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Letonyadan nakledilecekAlmanlar 

RIGA, 11 ( A.A.) - Letonyada bulunan 65 
l.ı~ ka~cır Alma? t almak ·iızere Riga, Liba ve 
d l 11 r lara 14 Alman vapıwu gelmiştir. 
Ba l·a '1.!ap o ların da gelmesi bekleniyor. Bu Al 
ma Zarın ilci 'iiç hafta içinde Almanyaya nakı1-
lcrinin bitirileceği sanılıyor. 

Danimarka asker topluyor 

LONDRA, 11 (A.A.) -Alman 1·adyosu Da-
11imarkanm 1940 kma efradn ı silcilı altına da· 
vet ettiğini bildirıncktcd ·r. reni ;frad harp 
çıktığı ::aman silah altına dcı vet cdılen efradın 
verine kaim olacaktır. 

Yirmi dokuzuncu yıl 12 T. evvel 1939 Perşembe No. 7968 Her gün sabahları !zmirde çıkar siyası gautedir. Telefon No. 27'i6 (Nüshaaı her yerde 5 kunqtar) 

Bitler Garp Cephesine Harel{et Ediyor 
Yıldırım Harbı Plinını Tatbik Edece , 

• 
mış 

HütOer Döyoır k.D ö 1Rusya - Estonya ve Rusya. 
Alman milleti, arzusuna göre hayatlnı l •t l 
tanzim edecek bir vaziyete gelmelidir ı vanya an aşması 
Hitler Başkumandanlığa ~eçince, 

Göring'i vekil bırakacak! 
Almanya, dünya zenginliklerinden hakkı olan hisseyi 
istiyormuş ve zafer için harbe hazır bulunuyormuş 

Sağda Hitler fark cephesinde, sol da timdi &'arp cephesine nakledilm ekte olan İngiliz ağır toplarından biri 

Dcrlin. 11 (A.A.) - Kış yardımı rın cephedeki a:si!'arlerin fedakarlıkla-! söylemiştir. 
k~~·ıtlarının açılmu~ı münasebetiyle rı yanında hic mesabes:11cle oldu~ ıınıı -Devamı 3 ncü sahifede -
Hıtler ehin öğleden sonra bir nutuk r 
söyliyerck ezcümle demiştir ki: B 1 • k H 1 l d 

cHiç bir devlet Almanyayı boyun 
~ğm ğc ı ... bar edemez. Ne askeri, ne de e çı a • o an a 
ıktı~adi bakımdan kimse bizi mağlup 

1 edemez. Ve teslim olmağa icbar ede
mez.> 

Hitler, Alman milletinin sulh arzu
sunu tebarüz ettirdikten sonra nut -
kuna şöyle devam etmiştir: 

. «Sulh teklifimiz reddedildiği tak -
dırde Almanya tamamiyle harbe g:re
~ bütün kuvvetiyle çarpışmağa ka
r~r .vermiştir. Almanya ne muharebe 
!ıkrınden ne de muharebenin uzunlu
gun~!~n korkmaz. Büti.in Almanlar za
fer ıçm harp etmeğe hazırdır. Alman
lar bu yolda her fedakarlığı yapacak
lardır. 

~alkı kış ianesine davet eden Hitler 
sıvil ahaliden beklenen fedakarlıkla~ 

Birine taarruz diğerine 
taarruz demektir 

Brüksel, 11 (Radyo) - Bir Belçika gazetesi, Almanyanın Hollandaya 
tecaYüzünü mevzuu bahis ederek yürüttüğü mütaleada diyor ki: 

cHollanda~·a taarruz demek, Belçikaya taarruz demektir. Belçikaya 
taarruz ise Hollandaya taarruz sayılır. 

Gazetta da lıu husustaki yazı~ında şu şekilde mütalea yürütüyor: 
cHukuki noktadan Hollanda ile müştereken hareket etmek mecburiye

tinde değiliz. Menfaatlerimizin siyaneti endişesiyle istiklal siyasetimize 
hakim olan ruh icabı olarak, millet, Hollanda ile müşterek hareketi tasvip 
eyıemektedir. 1 

Cephelerde Vaziyet: 

Yukarı Silezyada 
Vaziyet 

Yahudilere 
zulüm 

Ticaret yasak! 
Tasarruf yok!. 

