (Radyo) - İsviçre hü
kumeti, ordu da-,. izinleri kaldırm1ş
tır. Bunun. sebebi, Almanların Balde 
tahşidat yapmalarıdır. İsviçre, Al
manların bu hazırlıklarına mukabil 
seri tedbirler almıştır. 

-=·*·=-
Ayasofya 

Ahşap binalardan 
kurtuluyor 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Ayasof
ya civarındaki ahşap binaların istim
laki ile yıktırılması karaı·Jaştırılmış
tır. 

--*---· a-

Koyun nakliyatı 
İ!'ltanbul, 4 (Telefonla) - Koyun 

getirmek için her cuma günQ lstan
buldan Karadenize doğru -seferler 
yapılacaktır. Buradan hareket ede
cek olan vapur, doğruca Trabzona 
gidecek ve dönüşte yalnız İneboluya 
uğrıyacaktır. 

Londra, 4 (Radyo) - (Amerikan 1 yatırmış bulunduklarını haber ver -
Gardiyan) gazete::;i: Göbelsin, Bel- mektedir. Ayni gazete; Alman na
çika .ve Hollanda bankalarına iki zi şeflerinin. lıir gün Almanyayı ter
mih'on ve Alman hududlanndan bir ketmek ıztırannda bulunacaklarını 
ma~k çıkmaması için sureta tedbir:er bildiklerinden, bu paraları kaçırdık
alan Himlerin de on milyon mark !arını ilave eylemektedir. 

-----«< «***'H ., ____ _ 

Istanbul 
Okullarında 

Pasif korunma 

Galatasaray· Pera 
Ta.~ımları b:!rabere 

haldıl;ır 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Galata-

tec rübef eri ı s~_ray !le Pera takımları a~a:nnda bu-
gun hır maç yapılmış ve ıki takım, 

Istanbul, 4 (Telefonla) - Resmi 2-2 ye beraber kalmıştır. 
dairelerle evlerin damlarına kona - *---
c~k kum tobalarından ~.ele<liyec~ r.e- Mo~kovadaki Leh sdaret 
sım alınmaması takarrur eylemıştır. 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Maarif 
müdüriyetinde bugün mühim bir top
lantı yapılmıştır. Bu toplantıya, bü
tun İstanbul lise, orta ve hususi okul
lar direktörleri hazır bulunmuşlm. 
Bu toplantıda, okullarda yapılacak 
pasif korunma tecrübeleri görüşül -
müş ve öğretmenlerle talebelerin, is
tisna!'!.ıZ maske tedarik etmeleri li.i-

erkanı 
l\foskova,4 (A.A.) - Havas ajan

sı biJcliriyor: 

B l k R f 
zumu kararlaştırılmıştır. Talebeye 

a tı ta us nü uzu tecrübeler etrafında ayrıca konfe
Moskova, 4 (Radyo) - Siyasi me- ranslar verilecektir. 

Polonyanın l\Ioskova büyük elçi
liği memurları öbü.r gün l\Ioskovayı 
terkedecek gözükmektedir. Polon
yalılara Kie\' başkonsoloslarının bu
lunacağı hakkında teminat verilmiş
tir. 

Hitler Varşovaya 
gidecek hıfile göre, Rusyanın, Baltık denizi- K } 

ni nufuzu altına almağa ,-e Baltık dev- 1 Zl a Y 
!etlerini her hangi bir taarruzdan ma-
sun bırakmağa azmeylemiştir. Gönü'lü hemşire kursu açtı 

-=+=-
940 Balkan oyunları 
Türkiyede yapılacak 
Atina, 4 (A.A.) - Balkan atle -

tJzm kongresi dün ilk içtimaını yap -
mış ve 194_0 Balkan oyunlarının or
ganizasyonuna Türkiyeyi memur et
miştir. 

Bu sabah Balkan atletizm ekipleri 
azası Atina valisi nazır Kotzias ta
rafından kabul edilmiş, öğle üzeri 
de ekip şefleri başvekil l\Ietaksasa 
takdim olunmuştur. 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Kızılay 
gönüllü hemşire kursu açmıştır. Bu 
kursa derhal 110 talebe kaydedilmiş
tir. 

Adliye Vekili 
Teftiş seyahatına 

cıkıyor 
~ 

!stnnbul, 4 (Telefonla) - Adliye 
Vekili B. Fethi Okyar, yakında mem
leket dahilinde bil' tefti~ seyahatine 
çıkacaktır. 

Amsterdnm. 4 (A.A.) - Amster -
dam Algemeen Handelsblad gazete
sinin' verdiği haberlere göre B. Hit -
ler bu akşam Varşovaya gidecek ve 
Ra.riştağ önündeki nutkunu cumar
tesi günü öğle üzeri söyliyecektir. 

Fi11la1diya cumhur
reisi sefirimizi ka· 

b~l etti 
Helsinkfors, 4 (A.A.) -Yeni Tür

kiye elçisi Agah Aksel bugün mutad 
merasimle Finlandiya reisicumhuru
na itimadnamesini takdim etmiştir. 

l\Ierasimde hariciye nazırı da ha
zır bulunmuştur. 

cl~ın~u sınıfları, bu ders yılında da be- mak üzere hazırladığı dinamitin elin
şıncı ıııı~ıfları ela gelecek sene açıla- de infilakı yüzünden ağır surette ya-

Şima/ devletlerinin caktır. ralanmıştır. 
Köy okullarını~ dördüncü. s~mf'a- Bakkal Alinin sağ kolu kopmuş, 

endişeleri arttı rıncla bu sene, ~.2hır o:<~:ııaı~ı ıçm ha- vücudu muhtelif yerlerinden yaralan-
Londra, 4 (Radyo) - Almanya- z~rlanmış olan kıtaplar uzerındcr: ted- mıştır. Memleket hastanesine getiri-

nın, bitaraf memleketlere ait posta rısat yapılacaktır. len yaralı ölüm halinde bulunduğun-
vapurlarını müsadere etmekte de- CanaV'1rfrk dan kendisine ameliyat yapılmıştır. 
vam etmesi, Skandinavya devletleri- Kahramanlar mahallesinde sabıka- Bir araba denize 
nin fevkalade tedbirler almalarına lılardan Ömer oğlu Abrlullah Oğuzun, 
sebep olmuştur. kendi öz l ızı Vasfiyeyi kirlettiği zabı- yuvarlandı 

