
PARİSTE MÜHİM BİR MÜLAKAT 
Paris 19 (Radyo) - Başvekil Dala.diye bugün 

Ruayanın Paria sefiri Suriç yoldaşı kabul etmiştir. 
Sur\ç bunu müteakıp sefarethaneye giderek te

lefonla Moskovada Bay Stalinle konuşmuştur. 
Bu temasa ehemmiyet verilmektedir. Bunun ne-ı 

ticesi olarak. İngiliz başvekli Bay Çemberlaynin 
tayyare ile Pariıe gelip Daladiye ile müştereken 
aktedilmeai mukarrer olan konferans da şimdilik 
talik olunmuftur. 

• 

AMERiKA LAKA YD KALAMAZ 
Vaşington. 19 (Radyo) - Hariciye nazırı Hul 

beyanatta bulunarak demiştir ki: 
-« Amerika hükumeti, Sovyetlerin Polonyaya 

girmelerine karşı lakayd kalamaz. Ambargonun 
Rusya hakkında da tatbiki nazarı dikkate alınmlf• 
tır. 

1 
Diğer taraftan Kanadada heyec~n vardır. Kana· 

da, İngiltere Rusyaya harp ilan eder~e süratle bir 
heyeti seferiye göndereceğini bildirmiştir. 

Yirmi dokuzuncu yıl No: 7946 SALI 20 EYLÜL 1939 Her gün sabahları lzmirde çıkar siyasi gazetedir. Telefon No. 2776 (Nüshası her yerde 5 kuruştur) 

Leh hül{ftnıeti Parise naliledildi 
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Üç noktada toplanmağa muvaffak olan Leh orduları başkumandanlığını 

Pilsudeskinin erkanıharbi Sosenkovski aldı 

Son Leh mu av em eti 
iki Alman fırkası imha, iki Alman 
generali esir edildi, bir ~eneral öldü 

Garb cephesinde fevkalade kıymeti 'olmıyan bir Alman taarruzu püskürtüldü. 
Yeni taarruz hazırlıkları faaliyeti müşahede edilmektedir. 

BatoıroDan Allmalril talhlteDlbalhlütrD<®ırü 
Polonyadakiradyo istasyonları artık sustu,. Polonya 

gazeteleri de dündenberi intişar edemediler. 
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HötD<®1rön 
"Büyük Rayiş ve Sovyet Rusya, Polonyayı 

bir daha ihya etmemek hususunda 
1r.utabık kalmışlardır.,, 

Danzig, 19 (Radyo) - Hitler, bu
gün buraya gelmiş ve binlerce halk · 
tarafından karşılanmıştır. Hitler şeh
ri.~ .?azı yerlerini gezdikten sonra 1 
buyuk pazar mahalline gelmiş ye 
mühim bil' nutuk irad eylemi~tir. 

Führer, umumi harbı müleakıp 
irtikap olunan bir çok .::iyaı:;i hatala- • 
rı tadad ettikten Ver<:a\· muahede
sini uzun uzadıya teşri}~ e.rledikten 
sonra şunları sö~·lemi.::tir: 

- · Büyük harpten hiç kim,e ga
lip çıkmamıştır. Harpten sonra yeni 
bir takım meseleler ihdas edilmi~ Ye 
bu yüzden Avrupanm huzur ve i"
tirahati münsel'p olmuştur . Ver.,ay 
muahede>ıinde nazarı dikkate alın
mayan bir şey varsa, o da Alınan 
milletinin mevcudiyeti idi. Alman 
milleti, yaşamağa liiyıklır ve yaşa -
yacaktır.> 

Baıı Ilitler Hitler, müteakıben Danzingin Al
man şehri olduğunu ve daima Al
man kalacağını söyledikten sonra 
Çemberlayni telmihen şunları söyle
miştir: 

Alman hükumetinin sözlerine 

itimad etmediğini söyliyen bir hi.!kft
met reis:nc cevaben djyeccğim ki, 
bizim de şimdiye kadar bize derme
- - Devamı 3 ncü Sahifede -

----------------------~-----, Parti meclis grubu toplandı 

Hariciye Vekilimiz 
Moskovaya gidecek 

• 

SARK, ALMANYAYA KAPAr~oı 
11 

/ngiltere kraliçesi 
lskoçyada 

Rusya, Karadenizde bir Alman 
kontrolüne razı değildir. 

Londra, 19 (Radyo) - İngiltere 
kraliçesi Elizabat bugün prenseslerin 
bulunduğu 1skoçyaya gitmiştir. 
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Kızılordunun İsvee; gazeteleri Rus • Alman menfaatlerinin , 

(Askere Davet 
HAREKA Ti taban tabana zıd olduğunu ve Alman siva· 

setinin keşmekeş içinde bulvnduğunu yazıyor 

Topçu. Işıldak ve istihkam 
efradı çağrı 'ıyor 

istilaya mukavemetsiz J 
ve sür'atle devam 

İzmir askerlik ıubeıi başkanlı olunuyor 
imdan: 

Aşağıda doğum ve sınıfları Moskova Tebliğ~eri 
yazılı yerli ve yabancı erlerin sev- Sabah teblifii 
kedilmek üzere hemen şubeye gel~ Moskova, 19 (A.A.) - Kızılordu-
meleri Iazımdır. Gelmiyenler hak- nun bu sabah erkenden neşrolunan teb 
larında kanuni muamele yapıla - !iği: 
caktır. Sovyet kuvvetleri, Lvov, Vilnaya • 

1 - Topçu, ölçme 316 dahil doğru ilerliyorlar. 
326 dahil. Moskova, rn (A.A.) - Tas Ajan-

2 - Topçu ölçme sınıflarından sı bildiriyor: 
terhis edilmiş şoförler. 316 dahil İzmir enternasvonal fuarı, hu ge·ce küsurda kalmasına Ref>cbfyet vermiş- Leningr~ddan gelen emniyet ~dilfr 
326 dahil. _. 'k'd ·. 1 k caktır tir haberlere gore, bazı Polonya denızaltı 

8 - lst!hkam 316 dahil 326 da- ~r." 1 ~ ek.m~rası~ \ tpana açth · ·Fuarın kapanışı münasebetivle bu gemileri. bir takım hükümet erkanının 
bil. vdrupa a 1 ab:~ladaıg}1• .,.u1.anrıhnll 5

· .... n: gece saat :rirmide fuard~ki Ada ga- gi"?:li müzaharetine dayanarak Baltık 
4 I ld k 3 6 d h ·1 326 d şın an sonra cı' ı.,. "' "' I . D 3 .. .. h'f d - şı a 1 a ı a- fua1·1 bir milvondan fazla zivaretci- zino~unda belediye ve fuar komite!li - evaır.1 uncu sa ı e "' --

,_h_n.._ ________ , ni~ göreceği ~hmin edılirken 600 bin - Dev mı 3 üncU aahıftde - lllllllltHIHIHHIHHHHIKMIHHllllllltfffHKJlllJ bfr geçit ,·csminde 
- Yazısı 2 inci sahifemizde -



r SAHİFE: ~) (AXADOLU) .C:U .t.ylul 1939 Çarşamba 

®}lfDftr Hab~ırD<®ırü 1 

Ameri arbı mi? 
Nakledilen ilk mek- Zeriyatın arttırıl• 

a- apo ya tep muallimleri masına çalışılacak 

Japon g2.zeteleri, Amerikanın şimdiki siyasetine devamı 
Japonyanın silaha sarıla.cağını yazıyorlar 

takdirinde 

Lonclra, 19 (Radyo) Bugiln « Amerika, sulhane emeller besle- bi ba.5ladığındanberi İngilizler biraz ponya arasında siyasi, iktısatli ve as-
çıkan bütiin japon gazeteleri, Ameri- mekten uzaktır. Şarktaki yeni Yazrye- ger~lemiş: bun~ ~ukabil Amerika Çin- k~ri .\~ziye~leri. tetkik ettikten sonra 
ka _ japonya münasebetlerincTen bah- ti tanımamakta ı rar gö termektedir. dekı. faalıy.etfnı bı: kat ~aha artı~ış- şımdıkı~ ı;azıyetın harp yaratı_P yarat
s t ekt eli 1 • G t 1 . .. A _ Amerika hala 9 devlet muahedesi ü- tır. Öyle kı,. Amerı.ka - J~Po.nya mun~- mıyacagını soruyor ve şu netıceye va-
~ m . e r er. .~e e eı e gore, :U~ . : . . . . ebatı haylı gergınk!şmıştır. AmerJ- rıyor: 
rıka - Japonya muııa ebatı, bugün ıçın zerıne Çındekı menfaatlerını müdafa- kanın japonyaya karşı deniz teslihatı- cAmerika şimdiki siyasetine devam 
hiç de nikbinlik verecek vaziyette de- ada ısrar ediyor. nı takviyesi, bizim gözümüzden kaç- ederse, japonya hayati menfaatlerini 
ğildir. Amerika şimdiye ka<lar Çindeki 600 mamaktadır.> silahla müdafaaya mecbur kalacak-

Çiçirlv gazetesi diyor ki: hadi eyi prote to etmiştir. Avrupa har :\fokoko gazetesi de Amerika ve ja- tır.> 

Romanya v~ Macaris· 
tana iltica ettiler 

Leh topraklarında Ar~ERIKADA 
orduları- Amb_arg~ Rusya~a Alman ve Rus Cernauti. 19 (A.A.) - !\fare~aı 

Smigli R.} dzin diln sabaha karşı saat 
birde ~nemi Slavoj Skladkovskiyi 
takiben Romanya hududunu geçtiği ve 
bir lc:ıç aat onra da otomobille Cer
nautiye geldiği teyit edilmektedir. Ma
reşal pek bitkin bir halde bulunuyor
du. 

teşmıI edılecek mı? 
nın İsfif ô: yarlŞl Ruzvelt, Leh Reisi· 

cumhuruna cevab 
Cernauti, 18 (A.A.) - Emin bir ze mani oldular. Bir Sovyet zabit ve

Polonya rncmbaından buraya gelen bir kili, kim olduğumuzu sordu. Çek oldu-
Romanvaya gelenler haber Sov) etlerin Polonyadaki ileri ğumuzu ve harp etmek için Polonyanın 

Bfikreş 19 (A.A.) - Rador ajansı hareketinin şayanı dikkat bir safha- Çek mıntakasına gitmekte bulundu -
bildiriyor: sına işaret etmektedir. ğumuzu söyledik. 

Polonyadan Romanyaya aşağıdaki Cephenin muhtelif noktalarında Zabit vekili: 
miktarda mülteci gelmf tir: Sovyet zabitleri Polonya kıtalanna; - Kime karşı harp edeceksiniz? 

Sivil 4500, çocak 400, subay ve er - Size yardım etmeğe gel'yoruz. Dedi. 
10 bin. Ateş etmeyiniz. Birlikte Lvova yü- - Almanlara karşı .. 