Sağlam erkekler Al· . 
m :ınya içine sev· 

kediliyor 

Rusya Letonya hududun. 
daki askerini çekiyor 

Eski Estonya başvekilinin oğlu öl· 
dürüldü. Rus')Ja, Vilnoyu, Litvan· 

yaya bıraktı. 4 Rus gemisi 
T alline gidecek 

Riga, 11 (A.A) - :\foskovadan lıir pakt imza edilmiştir. Bu pakt 
verilen resmi bir tebliğde bildirildi- mucibince 920 senesinde Polonya ı... 
gine göre Sovyetler birliği hariciye rafından Litvanyadan alınan ~ilDtl 
komiseri :\folotof ile Litvanya bari - şehri ve mıntakası Litvanyaya ıade 
ciye nazırı Crbsys arasında yapılan edilmektedir. Her hangj bir AvruPli 
müzakereler neticesinde dün akşam -Devamı 3 ncü sahifede -

----ece***>>• J 

LEH SEFERiNDEN DERSLER 
"'I,; • 

Bilkreş, 11 (Radyo) - Çernotiden 
i'elen haberelere göre, Almanya hükil· 
rneti, kendi kanunlarını bütün yukarı 
Silezyaya teşmil etmektedir. Yahudi-

ler, ticaret yapmaktan men ve malları- Amerı· ka, kara ve dem1· nı satışa çıkarmak hakkından mah -
ru edilmektediı:~ Y a"hudilcrin oto -
mobil ve radyolaı ı tamamen müsadere k 
edilmiştir. Yahudiler, toprak ve tanzi- kuvvetlerı• nı• artıraca fa işlerinde çalışmak mecburiyetine 
düşürulmekte, aksi takdirde cezalan-
Jırılmaktadırla~ Sansürün g~ünden -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kaçarak gelen bir mektuba göre, ı.e-1 Harı·c1• ve Nazırı "Harbe girmiyece. 
hi~tandaki 17 - 65 yaşındaki bütün sağ J 

!~'l~ıeJ~~~~~e~~~~~ya dahiline doğru ğiz,, Levis "Çaresiz kalırsak 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 gireceg" iz ,, dediler 
Hitler, Sulh ---.a.;.:..~~...:.:-~~~-~~ 
• San Fransi:sko, ıı ( A.A) _ 1ki tin bit..n.r~flık proğra_mına müzaheret 

Isteg
.., ı·nı· filen milyon ameleyi temsil ettiği söylenen e?ı;cegmı ve kongre ı~e ~alkın d~kea 

endilstri kongresi reisi john Levis iş- dısıne yardım etm~sı 18:zımgelcliiiai 
• çilerin ~enelik toplantısında Ruzvel- -Devamı 3 neli sahifede ._ 

Isbat etmelidir 

Etly 
lngiliz nluhalefet 

Partisi reisi 
söylüyor 

Londra, 11 (Radyo) - Muhalefet 
partisi lideri binbaşı Etly radyoda 
Hitlerin sulh teklifi hakkında bir nu
tuk vermiş ve hülisaten demiştir ki: 

- Hitler sulh istiyorsa bunu fi -
en bize isbat etmelidir. Son sekiz 

senelik vaziyette devam etm~k sul • 

00 

Fortona 

Giresunda hasarat oldu, 
bir kişi boğuldu 

A,,valıkta da bu ryiizden zeytinler 
yüzde elli zarar görmüştür 

1 D h 
,. - · · hü elde etmek değil, muharebeye ha 

ngı•ıı•zıer eniz Ve Cep eler de •fflUVaff akıyetli zırlanmak olur. Biz bütün milletlere ve Alman milletine emin bir hayat 
hava hareketleri yapıyorlar vermek için ha_rp ediyoruz. Parti, 

bu maksadla, Hitlerle olan mücade-r ~ı lesinde hissesine düşen vazifeyi yap.. 

1 TEBlt;t. 

1 
d maktadır. Parti, imparatorluk tahak-uLER z· f · · · J kümilnü kuvvetlendirmek veya milt-

p · 11 (A ıg ırı ın şemasını a • tefiklerine zafer kazandırmak için 
sabn~ı:~bliği: .A.) - 11 ilk teşrin değil, bir sulh dünyası vücuda getir-

k k • • d 1 mek için çalışıyoruz. Bütiln milletle-
Sarrebruc un cenubunda p · JÇID e t rin, biribirlerine zararları dokunma. 

semin cenup mınt~kasında v~ün rı~~~ ma uç u ar dan iyi komşular gibi yaşamaları la-
dilşa~anın k1uv~ett~.ı keşif kolları ~ek- zımdır. Polonya tecavüzünden sonra 
rar pilskilrtil muş ur. yapılan sulh teklifi, teklif değil, bir 

P.ı:ris, .11 (A.A.) - Havas Ajansı J •ı• ı-1 N b taleptir. Hitler, istikbal için milphem 
tebhg edıyor: ngı iZ ava azırının eyanatı ve vaidlerde bulunuyor .. İngiliz milleti Yetil Gireaon aahil lerıne bir bakıı 

Moselle ile Sarre arasında Fransız A• ise Hitlerden samimi olduğunu isbat Ay\'alık, ~1 <f!ususi) -:- Dün Ay- Kasabanı:ı cenubu ş9:r~isinde An-
lc~taatının dti~mım hatlarına Yaklaş- Havas ıansının hı·r go·· ru·· şu·· etmesini istiyor. İlk şart budur. ··alıkta müthış sagnak halınde '\.'agwnn nam eteklerıyle Su şehrının Kızıl da-
tıgı ve elde etfgw i topraklarda sıkı sı- Sıkı bir birlik, iktisadi teşriki me- • H k vapurda )luradeli ~·e acıo..;mrn köy ğına .kar yağmıştır. 