İsveç donanma kumandanlığ· ı ·; İs-- taya si Ayet dilmi:;tir. Bu mühim ha-
l h f 8 " Birinci kordonda bir kaza olmuş-

veç vapur arının mu a azası ıçın dise dola~·ı ivle tahkikata başlanmış- tur. Hüsevin og~lu Hasan, idaresindeki 
zırhlı, 4 kruvazör, 1 O torpito mua- tır. · .J 

vini ve iki tayyare gemisi tahsis ey- arabadan şatlara tiitiin balyası nakle-
lemiştir. Posta vapurları, isveç li- Hayır ı bir tesebbüs derken hayv~nlar ürkmüş ve araba ele
manlarından hareket etmeden evvel Türkiyecle ve Avrupad~ ilim ve fen ~i~e :~:·ar aı:~ışt~. ~ay~nlar, ~o
donanma kumandanlığını haberdar muhitind~ iyice tanınmış olan btlyük g? mad .. uzetr:tü~ enb !urları dış vke el-
d kl ·d· · . nıze uşen u n a ya arı a çı arı -

e ece eı ır. . profesörlerimizden birisinin iki kon- mıştır . 
. Londra, 4 (A.A.) - :Sıtaraf ge- ferans veı·mek üzere, Veremle Müca-

mıler; karşı Al1!1an denız~ltılarının dele cemiyeti tarafından, lzmire da
yaptıgı taarruz ısveç, Danımarka ve vet edildiğini haber aldık. 
~orveç efkarı umumiyesinde büyük Avrnpada tetkikat yapmak fırsa-
bır .heyecan uyandırmaktadır. . tını bulamıyan prati~1.ren doktorları-

Şımal .ma~bu~.tı Almanların bıta - mız için bu konferanslaı ın çok kıymet
raf gemılerı musadere ~tmek. veya Ji olacağını ümit eder!c~n. münevver 
batırmak hu~u;;unda en şıddetlı usul- İzmir muhiti için de çok faydalı "laca-
1ere müracaat ettiklerini kaydeyle - ğını umarız. 
mekte ve Almanyayı riayet etmeği Bu konferansların tatbiki malG.ma
resmen taahhüt eylediği enternasyo- tından; muallimlerimizin zabitleri-
nal pren~ipleri ihlal etmekle itham mizin, memurlarımızın oİduğu kadar 
etmektedır. kadın ve erkek ilme meraklı milnevver 

--=·*·=- ~ençlerimizin esaslı bir surette istifa-
c:' [k[ d d f . delerin! temin için !'$imdiden tertibat 
r a an fl a arı alınmağa başlanmı~tır. Bu teşebbüs, 

Buenos-Aires, 4 (A.A.) - Arian- "emiyetin mühim hizmetlerinden biri 
tinin Panama konferansının beyanna- Jlacaktır. 

lYlersin seferleri 

Esrarcılık 
Alipaşa meydanında sabıkalı Hü

seyin esrar satarken bir miktar e:>
rarla birlikte tutulmuştur. 

Hırsızlık 
Menemende Değirmendere köyün -

de bakkal Ali, gece dükkan duvarının 
delinmesi suretiyle on yedi lira kıy
metinde eşyasının çalındığını zabıta
ya şikayet etmiştir. Tahkikata. baiit 
lanmıştır. 

Kamyon yaralamış 
Menemen belediyesinde yazılı 16 

sayılı kamyon, Karşıyaka civarında 
Naldöken mevkiinden geçerken Yusuf 
oğlu !smaile çarpmış, ağır :rnrette Ya
ralanmasma sebebiyet \'ermiştir. Yn-

mesini tasvip hususunda gösterdiği ih
tiyat İngilizlerin Atlaı ..,~ik denizinde 
Falkland adalarını işgalleri altında 
bulundurmasından mllnbaistir. Arjan-
tin bu işgali tanımaktan imtina etmek

!:ıtanbul _ İzmir _ Mersin vapur se- ralı hastaneye kaldırılmış, suçlu şoför 
'erlerine cumartesi gUnünden itibaren tutulmuştur .• 
~aş_lanacaktır. De\·~e~ d~n~z yr.lları i~a: Jcr a İŞ. eri 

tedir. 
---00000---

Madrid p:ıyitaht 
olcc -ık 

f.Iaclricl. 4 (Radyo) - N' ezaretlel' 
bu ayın ortalarmda buraya nakledile
ceklerdir. İspanya harbi münasebeti
le şimdiye kadar hükumet merkezi olan 
Burgos, bundan sonra eskisi gibi \'i
la~·et olarak kalacaktır. 

--aoooo-

esı, b~ hattay ~skısı g~bı haftada ıkı İcra memurluklarının, muameltltı-
vapur ışletmegı kararlaştırmıştır. nın süratla görülebilme:::i için her cl::ıi-
Va/i seylcip mıntaka· re \'C mnkamla doğrudan doğruya mu

habere edebilmesi Adliye Vekaletince 
sını l(ezdi muvafık görülmüştür. 