Suba}lar ve erler silahtan tecrid riıyelim» Cevabını verdik. 
edilmiş ve tahşit olunmu tur. Ekseri- Diye bağırmışlardır. Z~bit vekili: cGörürüı> dedikten 
si hasara uğramış olmak üzere yüz Diğer cihetten Polonya umumi ka- ·onra bize olduğumuz yerde kalmamızı 
kadar da tayyare Romanyaya geçmiş-, rargahma gelen haberleı·, Sovyet kı- söyledi. Otomobilimizi elimizden aldı.. 
tir. talarııım Polonya ahalisine karşı has- Biı·az sonra bağajlarımızı da alarak 

)Iisafirperverlik kaidelerine tevfi - mane hareketlerde bulunmadıklarını gidebileceğimizi söyledi. 
~an hükümet, .PolonyaA hük~rneti ~ic.a- teyit etmektedirler. ~iz, J:~nd.is.ine .?a~~jlarımızı ~?t~-
lıne mecburi ıkametgah gostermıştır. .. remıyecegımızı, çunku otomobılımız 
Bu meyanda Polonya reisicumhuru B. Çek leJtVô'fı_U ~mandamnm olmadığım söyledik. Maamafih .ra~·a 
l\Iusiski Molavyada Bicazda, mareşal 1nilhıın ıfşaatı olarak yolumuza devam ettik. Takri-
Sm!gli Rydz Craiovadn ve diğer . iya-1 Biikreş, 19 (A.A.) - Cek lejyonu ben 2 kilometre kadar yol almı~tık. Bu 
si ytik ek memurlar l\'Ioh·avyada Sln- kumandanı general Prchala, dün ak- esnada bir Amerikan otomobili biz!' 
nicde ikamet eyliyeceklerdir. şam Cernauüziye gelmiştir. General, yetişti. İçinde bir Rus zabiti bulunu-

Amerika ateşesi seyahati esnasında Sov·yet kıtaatı ta- yordu. Bizi yanına aldı. Bu zabit al -
Cernauti, 19 (A.A. ) - Varşova- rafından revkif edildiğini ve bir mii<l- bay Trolovclu. Ur.un bir isticavptan 

daki Amerika ateşemiliteri bugün tek- det sonra serbest bırakıldığını söyle- onra bizi serbest bıraktı. 
rar Polonyayu dönmeğe ve kendileri miştir. Zabit vekili. bizi tekrar kendi oto-
ile teması kaybettiği iki Amerika!ıvı General demiştir ki: mobilimize götürdü. Gerek otomobiH-
bulmağa çalışacaktır. Bunlar Ameri- - Tremlomaya 12 kilometre me - mizi ve gerek bağajlarımızı el süriil -
kanın Yarşoı;a. konsolosu ~Iorton ile saf ede harp nızamında bir çok Sovyetl memiş bir halde bulduk. Zab't vekiF 
Chicago Daily gazetesi muhabiri )!on- tayyareleri gördük. 1 bizi yolumuza devam etmeğe davet et 

verdi 
Vaşington, 19 (A.A.) - N'evyork 

Herald Tribune gazetesine göre, ha
riciye nezaretinin mütaleası şudur 
ki Amerika ile Sovyetler birliği ara
sındaki ticaret muahedesinin feshin~ 
den Rusyanın Avrupada dana faal 
bir siyaset yapması çıkacaktır. 

İşte ambargonun Rusyaya teşmi
Jin ·ıı derpiş edilip edilmediği hak -
kında sorulan suale -verilen cevap bu 
olmuştur. 

Geri kalan nutuk: 
.. revyork, 19 (A.A.) - Amerika 

hariciyQ nazım Hulün Perşembeye 
:-;öyliyeceği nutuk cumaya bırakıl -
mıştır. 

Ruzveltin cevabı: 
Vaşington, 19 (A.A.) - Ruzvelt, 

Polonya rei·dcumhuru ::.\Iusiskinin 
telgrafına: verdiği cevapta, bütün te
minatlarına rağmen Almanlar tara
fından açık şehirler·n bombardıman 
edilme in: infialle karşılamakta ol
cluğ'unu bildirmiştir. 

Hükumet pamuk mü· 
bayaatına başl.:.dı 

l'erdir. Askerler yolumuza devam etmemi- ti.> 
]1.facaristana gelenler ş k AJ k d Ankara, 19 (Huauai) - Hüktı-

:Budapeşte, 19 (A . .A.) _Dün bil- lr , manya ya npan ) met, ziraat bankası vaaıtaaiyle Ada-
trın giln müteaddid millteci grupları - . . nadan pamuk mübayaaaına batla-
)facar hududuna gelmi~ ve l\facaris _ Amsterdam, 19 (Ra~yo) - Gazete- yan Polonya ıçı~ yazclıklan yazılarda mıştır. Dün 82 bin kilo pamuk mü-
tana geçmi~tir. Bunlaı~n ekserisi :Ka- lere gelen haberle.re g~re,. Sovyet J:u- kahramaı:ca 1?~.dafaa mı A y~pan ~u bayaa edilmittir. Mübayaat 31-35 
dm ve çocuktur. Ayni zamanda baz; ?udl~r.ı Kızııo:dunun ılerı har:katı memle~e~ı~ bütun medenı vmılletlerın kuruştan yapılmaktadır. 
ufak Polonya kıtaları da hududa gel- ıle. çı~ıh:ıektedır. Hatta evve!ce ışgal seınpatısı.nı ka~anmış oldugunu yazı- SON DAKiKA• 
mi tir. Kıtalar derh ı silahtan tecrid edılmış ıken Leh. mukavemetı karşı - yor ve dıyor ~ı: . . • . • 
edilerek kamplara gönderilmiştir. sındn. tekrar tahlıy~ olunan _ba~ı yer- .. cPol?n_Ya şımdılık Babıl~n esaretı • 

R:i:nna1lyalla gelenler 30 bin kisidi~ ler bıle Rusların elıne geçmışt1r. ıçıne gırıyor. Evet, bu vazıyet çok e- l h h H k U t · p . 
Enkreş, 19 (A.A.) _ 550 P;lon~a Paris, 19 (Radyo) - HavMtan: li~d~r. Fak~t ~fi_rriyet mabedinin te~- e U ne.' . .:ırıse 

tayyaresi Roman~"llda mevkuf bulun- Acaba Sovyet - ~ima~ kı~tının ra~ ı~ş.ası umıdıyle bu ıgtırap tahfıf nakfedı/dı 
du~lmaktadır. Ekserisi fevkalade ha- teması, Almanların ıst~dık~erı kadar edılebılıı:.> , 

... . dostane olacak mı? Parıs sıyast mah- Deylı Telgraf da şunları yazıyor: Cenevre, 19 (Rad) o) - Polonya 
sara UKramış olan bu tayyareler Bilk- fillerinde bu sualin ce"a'bı üzerinde cRuı; kıtaları süratle cenuba doğru hiikümeti bu akşam Bükreşten Parise 
reşte buTunmaktadır. Romanya top - durulrnkata ve hadi elerin istikamet! indiler. Ve Leh - :Macar hududlarına. hareket etmiştir. 
raklarınd~ bundan ma~da 1:?l~nya or- ebemmfretle değiştireceği kanaatine dayandılar. Bu suretle Almanların Ka- R · G .. 
dusuna. aıt 200 tank ıle muhım rnrk- varılmaktadır. radenize inmesine de mani oldular. usy anın gayesı ar 
tarda hap malzemesi vardır. Almanların şarka, Rusların da gar- Çünkü Karaclenizi kontrol eden Al- ba Bolşevik' iği 

Cernautideki Polonya konsolosu ba ilerlemeleri, şimdi hakiki bir yarı manya, Sovyet menfaatlerine zarar 
tarafından verilen malfunata göre as- mahiyetin~ almıştır. Fak~t .bu. yarış- verecektir. yay rnaktır 
ker 'f~ sivil olmak üzere 30 bin Polon- !a. .daha. _zıyade Soyyetler:n ıhtıy~t .~·e Sto~holm, 19 (Radyo) - İsveç ga- Roma, 19 (Radyo) - Papalık ma-
yalı diln Romanyaya geçmiştir. ıstical ~o:;termelerı pek manalı görul- z~telerı .•. Rus . ordusunun. Polonyaya kamının na.şiri efkarı olan Opserva-

Sovyet tanklarının dün sabah Kuty mektedır. . . gırme~.ını tahlıl e~mekte.dırler. Gazet~- tör Romana gazetesi, Rusyanın Uk-
ile Wicneceo arasından Romanyaya gi- .. Alma~~~nı~.:. Ru~ politı~mda bu le re gore .. hu vazıye~ Lıt.va.nyanın ~nr ranya ile Beyaz Rusyayı işgal etmek
den kö üyü ge tikleri bildirilmekte- gunkü degıstklı •ı mühım tavızlerle yap Alman muı:;teml~ke.3ı halıne gelmesı~e t.en ziyade Bolşevizmi garp alemine 

pr ç tıkları muhakkaktır. Ancak bunlar da: Baltık dveletlerme Alrnanyanm sahıp va ak ka ·di le hareket etti~i · 
dfr. Romen k~man~a~ı bu tanklara ne kadar ileri gitmişlerdir. Bunu da olma hülyasına ve Hitlerin eserinde- in~dır :s Y g nı yaz-
durmalarını soyl~mıştı.r. Bu ~ol.~ k~- zaman gö;ıterecektir. ki arka doğru akınına nihayet ver- · 
maı:da.eden Sovyet ~ı~~IaY?. özuı: dı- Sovyet kıtaları, şimdi Ukranya ve miştir. Yugoslavya Rusyayı 
lemış ve tankl~.r gerı donm~ş.ler~.ır. Beyaz Rusyayı işgal etmiş bulunu - Gazeller, Alman - Rus menfaatle-

Polonyada~ı !ran;ıa sefırı Bukrc- yor. Alman gazeteleri Rus kıtalarının rinin taban tabana. zıt olduğunu teba- ta nt dı 
ıe hareket etmıştır. girişini mahsus bir memnuniy tle ka~ rüz ettirerek Alman - Rus anlaşması- Belgrad, 1!) (Radyo) - Şimdiye 

00*00 yıt etmislerse de, harekat etrafında nın Almanya dahilinde fena tesirler ll:aduı- Sovyet Ru:;yayı tanımamış o-

Liste, dün maarif ve· 
haletinden vilayete 

geldi 
İzmir vilayetinden ba ka vilayet

lere tay:n edilen ve verilen ilkokul 
öğretmenlerinin listesi maarif vo.kA
letinden gelmiştir. 

Kemalpa a - Armadlu köy öğret
meni Bn. Feride Değer, Yukarı Kızıl
ca köyünden Turan Dinmez, Berga
ma - Zübeyde hanım okulu öğretme~ 
ni Nuri Algan, Ali Orhan, 14 eyl61 
okulundan Fatma Algan, Arağı 
Şakran köyü öğretmeni Hikmet Om
ca, Aşağıbey köyünden Galip Kural, 
Bayındır - Uladı köyilnden Ahmed 
Sakarya, Kızılca köyden Şinasi Al
per, Fırınlı köyünden Sami Kayral, 
Değirmendere nahiyesinin Sancaklı 
köyünden Apdurrahman Karahatay, 
Ödemiş • Beydağ' öğretmeni Havva 
Göksel, Bademiye köyünden Mebru
re Boysan, Kiraz - Yeniköy öğret~ 
meni Hamdi Atılay, Urla Bademler 
köyünden Asım Günalp, Torbalı -
Klzimpaşa okulundan Hatice Işınak, 
Calibe Gözen, Demirci köyü öğret
meni Cevdet !diz, Foça Bağara ı kö
yünden Tahir Turan Eliçin, Ulup1 -
nar köyünden Hacer Tunç.soy, Bur
nava J{ars okulundan Yümnü Gür -
can, İzmir - Vali Kazımpaşa okulun~ 
dan Nezihe Mete, Necatibey oku
lundan Saniye Yüvnük, Balçova kö
yünden Nesibe Aydınalp, Dumlupı -
nar okulundan Faliha Gürol, Fevzi 
paşa okulundan l\Iehlika Alpsav, Ko
ca.tepe öğretmeni Fikriye Olgar, 
Çeşme - Kadıovacık öğretmeni Bur
han Summan, Ödemiş • Adagüme 
köyü öğretmeni Mahmud Tevfik 
Coşkun, Pazaryeri öğretmeni Mü -
zeyyen Ertuğrol başka vilayetlere 
tayin edilmişlerdir. 