1 
ıyn Ye~le~tiği_ b.ütün cephede Alınan- Londra, ıı (Radyo) - Diln Avam ~iz nazarı d~kkati celp etmez: ~arbin sai, silahların terk ve tahdidi ve eri arasındaki zeytın mah~ulü harap Gıresun, 11 (A.A.) -. Pa~artesi at 
nr faalıyet!erını artırıyorlar. Alınan Kamarası toplantısında Con Seyme- ılk dört haftasında tayayrelerımız, Al- - Devamı 3 üncü sahifede - ~lmuştur. Vaktinden evyel kemale ge- şamı aat 21,30 da bırdenbıre ~ıkan 
kuınanda.nlığının asabiyete düştüğü nin harp vaziyeti.hakkında yarın (bu- man tahtelbahirlerini:ı faaliyet ye ~a- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll len zeytinler ağa<:ta11 düşmüşlerdir. ·e yarım !-laat devam eden kasırga şek-
~nlaşı11yor. Bir kac gündür her saat gün) Çemberlaynın söz söyliyeceğini reketlerini keşif ve tıcaret gemılerıne zarar yüzde' elli ııisbetindcdir. linde miıthis bir fırtına hükümet kona-
'~ ıer Yerde Alman kumandanlı~ı ke- haber verdikten sonra Dominyonların refakat uçuşunda bir milyon kilomet- T Piyangosu Şarki Karalı ·sarda: ğı da dahil olmak ilzere bir çok binala-
fı olları sevkediyor. Ve Fransız hat da reylerini almak ilzere tedbirler it- relik mesafe katetmislerdir. Yüzden • Şarki Knrahisar, 11 <Husu;;i) - rın kiremitlerini uçurmuş, camları kır 
t~~~~ı; mahiyetini ve silahlarını ta~- tihaz edildiğlnl bildirmiş ve müteakı- fazla ticaret gemisi kafilesine refakat Numaraları 3 üncü Dün gece saat 22 rle yağan yağmura mış ve bazı ağaçları devirm'ştir. Gece 
ıe· ça~ ün sabahtanberi el bombaları- ben hava nazırı Kingley Vud söz ala- etmişlerdir. ilave bu sabah sant sekizde şiddetli bir Ege vapuruna verilmek üzere kıl)men 

~Şnıaların başladığı bildirilmek- rak demiştir ki: Ekseriya düşman kuvvetlerinin S -:ıhifemizdedir fırtına 01 '11U~, telefon direkleri-, ağaç- ıMvnalaıda bulunan il· bin çuval fın-
- nauu 3 nc\l aabifede - - Biz sessiz çalıştıaımızdan mesa!- -Devamı 3 ncU sahif ~de - lar devrilmiştir. -Devamı 3 ncü sahifede -



I ~ARİFE: 2 l 

Türk Tarih kurumuoun f daliy 

Tarihi eser 
araştırmaları 

<A ADOLU) 

&lfiltanın Kültürparlı sine~ 1 
eferh.r/ifi K. ürpark sinması yakıada ~ıhı-

Brutset, 11 (.8Mb 0 ) - Belçibnın caktır .. B. Hamct!. Girsey~ 8iMIO~ 
"ndelik askeri muraf1.ı:ın on ra·lyo olarak: ışletmek uzere seraı sarayı e - _ 
huktır. Yapılan }Msaba s&e ı.efer _ nas~ı kiralamış ve lizım &"el'ell i~ 
ı.eruk masraltarının semevt yek&nu ttç ve.lerı Y.a,.tı~~ ba~l•M~tıır. Mev9f.. 
buçuk milyar franga balig olmaktadır. mm bu en b.uyuk ve güzel sınması, ya-

D " l J kında zengın ~mla seanslarma 
omınyon ar nazır arı başlıyacaktır. 

taplantıst Bıçakla y aralamak 
Londra, 11 (A.A.) - Hindistan . . 

hükümeti Londrada aktedilecek olan Tepecıkte 10 y~ş~nda R~fık Tangü-

l2 Teırinievvel 1939 Pertem'be 

V tai~~ .J!~,~~rler:O 
Eşrefpaşaya beton yol 

inşa edilecek 
Dominyon nuırları görilımelerine it- ner, 15 yaşında Gulızan b~kla yara-

K • yak/aftı F aalivet duracaktır tiraki için İngilte~e hükilmet! ~rafı~- lamıştır. T • '.T • fan yapılan davetı kabul etmıştır. Hın _________ .......,__._..._ 