Ödemiş, havalisinde tetkikler ya- Sarayköy kükürt'eri 
nan Vail B. Etem Aykut şehrimize Bağcıların da ihtiyacını geniş mik-
lönmüştür. Yasta karşılıyan Sarayköy kilkürtle-

Bayındır ve Ödemişte muhteli r iş- rinin daha fazla istihsali için tedbirler 
'erl teftiş eden ı·ali, Birgi nahiyesin.Je alınması, fakat ayni zamanda bu kü-
1eylilbm yaptığı zararları da tetkik kürtlerin tasfiyesi için yeni mühim te
etmiş ve seylapzedeler:n evlerinin ye- "-İsnt vi.lc~tde getirilmesi kararlaştırıl
niden in~ası mesele.si üıerinde dur _ mıştır. Zıraat Vekaleti bu mühim nıe
'lltıştur. Vali, dönüşte Tire kazasında ~le milna"e~>etiyle alakadarlar nez • 
ua teftişte bulunmuştur. dınde t~şebbüslerde bulunmuştur. 

Bi,. v ·p ır t·orpile 
ç 7r p 2ra ~ battı ikmal imtihan1arı 

S. (R 1 > A 7 man mal /arı idh~l ıngapor. 4 acyo - N"orveç . Orta okullnrda engel sınavlarının 
bandıralı beş bin beş yüz tonluk Hüg edi/~ce k b~r. h~fta uzatılmak suretiyle on bPş 
adındaki vapur, torpillere çarparak bırıncı teşrine kadar ikmali Maarif 
batmıştır. Mürettebatı kurtulmuştur. Gümrüklere gelmiş olan ~:c mem- Vekaletince muvı\fık görülmüştür. 

---<oo*oo--- lekete ithnli icap edel'l Alman~·a men-
fskenderun seferleri dün şeli eşyanın, bedelleri mücldeti :n a- Ziraat müdürü 

ğustosta hitam bulan kleriııg anlnşma- Vilayet ziraat müdürü B. Refet 
başladc o:;ının on ikinci madde~inin tasfivc,·e Diker Kemalpaşay:l eritmiştir. Orad 

müteallik hesabınc·ı t"·'tırılmak s~r·c- zı' ~ t tk'l<l r ' kt İ:'tanbul, 4 (Telefonla) - İ<ı.tan- J"' ' raı e 1 e lap ca ır. · tiyle serbestçe ithalleri Vekiller He~ " 
buııa iskenderun ara!lındaki seferler retince ittihaz olunan bir kırar1a mu- O _/emiş j.:ındar ma 
bugün başlamıştır. İlk seferi Konya ,·afık görülmüştür. Bu !~arar, şehri- k 
vapuru yapacaktır. mizdeki alakadarlara gelmiştir. umandant 

---oo*oo-- B Ödemiş, (Hususi) - Jandarm._ 

J ~ı R ec:. yiş kunuındanlığına tayin edilen Talat ka-
ıgı tere omanva· '\.ilayet idare heyeti azasından B. zaya geldi ve vazifesine başlad!. Kaza-
dan mu"b -vyaatta :\Iesud ile İstanbul vilayet idare he- da asayiş pek mükemmeldir. Kayma-

~ yeti azasından B. Enver becayiş <'dil- ~am Haşim \'e yeni 1rnm:ınd:rn, henilz 
bu/uncc:ık mişlerdir. ıkmal edilmiyen jandarma knrakol r ' binası için de bazı tedbirler almağı 

Londra, 4 (A.A.) - Royter ajansı ' muvafık görmlişlerdir. 
bildiriyor: Tayyare Sineması Yeni jandarma kumandanı Seferi-

Ticaret nazırı B. Staley avam ka- B U G Ü N hisar, Bergama kazalarında da vnzi-
marasında bir suale cevap vererek 3 _ 5 _ 7 ve 9 seanslarında fc görmüş, bütiin işlerinde muvaffak 
12 temmu 1939 t 'hl' · 'lt R olmuş, herkesin sevgi ve sa.YO'ısını ka-z arı ı ıngı ere - 0 Altın sesli meşhur tenor "' 
manya garanti anlaşması mucibince Nino J.Vaı•fı"ııı' ve Juan Fonten zanmıştır. Yeni vazifesinde de muvaf-
hük A t t f d b · b "' fak olmasını dileriz. ume i ara ın an azı mü ayea- tarafından temsil edilen 
ta bulnulması ve 11 mayıs protokolü B• B / "k 
mucibince de İngiltere tarafından Aşk Şarkısı ır e çı a vapuru 
buğday mübayaası için sureti tesvi- Büyük musiki ve aşk filmi hattı 
yelerin devam ettiğini bildirmiştir. İlare olarak: 

Keza nazır ingiltere hükumetinin GECE KUŞLARI ve Lqndra, 4 (Radyo) - 1544 toni -
ihtiyacı olan diğer bazı şeylerin Ro- :JIETRO JURN"AL Hitoluk Belçika Süzan vapuru Gas-
manyadan tedariki imkanını tetkik Pazar günleri 11 de konya körfezinde kaybolmuştur. Ka-
etmekte olduğu ve fakat bu hususta HALK l\IATİN"ESİ za hakkında hiç bir haber alınama-
tafsilat veremiyeceğini söylemiştir. .._ _ ___ _ iiiiiiiiiİİİııııııİliiıiliııliii.,.iiiıi- mıştır. 

--------~ ..... ------------düğüm rüyada bana böyle bir vazife şller orada kurban kesiyorlardı. Dedi. ba? .... JSLAM T ARJHJ .-m••••••1••-• verildi. Tan yeri ağarmıştı .. Oğluna: Kureyşiler ağız dolusu köpUrmeğe Toprağı biraz daha açtılar, bir al-

ı 
-Saçma bir rüya, şeytan rüyE.sı - Hiris, oğlum, kalk -dedi- senin- başladılar: . tın külçesi ilzerinde bulunduklarını an-

H M h d olmasın.. le bugUn görülecek işimiz var.. - Hayır ... Olamaz .. Böyle hır ri.l- ladılar. 