Bu seneki öğretmen okulları me
zunlarından izmir vilayeti emrine 
ver !enler şunlardır: 

İstanbul kız öğretmen okulu me
zunlarından Safinaz Zoroğlu, Naci
ye Evrensoy, izmir kız öğretmen oku
lu mezunlarından Lütfiye Sarçın, 
Sabiha Yalçıntaş, Refika Ocaklı, Ne. 
zile Topçuoğlu, il-telek Erez, Canan 
Daryal, Saime Eryılmaz, ~Iihriban 
Erülgen, Edirne kız öğretmen okulu 
mezunlarından Cahide Kumova, in· 
ci Özçelik, Seniha Erülgen, Enise V
mid, Edirne erkek öğretmen okulu 
mezunlarındnn Zeki Çakır ve Balıke
sir okulundan mezun :Mümin Çalış
lar .. 

lhracatcılar dün 
toplandılar 

Şehrimizdeki ihracat tacirleri, dün 
saat 17 de ticaret odası salonunda 
bir toplantı yapmışlardır. Bu toplan
tıda Ankaradan dönen heyet azası, 
oradaki temasları ve hükumetimizin 
gösterdiği ve göstereceği mühim ko
laylıklar hakkında izahat vermiştir. 
Vaziyet tetkik edilmiş, hükumetin 
tedbirleri şayanı şükı"an görülmüş
tür. 

Yanan çocuk hastanede 
ö!dü 

İki gün evvel vücudününü muhte
lif yerleri yanmış olarak Bayındır -
dan izmir musevi hastahanesine ge
tirilen l\I ehmed Emin adında. bir ço
cuk, dün ha~tahanede ölmüştür. Tah
kikata adliyece başlanmıştrr. 

B h M sükut gösterm ktedirler. bıraktığı ı, Almanyanın artık keşme- lan Yugoslavya hükümeti, siyasi mü-
0 emya - orev- Londra, 19 (Radyo) - ln iliz mat keır içinde bulunduğu neticesine varı- nasebat tesis etmeğe karar vermiş ve B . 

d h 
hııatı. şark ve garptan istilaya uğrı- yarlar. lio:'.kova sefaretine Cerceviçi tayin ey- ene Şl 

Ya a tet iş C<C*. •ıın lemiştir. B. Çerceviç bilhassa Türkiye 
Çek mil-

Yüzlerce kişi idam 
edildi 

T k
• . b p Hariciye vekili B. Şükrü Saracoğlu" ı f • m • 

rOÇ lnlO yanatJ 0 Onya D3SJ1 tak .. nu~ M.oskovada bul~nduğu günlerde e tne esa jl 
vazifesı başına ielmış bulunacaktır. Londra, 19 (Hususi) - Sabık Çe-

1\leksiko, 19 (Radyo) - :\.Iaruf sı· m edı·ıecek? Çemberi ayn Hitlere koslov~ky~ cum.hurreis~ Benes b~g~n 
komünist Trocki bugün Sovyet Rus- • Çek mılletıne hır mesaJ neşretmıştır. 
ya sh·a~eti hakkında beyarratta bu" Roma. 19 (Radyo) _ Sovyet hü- cevap Verecek ~~neş J:ıu _mesajında ezcümle şunları 

Kopenhag, 19 (Radyo) - BUTaya funarak demiştir ki: kumeti, Ukranya ile beyaz Rusyayı Londra, 19 (Radyo) - :Başvekil soylemıştır: 
gelen haberlere göre, Bohemya ve :\1o- - Bugün kominternin çehresini bir Sovyet 80 yalist cumhuriyeti: ola. Çemberlayn, ;rarın Avam Kamarasın- -c )!uk~dderatır:ıızı~ mevzuu
ravyada tethiş başlamıştır. Skoda fab- daha sarih olarak görebiliriz. Geçen rak şuraya ilhak edecektir. da, mühim oeyanatta bulunacak ve bu b~hsoldugu bır anda. sı~e bır defa ~ah~ 
r~arı ~~fesi i~:y-an ~tıniş, Ge~~po sene ispanyada kendi 'deoloji i etra- Rus Alman a kcrlerini biribirle _ vesile ile de Bitlerin nutkuna cevap ve- hıt~p fırsa~m .. elde !d·yonım. Na~ı-
yuzlerc~ kışı tevkıt v~ .ı<lam ctmı~.tır. fında çalışan komintern. diğer taraf- rinden ayırmak iı;'n bir mıntaka te- recektir lerın tecavuzune ugramış olan mıl-

E:=ıll.:ı Çek b:ış ekılı Rodolf 'alen tan da Kr mlı'n saravında fa i tlerle . d'J k ''"l D . k · !etler mutlaka haklarını alacaklar -
f d ·ı v sıs e ı ece , ..rı; man.ra. anzıg ve o- H · · k·ı· · b ·· R tevki e ı miştir. Slovakyada da, r es- demokrasiler aleyhinde gizlice a-nlaş - arıcıye ve 1 una usun uıyaya dır. Naz lerin ömru ne zaman olsa 

mi makama.ta haber verilmeden b..o:ı.zı 1 h ~ 1 t ş· a· M k ridordan başka; eskiden kendisine ıid.yor tükenecektir. Bütün dünya b;zimle 
te
1 

vkdeifa~dicra e1dilmiş tbir çok kimse - ~;ija:nla~~;:ı:~Jş~~ce;~ri~·i ·d~~a 0~~ ait iken bilahare Polonyaya veril - htanbul, 19 (Telefonla) - Hari- beraberdir. Vatanda lar, kahraman-
er ı am o un ur. mis olan araziyi tamamen ilhak ede- ciye vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu lığınızı gö ter niz. Fran ada milyon-

Yeni t db · ler anlamı olu oruz. Onlar, evvelce es- cektir. yarın gelecek ve Kadis vapuriyle O- larcn in an ve sayılmıyacak kadar 
Brük el, 19 (A.A.) - Bruk ele ge- ki bol ev kl ri mutemad' n o adan Rusya ve Almanya, müstakbel Po- desnya hareket edecektir. mebzul rnuh·mrnat Hitle:r'zmi ~ok et. 

Ten haberlere göre Berlind bu h fta kaldırmakla ad ce bugünü hazırla B. Hamdullah Suphi iatanbulda mek i in b kliyor. Yer'niz ön safta 
d __ ,d 1 · h k, kı d b • lonya de\·leletin"n hucludlarını müş.. t ta b ı 19 (Tel~-" ı ) B··r. gı a. m<l.<U e erı a n a yen"den a- malt istemi 1 rdir t k t . d kl d" s n u, ı;.ı.on a - UA- o mahdıı:. B"z burada: gönüllü alay-

zı tedb'rle:r alınma ı beUenilınektedir. Dah bundan ~ek az ö "d" k' ere en ayın e *ece er ır. reş sefirimiz B. Hamdullah Suphi, Jarı te kil ede:rken, iz de fabrika_ 
Haftalık et a:rfiyatı "mdid n ad m ,. . a . . . nce .1 ı ı, • --= . ·= -- bugün Bükr şt n ge di. Yarın bari" !arda ve h~atın butün safhalarında 
başına yarım kilo}a tereyağı 100 gram oroş Iof, ıng 1 z. Fran ız amıra ve J t / • L d ciye vekil' ile konu acaktır. d mana kar kıvam ediniz .• Iütte-
dan aşağı inc~rilml tir. Ekmek te ve- kumandanları lie tema a: gel rek ş"d- a yantn venı on ra Norveçten gelen •apur · 1 imiz çok ku'V';etlidir. Naziler 
sikaya tabi tutulmaktadır. Arabaları- det siya etine kar m~-~tavemet ça- sefiri İstanbul, 19 (Telefonla) - Ba- yaptıklarının cezalarını yakında ~ 
nı kullanmalarına müsaade ed"l n oto- relerini araştırırken dıger taraftan yarlı isimli Norveç vapuru, makine diyece erdir. 
mobil sahipleri pUika numaralarının fa~fstlerle l.ehistanı ne uretle tak- Roma, 19 (A.A.) - Hariciye mils- ve kağıd yükliı olduğu halde bugün / 
üzerine kırmızı bir numara ilii~ et- sim edeceklerini konuşmuştur. teşarı B. Giu~eppe Bastianini Lon - limanımıza geldi. S.7 pat amentosu 
meğe mecbur tutulmu lardır. Işık 0000 dra bilyük elçiliğine tay·n edilmiştir. Afyon hırsızlığı f k 
söndürme mecburiyeti bir çok kaza- R k 1 Bulgaristan bitaraf htanbul, 19 ~Teleionla) - Top- top an "'CCl hırı mucip olmaktadır. US· Japon müza ere eri rak ofis anbarından 400 kilo afyon Kahir~. Hı (A.A.) - Başvekil Ali 

Hukümet gençlere ve kad nl:ırn Tokyo, 19 (Radyo) - Rus - ja- Sofya, 19 (Radyo) - Bugün neşr- çalmdı. Posta memuru Talflt ile anbar Mahir paşa. radyoda söylediği bir 
memlekette hasıl olan şiddetli ih+i ac pon müzakere inden sonr b gOn redilen bir tebliğ ile, Avrupanın son katibi Faik, amele başı Nu ret ve bek- nutukta, örfi idare tesi.!I eden karar
dolav1sivle mümkün old ığu kadar colc ilk d fa cephede Rus J pon a keri vaziyetinde de Bulgaristanın bita.r:ıf- çi Fahri suçlu olarak yakalandıla-r. name sebebivle parlamentonun pek 
~z birikt:rmelerini tavsiye etmekte-\ heyetleri on dakika silren b"r muza" lığını muhafaza edeceği h:ldirilmek- Bekçi Fahriden manda::ıı tevkif euildi- yakmda fe\·kalfı.de bir içtimaa çaiı-
dir. kerede bulunmu:ılardır. tedir. ler. rılacağını b:ldirm'ştir. 

Ziraat ve Dahiliye ve· 
haletlerinden birer 

tamim geldi 
Zcriyatın artırılmasına gayret edil 

rncsi hakkında dahiliye ve ziraat ve
kaletlerinden vilayete tamimler gel
miştir. Z iraat Vekaletinden gelen 
tamimde deniliyol' ki: 

Son seneler zarfında zer·yat sa· 
balarının genişleme;:.iyle toprak mah 
sullerinin miktar ve kalite itibarivfe 
artmasının köylümüzün refahına· ve 
iktısadi kalkınmamızın inkişafına o. 
lan müsbet tesirleri malumdur. Bu, 
günkü şaııtlar dahil"nde ise inı;an v~ 
hayvan gıdalariyle sanayıımızın 
muhtaç. bulunduğu memleket dahi -
linde ve bol mikya ta yetiştirmek i
çin her tedbir ve vasıtadan istifade 
edilerek istihsalatımızın arttırılması 
bir memleket işi haline gir.miştir. Bu 
ga;reye erişmek maksadiyle lüzumlu 
olan bilcümle mahalli tedbirlerin a. 
hnması ve bu iş.in eh&mmiyetle taki
bi zaruridir. 

Mümkün olduğu kadar geniş zira
at ve fazla l>tihsal temini için ziraat 
işlerinin zamanında, azamt enerji 
sarfiyle noksansız bir şekilde ifaın i· 
cap ettiğinden bu hususta teşvikle · 
rin yapılması lazımdır. )femleketin 
muhtelif mıntakalarında yer yer f.ay. 
dalı yağmurların dü. mekte olduğn 
şu sırada zerivata mümkün olduğu 
kadar e~ken başlanarak kış bıstırma
dan, fena havalar gelmeden ekim 
işlerinin tamamlanması çok faydalı
dır. 