Bulunan eserlerin kı~meti bü~üktür =~.7~~;a:~n~1~~~e~~ı~:am- ÜZ(JM BORSASI 

Faaliyet bugün başlıyacak ve bir 
ay içinde tamamlanacaktır 

Anka ıı (AA ) Tü k ta ·b B d · 
1 

T k Çuval Fiat Belediye, bu günden itibaren Et- edilen küçük bazı nlerin tuna buna 
..... ra, l · · - r rı u erın ilrte meydana çıkan ve bir ramv 'lv Q%!1Sl 12,7 ""zam kurumu 7 13 75 refpa .. beton yolunu in•• ettirm ... le '-fraya •erildı·ır.ı g-fllmekte ı·dJ. Be -
•urumunun 985 yılındanberi ba la- hükümdar ailesine mensup olması çok ' u ....- ,_ .. • " •• uı fı hafriyatlar a bu yıl da dört yerde muhtemel bulunan bir kadın ve bir er- ~arataşta Tramvay caddesinde 778 K. Taner 6 11 ba1Jı1a~aktıı•. Bu yol, Topaltı meY.. lediyeden müsaadesiz 7aptınlan bu 

evam edilmiştir. Bunlardan birisi kek mezarında yedi altın kap, iki altın ~vnı Şe!'gil, sarhoş halde tramvay 737 jiro ve şO. 6 12 10 27 k~~nde ınkil~p ~uluna kadar beton fibi 14 ev 11ktırılnıı1, inp ettirenler 
rum vilayetinin Alaeahöyük mevki- diadem altın başlan iki altın bilezik, ~ olun~a ıle~lerken vatman Mustafanın 521 M. j. taranto 8 14 doşenecek, ilzerı asfalte edilecektir. cezalandınlmıştır. Belediye, bu ~-

nde, diğe~i Ankaranın Golbqı nahi- ltın saplı taş topuz, gümüş saplı al- ıdaresı~dekı !ramvayın arkasın~ çarp- 469 F. Solari 7 50 13 &O Bfr ay zarfında bu yol ta~amlana - bi İDf&ata mani olacak tedbirler al -
es ne barlı Karaoğlan höyUğünde, tın topuz, aayet sanatkarane itlenmiş mlf, sa~g aya.gının baş, orta ve üçOncU 396 H. Versal 5 75 10 &O cak ye b~lediye otobQalen, Ztrefpa- mıftır. 

lçflDcflst Trakyada Vize ve KırklareU altın Jğneler, akJk tanelerle kanp]c al- parmagı kesılere yaralanmıo ve hasta- 305 İnhisarlar ida 5 50 6 826 şaya da ışlemefe ~qlıyacaktır. Bu * 
fftktetinde, dördffncOsO de Ankara tın kolye, fındık eesaınetinde taneler- neye kaldırılmıftır. 198 Y. j. Talat .8 875 10 60 ~erv0 istde çahhşackaktl otFobüslier, Kon1ak C. H. P. Eşrefp~p kamununa baf .. 
ndeki Çankın kapı höyüğilndedir. le yapılı altın kolye, gilmüş hanc:er, Paz ar ma.L-ları 166 A. R. üzümcü 1 75 8 75 un n en are e e evz paıa, s - lı ikinci Mahmudiye ocağı kon 1 • Çankın kapı hafriyatı gelecek sene altın saplı diğer hancer, iki madeni ta- Dil .. ı..a.. p . b-T 188 I· Hiza H. 7 75 11 :ıetpaşa pulvar~-~dan • :meaarlık siJlde beledJyınln şehir itlerlntrrbU. 
am edilmek üzere tatil edilmlftfr. rak, altın kaplamalı aiimfiı katık, al- n ._,..m artı fnasında hakell! 119 N. UzOmca '1 50 11 25 .afllla ıeçeeek. .uuçepnelik eadde - hassa bu semte l'österditf allka ve 

iierleri bu ayın sonuna kadar denm tı aded muhtelif şekillerde ,Umil• kap komiteıı toplanmıt ve ön~müz~ekı 119 Kaykan 8 25 8 26 sınden Eş~efpaşaya varacaktır. Ge - ihtimamdan belediye reialifine teıek 
ilidecektir. Aynca Ankara istasyonu lar, elektron kakma motifi diler kurs- pazar ailnl yapılaca~ .olan l~k mü~a- 88 CemJI R. •özler 6 821 8 lecek. hazll'anda asfalt yol Kadtfe kOr edilmesi kararlapmlmlfb. He _ 

vannda inşa edilen devlet demiryol- lar, üzeri yılan kabartma tezyinath ~~annın hakemlerını tesbıt etmış- 80 Mehmet Nebi 8 75 9 kaJeaıııe kadar uzatılacaktır. . . • • 
idare binasının temelleri kazılır- bir btlyttk gtımOş kap, muhtelif kesici 1 ·A B tak 