Z. U amme - Hayır. Baba, oğul, biraz sonra, ellerinde ya uğruna, kurban kestiğimiz yeri kaz. Filhakika evvelce buraya gömUlU 
- Öyle ise bu akşam istihareye var kazma kürek olduğu halde Kabede bu dıramayız.. lUp saklanan altın geyik.leı·di. 

ıia yerini öğren! .. Ondan sonra göri.i- iki putun bulunduğu mahalle geldiler. Dediler. Heyecan içinde işe devam ettiler . 
.... ___ ,... y AZAN: M. Ayhan~---··· şürüz. Baktılar ki; lş kavgaya, biraz sonra da kanlı bir Bunlar; diğer kıymetli eşya da sıra i-

Abdülmuttnlip. o gece Cenebaıhak- Bir kuş, yeri eşeliyor. Hemen .>-ak- döğilşe inkılap etti. Arada bir kaç ki- le çıkıyordu. Ve nihayet, toprak ya-
- 12 _ yecanlı oldu. kn duadan ~onra uykuya daldı. Rüya- !aştılar. şi yaralandı, parçalandı. Abdülmutta- şardı, çamurlandı ve daha sonra; 

Asıl ihtilaf; Abdi Menaf öldük_ Abdülmuttalip, riyasetinin ilk gün- ında zemzem kuyusunun yeri ihsas e- Karınca yuvası da orada idi.. lip ve oğlu, daha fazla kan döktılme- Su göründü .. 
ten sonra kabile reisliğinin Haşime lerinde, kendi kab'lesi efradı ile çar- Jilcll. Reisi Kureyş; ertesi günü uya- Büyük bir sevinç içinrle kazmaları- sinden çekinerek ?ir iki gün için vaz Burası, zemzem kuyusunun t! ken-
intikal etmiş olmasiyle başladı. Ah- pışmak mecburiyetinde kalmıştı. Bu nınca bütün melekatını tahrik etti, nı toprağa havale ile kazmağa başla- geçtiler. Fakat bılahare tekrar gelip disi idi. 
düşşem.:ı bunu hazmedemem'şti. Duy da zemzem kuyusu mahallinin aranıp fakat bir tilrlü bulamadı. dılar. Faknt hacli~e. derhal Kureyşiler kazmağa başladılar. Abdülmuttalip; çapa ve küreğini 
duğu kin ve infiali; çocuklarına bir bulunması \'e kazılma!':ı hususundaki :l\Ii.iteessirdi.. Ayni zamanda diğer arasında duyuldu: Abclülmuttalip; bir kenara fırlattı. Oğlu ile beraber 
miras olarak bıraktı. ihtilaftan doğmuştu. Hatta; hazret K~reyşilere ne cevap vereceğini bil- . - Ahdillm~ıt.talip; bizim mukaddes _ Ey büyük Allah -diyordu- bana ellerini .:5emaya kaldırarak hamdüse-

Haşim öldlikten sonra: Riya3et ; peygamberin dedeleri, oğlu Harisle tek mıyo~·du. .. .. . bır ma~allemızı kazıyor. on tane çocuk ver de istedilderimi ya naya başladı. 
Haşimin oğlu ve Hazret Muhamme - başına kalmıştı. ~ı~- &:ece sonra, ruyasında şoyle hır - Ne? . . pabileyim Ye bir tanesini de Kabetul- -. Çok şül~ür yarabbi! Bana bu sa-
din dedesi Abdülmuttnlibe intikal Evvelce, Cürhum oğulları kabilesi ses ı~ıttı :_ __ - Evet, hem <le ıkı mabudun ara- !aha kurban edeyim. acletı bahşettın. 
etti. zamanında zemzem kuyusu kapanmış- - ni'ri f smai! (1..-0mzem kuymnı, sınclnki toprağı kazıyormu~. Hafriyatın i.içi.lncü günü idi. Toprak Zemzemin. altın heykellerin ve kı.v-

Abdiilmuttalip, bütün hayatını mü- tı. Yalnız bir hikayesi kalmıştı. hımail kuyusu) kabilenin kan akıttığı Biraz ı:ı<>ıırn, hüvücek b~r kalabnlık. epi,vce derinleşmişti. Abdi.ilmuttalibin mettar tarihi es,ranın bulunması, ka-
cadelelere ve Kureyşin ahvalinin ısla- Bir g'eC'e, Abdülmuttalibe rüyasın- bir yerdedir. Kuyunun ağzına isahet Abdülmuttııliple biricik ogluııun haf- vurduğu bit kazma Rert ve tannan bir bile efradı nrnsıncla cnrçabuk duyul
hına ve :\1ekkeye vaki hücumları tar<la ela zemzemden buhRedilcli: ed0 n mahalde bir karınca ~-uvas1 \•m·- riyat ynptıkları yere geldiler ve ken- ciRme isahet etmi~ti. du. Aralarında reh•lf'rden bazı zevnt 
hasretmiş gibidir. Ayni zamanda - Bu su; hazret lsmailin, seniıı '1ır. Yarın sabah alaca karanlıkta hir disini "iddetle menetmeğc kalkı!'!tıl:ır. Artık kazma iıdemivorchı. Baba o- lnılunan bir kafile. derakap T{aheye 
zemzem kuyusunun yeniden bı:lunup e~dadının suyııclur ve çok mübarek- k~!zgun. oraı:ıını ""-eliyec0 ktir. Git rle - Ya AbclülmuttaEp! Sen burasını ğul ;ı.·orgıınluklnrını. ~Jmlrrrından "ı- geldiler ve sevinçlerini gizl<>mi;ycrek: 
açılması da AhdUlmuttalibin hımme- tır. Sen onu bulmalısın. ~or ve rırac:ııııı k"z !. kazamazsın 1 pır sınır d·ımlıynn frri tımıtmuslardı. - Ya Abclülmuttalip -de !iler· nL 
tinin eser:dir. Denildi. Abdülmuttalip ertesi günü Abdi.ilmuttnlip. ııykudan :::ıcradı.. Abcliilmuttalip basını kaldırıp: Gözleri cııkııra dikilrni~ti. K11lpleri: hayet emeFnı> muvaffak oldun. F. kat 