Kışlık zeriyatın ehemmiyetli ve 
bereketli olduğı.ı göz ön.ünde tutula
rak çok müsaid olan bu mevsimden 
azami istifade temin etmek için fa
sılasız çalışmanın vereceği kOlfetiıı 
fazla istih'alle kat kat telafi edilS· 
ceği tabiidir. Bu itibarla bir taraf
tan zamanında ekim yapılması, di
ğer taraftan da zer·yat sahalarının 
genişlemesi ve fazla igtihsal tem·ni 
için vilil.yetiniz teşkilatı vasıta iyle 
halkın tenviri, mak adın temine muk 
tezi tedb~rlerin tatbiki ve devamlı 
takibatta bulunulması ehemmiyeıt1e 
rica olunur. 

00000 

Kadını dövmüş 
Bavındırın Hacı İbrahim mahalle

sinde. Zekiye adında bir kadını sopa. 
ve taşla döğerek yaralıyan Zekeriya 
Korkmaz, zabıtaca tutulmuştur. 

o*o 

Yüksek kız muallim mektebi 
Ankarada yüksek kız muallim o· 

kulu için izmir kız enst'tfisüncc ge~ 
çen sene mezunlarından, aşağıdaki 
talebe namzed gösterilmiştir: 

Dikişten, 30 Zekiye Oğuz, resim
den 96 Nilüfer Alagil, dikfşten I34 
l\Iükerrem Sanoğlu, nakıştan 113 
SOzan Ozgülay, dikişten 161 Habi
be Tiner, modadan 191 l\Ieliha öz
belge, dikişten 200 :\Iilnevver Ertiir, 
resimden 211 ~eriman Özbalcı, di -
kişten 297 Pel'izan Er'nç. 

Bu talebe, birer istida ile ve mek· 
tepleri kanalından müracaat edecek
tir. 

1-Iırsızlık 
Tirede Kurtuluş mahalleı;inde ec

zacı B. Müeyyidin evine hırsız g"r· 
miş, 80 lira para ile bir miktar mü
cevherat, Fransız ve Tiırk altuno, 
kol saati çalmıştır. Hırsız ehemmi'"' 
yetle aranıyor. 

Bıçakla yaraladı 
Karantinada Sa:mi okağında Rı • 

za, oyun meselesinden ekmek b1çn· 
ğiyle hı;eti sol bacağından yarala· 
mıştır. 

Bir şar hoş, merkebi 
yar aladır 

Fuarda sarhoş olan Eyup Selçuk. 
Bekirin eşeğine binmiş. gezerken bı
çağiyle hayvanı dört yerinden yara
lamıştır. 

Yangın çıktı 
İkiçeşmelik caddesinde Fatma Ô· 

müri.in evinde çamaşır ütülenirkel>' 
yangın çıkını~, 200 liralık eşya yan 
mıştır. Yangın söndün.i1müştür. 

Parti müfettişi geldi 
lstanbulda bulunan parti müfetti

şimiz, istanbul mebusu B. Garp Bah
tiyar Göker şehrimize gelmiştir. Mn
nisa mebusu B. Saim Uzel Ankarn· 
dan, Polonya ticaret ateşes'i. B. Su • 
man ki istanlıuldan gelmişlerdir. 

Ged zde bcğu' du 
:Menemenin Em"ralem nahiye~intle 

Bey kyünde Hüseyin, Ged'z şehr·n· 
de yıkanırken suyun d rinliklerine 
sürüklenmiş, f eci sekilde boğulmuş
tur. Cese<l , bulunmuştur. 

Kız kaçırma 
Ödemi t e Beydağ rıa:h ·:vesinde Kil· 

re köyünde 17 yaşında Ayşeyi. 23 
yaşında .lu tafa Yer1k kaçırmış ve 
kirletmiştir, 
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Fuar bu 11tcs Var,.oa'dcın Paris·Londrada 
/,ananı"or -••:ıu ıııııfıı ....... ...,~ --aaıt•afa ı llacl.-if••-

r T duna aelmitlerdir. ~t:Urltt Sovyet cQ- lfttz f.ma n 1 armitfır. 
- 11'11•"'• ı _. s.1aıı ... - ~ Z~kı köpraatıntf ae- n·ğ r t af an iatihb at nezareıt 

reisi Dr. Behçet Uz taratıada mpo. Konv ansı·yonelle İstanbula aelenler so··,ıa··yor oerek bu köpr6!1Qn R manya ta tın- ı. bır tng z ha gem inın :talk ... zanı.r ..-efirae 800 kifilik bir zi1atet & ~ Jasnımı bir m işaal ettik- Jand ada P'lna 83 Alma ~ılrardıtı• 
verilecektir. leri de haber alınmıştır. nı ve bunların otada t&v · • edilditinf 

Ziyafet.e vali, şehrimizdeki gtJrera].. R . Dfiw ~~bir ,_,ıa,ra blld"rmekted"r. Bu S3 A n, llaı'&id 

parti -ı.a.ıı •na•.- " beledii11J el'ka.. m hrbfye reisi geaeraJ Sosenkovsky • h · · · t ad"6 · )( ler, 1'11Jet .,. tellD meeJsi ualU'I, uslar Besarabyay a yu··ru··rse, Bul- göre mareşal PJlsusdıtınfn: esti erici- il&nmdan b·r gün SOlt ingili~ 
~ , ... .,- " marellAl c:ı-:-11 R .. .ı..fıı: azimetiııden arp g&mısı n es ıu. c ar 

nı, ~. bmdla mödörleri da. - 'l!- ~ ~V6' Fritz ı.....t .. .ı 
vetlidirler. Ziyafet esnasında Dr. Beh- 1 soımı Pfllonya ktttOetlerhıftt kumaıı- ea> vapunuum m eU'tll ıu.ır 
çat Ua. stıılelô furm lıi•-.ı ın... gar ar da Dobrı·ceyı· alacaklarmış! danlığını derubt.e etmfftjr. tqkü etaeıa. idi. nue~ 8ir •ut1* il'lld ed~ 1g. Ceneutf, 1g (?acfy.o) - Leh rad- 8atlnlaa tlıht.ıb.wrı 
pozanlardan baa-ı baa cnap ve- yo postaıan artık fffeme:tne~cfir. Sa- Londra, 1!> Utad ) latihbarat 
nwııkllı:ilr. Furna kspaJIJfl tel ziyafet herler telefde ftrihliekte ve giılr 1181- ııe ti 'nail" eti :rtnin: 
mflna11•0Utı. ıual göldıl mehtap &- J b f redllmfflteııftf'. zare ' 

1 ~ 8 

lenılen ~r'ıaJı;.. muın.tlt etJeneelw Sfan uldan geçen ncıiltere cark Orduları kumandanı da, Polonya gazeteleri de dftıııderıbetf dt Alman taht418a1Urlerine karşı ta-
aaat Dlbı9 Udilr dnam IN1e.attr. o "" naıtt atlannı tatile- mectnır kahmf - a:ıruza geçt.ikleırini ·n b~ ia&i.lie tay .. 

Fuan gezenler f h k k k b• • •• tl f • '-le • • • d • d • lardır. Polonyanın Çemauti komotoıs- yaresinbı fl~ l>MıM ile bD Alaan 
Fuanmızı 80 günde 576082 kişi za er MU a a IZ.lm Ve mU e l._ rımızın IY, ıyor. hR9M ~e 1'9tldaJd bftttr merkezleri tahtelWıiriıai ~atırdıpu,. ~ala-

i aret"' eem~!P ' ~- . kapanmıştır. . . . . . . 
z 1 9 .ı-. " .ısunbul, 19 (Telefonla) - İngıl- konvansiyo11&l ueni7le geleııler ara- mu•ur. imha edilen A'7naft fırletila:rt m bır balıkçı pmilfuıe ıltica ettik· 

Kızılordu harekatı tenmn şark ordulan kumandanların sındadır. Alman hUkftmetı. beıuıin bunanı Patie; 1• (Radyo) - lAlw llklılle lerilri ltüfiit:J,or. 
cl&a albay Harrington bu sabahki Yolcuhmn tzahatrna göre-, Alman- c!olayısiyle busQ t otomobil aervia- tinin muvakkaten yerıe.tllt x.ey ..._ 8'taa ,..ner: 

_ Battarafı ı enci aabifed• _ ekspre~le şehrimize gelmiştir. ya~a ıfJ~ reee haystı ta'fıammitl Jerirri tatnamtyte dardurm:uştur. ~tıae. vaz:ı nır deva• 8ttifi Mil a- Belırad, 19 _f.Bscfyo) _ 1ki iıaak 
devletleri llıunfımllda 1rialellldllıteı- d lnt:üiz lltmraıtdam, napıt bil' llal- edHimsz bir ıeldl amıp. Duan n• Tale'b•Yi toplu bir ltafde bttlundm'- J&nıı tarafından bildirilmeldldW. lk balıl'çl &'emisf Atman talıfet.lie • 
dir Gene bu haberlere göre bu .Po _ e şunlan söylemiştir: sikayla bile ııda •addelari tedarik mak tçin 11 eyliW• BMkte'plma 14ı. AJ,am, Pet.DJ'a Ortlulftlll1l~ Aıı.ı lıirle'l't t81afmdaa •11tırılmıfta'. 1tfr 
lonYa . ..... temıtm•48.ı ktta, «- Harp moha.kll&k lnldl*de 'VeJ editmiyor. Alman. lıükQmeti! ~arpte lacaiı ilin edilmiş ve t.a.le&e eht pti- mütearrıza karşı, bu moteaımmr y~ kaç ticaret gemiai ele taarruza uf• 
bu Umahfarcfa d'ifer bazı devletlere ait llıiltte~Jderfni!r :z~fe~e ıretic:!efe- tslenfeıi gfzfemek i~ aneferının kol- rildiktell IORra maktJ&l&rin atılınu!,ya- mış fırka '-1•• 'f't ... Jraıtı - -- ramıp& da mkadele .... kaçma. 
denfzaltılar da 1rizlidir. Evvelce Tallin ne~~kt1~ ;_!, azı!iiın i•kifı~ dk~ larına siya'll matem ban eh koyma?an. eaiı. &sMrlik faimGa khmadMill Yar,ai bUDIMW ve DIOGSn& lılııta-. ta mu'f'affAl: otmualardu. . 
limamna iltica ederek orada alıkonu- ne _.., '.~1 •"we nı yasak etmiştJ. ~ Almanı. l:ıtalarına seTkedftecetlerf kendile- tmın kahir faikiy~tipe raf!n~n, m-. Al~ btaf'l'lltn c6mr4aralct.: 
lan Poıc.a •ailllt.a .. llliloinıie• b;. mezunJıyatiml l'etirdi.ktn aom-a. va. mealekeüeriaden taçmai• teşebbüs rine bfldfrfhniştfr ca~ ~anr etiiiilli biWifVor ••: Parıs, 19 (Radyo) - FI"sıtım' b 
rill, 1~ .J161 tarihlade meçlıul bil' z"famill bafıaa dönmek ü.ael'e Filı. etnrifkrdlr. A ~- 1_:....1 1 1 1 .. ,:;: ... :u~lıler mukavemet. clev_. taatlaın ffeı1 haretitı haklmrda l'l 
t.e ~· ve lcaybofmuştur. San.ıldı- tine ·cı· oıum.> vnıpa ı..ı-~n çu3 e ~e en y~ cu ~ c-•u~.> h•hr' ftl'tlmekted!r: 
ğına nazaran bu vaka Estonya ma - . gı 'IY Buna Oaerlne Aban hflk&meti Bufgarfstandan geçerken mtthım bır Dfyor. Garp cepheetnta # sMt1ıt sftft.. 
kamlanmn m'---. ffe. 'mlma~l... Bır mil~atteııbel't L&n~ada lro • paaaportla HYaltati ıunedenk hu .. detilJfklite phM olımatlArttır. Polon- Aılmaıakr Lahilta114a iWl:•ı~ neti, .-.r. salrt ysrmnı ctatnr klmm 
mittir. lwıan. Erzmc&A mabıHu F91• de 1rı\. dıd haıiciae lıuud lıiı' 11tüuacie o).. yama tallıimJ tlzeıriue '9ılprlar ~ dlrter. Fakat Leh ordusu şiddetli w ı.rtn doju b8191!sinden 1-.tıtları 