1 1 1 
72 Oztürk Şür. 6 75 9 50 Güzelyalı semtine işlfyen belediye yetı t!mı ud~fyenınkbku kadı11~nbaslkıiı -·ı&hl be k t illh · · t ·ı d ve ım annın karşı aşma arı 69 Ahmet Tabak 10 50 11 60 otobUslerf kGpra mevtttıe tadar fit- na, e ıye oc:a. .ongeresı aş an-

meydana çıkan ve milittan sonra ~ fi~~in ~~ı:nmuş;:~nı emsı e en Alaaneak sahasında yapılacak n ~ 60 Alb k 9 9 mektedfr. Yolun tamiri ikmal edilin- lıtuıa &'Öndenüiı bır mektupla mu· 
iMl'lllllt1el aara ait oldutu tahmin olu- Fi&'lrlerin biri ~rdan, dlieri- runlar sabah saat dokuzdan itibaren 58 M. W.~zlı 12 50 18 60 ce otobUı aenlsi Gıse)Jalıya tadar ka~ele •tmfttir. Mektupta denillyer 

bir blzans mezarı aynen yerinden nin vücudu gümü ten özleti kı etl; baflıyacaktır. uzatılaeaktır. 1d • 
dırılarak Çankınka_PJ .hafriyatı sa- tqtan, küpe ve m!meie!t ne aya?:pı~ B Takımlaırı: 43 Akşehir B~n. 14 50 14 60 lataatr . Belediyeniz, parti sakafı altında 
ında r•Jtore edilmıftır. Bu mezar n altındandır. Bilhassa flrttriıı emsal- Saat dokuzda Demirspor - Yaman- 34 D~. Ardıti 8 10 50 Merkez raraJı ile muhtelif )"olla- imanla toplanmış olan muhterem iz. 

buaa inşa ~arzı v.~. duvarlarındak! ıfz bir san'at eseridir. l~:t hakem Alaeddin Kazanova, saat on ~~ 1;J;:c~~ e~~~iii lO 9 'il l~ 'il nn inşamıa ~elediyıcı devam edil. mirlilerin .tneecUhleti devam ettik-
i fresklenyle orıJınal ve kıymetlı Üst tabakalarda yeni ve orta Eti hır de Altay - Ü90k Mustafa Bayta, 5- Ak Y h' y . 14 14 nıektedir. Azız Akyfttek bulvan ya- çe tsmfri ımara ve gOZelliğe kavuı -

r eserdir. Alacahöyilk liafrıyatı bu devirlerine aıt ikl büyük mabed ile A takımlan . şe ır · evı kında tamamlanacaktır. turmak husuaundaki müsaadesinde 
dt ıeçen yıllarda olduitı a'fbi ar- üç muhtelif Eti devrine tekabül eaen hJaat tn uçte Demırspor - Yamanlar 6783 Kira evleriı azami gayret ıöstermekten geri kal.. 

Jojf ve tarih ilmine yepyeni orijinal surlar meydana ~ıkarıhtııştır. f em smaıl Hakkı Gör, yan hak~m- l6535s 1_2 Yansın yırinde bir seeıde fnp mıyaaaktır. 
bilhassa madd! Ye manevi kıymetine Kurumun bütiln hafriyatları mtn- er S M~stafab B:'rt~smaÜ ~rengın. ccc***n•----

blfD11ıtı ~!'r vermlttlr. hasıran Türk rnUtehasıısJarı tar~ın- tsa~aM~~de:.' yan hate~le~ Al::~~ 171538 1-2 oı•kı·ı,· felaA ketzedelerı•ne 
Bu eserler mılattan önce üçüncü dan yapılmaktaftır. Bu eserler Türk Kazanova Osman öztolan No. Fi. 
yıla tekabül eaen ve arkeolorların tarih kurumunun bugünkü umumi he- Atlet~. · 7 7 

devri dedfkl~ devre alt olup y~t~ içtimaı'!da ~utum aıalatının tet- Cumar~ıi g(lnO ıaat 18 da KttltUr 8 7 71 
metre derinlıkten çıkmaktadır. kıkıne arıedilmiftir. patkta bölgemizin ilk kır koşusu 4000 9 8 75 yardım hareketlerı· 

cc.t• *u• metre mukavemeti tızerfııden yapıla- 10 10 71 l 

Al k 
caktır. Bu koşulara kulüplere mensup 11 14 manyaya arşı ~l~ıy•n •tletı .. de ı.ıırak edebilecek- incir Evler süratle inşa edilecek, parasız 

Teşekkür 809 T .. s kooperatifi a e tohum dagw ıtılacak 
bahrmalarına ait bitaraflann 

Ailemizin kıymetli uzvu Necati 614 M. j. Taranto 8 80 18 _ 
Çiftçinin ölümünden duyduğumuz 518 Şerif Reınıi 8 12 10 Dikfli Ye Bersama kazalannda da vali vekilinin riyasetinde Parti r' 
acıya iştirak ettiklerini telgraf ve :

8
9! SerifH 1!!•abHa. 7

1
60 9 zelzeleden zarar gören halka para- isinin de iştirakiyle bir toplantı ya .. 