AbclUlmuttalibin hayat ve riyaseti- Kureycilerin ileri .Ç!elenlerine: Düşi.lnmeve bn"lanı: - l\liirnrı'1eat etmeyin k'-'rrln;:leı'. biiyiik l)r hevecnnla carnıyorclu. biz ele hazr t f sn 'J'n hfadp·ız. Bu E <:-

le, mühim bir tarih fnslı başlıyorclu. - Arkadaşlar -deai- ben zemzerr Bu yer: Naile ve F.::af dPnilP.,, iki Ben ecdadımı7dan "''e\Ttı<:: ,-e bizi.-., i- - 'l:lıı bir emmarı>mi? ya bir mirastır. z m dP hııkkımız, 
Bilhassa Amıfil denilen harp çok he· kuyusunu bulacnğ'ım. Düıı akşam gör- putun arasına isabet ediyordu. Kurey- çin mübarek olan bir suyu bulacağım.! - Tam yerini mi kazıyoruz aca - - Devam eclcr.ek -
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~lzmir Levazım Amirliği Satın A lma ~ 
§ Komisyonu Hanları ~ 
l:zmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: " 
1 - Konyadaki kı4-, atın ~enelik ihtiyacı olan 4500 kilo zeytinyağı a

çık eksiltm ~ e k ıı ustur. 
2 4 "' ~artn:ıme~i Koııyada le\ azım amirliği satın alma komisyonunda

ı.lr. istekliler şnrtnameyi bu komi:-yoncla görebilirler. 
3 - İsbu 4Fl00 kilo zeytiny~ ğının muhammen tuutarı 2587 lira 50 ku

nış•u r. 
4 - 11k t•'minatı (ş2rtııam indeki y'izcle yirmi beş nisbetindeki mik

tarı ıh dahil olcluğu halel!") 242 lira 59 kuruştur. 
5 - J<:h~·ıtnıe ı:~-10-939 tarihine te:-ıaılüf eden Cuma günü saat 10 da 

I '. 1mirliği satın alma k misyonunda yapılacaktır. 
6 - J cklilerin teminat mel..tubıı veya \·pzne makbuzlariyle zamanın· 

da bulunmaları. 24 30 5 8 42918 
----~ _,.~----------..... ------~--------------..... ----------/::mir lerozım amirli,ği satnı alımı komisyonundan: 

1 - Altı bin ton buğday kırdırılacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltme-.i 12 ı O fl~!l perşembe günü ~aat on beş

te lstanbulda Tophanede i · anbul Lv. amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 50640 liradır. 
4 - İlk teminatı 3782 liradır. 
5 - ~artnamesi komisyonda görüliir. 
6 - hteklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını 

ihale saatmdan bir saat evvel komisyona vermeleri. 
26 30 5 10 

l zmi» leı:rızwı amirliği satırı alma komi8yommdan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki teşkilleri ihtiyacı için kapalı zarf

la eksiltmeye konulan 15 bin kilo sadeyağı satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 7 /10/ 939 cumartesi günü saat 11 de Çanakkalede Mst. 

Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Sadeyağınm beher kilosu 100 kuruştan 15000 lira. kıymet bi· 

çilmiştir. 
4 - Taliplerin 2490 sa~nlı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik 

muvakkat teminatJarı ile birlikte ihale saatından bir saat evvel 
komisyona. müracaatları. 23 27 1 5 3524 

Bornova askeri satın alma komisyoıııındon: 
~ ,. """""' Kuşadasında ciheti askeriye tarafındun gö~terilecek mahalde 
~ yapılmak üzere bedeli keşfi (78894 lira 55) kuruş iki aded 
; -' paviyon ile (14539 lira 8 kuruşluk) bir ahır ve 5013 L. 'i4 K. 

_ _,. bir mutbak ki ceman 98447 lira 37 kuruş inşaat kapalı zarf'J 
eksiltmeye konmuştur. 

2 ,;;:::.... İhalesi 16 birinci teşrin 939 pazartesi günü saat on birde İzmir
Boı·novacla askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 6172 lira 45 kuruştur. 
4 - Bu inşaata ait resim, plan, fenni ve hususi şartname her gün 

iBornovada a:-;keri satın alma komisyonunda görülür tetkik edi
lebilir. 

j - Bu işe istekli olanlar nafıa vekaletinclcm alınmış yapı müteahhit
.. ~ 1iği vesikası göı:ıtenne;;i veya bizzat yük-;ek mühendis veya mimar 

. - olması veyahud bu ~artları haiz olmadığı takdirde bu işin fenni 
; mesuliyetini üzerine ~ lacak bir mühendis veya mimari inşaatın 
devamı miıddetince istihdam edeceğine dair noterlikten tasdikli 
ı-;enet vermesi sarttır. 

6 - Ek:;iltmesine glrecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
leriyle 5 inci maddede yazılı nsikaları \'e kanunun 32 v~ 33 ün
cü maddelerinde yazılı tar;fatı dairesinde teklif ve teminat nıek
tupları tl.ı ihale saatinden bir saat eveline kadar adı geçen komis
yona veı·meleri. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yukarıda bildirilen 
vaktine kadar komisyona gelmesi lazımdır. Postada vaki olacak 

· teahhür kabul edilemiyecektir. 24 29 5 11 3!529 
lznıir levazını amirliği satın alma ko111i.~1101ı/lnclan: 

1 - !zmir müstahkem mevki komutanlığınca gfö;terilecek yerde 
beheri 27204 lira 95 kurus ve ikisinin tahmin bedeli tutarı 

~- 54409 lira 90 kuruş bedeli 'keşifli iki adet garnj inşası 30-9-939 
tarihinde pazarlıkla yapılan ek.:;iltme.:inde talip çıkmadığın· 
dan pazarlık !1-10-939 pazarte.:i ırfinü snat li> de kı~lada izmir 
levazım amirliği satın alma komi .vorrnnda yapılacaktır. 