Sovyet Baltık filosu kumandanlığı miştir. FerW. seyahati emanda. yal nıadan hiç bir kimsenin gıkanlma.ma c;ıktaa atıia Dobr"eadan baM&tıne- aıudane ıutav-e~ .., .. ~ taarr-. llıcMal•uetuı-. .Mntınt taaf'o 
Baltık sulannd& aizle•ın denizalb p. nız Fıansada aarp vaaiyetiue phid. sına tatar verifmiştir. Bu tedbir ec- ie baelaınıtlardır. vt Almanfan mewıt mailftW!retMN tazu mevzilerini tahkim etmiş olan 
milerfıfftt ~ mel harekıtına lcaJ'll ofdutaıru. dtfer yerleri sakin buld~ D•bilere de teşm l ecffldtJinden an - TO'rk yolcularta görüşen bazı Bul- utratıyor. )lesMa Lvev av~ QN.. nan~z kıtallrs ~ tOskQr -
tedbırler almaktadır. tunu. ftalyada cfa ~ lr:ı- te-vhfacfe- cak 1r0ılft.rle uğraşıldıktan . !llOırta a-arla~, ~u~lar Besarabyayı alınca dek etıralında vulc~a. ~R. RRJhaıı!h- tdlmQ§tUr. Sal&hiyettar werı mah· 

Ka • ; 1• t.AA.) _, Ttlnodft Iflr v~ fil~k gtfrın~iıtt sttyremr. müŞ'JetrTltTa mG'aaade a(ınabilıyoı. kandile~n cter1ı...ı -:-!~"!eçde - ~:~ ~=rarı:5 ~cLı .Vıy~adme._.- f llerce-, iN ltard:tt• etlemmiyet &tfo 
blldirfl•'it» dıNı,. ciQn ...-. 1Jlrt ttr. r.-a..yolo1'1• laa.lhld• bir ta.. Almanya, memteTtethae ~aydası ırek D?b.r~ayı a..mai~ uvp.,.,..... e e- • ve. ıncı.. m~ ~.,. e u? hmmaktadır . .AJaıaın taft'u• Mt. 
şehirde idare kalmamıştır. Fakat silk6 kım takyidat koymuştur. cf•tanmryacalc: seyahat er fçın Al - ceklerını söylemışlerdır.. kasr tamamıye mıha edılmıtf;ır. lik netieedn Ziyade, drafli Jratbe 
net devam ediyor. Rus talıklan şeb- lnail.Mreda &Urjlarmı yapa& dört ma1tfan ftiıt vemteıırektedfr. Mem- Bul,.arfar Tttrtlere karşı b(fyak ~ 8tteff Alntan Piyade alayı Jı:u- a~ tfM ypınl&ıfbr. 
rin mdlllııtbtı1111 gehnfştfr. Xati ftga- subayımız avdet etmişlerdir. lele.tin Jıetr tandında :fabrikalarr Mır netalcet .,asterfyortar v~ fld metn ~iman ~ Geoıitz esfr e'l!t?mf~r. Pıansıs hanı.ata da '°YI• mı 
lin bu sabah yapılması bekleniyor. Avrupadaki talebelerimizden Fa- tayyareden m .. hldaza Jfln R .uıes- IeketiD doltlufmlda l>MttecliY<#IM'. _.._._.ul'Ull'l mf Priw!tl I& 9afımt 7** Mtll • 

Moüova, 19 (A.A.) - Kız.,.. nı. Mla'll •e Zflhl Haylll b1tg1hlk1t eseaeltrin amlaruaa toplu ~ m-V-" .._tealnıllııli 1ır. l----------.-.....-. 
genel ~ tMlıli'· arıova m o JDllBtW ve fi• 

18 eylt!Ide, kızılordu kıtalan Po - .• ı b dı? muk:e~ devam etmeJctedir. Vu-
lonya ordusu kıtalannı geri atmaia •!iz ta • • t 8

!"'a UfJf[ kumandanı fehrfn fes-
dnam , .... .,.,, .. .w üta11'1 uzerr •tı- gt yyare ge 181 nası a 11 ııaı 01mıyacatın• ve lllUdafilerin son B'- • • ._,. 
daJd na rı.,t •• e,,..lfl~ dımıla ıram dikllilaıt'J'• hdw..ı.- .,.,._ 

Şiıulde .-la& 8Wa9•* h.. E J" L.- } • )d" la fı h faaya devam edilecsiiai biWinıııieür. Şirketimiz idarehaneelBf ~ 
ciang eelırl, Lida demiryolu iltisak \ve a gemımn ~,ı su ara gomu u, ç tara avay11 BiT Amerika to,7~ ya 11•HM•bu llette Oamefyeeact-
noktuı, Novogrudek ıehri N' ••.• h • d • • J • I k I d . dasllrde Kar• 0.Udfl• 1Waftf cferaw 
üzerin• Ml'a • Stonnn, Votıi:o kalktı. lYlt.ırette at demz e b1rb1r el'IY, e cra 3 apyor •• resr IJozulcfu n~ ~ · Ju. ~ırak· 
Wysk flllk - llJMtlffowk t Y Horta 19 (A.A) Dün leiild1ğinı allkadarana ilin ofiHltt. 
demir ,.ı. ttarinde JatsteTtcd' lı!tn. Loncfra, t!t (A.A.} - Co-uragemı« tamının tahrip edilınNinin bakika- nairallıjııun 'bildi.rdiiiae sön atin ds A.~o~ •dalan~a Fa,otcfe saat. ıa İzmir tmc..t Yfl ift19atJ umu-
yonu. Mlntkbeml4n fft JdşI tMl'ft& tea t~em!fe ıa:ran oldutumr, fakat batırılmı§ olaıı i.ııgiliz. tayyare ana A~ ertpper delriz n lılça~ miye 'lbk an--. ilde& 

Cenupta, garbt Ukranyada Sarny muhriplm tt.. ıtm- ı.ttrtııUıf -.. lılalWaMarf ve tecrflbe ba:hriyeh1e- gemisi mürettebatından SSO kişi iur- bu Umnm lM ınil ....,..!8!i:.~~~ 
deınfr YQlu iltisak naktau. Luck sa- •.ınaewıu ... ...._ ..ı. tuı. riıl ziyanından dolayı dalM ..,,.,. uıJmqtrr. ~ ıuretfe' kartarhmhr- tin ortuında deııise ima p. b .._., tlt••f ıı •••••"l:l•ı 
hıfar~ 11111- ....._, ıtumcz p.. elu. d.liel' m~•W a tic•*ı -. .. atteeuir olmak li...,lecefini yaz rın sayısı ııoeı 1 •uımuetur. Alınan olımqtar mr Portekiz. to:.ek:,n.: Yunan bandıralı cPopis> ~ 

r eri. purian iie ~tlr Imfttfi'. Cour&po\11- aalctlldw'. mal'G'mata. •azaraıı semi ZO dama- y,....br ~na a1tıneld cfi ır..-. llaıauleM1le aoa..-
Kızıl Ofd-- lt.f UDan IRna ve de 700 ttfi bulunmatta fcfl. Dally Ekapre• ~PQatııı ela b.ımıttır. 'O.tbde ıadece f6 t.a.y- V ' ~ .....:.....e_ ır. Galas limanından hareketle 7-9-98• 

Vllnoya yaklaşmışlardır. KU'l'tulanlardan bfri diyor ld: tam mvhdie lanet Tali' ofnl1lıf 7SN van:h.J~ ~emi iie &era- A~ a ~ tari.WMe ......... •bal' .ti& 
Vı1noda Hka& ~ cC..ngeoa'9 derhal yana yattı .. ol•utunu yumakta ft f9)tltt cfemek;. bap fırbna dolaylliyle .Uvertede bulu -

ma:t!.•da !fbil(d~·~Jd·~&:- Hususi bir 5 dakika sonra llulandaa ssmiyi ter tetlfrB: d b . t• b' d b ld Bttli1r, .ı~ .<Kbatcfyn) :-~gilit~""t.a.t ~- Nt~n!!:· ~9(: ~A.A.) -d x.. Lu.Yu.m. MM lHHMleleıiB ı.al!lll'la ajıam4 otr 
n ın ı15,ne göre. Sovyet keme emıill.i 'YeNi. Gaminill başta... c u ar enın çe ın ır ar e o u- yare gemıaını a ıran .n.ı~n ... e - • e . ı nın yaz ıa.na göre, dujundan bahisle deniz ticaret ta-

kıtaatJ Y-,. db .. IMlf sut yfmrf rafı batarken kıç t.a.rafı da dimdik ğu.nu inkar edecek değiliz, fakat !>ahirinin silvarfsi, h&dlsenın ne su- dfltmanla tıcaret kannnu hükUmffti.. ..... 1M8 a-a ...W.me tn
birdıe ......,. ~ .. 809Jlllt Jn.. hataya kalkıyordu Torpmeımıeşin- böyle darbeler yemeğe amadeyiz, retle vutubulduğu hakkında aiika- ne gfru Te 211 vams 'te firma ilim .. tlkınr tanz•m lılınan raporun okun· 
taatı 114 Pelonp Miltrleri anmatla clelt 15 111 ff daitka IOırta chftklıt aud 11 ~a iaırbelfri indi!meie de dar makamla~& telsizle mufassal l~rine ait neşr~dilen kara listede D~ ma rünfl olarall 2!-9-939 perşembe 
aobk makrtbirerl ofaupr. dlbilııe doflu tapl...,la -...m. bar bulllauıyefaz.t malilmat vermıttir. Alman. tahtelba- nımarlia, ~e~ıka, HoUa.ta, i~• tckll saat 15 taJID e.a.lt uWlll •ı-
kı~ 19 (ltadyo) - Sovyet İhtimal bir saniye faaıla ile iki kuv- IAMtrs, ıt (BatfJo) - tustuz ~ hirt batmam11tır. ve B1;11'a'arıstana ait onar, Yunanısta- dan o gün ve saatte semi '9e hamule-
lıtfn ~l edilen DW>,t.akada M. Mit"' Mfelt>htıuttnr ll1ft tfifi•,... ==**- n~ aıt 18, Roman,~Yuaoaiavya'" llFte ati.., Ye unrll bulwa lflı-
lealne ıaetııur. V• &'ayri .menku- u.. pldi. T• Wr ıaıkllD mi'llklar Hi . k Litva~,.,. . •t a •. Nm:ve~e ~rt selerin rapor alınırki!D mahkemede 
So et ~ ....ıılmltti'f .. vul:a:ı gelmft aldutanu da talrmin e- tlerJD D t U Uı, Fınlandıya, Portekıze aıt 10, ıs- hazır bulunabilecekleri adi ...-,n ka ...:f yyarelerı bomba da atmıya- diyorum. veçe ait 8 ve japonyaya ait 15 isim nunun 1065 ci maddesi hükmftne tn-
artbr, sadece keşif uçuılan yapacak- Courageous battıil _. .. ~ - llattarala 1 ıiaat ..-... ... - 'm.. vardır. filum Hin o-.. x' " ~ besil~ aöiertede bulUDr1Dakta yan olwaaa JMTaiü itimadnmz~ BUJU:k B.ah;n ve S.~ Buqa,. eski -
teket.e ..... n ~~ UJan,,ada fta ... idf. Bir çok ba&rfye efradı denize a- kaılmamıştır.> Polonyayı bir daha iaya etmemek U.-.- Ja a• 
dmıhte ~ştir 8 n..ı:....,. trlmıştardır. Yttzınet bfhn!Yen}er Hitlerı Polonyanın barbar oldutu- haau.lll•d& ?Htabık llaJ.lllucılır.> L 
R~ ~ .. .. taMa enhz• Ye- taJtlfliye MmitMiıl6 n11 ve medeni Almanlan idare ede- Hitlu. bundan IOM'& Almaa qrdu- uw-aı..... alma o v -

klJU fi bf Üıct.e raya el~ııı, elçilik V- sanhhlaır .. ',?orplto JDUılnqııieri ile ti- mtd'jiai ileri mtrdükten 80lll'll de- IUAUD kufketiften b&Metnlit V& şun- J 
~ r yann Val'fOvayı teri< earet ... ileri va11a .-.ııme palı m~ ki: lan ili.ve etmişti2: . • 