girecek mektupla bildiren ve bizzat taziyet- • ıt. · nas 8 O 10 sız tohumluk tevziine te~ bbils edil- pılmış, Dikfli fel&ketzedelerefne yar-
te bulunmak lutuf ve nezaketini rös- 247 J. Taronto 8 80 10 mitti. Dikili çiftçflerine derhal tev .. dım esaaı kabul edilerek bir heyet 

Jlrlbel, 11 (A.A.) - Belçika ha- cetini ihsas eylemiştir. teren methumun meslekdaı ve arka- 208 Esnaf ban. '1 21 8 ılat yapılmam ziraat Vekaletince teıkil oluıımut. faaliyete aeçilmit • 
bbüıüne Belçika da 

nazın Spaak ayan ve mebusan Stokhalm, ıı (A.A.) _ Vistula is- datlariyle aile dostlarımıza ayn ay- 190 H. Şeıbeı '1 ı•a 8 10 muYafık •örOlma,ıa. Ber•ama balliJ- tir. 
•lllıl\ pruplarının toplantısında mindeki Norveç vapuru timal denizin- n tetekk_Orde bulunmata teessOrtt - 80 ıı. Ataman 1 I& ' 126 na tn•lat 1till 4e emir beklnınekte- Antaır,ı:. 11 (Huna!) - Barada 

~atta bltataflarm vapur- de batırılmııtır. Mltettabatuıdan da. tndz mani oldufoııdan, muhterem ra- dlr. Dikili fı et11e•eı.n itin (1000) 
totpiJJenmesi meselesi hakkın- kuz kişi bir vapur tarafından kurlan- zetenizln bu bususdakl tavassutunu 84&a8 1fkb A)'J'lea f "'

1
• """"•1""·n e'Ylerlnbı Hl'a toplaa91ıftıt. tılerilat 4na• 

bltarlflar tarafından Berlin nez - tarak lakoçyada karaya çıkanlmııtır. saygılarınıızla rica ed~riz. 110482 e.ski yekOn nşası için dı teıebbüslerde bulu · dadır. 
•b191alerde buhınuluatmı ve Diler bir yapur batan vaputtın mUreta Merhum um zevcesi ıle evlAtlan nulmqtur. unumuz kıt oldutu itin • •. 

_.,..._ BeJeibııın da iıtirak ede tebatuıı aramaktadır Kayınpederi Mehmed Ozbakır 113897 U. 7ektln eYlei'lıı llratle fDfU1 ltlzumu al&- DlldU,............. prtba u...lı 
· Ka biraderi Ahmed Ozbaktr Zahire bo,.... kadar Mabınlata bl141rflmfttlr. "-'-J- Lh tc.. 

------ Y..t ..ı..ı.ı.rı ~._.... ..... 
Grayıer 1 A A D L U 13~4~-~o!°:e:~!!:' : :: . ı:neııd •"' Dlkm kasa ınerke- ........ ....,_. c. H. '· 

1 40 

Otntt;O~ SİY ASt GAZETE 225 B. pamuk 86 39 60 zınde üç zelzele daha olmuştur. Ge- reialitinden it 
r f t 1 ...J PARA BQRS ·1 ee 'fal'lllDdan sonra saat 1,40 ._,... K r tJr• ~t ararınuan •-.La.. .. . .. -......L.............. Ac.,: ve. sabaha ka-ı saat sekizde olan KAM ••alay 

Talebe 
k•itlct ma•lle alactıA 

t.t.nbul, 11 (Telefonla) - Ta
:e U.kaiıle maake verilmeli ta-

--.. .....-ımwrm ..:J .,, f9ll11inclen 41 
t l.U1fif et tirildi HAYDAR Rt1ŞT0 ÖKTEM MK Ul zelzeleler tiddetli ve süreklice ol- Armutlu okula talelMli 2 g 

Umumi neptlyat " yası itlefl A J ..A muftur. Yeni hasar yoktur. Karalnanm luaılaF ...... 
171eınlttir. Londra, 11 (Radyo) - Deyli Me-

L •ı • yil aazeteai Danaig naziler tefi Fen-
8 0Ce ICGll 1 terin, aabık Dami• ayan reiıi Graya

ri tevkif .ettirdifini yazmaktadır. 

12 •ene laap•• malı· Yugosla11ya ve Nev-
kiim olclu yotlt ae~gisi 

!itanbuJ, 11 (Telefonla) - Ka~sı Belgrad, 11 (Radyo) - Nevyork 
eyi öldüren C~dde ~~!11• ıs· beynelmilel sergisi komiteai Belırrad 
bapıemuru Rif at, yırmı ıkı se- hükGmetine müracaatla Yugoslatya-

allr haJUI mahktm oltnuıtur. nın •u sene ele strıiYe lftitakJtıl rica 
attyadtı m~l,tıı ıf!• etmittir. 