2 - Teminatı muvakkate akçesi ~!:!70 lfra 50 kunı~tur. 
3 - Şartnamesi, keşifnamesi \"e projeleri ~er gün --ab~~h '<aat 9 d~n 

12 ye kadar 13 den 17 ye kadar izmır :\fst. :\Iv. mşaat komı.s
yonunda ve Ankarn i\I. l\I. Vekaleti emakin inşaat Şlıbesinde 
görülebilir. 

4 İstekliler ticaret odtısında kayıtlı olcluklarınıı \·e bu isi yapabi
leceklerine dair ihaleden evvel izmir nafia fen heyetinden a
lacakları vesikaları göstermek mecburi~·etincledil'ler. 

5 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 ı:ınyılı kanunun iki Ye ücüncü 
maddelerinde ve şartname:-;indc yazılı ve izmir .l\T.st ~iv. komu
tanlığına dilekçe ile müracaat ederek emniyetçe ra11tırılmı~ 
tezyike vesikaları ve teminatı muvakkatalariyle birlikte ihale 
saatinden evvel komisyona müracaatları. 3669 
tzmir Ievzım amirliği stın alma komisyonundan: 

On bin adet kuma~tan mamul kilim alınacaktır. Ek.,iltmesi 7-10-989 
cumar te!l.i günü saat 11 de istanbulda Tophanede Lv. amirliği satın al
ma komisyonunda aypılacaktır. Tahmin bedeli 22500 liradır. Kan te -
minatı 3375 liradır. :Niimuııeleri kombyonda görlilür. İsteklilerin bellı 
saatte komisyona gelmeleri. !5 6 

l::mfr levazım amirliği .'{at111 olma knnıhı11rınımilrıv: 
ı - İzmir müstahkem mevki birliklerinin 78ii00 kilo kuru fasulye 

ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmıı~tur. 
2 - İhalesi 20-Eylfıl-939 cuma günü saat 15 buçukta kışlada izmir 

l evazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - T ahmin edilen tutan 8085 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 606 lira ~8 kul'Uştur. 
5 - Şartnamesi her gün komi~yonda görUlebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 E ksiltmeve istirak edecekler 2190 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

madd~leri~de ve şartnamesinde yazılı ve~ikalariyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir ~aat evvel komis
yona vermiş bulunacaklardır. 5 10 14 18 3670 ' 

i z mit leı·azım amirliği satın alma komisyonıımlan: 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanahnın 

(297000) kilo saman ihtiyacı kapalı zarf m~uliyle eksiltmeye 
konmuştur. .. .. . 

2 - İhalesi 20-Birinciteşrin-939 cuma gunu saat 16 da kışlada ız-
mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (5UJ7) lira 50 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 38!) lira 82 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekleı· 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika!ariyle temi
nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden evvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 5 10 14 18 3672 

1 ::mir levazım amirli!ii satııı al mrı kom isy0111uıd<111: 
ı _ Ordu ihtiyacı için 25500 kilo makine yağı, 7665 kilo gazyağı, 

7665 kilo gresyaO-ı 25-Eyllıl-~rn9 tarihinde pazarlıkla yapıl an 
' eksiltmet;inde talip çıkmadığından pazarlık 7-Birinciteşrin-

939 cumartesi günü saat 11 de kışlada izmir levazım amirliği 
s.atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

:::: - Hepsinin tahmin edilen tutarı 13D44 lira 8 kuruştur. 
:l - Teminatı kati) e akçesi 2091 lira 75 kuruştu r. 
4 - Şartname.si her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa istirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminah 
muvakkataleriyle birlikte ihale saitind.en evvel komisyona 
müracaatları. 3673 

(ANADQI .tn 5 Teşrinievvel 939 Perşembe 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda. ·;. 

cins ve miktarları yazılı Zonguldak tipi l, 3, 5 numar a üzerin
den alınacak sobalar kapalı zarfla ek::ıiltmeye konmuştur. 

1 V. F. Henri Van Derze Sperco vapur acentesi 

2 - İhalesi 25--10-939 pazartesi günü saat 11 de Mst. Mv. satın al-
ma komisyonunda yapılacaktır. ' 

3 - İsteklilerin teminat akçaları, 39 senesi ticaret vesikaları ile bir 
likte komisyona müracaatları. · 

Beherinin M. Teminatı Tutar! 
Fiyatı Lira Kr. 'r Lira Kr. 

Cinsi '.Aded Lira Kr " 

Bir No. Soba 100 
Üç No. Soba 150 
Beş No. Soba 150 

20 00 
24 00 
33 00 

Lira Kr . 

791 25 

Lira Kr . 
2000 00 
3600 00 
4950 00 

10550 00 

frmir leva:=ım amirlir'ii satın alma komisyonundan : 
1 İzmir mü'1tahkem mevki birlikleri hayvanatının (400000) k ilo 

kuru ot ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - !halesi 20-Birinciteşrin-939 cuma günü saat on beş buçukta 

kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (15000) liradır. 
4 - Teminatı rrıurnkkate akçesi (1125) liradır. 
5 - Şartnamesi her D'Üp komiı::voncla görillebilir. 
6 - İstekliler ticaret oda :::ınd·1 k' ,. ,ı.!ı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün· 

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle temi· 
nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 

5 10 14 18 3671 

Bornova askeri satırı alma komisyonundaın : 
- Kilo 

7000 Sabun 
5000 Yulaf 
5000 Kuru ot 
:)5fı(\ Sadeyağı 

150l. Kuru üzüm 
8000 Toz şeker 

15000 Kuru fasulye 
19000 Bulgur 
15000 Nohut 

6000 Mercimek 
8000 Pirinç 
5000 Zeytin tanesi 

10000 Bezelye 
3000 Zeytinyağı 

150 Çav 
7000 Patates 

1 _ Askeri yasfı haiz hekirni ve kimyevi muayeneye tatn ve ayrı ayrı 
sartnamelerle yukarıda cins Ye miktarı yazılı (16) kalem yi
;.ecek pazarlık 'suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 6 bir:nci teşrin 93~ cuma günü saat dokuzdan on iki
ye kadar yapılacaktır. 