ıtu JrıWa ..,,. , gabu ael!1ller. BUıalarm mürettebat- - SeneMııee 11t1np çeken Pol.., - l)uk ve s~ta Mı' bombaya • 
aa1 etnMtclfkJe7' ~( mr .... ff'- tan ekaenslni kurtarmış olduklan yadaki. Alnaan'8rıa makaddersb He &llrll Mt bomM. ile dQfmanlanmıza Xiktan Umum tutarı Muvallat tfımjnatı Ekeiltme saatl 
met ~ o4 serrı.r:t.~n.:::ı ___ 

1
_ tahmin edilmektedir. Bir Hollanda allkadılr oldum. Kendileriıllden. dua cevap vereceğiz. Bilyilk Almanya C i 1 U. a__t .... ...._. 

tadırlar. - aemflf Rle Mr A11terllum ~ da olaıt Mr milletin idaresi altında yaşa- datma nazt ve Sovyet ltusya d'a bot- • • LiN Kr. !Jra Kr. ._. ~ 
8oYJ111t Jllf llln m.trran kam aeT- feMli8*• •elnfn inta.... ~ mak taliaizliğine latftman Pofonya- pvft olarak kalacaklardır. ._,,." ır..w -IO -
~ ı.n.. .ır düi AllnaaMrm Be kadar mldhfş .Almanya lıarp yıdiaene sürse da- Arpa _,"""' -· il. • K 00 

ıtaıtulaalard&n bi» ba..,uı mace- facialaıw DNttn bldıUarmı iris lriU- · Saman 9440 288 20 22 00 11 80 
R~.-fin, d il ıayı ıu auretle hiklye ediyor: ria B·r vakit Avrupada dainıt bir ~!. d::=anlanna karp beıyun etmı- Kuru Ot 12.W a " a to ıe to 

c15 dakika suda kaldım. Bfr tica- sulı tesisi için Pilaaıchlri ile nrttltki e • 1 fzmi G · k · 
-llattarafı linci eahifecle- ret IHfİ'Bf tHlflt•tf.Mıı kWl'lal'JMım ve olıııata muvaffak oldum. Araımzda Ha f Ja . - . r ümrü muhefaza taburu ~ıtaatJ ihtiyacı lçba. ,.nda 

tahtelbahirk!r baı büJnda bııı:ra- flir .. rpito muhribine g~ta;IUdUm. bütan tbttW'llll19 lal1l husumria Ya 88f1UZ fi• cıııs ve ~iktan yazılı madde!er defat.en t.eslım .,.._, f!&uıa 81ik _..._ 
natta bulunarak demiştir ki: Neıemizi b~ç kaybetmemıştık. 

1
Yü - aldedilen muahede, Pilsudskinin ö- k me suret1ı1ta saıııı. alı.nacakbr. EbDtme. Wi,1988 l'wrieM .... Nn .. 

1..L.;-
1 

Bhu &lra.b. ~b JJ'"rra :•ablh• ~~ -~....a.: ~a1p 111kı '' " ·~• ... ~ıromaez ialJllJ.ştır. Polon- D& 8rŞI rınd& sistıeri1ea autı.nı. yapat.,W.. ljlrhe m lım•*& aada _... 
ua er ar •ne enze•t. 4 9Mtft ..---.... :~ ya..-..- ..... anlık biz m toprafmnza lebilir 
!!isi lktıudl abluta h ~k nmmr "6 ~ ldWa ışı:Mar bile,.. dilmı• ~. «faım .Anllara, Jt (H1111U81 ) - Dahiliye • , , . 
ı.tameJnedir. Ve. bil ıaakea4ila ~c~ ürilm.UıltL Qemi ,_. Jattıjı za. DIMilır 4•ayaya IHIYBflUlt idf. VelıilıleU, paaff kcmmma mecburiyeti- 2 - {Jmumtabm,D tut.adan Ba•avelrtat ta ı .. t ='khnlral'f'h,._ 
ret P~ ela sillbla•da 'tm ..... bith tabU. tanak ~k bir Şaıkt Prusya ile Al~ arasmda ne cfahlf plıir ve kasabalarda derhal da atlteribJltir. 
Fakat A1man7ad'a kendi tahtelbah~ fldlt& ila kmWe Guıai\fe. bulunan- bir muvasala.1.tu olmadığından Dan dafıimıya müsait arazi bulunan mm- 8 - hteJdfleriıı 24~ sayıfı knunuıt ltl'nci ve tıçt!ncil maddesinde 
lerfnfn muhafazaaı için !MwW.16 tM. ı.... 9epaj de IOiukk•nhTliJ9 mu.. zil bl:rttlr ltayllja mttral: efllleli iclL Wcalard• halk& yetecek clerecede ma- ve tartııameJerjnde yaılı ııe'1lııTa.a. _..hkat t.el9inM .-... _,,. 
biri alacaktır. Bizim için harp kap. W~ em-., ~ ~ 1laenles Bu hususta ıimdfTe ncfar bir çot. hali! fı.tlkilmetçe ve daire ve m~e811e88- Banka ınektap'arfyAr ?fr!iktc eksiltme saatinde lzmir Beyler sokaiı ar-
fl 811_!. ...._ uk.t illiii;,Jadaea .. UılMıia 9"iıMlerM Wiaaıea arala. mflraeaattard'a bulundul: Polonya ferin memur ve m.Uatatıdemlenne ko- kalı G -t tUtü k da 18 
ittir. rOba fnafliz kaçak listesindeki nnda ll~• ecliıJwlaW.a. ile anlaşmak istedik.. Kendisu ~ ıımma. siperleri yapılmwna karu nr ! 

1 nmpt 1 
)1l:U ysnm sayıda Tabur satm alma ~ 

eva bili alllı:a4u ......,_ Kımıandan Eei• joaeau na oldu.. saadeklrane teldfft'ercfe bulunduk. mfftir. 1o•una ::nüracaatlan. 10 15 20 24 (SSM) 
Alman amirali, bundan sonra bi- fu1:= ::~ ••• . Polonya ~ariciye nazırı Beki Berliae ~P evlerd.t ve uiıaalt yapımya d.. ı•• 

tll'&f _.tıı.11a.•k&81'• i~ ı19 ,. .. 1..) .. G ;ri' dant ettım. Fakat kendisi Berline ~Uaaiıt ~-~ *1'aul':J' i- U• 
bu devlltlala ...._ lmM Dlft.. Londila. ~· · - ~ ~ e.r. gelHeiine ~ili• aitıü. Polıolıp- çııa büçeleri. mill&it ıae bahçelennde •• 
faatW .,, ıNla Gll8 19n w.,. <;ous~~~y~ehae~!!ueksca ıezmayını'ant yı elde edenler, bize Berlinin önün- vleerdya =lerarsalar~,~ 1er- i 
birler ılırıtWmı ........_._ a...- mıaa...-u - .. ,LN.I • e J&Pwu ...,...... 
elan d b 1llıl •. ...,. .. _,.. ....,. •• vukmı•cl• claIQı tee.uür izkr et - de Wr WB ..... ....,... b.-. llüer alchj:Jma. dll8 VekAletler qin nevi 

_ :OV:et Ru
11
;

8 
d k dl d mektedirier. BtıtOn &"azetefer, evvel- baflamtaw • ._. •• eıduanv tfttede- ve v~etlerce )"Ul'chm 1aar köşesinde 

mHmı taazltii ft'"ıe:a, e~eM:dfı.: ~~l ~lı:~~ı,Aı':.ı .. ~•:.ı,~ ~lt' f&~CTPo,irl devfet 2PraJ:b .. ~a lıavak~~)!r_11 puidf koruban-
mu.an Ruqa iyi h-..N.. bbi:leJ _. ... _ •R ,,.. :r...._._ ._... _ _.. 1 lea' ~ onya oruuSU ~u - ma .... .-... u ~W&". Bulı an 1- ---
mut bir don~umaya malikti' '8rp ıcruvaz8rünh lllÖllMMMm maııdanı, bir haınlede Bel'Hne &'ide- b gene yurdun bazı yerlerinde gaz Dflzce :Bal:ımevl 

D•mflflfr. • bqlll1MllJl4la• P• u ..... bllDnt- celilli va. llll.A. mg1laeli11i•i . ...... ~ temi91eme, ~,.it Mı- in1&&tı 25Ll•'1.U ı•ll'l .&'1 

• 
muhamQ'len B. 

IJra. 1'r. 

eksiltme 
tekli saati 

PasHhk 14 
• 1Dıll eWuklımaı ı.tırlatmakt.Uuw. •alıyacafını ..,.,OIW.:111 bahmn kaldınlması fçfn de laırslm a- Kaba.tat BqmUfll'Ttık 

Daily HurJd,. diyor kl:. Biüer .. 1-lcl:a• .... lıqat ,.._ 91taeakbr. biııaa tamirat.ı. 2o..oı'1.1Gı UOZ.C>2. Puank 15 
cBu ziyalar. bıg ?terenin denizler'- mesel-- PltlDil .. 82 mıib'eed• Halk ltia 8'11.U .. uıumt kurs r - Eqit ~ V• tliAhn wiMılce ' ıı IX 98& t.lblerin-

So...,..,1.rD •6 
elecektir 

de olan lılldmfretlnt ala sarsmamıt fbase* olaa Almaa llııallamn yaı .. alı lu ft )E_,en..._.n ._ muht.elif de ihale olunamQaa Alfa.nııt. JJaa1i ltıer iki ~ ;reniden 
Te- Jtarbln Mtlnli IBriluleı Ur aba ~ lizımgele• Wımtui amuua ı..un-~ vuife alacak pawolıkla .ı.iltmeye ı.on-.ıv. 
t.lri ohnam.m. C.ur......-ia -. s9ri luDıJwcaimı ..,,..._, ve .-- .-.ıum ilendi ............. yetişti- ıı - 1'ltiıf •••••ıl• wo '>•• ' tmrtlarr, eb1teme mt!arı lfza-
Jilrleıı••iWn ıaeticui de ~l• ola- lan illlYt .ı--: nlmelılri - çn ayn -..ıar açıla- lannda ır.ıuMM. 