• Bir habere nazaran, komite diğer 
çımi haflcıJı bir çok devletlere de ınüracr.at etmiş 

•e batta lnıtltere ile Fransa olmak 1 
oekova, 11 (lladyo) .-. ~as ajan- üzere muvafakat cevabı almıştır. Yu-

lJkranyada meb~s seçımının başla- &'Oslavya, karannı bu&"ünlerde vere-
ı yazıyor. feçım bu ayı.n ~ftttıf cektir. 1 

IOna erecek ve her yırmı bet " 
ı f~fı bit !belrul set;lleeelrtlt. ı uıoıl "ıJ1tJda 
Bulg rlBt n Behrrad, 11 (Radyo) - Naip 

prens Pol buftln bapelıili kabul e-
oman va ile anlaııvor derek kendiai ile bir müddet konuı .. 

,,,. .,, tnuttur. 

111 
....... atıaftıı <Radyo) - •~a ne Kıana Ja ha•1acı "ılı aruında bir anlatma hu- aı ., 

... N 1-ulundutu Ye bfltan merltı.ai 
Ulledflclilf 8of1adaıı ha-

tlfllmUtldlr. Londra, 11 (İladJo) - OttoYdaa 
I billdlrlli1er: 

• ti ı pon Kanada, batııı tnıntere ~ 

ı·,,.~ı ı.. ,.1 teri itin bir talim Ye terbiJt ..,_. 
llTı arı ya11ınua zl olleak, ta1&7ft ~ .... 

il l alan qılaeak, muhtelit do_adıaronlat-
G O anayor dan = olan t..ıeheler, n aüte,_ 

;.ı.,o, 11 (Badyo) _ Rua .. Japon lert bul edfleeektfr. 
n 1akmda halledfleeü •e Ja- Hat yda ıeçim 
Mıllmet:i Büalin adaauıın ti· .-........ , •--n utın alMlktit Hata)', 11 (H•IUll) - lılıdf7• 

I •timi, a,uı 1• lntı 7apılaeaktif. 
anan rtJ f Seçim, nOfus mtktanna glSre olacak, 

Metaksası kabul attı• Antakyada 27, lak-enderunda 18, SU-
.., ~eydlyede 19, ltatbtyede ıs, Kınk-

CİM. 11 (ladyo) - :Sqvekil ge- haııda i2 aza seçlİecektir. 
: ıiet.lbas, bugün saat on birde t .• •nbul • 8.a..rJı·n 

ci Jorj tarafından kabtıl edil- m... .:; 
• ~ekfl, umumi vasiyet hak- Belrrad, 11 (Radyo) - latal)bul-
ktala ınaıamat vermlttir. Bertin hava ieferlırt bu ayın 28 in. 

taral va Kanada de baıJıyacaktır. 
dra, ıı (Rady:) - A vustural- Y ozgad haberleri 

klli il.endi ile Kanada bq.. Yozaad, 11 (llunıl) - !ıurada 
Makenzıkin, buıttn beyanat- 1600 tonluk bir bufday anbarı teıia 

Juıııllutlar ve tayyare fneaatının edflecelttfr. 

Sterlin 5.2376 Gireson 11 (Hususi) - Burada den 
müdGrll Dolar Jl9.962S Dikili felaketzedelerine yardım fa- K -.ı 90 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR F. Fran&'l 2.9871 aliyetl ve teberruat devam etmek- ta~e?!r Fevalpafa • ı Ol 
IDAREHAI .ESi Liret 6.S815 tedir. Diğer taraftan Ayancık halkı M•tinli e»bl• öifftm•n 

İzmir İkinci Beyler Sokak lm..s.re F. 29.2187i ile Zfngal şirketi işçileri birer gün- ve Qnacllerl 8 77 
C. Jtalk Partili blnau içinde Flonn 19.28 lük yevmQ1elerini f ellketzedelere bı- Ese petrol ıirketi • 
Telıraf ı l9111tr - A NADOLU Belga 21.80 ralunışlardır. u, güııdı (1000) 11- Amillo Aliı..tl ft 
Telefon: 2778. P. kut.ıau 406 :Drahmi 0.97 ra kadar toplanmıştır. Teberruat de- ıGNWaa 

NS ._ Lna 1.5875 vam etmektedir. Haydar Nasla itflleri 
ABO ŞEltAn·l Ppeçetüa 18.1 '78!& Zonguldak, 11 (Huıuai) - Bura- namma Hakkı 

Yıllığı 1400. Altı ylıtı 800 ıng 28.27 ı 6 
kuruştur. Ley 0.9626 ece••••• 

Yabancı memleketler itin Hne- ~:ıar ao~İ~::6 Belediye Tren kazası 

21 

42 10 

lflt abone Ocreti 2' liradır. tneç kr. Sl.175 v • b • L S 
en.o ·~ ı:!.aı::.~ • ESHAM ve ·r AHVILA 1 1. enı ır mıntatca eki% kif i hakkın· 