3 - Pazarlığına iştirak edeceklerin muvakkat teminat vermesi 
şarttır. 

4 - İstekliler teklif edecekleri numunelerle birlikte yukarıda bildiri
rilen vakittte Bornova askeri satın alma komisyonuna gelmeler i 
ilan olunur. 3 5 3623 

İzmir Bornova satın a lma komisyonundan: 
1 - Tiredeki birlik ihtiyacı için 66000 kilo kuru ot açık eksiltmeyç 

konnıu;,;tur. 
2 - İhale;ıi 24-1 O-n:rn galı glinü c:aat l O da izmir-Bornovada askeri 

satın alma koıi1isyonur da yapılacaktır. •· 1 

3 - Tahmin edilen umum tutarı (3R05) liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçe."i (285.-) liradır. 
5 - Şartnamesi her giin komi:.-:.yonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret oda;-;ında kayıtlı olduklarına dair ve:'.ika gö~

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

maclclcılerincl e ve şartnamesincle .rnzılı vesikalariyle teminat 
mektupları biı·likte yukarıda adı gııçen komisyona müracaat-
ları 5 1 O 15 20 3666 

----- -~---------... ·-----------İzmir Bornova satın a1ma komiııvonundan: 
1 - Aydındaki birlik ihtiyacı için 48000 kilo kuru ot açık eksiltme

\'e konmııstur. 
2 _ 'tııa le :-. i 24: 10-93fl :::alı güni.i saat 11 de izmir - Bornovada askeri 

sat111 alma konıisyoııunda yapı l acaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı (2040) lira.dır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi (153) liradır. 
5 - P.artnamesi her gün komi::ıyonda görülebilir. 
6 - İstek l iler ticarPt odasında kayıtlı olduklarına dair ve~ika gö::; .. 

tııı·mek mecburiyetindedirler. 
7 - Ek..:iltmeye iştirak edecekler 2490 gayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

nıaddeler:nde ve şartnamesinde yazılı vesikalar iyle teminat 
mektupları birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaat-
ları. 5 10 15 20 3665 

Nevyork için «ADRİA TİCA» SOC. AN. Dl 
«EXERMONT~ vap. 6 ilkteşrine NAVİGAZİONE 

doğru bekleniyor. «Cilicia » motörü 7-10-39 tarihinde 
«EXECUTİVE» Vap, 11 ilkteşrine beklenmekte olup Cenova ve Marsilya 

doğru bekleniyor. limanları için yük alarak hareket ed&-
cEXPORTER» Vap. 27 ilk teşrine cektir. 

doğru bekleniyor. Guirinale vapuru bu ayın 12 • 15 

Armament Deppe, Anvers 
Anvera için 

de beklenmektedir. Adriyatik liman
ları için yük alacaktır. 

«İTALİA» SOC. AN. Dl 
NAVIGAZİONE 

.:GİRONDE» Vap. ilkteşrin başlan 
gıcına doğru bekleniyor. 

D. T. R. T. 
Tuna limanları için 

((Conte Grande» motörü 17-10-39 
tarihinde Cenovadan orta Amerika 
Itlnanları için hareket edecekti!:. 

İlandaki hareket t arihleri ıle nav. 
lunlardaki değişikliklerden acente
miz mesuliyet kabul etmez. Daha 
fazla i:afsilat için !kinci k ordonda 
FRA TELLi SPERCO vapur acente-

.:TİSZAc Vap. 10 ilkteşrine doğru 
bekleniyor. 