Lon•a. 19 (BadJo} _ Paria. cakm.> - İngiltere ve Fransa, Hitlerizm cak ve bu kurslara Velılalder daire ve m - 27 IX,.... ~·· ... s1JJ1 Rabatqta levuım mtlbayeat 111be 
Londra &t'llllld'a hu&11n sabahtan a~ Daily Tele&'l'•Ph. asrt tayyare P- ile mllea .. l• et:ta!eftwl N~ edt • m1lılls...-, ~tıt w ııı..alaN8• ay- liDft'd .-. w.;vı ntr yçıtacaktlr. 
tama t*'artelırd fttelefon mflk&- miterfnin ebemmfyethre nazan cft- yo~lar. Bu bir manevradır. MakMıi nbıak •• rtu llMnk edecektir. JV - Di1ıee loal ..t ..-..eaı mı ve blııf ........ binası-. 
ı.m.ıerr .. evn etmi~ fikirler teati llati eelbettil'en ve tnfiltennill im !Uli)IJAlt...,........ vOcG411 tMfrdiil Dk llmalarda ...tlmlik .__.ik,... ...... aK ...-UU- ıeo kunt r kl'ıaW • Jıııu 9'ia ı.vum 
-.ı tıBlmet:fhsh nmpmllerfBtMrfthr ..... Mr ttf1k Almanyadır. Ben, Ahnnmfll&- ,..U 9'anlar ~rfleeelAa.. .... v__,ID#m ve 1mm Amkan .. .-.~ w 

resmi bir .Wlide, Baqa- _. t.a.nztm etllit elchiaınu -~-- *1 temsil ~. B'1fl• Alma.n- =-*c~ Dbce mmnl'!wianclaD ah~ .. 
onya hakltmcfa ırm stırcfllil ettirdikten ve b'lt proınnnm herflan· 1"1 ihya eden nasyonal sosyalıat Drar linaanı Dl"t/Jı '1 ·- lıll•~a ttlrat ec\ae wı •IM•rtr-• •••in F fıkn=+Jrt,.. 
..... ~)... ri bir itwle' n l>fU!dl1-tfu e~k da- ptrtllfal. Am9 *1i1Jetl ..... bu ,.. -.,. •it ve yUzde 7,1 gtnew,,..... ne birlikte eks tme 
caya tltlar harbe devam ha renft oldufQnu filve ettikten IOn- pati demektir. 0 millet )il Mır üha Roma, 19 (A.A.) - Draç Umam olunan a6a ft ast'trda meütlr llawiayona aebn 

.... tini uaa .,ıeım,tır. ra donanmanın çoa &11••1 blı" .... illlllci bir Venava ......... ~- H)'liHfaine tekrar açılmıttır. t am. 20 22 .. 26 ~ 



Sahife 4 

ANAuOLU 
GÜNLÜK S1YAS! GAZETE 

Sahip ve Başmuharriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

Umumi neşriyat ve yazı i§leri 
müdürü 

HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 
İDAREHAI•ESİ 

İzmir İkinci Beyler Sokak 
C. Halk Partis: binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776. P. kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1400. Altı ylığı 800 

kuruştur. 

Yabancı memleketler için sene
lik abone ücreti 27 liradır. 

· Günü geçmiş nüshalar 25 
kuruştur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
Basılmıştır. 

Olivier ve sürekası 
; 

Limited 
VAPUR ACENT ASI 

Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

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

Sperco Vapur 
Acentası 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
Svenaka Orient Linien: 
Vingaland motörti 3 teşrinievvel 

tı39 tarihlerme doğru beklenmekte 
olup Göteborg, Kopenhag ve Hle
singf ors limanları için ıyük alarak 
hareket edecektir. 

ADRIATİCA S. A. N. 
Caldea motörti 22-eyhll-939 tari

hinde beklenmekte olup Napoli ve 
Cenova limanları için yük alarak ha
reket edecektir. 

Diana vapuru eylt'.ll sonlarında 
beklenmekte olup Venedik ve Triyes 
te limanları için yük alarak hareket 
edecektir. 

ITALİA S. A. N. 
cPrincipessa Maria> motörü 

28 eyltll 939 tarihinde Cenovadan 
cenubi Amerika limanlarına hareket 
edecektir. 

Servici Maritim Romain kumpan-
yası: 

Albajolya vapuru 30-9-939 tari-

V. F. Henri Van Derze 
American Eksport ·Line• lna. 
Nevyork için: 
cEksaminer» vapuru 19 eylt1le 

doğru bekleniyor. 
cEksmouth> vapuru 19 eylfile 

doğru bekleniyor. 
cEkscello» vapuru 25 eylO.le doğ

ru bekleniyor. 
cEksermonb vapuru 3 ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 
cEksmoon vapuru 6 ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 
cEksecutive, vapuru 10 ilkteşri

ne doğru bekleniyor. 
Den Norake Midde1havalinje: 
Norveç, laveç ve Dbimarka li

manları için: 
cBayard> motörü 2ô eylfile doğru 

bekleniyor. 
D. T. R. T. Kumpanya11 .. Buda

peat: 
Tuna limanları için: 
cBudapesb motörü 22 eylO.le 

doğru bekleniyor. 
Tisza> motörü 25 eylftle doğru 

bekleniyor 
cDuna» ·motörü ilkteşrin bidayeti-,, 

ne doğru bekleniyor. 
Service Maritime Roumain: 
Köstence Glaa ve Tuna limanları 

için: 
cDuros1.or. vapuru 30 eylule doğ

ru bekleniyor. 
Societe Commerciale Bulıare de 

Navigationa vapeur: 
Radoa lakenderiye ve Port Sait 

için: 
cChipka> vapuru 22 eyltlle doğru 

beklen iyor. 
İakenderiye ve Port Sait için: 
cTzar Ferdinand> vapuru ilkteş

rin bidayetine doğru bekleniyor. 
Vapurların isim ve tarihleri hak

kında hiç bir taahhüd alınamaz. 

hinde beklenmekte olup Cenova ve 
Marsilya limanları için yük alarak 
hareket edecektir. 

HOLLANDA AVUSTURALYA 
HATTI 

SPRINGFONTEIN - vapuru 30/ !>/ 
939 tarihinde g~lerek Avusturalya 
ve Yeni Zelanda limanları için yük 
alarak hareket edecektir. 

NOT: 
İlandaki hareket tarihleri ile nav-

1 unlardaki değişikliklerden acente-

miz mesuliyet kabul etmez. Daha 

fazla i:afsil8.t için İkinci kordonda 
FRA TELLi SPERCO vapur acente
sine müracaat-edilmesi rica.. olunur • .,, 

t , , l'~EFON.- 20~ - 2005 

Gümrük mu haf aza genel ko· 

. 

• 
mutanlığı lstanbul levazım a· 
mirliği satın alma komisyonun
dan: 

1 - Sntın alınacak 100 ton birinci benzinin 12 '9 939 salı günü saat 
on beşteki kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmadığından 
9/ 10/ 939 pazartesi günü saat on beşte yeniden kapalı zarfla 
ek:'1iltrnesi yapılaca1<tır. 

2 -- Tahmin edilen bedeli 26500 lira ve ilk teminatı 1988 liradır. 
3 - Fenni evsafı ve şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve ~mattan bir saat evveline kadar 2-190 

sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mektupla
nı Galata rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki ko-' 
misyona vermeleri. 20 25 30 4 7302/ 3446 

(ANADOLU) 
NltlllUtH11•••11111111111111ıt11111111nıınıHIUUlllltllllllllllll lllllllllllllllllllltllltllllltllU!,•H• 

~lzmir Levazım Amirliği .Satırı · Alma s 
§ Komisyon~ ilanları ~ 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alına komisyonundan: 

1 - 1zmir Tayyare alayı birliklerinin 24000 kilo kesilmiş sığır eti 
ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 2 birinci teşrin 939 pazartesi günü saat on altıda kışla
da İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - •rahmin edilen tutarı 6480 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 486 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

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

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat ve 
teklif mektuplarını ıhale saatından evvel komisyona vermiş bu-
lunacaklardır. 16 20 24 29 

İzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
Turgutlu topçu taburunun ihtiyacı olan (110000) kilo kuru ot şe

rait dahilinde alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 25 eylOl 939 cuma 
günti saat 15 tedir. Muhammen tutarı 4400 liradır. İlk teminat 330 
liradır. Şartnamesi parasız olarak komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat veya makbuzları ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalariyle beraber belli gün ve saatta Manisa Tüm sa-
tın alma komisyonuna gelmeleri. 5-10-15-20 3303 

lzmir levazım amirliği ıatm alma komisyonundan: 
Salihli istihkam taburunun ihtiyacı olan (20000) kilo kuru ot şerait 

ve evsaf dahlinde satın alınacaktır. Açık eksilterne ile ihalesi 25 eylOJ 
939 cuma günü saat 11 dedir. Muhammen tutarı (700) liradır ilk te
minat (25) (50) kuruştur. Şartnamesi parasız olarak komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlariyle 2490 ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber belli gün ve 
saatta Manisa Tüm satınalma komisyonuna gelmeleri. 

5-10-15-20 3304 

İzmir Levazım Amirliği Sabn Alma Komisyonundan: 
Kırkağaçta bulunan kıtaatın ihtiyacı olan (53000) kilo sığır veya 

keçi etlerinin hangisinin fiatı mfü:ıad olursa o cns etin şerait ve evsaf 
dahilinde satın alınacaktır. Kapalı zarf usuliyle ihalesi 22 eyliU 939 
saat 11 dedir. Hepsinin tutarı (12190) liradır. İlk teminat (914) lira 

~o .t:ylul 1939 Çarşamba• 

lzmir levazım amirliği sırtın alma komisyonundan: 
1 ..:.. İzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde be

heri 27204 lira 95 kuruş ve ikisinin tahmin bedeli tutarı 54409 
lira 90 kuruş bedeli keşifli iki aded garaj inşaası 16 eyliH 939 
cumartesi günü saat on ikide kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde 
talip çıkmadığından pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - İhalesi 23 eylCıl 939 cumartesi günü saat on birde kışlada İzmit 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkata akçası 3970 lira 50 kuruştur. · 
4 - Şartname, keşifname ve projeleri her gün sabah sekizden- oa.

ikiye kadar ve on dörtten on sekize kadar İzmir Mst. Mv. inşaat 
komisyonunda ve Ankarada M. M. Vekaleti emakin inşaat şu
besinde görülebilir. 

5 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi yapa
bileceklerine dair ihaleden evvel İzmir nafıa fen heyetinden. 
alacakları vesikaları göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncl 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve İzmir Mst. Mv. komu· 
tanlığına dilekçe ile müracaat ederek emniyetçe yaptınlrn~~teı
kiye vesikaları ve teminatı muvakkataları ile birlikt€ ihale sü
tından evvel komisyona müracaatlan. 

ilin 
. . . 