cDUNA> Vap. 10 ilkteşrine dogru 
bekleniyor. 

~~~,;-e Maritime Roumain sine müracaat edilmesi rica olunur. 
Köate.nce Kalas ve Tuna limanları TELEFON _ 2004 • 2005 

için. 
cBUCUREŞTh Vap. 4 ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 
cARDEAL» Vap. 12 ilkteşrine doğ 

r u bekleniyor. 
«DUROSTOR» Vap. 28 ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
Atatürk caddesi R ees binası 
Tel. 2443 

Ste. Commerciale Bu1gare de Na- Londra ve Liverpol hatları için 
vil'ation a vapeur piyasanın ihtiyacına gör e vapurlan-

Haif a laken deriye ve Port Sait için _m_ı_z_se_f_e_r.....:y_a.....:p'--a_c_a_k_la_r_d_ır_. ___ _ 
«BOURGAS> Vap. 13 ilkteşrine J • B 

doğru bekleniyor. zmır • uca 

Curgaa ve Varna için Kültür Lisesi 
Chipku Vap. 8/ 10 ilkteşrine doğ 

bekleniyor. 

Vapurların ısım ve tarihleri hak
kında hiç bir taahhlid al.namaz. 

Resmi liselere muadildir . Ortaokul 
sınıfları ile lise sınıfları vardır. Leyıt
nehari kız ve erkek talebe alınır. 

Telefon: 2080 15 -. ..... ..,. .. ~ ........................................ ... 
Hüse yin Hüsıii Uzis 

1 
Pek büyük fedakarlıklarla ve ~·alnız ~3!) senesi İzmir 

fuarına ait olmak üzeA;;;;,;;;l:ğum 
enternasyonal 

1 

· Simmons fabrikasının 
i 

'Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sandalya ile masala
rıııı ~H .rgıl ı nıüsteri lerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edilen meta
net. zarafet ve rnhatlığı ancak mezkur karyola ve somyalarda bulunal.'.ağı 
ve fiyatlarda hir bir zam olmadığını saygılı miişteri!erime bildiririm. 

Her müşteriyi tatmin edecek şekilde yel'li karyola çeşitleri ve gayet lüks 
Avrupa çocıık arabaları dahi bulunur. 
tznıir Yenikavaflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yer i 

Hüsevin H iisnii U..,is 
• 

lstanbul Defterdarlığından· 
.2?-10-019 tarihine mü!'adif Perşembe giinü htanb~ıl defterdarlığı 

mıllı emlak miidürlüğü ~ksiltme komisyonu oıla:-;ıııda 101 H5 lira 49 ku
nış keşif bedelli Dolmabahçe sarayı miişt emilfıtıntlan :s~ırayın sonunda 
ve hay1·ettin iskele!'tinin yanındaki daiı enin tamirat ve faclilatı işi kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 

Mukavele eksiltme bayındırlık genel hususi ve fenni şartnameleriyle 
proje keşif hulasası ve buna müte ferriğ evrak milli emlak müdürl il 
ğünrle görülebilir. 

l zmir lrııoz11n amirliği sofrrı alma komisyomrndan : Muvakkat teminat 1440 liradır. 
1 - On beş bin metre kışlık elbiselik kumas alınacaktır. İsteklilerin teklif mektupları ve en ı:ız biı· taahhüde ~n lıeş bin liralık 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 7-10-9 39 cumartesi gün ü :::.aat 11,30 da bu işe benzer is yaptığına dair idarelerinden almış oldukları vesaike 

İstanbul Tophanede levazım amirliği satın alma komisyonun~ istinaden İstanbul vilayetine müracaatla eksiltmeden sekiz gün evvel 
da yapılacaktır. alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kapalı 

3 - A.:keri evsaftaki nümunesi komisyonda görülebilir. zarflarını 26-10-939 ta1·fhine müsadif perşembe günü saat 14 e kadar 
4 - İsteklilerin kati teminatlariyle belli saatte komisyona gelme - komisyona tevdii ile saat 15 te zarflar açılırken komisyonda hazır bu-

l eri. 3642 lunmaları. 5 10 15 20 7848-3616 
~~------------~-- ~~~~~~~~~~·~-==:..::__~~~~~~~~~~~------....::....:..:::..::...._~ 

Liseliler yu rdu 
Talebe kaydına devam 

etmektedir 

l zmir Gümrük 
misyonundan: 

Birinci kordonda No. 364 

~-------------------------, A sabiye Mütahassısı ı 

Dr. Cahit Tuner 
1 

Cinsi 

Pirinç 
Bulgur 
Kuru fasulye 
Nohut 
Mercimek 

Her gün saat 3 ten sonra Şam- Sadeyağı 
lı sokak (Üçüncü beyler) No. 19 Zeytinyağı 
da hasta kabul ve tedavi eder. . Zeytin danesi 
Elektrik tedavileri tatbik eder. ı Teneke peyniri 

T ı ':• 559 Çekirdeksiz üzüm e : ~> Makarna 

UOt"\.l'..i/ 
Sebze konservesi 
Sabun 

Bakteryolo'? ~~~un, sığır veya burulmuş 
A V f T keçi eti • &ema onay Koyun, sığır veya burumuş 

Miktarı 
kilo 

6800 
6600 
6130 
5800 
3100 
2850 
1350 
3550 
1080 
750 

4900 
3900 
2350 
7950 

16000 

Mu haf aza taburu satın alma ko-

Umum tutarı 
Lr. Kr. 

1392 
792 
796 
580 
418 

2850 
648 
674 
378 
112 
931 

1365 
728 

1391 

4000 

00 
00 
90 
00 
50 

00 
00 
50 
00 
50 
00 
oo 
110 
25 

00 

~ .- ! Ik teminatı 
Lr. Kr. 

105 
60 
60 
44 
32 

214 
49 
51 
29 

9 
70 

103 
55 

105 

300 

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

00 

E ksiltme 
Tar ihi 

12/ 10/ 939 
12/ 10/ 939 
12/ 10/ 939 
12/ 10/ 939 
12/ 10/ 939 
12/ 10/ 939 
12/ 10/ 939 
13/ 10/ 939 
13/ 10/ 939 
13/ 10/ 939 
13/ 10/ 939 
13/ 10/ 939 
13/ 10/9~9 
13/ 10/ 939 

14/ 10 939 

Eksiltme 
Saat D. 

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

11 00 l 

Bııla.fı.cı. aalguı hıı.stahklaı keçi eti kavurması. 7250 3625 00 272 00 1•1/ 10 fl3!:l 11 30 
1.. • •G.tebasıa Ekmek pişirmesi 75000 937 50 71 00 11 1 O 939 J 2 oo 
(verem ve saı·re) 1. - İzmir .gümr~~ muhafaza taburu senelik i~tiyacı ı.çın. :'-'tıkarıcla cins ve .mikta~.ı yazılı iaşe ıııaddeleri açık 

eksıltme suretıyle munakasaya konul muş1 ur. Eksıltmelerı hızalarında gös terılen gun ve saatlerde ~·apılacaktır 
Bumahane poU. k.arakohı ya- Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 

2 - Umum tahmin tutarları ile muvakkat tPnıinat miktarı kaı·şılarında gö~terilrniştir. 
•mda 74T 3 - İsteklil erin 2490 sayılı kanunun ikinc-i ve üçiincli maddesi nele ''e . ~ rtnanıele>rinde yazılı ve~ikalarla mu-

T elefon: 4115 vakkat teminat makbuz veya banka mektııplariyle birlikte C'k·dltme 1aat-Jerinde iznıir lıeylersokağı arkası Geri 
•----------------- ---·•·· tütün kumpanyası yanında tabuP. satın alma komisyonuna nıürncaatlan. 27 t li 11 