Yüksek ziraatenstitüsü veterine -· 
F akaltesi Askeri kısmının ka)lıtr 
ve kabııl şartları: 

l - Ankara askeri veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli lise;· 
Jerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgl.lnluk imtihanlarını 
vermiş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 

İsteklilerin ıışağıdaki vasıf ve şartalrı haiz olması lazımdır: 
• a) - Türkiye cumhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak, 

b) - Yaşı 18 - 21 olmak, 
c) - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hil • 

mete müsa!t olmak (dil rekaketi olanlar alınmaz.) ... 
d) - Tavır ve hareketi, ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olma~ 
e) - Ailesinin hiç bır fena hal ve şöhreti olmamak (zabıta vesi.kaa 

ibraz etmek) .. ~· 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikalann bailanmaa 

lazımdır: 

a) - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
(25) kuruştur. Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. İstek- b) - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 
lilerin teminat veya makbuzlarile beraber ihale günü ve ihale saatın- aşı kAğıdı. 

dan bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Manisa Tüm Sat. Al. c) - Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli sureti 
Ko. na vermeleri. 5-ıo-ı5-2o 3305 b) - Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatlarr 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli . t .. 
Kırkağaç piyade alayının ihtiyacı olan 60 bin kilo kuru ot şerait ve ahhüt senedi. 

evsaf dahilinde satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 25 eylfil 939 e) - Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma. ve çırpınmaya müpte
~uma günü saat (lÖ) dur. Muhammen tutarı 2400 liradır. İlk teminat la olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli taahhütnamesi 
180 liradır. Şartnamesi parasız olarak komisyonda görutebilir. İstekli- (Bu gibi hastalıklardan biri He t'kula girmezden evvel maltll otdukaltı 
lerin ilk teminat mektup veya makbuzlaryiyle 2490 sayılı kanunun sonradan anlaşılanlar okuldan çıkarılır. Ve bu müddete aid hük:Qmet 
2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber belli gün ve saatte masrafları velilerine ödettirilir.) 
Mani.sa Tüm satınalma komisyonuna gelmeleri. S - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şübelerine istid• 

5-10-15-20 3302 ile müracaat edecekler ,,.e şübelerince ikinci maddede bildirilen evrakı 
lzmir levazım amirliği satm alma komisyonundan: ikmal ettikten sonra, Ankara da yüksek ziraat enstitüsü veteriner fa • 

1 - Manisa tümen birlikl~inin senelik ihtiyacı olan 46SOO kilo no- kültesi askeri talebe amirliğine gönderilecektir. 
l}rl,1; Şflrait v.e evsafı 4~hilinde satın alınacaktır. 4 - Müracaat milddeti: Ey!Ulün yirmisine kadardır. Ondan soiir• 

2 - Kapah zarfla ihalesi 11 ilk teşrin 939 çarşaml:>a günü saat on mUracaa;11 kabul edilmez. " 
birdedir. 5 - Kabul duhul imtihanına b - ı d ~ ·ıd· Ş h d t d 1 ' 3 - Hepsinin tutarı 5616 liradır. · ag ı egı ır. a a e name erece ~ 

4 _ İlk teminat 422 liradır. rine ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayU: 
5 - İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayıh işleri kapanır. V~ kabul ediienlere, müracaat ettikleri askerlik şübele-

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalarıyle bera- ri ile tebligat yapılır. 19 25 27 31 3 6 8 10 12 14 17 20 .(3068) ,. 
ber ihale günü ve ihale saatından bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Manisa tümen satın alma komisyonuna. verme - -----------------------------
!eri. 20 26 1 8 3485 inhisarlar 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Manisa tümen birliklerf inin senelik ihtiyacı olan 612000 kilo 

mercimek şerait ve evsafı dahilinde satın alınacaktır . 
2 - Kapalı zarfla ihalsi 16 ilk teşrin 939 pazartesi günü saat on bir-

dedir. 
3 - Hepsinin tutarı 8565 liradır. 
4 - İlk teminatı 643 liradır. 
5 - İsteklilerin ilk teminatı makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikaları ile bera
ber ihale günü ihale saatından bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Manisa tümen satın alma komisyonuna verme-
leri 20 27 4 11 3483 

umum 
ğünden: 
I - Şartname \•e numunesi mucibince on milyon aded !:>ka-'§itesl 

kapsühi kapalı zarf mmlü ile eksiltmeye konmuştur. · ı • 

11 - Muhammen bedeli, beher bin adedi 260 kuruş hesabiyle 26000 
lira muvakkat teminatı 1950 liradır. ' . ·~ı 

III - Eksiltme 2/ X/ 939 pazartesi günü saat on beşte Kabataşta le
vazım ve mübayeat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım şub~i veznesinden ve .A:nk•tıw, 

lzmir baş mi.idürli1klerinden 130 kuruş mukabilinde alınabilir. 

Tornacı alınacaktır. 
Askeri fabrikalar umum mü

dürlüğünden: 

lznıir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Çatalcada bir top hangarı ile bir tavla yaptırılacağından kapalı 

zarfla ihalesi 11 ilk teşrin 939 çaTşamba günü saat onda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen keşif becleli 20285 lira 9 kuruştur. 
3 - İlk teminatı 1521 lira 38 kuruştur. 

V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarım.: Q- i 
nuni vesaikle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banl<;a te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü ek
siltme saatındnn bir ssat evvel mezkur komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri 10.zımdır. 

Fabdkalarımıza tornacı alınacaktır. İst€klilerden İstanbulda buluna.n
ların Zevtinburnu fabrikasına İzmirde bulunanların Halkapınar fabri
kRsma v~ Ankaradakilerin umum müdürlüğe müracaatları. 

Taksim 
jandarma 
nundan: 

20 22 24 26 28 3427 

Ayazpaşa lstanbul · 
satınalma komisyo· 

1 - Seksen clört bin metre astarlık ve çamaşırlık beyaz ve on bin 
beş yüz metre astarlık kur~uni yerli bez kapalı zarf eksiltmesi 
ile satın alınacak ve eksiltmesi 5 birinci teşrin 939 tarihine ras
lıyan perşembe günü saat on beşte Taksim - Ayazpaşada on se
kizinci jandarma mıntaka komutanlıd,ı binasındaki komisyo
numuzda yapılacaktır. · 

2 - Her iki cinsin bir istekliye ihalesi mukarrer olan bu bezlerin 
muhammen bedeli yirmi üç bin dokuz yüz kırk ve ilk teminatı 
bin yedi yüz doksan beş l!.ı'a elli kuruştur. 

3 - Şart kağıdı her gün komisyonda görülebilir. Veya parasız alı
nabilir. 

4 - İsteklilel'in İstanbul levazım amirliği muhasebeciliği veznesine 
Yatıracakları ilk t€minat makbuzu veya banka kefalet mektubu 
~·e sart kağıdında yazılı ı:ıair belgeleri de ihtiva edecek olan tek
lif ~ektuplarını eksiltme saatından bir saat evveline kadar ko
mis\'onumuzda bulundurmaları lazımdır. 

• 20 24 28 2 7308/3445 

İstanbul belediyesinden: 
Eminönü meydanında imar planı mucibince yaptırılacai asfalt, gra-

4 -- Şartnamesi ve keşif cedYeli inşaat şubesince bedeli mukabilin
de verilebilir. 

16 20 25 1 3396/ 7208 

5 _ İsteklilerinin ilk teminat makbuzu ve mektuplar1yle, kanuni ·-----.ıı-ıo--ı=.K~-~-- d 
vesaikiyle ihale gününden sekiz gün evvel vilayet nafıa müdür- lzmır uefterdarlıgv ın an: 
lüklerinden alacakları vesikalarıyle beraber belli gUn ve saat. 

.. 

tan bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda ko- ı _ lzmir hükilmet konağında maliye binasının üçüncü katında 
mutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. yaptırılacak ilavei inşaat 2490 numaralı kanun hükümlerine 

20 26 1 8 3481 göre açık eksiltmeye konulmuştur. 

İzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: ı• 
1 - Selimiye kışlasının şerait ve keşif cedveli mucibince tamiri yap 

tırılacaktır. 

2 - İhalesi kapalı zarfla 11 ilk teşrin 939 çarşamba günü - saat on 
beşte yapılacaKtır. 

3 - Muhammen keşif bedeli 40 bin liradır. 
4 - İlk teminatı 3000 liradır. 
5 .- Şartnamesi ve keşif cetveli inşaat şubesince bedeli mukabilinde 

verilebilir. 
6 - İsteklilerin ilk t~minat makbuzu veya mektuplariyle kanuni 

vesaikiyle ihale gününden sekiz gün evvel vilayet nafıa mü -

2 - Muhammen keşif bedeli 3111 lira 84 kuruştur. .. . 
3 - Teminat akçası 233 lira 39 kuruştur. ' .:. 
4 - İhale 5/ 10/ 939 pazartesi günü saat on beşte milli emlak daire

sinde icra ed1J.ecektir. 
5 - Talipler keşifname ve şartnameleri milli emlak memurluğunda 

görebilirler. 
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar devlete ait en az 1000 lira

lık inşş.atı hüsnü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa 
ettiklerine ve bu işi vaktinde ve dürüst bir surette yapabilecek
lerine dair nafıa müdürlüğünden alacakları vesaiki komisyona 
ibraz etmeye mecburdurlar. 20 30 3460 .. . 

• 1 

dürlüklerinden alacakları vesikalarıyle beraber belli gün ve sa- ------"!!'lm-mıııııı-'!!!~-~mıııll!!!"""---~--'!!!~-----
attan bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Istanbul belediyesinden: 
komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

20 26 1 8 3480 Keşif bedeli 29.893 lira 90 kuruş olan vali konağı caddesi ve Şişhan. 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komi.syonımdan: mevkilerindeki çocuk bah•;eleri inşaat ve tesisatı kapalı zarf eksiltmesiı;ıe 
1 - Çanakkale müstahkem mevki inşaat komisyonunun ihtiyacı için konulmuştur. İlk teminat 2242 lira 5 kuruştur. İhale 2/ 10/ 939 pazartesi 

aşağıda cins ve miktarları yazılı benzin ve yağlara 15-9-939 pa- günü saat on beşte İstanbul belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 
zarlık tarihinde talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 Ş rtn 1_0 k k bT de İstanbul belediyesi fen işleri müdürlU-
cı maddesine göre uzatılarak pazarlığa bırakılmıştır. a ame rı uruş mu a 1 ın 

2 _ Pazarlığı 28/ 9/ 939 perşembe günü hizalarında gösterilen sa- ğünden alınabilir. Taliplerin 39 yılına ait ticaret odası ve ihaleden sekiz 
atlerde müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapıla - gUn evvel fen işleri müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikaları ve 
caktır. . ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre haıır-

8 - ~stek!il~rin 249~ sayılı k~nunda yazılı vesaik, temınat akçalan lıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat on dörde kadar İstanbul be-
:ıle bırlıkte komısyona muracaatları. . . . ~ .. . 

Kilo kuruş Lira Kr. Lira Kr. Pazarlık saatleri ledıyesı daımı encumemne vermeleri. 15 20 ~5 29 7161 ' 3357 

-· --------
nit parke, bitum beton vesair yollar inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konul 
mu'ştur. İhale 5/10/ 939 çarşamba günü saat on beşi:€ İstanbul belediyesi Cinsi 
daimi encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedel 97939 lira. 20 kuruş -
ve ilk temina\ 6146 lira 96 kur~~tur. Ş~rtn~m: 490 kuruş mukabilinde Benzin 20000Q 
.f~n ışlerı müdürlüğünden alınabılır. Talıplerın ıhaleden 8 gün evvel şart- Va_kum 
name veçhile alacakları fenni c~liyet vesikaları ve ilk teminat makbuz! yarı . 20000 
veya mektup!arı ile 2490 num_~ralı kamına göre hazırlıyac~k 1 :- t·ı kapalı Vnlvnlın 5QOO. 

85 
35 

3450 00 46000 00 

(7000 00 
1760 00) 

28-9-939 

2S-9-989 11,80 

Türk Maarif C ~miyetinden : 
. EGE Lisesi, kayı~larına deva11) etm~f..:-_, 

znrflrı !nı ihale 'tUnU saat en dorde kadar İstanbul beled!,Yesı dafmt encU- _ , " _ 
menine vermeleri. 20 26 29 2 ..,4,53 17 40ll . · # 

8760 00 

656 25 tedir. ·· · 
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