ANKAltA teaia etti da takibat var ANADOLU MATBAASINDA 
Basılın ır. 1983 ikramiyeti ~r&"ani 19.55 İlelediye, Tepecik ve Sinekli hava-

o 1 1914 haııııe tah.tlf 18. llf~ Hainde beledi,. iflerinl mı llir tekil- CumaeYuı - Develiköy iıturonları 

ar mem ketum ıaJ"l4ın Tarkçe /ilimlerin en gizeli 
lHlnra ıinenuıCalılıtıın ftlheıeri 

de takip etmek içia merkeli temizlik arasında bir kişinin Olttmo ve dokuz 
hanındaki daite ohnak üzere yerıi bir kitinin yaralanması ile netfceitnen 
bele4li't mtntakaaı tesis etllifttir. A.v• ma kMuı tahkllcat nrakı sorp lı&
n• Ot lalntai sıhhiye mem'1run .. n klftllitlne \tetilınlttlr. 
mürekkep bir de sıhhat zabıtası teı- . ~~defumuırılftk dikkatsizlik, va .. 

'/ il kil edilmlftir. Bir dQktorun emrinde zifeyı ıhmal ıuçuyle sekiz kişi hakkın-
O y Ait ıP f r 1 s f i K ve bir zabıta mflfettiıinden ibaret o- da taltibAt Yapılmasını istemiştir . 

MARI ANTUANET 
NORMA SHEARH:R _ TYRO & J>OWEB lan lla ~Ql ııda mudeleri uıat Mar.-ndiz katanndan kopan va-

htı devre ı1 B ytJ·*' ıct'nı·111 tamamı birden yerletiııi ıtkı bfr kontrol altındı btt· ıoııJarı lörmiyen ııtartandls makfnia-a n ı da A ,;, . .m landurAcaktır. ti B. Abidin, ırtartandlse hareket ...... 
f1!e ikte - htıtam • Hatikulldel~te eşi ve emlall di'Ulnıetılt ela ıtelecUyı reiıf J:>r. t~ ttı, IOD rini veren katar şefi B. Murad Akın, 

E 1 h 
bu un'at harikasını bir hafta zarfında semt semt lokanta, Ödemiı yolcu treniM yolun atik el-

a m a İdaresinde Millt Kütüphane sinamaıı turun, gazino, atçı dflkklnı, otel, y~ dulu işaretini veren Cumaovası fstas-r BU AlCŞAM SAAT 9,lG DE turt ve sütçü doıtklnlanm liontrol et. Yon müdül'O B Fadıl Ayan~ kmmtı 
,.,.1.~ . Bayın hnılrlilere iftiııarıa aunar miftit. 15 "1 tıl e~tllne ftAlüan ıe - tehlike i .. tttbti ılrmiyınk nni ... e-
"' AKA. T: Aqam Gıte önünde izdihama maruz kalmamak içtn biletİerin miti.ık ve eenat!Jn dtkbti 1flklelmfı ıneye sebebi~ veren Ödemiı yolcu 

&1lndülden aldırılmuı rica oluııut. Cuma gününden itibaren her gün meselA, ceza itleri de seçen yıllara na- katarı makftıfstf B. Mehemcl temaı 

l
l mlll - .41 - 8. o - 9. zaran azalmıetır. yağcı Yusuf Ziya Barıtr; katatdan va~ 

B·r •bi I • son koptu111ııu gGrdQO halde mald· 
,.,. ı ı r tll niste i\&ber vermır• ıardtren İla7 
~ a)l)lare ainemaaında yaralamıılar = ş~=ı ;:a1.:~ıa1zutten rar-

TE~F0oMa.: S6N46 Berratnanın Kınık nahiyealn• bal- Sorru hlkimlflf, sueloJarta 1Ahft-
.o 'O h Morta~allı k&)'flnde :r.fusa ottu t<B- leri derhal isticvaba bqlamııttt 

BOyllk l"tansıı muharriri rRANClS CARCONUN I&yemut eseri dir ve Karaea Ali köyünde Halim oflu · 

K d 1 h h 
Şevket Gttntt blribitf11e kavı& etmiş- Part i mll•ttİfİtnİ:a 

in ar apl•S • terdir. Şevket bıçakla Kadiri yedi ye- • t an e S) rlndtn atır surette yal'alatnıt sahıta.- Parti müfettııimlt stanbul mebuau 
ca tutulmuıtur. ' B .. G!'UP Sahtb·ar Göker, Ödemite sft. 

~l~n aaklMıtı ıisll bir bayat ııttrabını, cemiyetin ıallm tel&k a6 &ı ı....,. • mııtır. 
....nnin lhtlrlel kal'banlarmı bu filimde &'6reeekaiıılz. ır.ıGRRu1hl)lflf Malt•ttl f • tı • 

Vivı·ıne Romance s t G Aı..nealrta llesudiyı eaddıllndı ıa erı enee at O • yr rakı fabrikasında ultabap B. Cemali İzmir kuru Uzllm ve inefr lhraeat 
O r N ı Y A N L A R 4ften 9ıkanlma11 1tt•Undın ekmek çılar blrliti umumt heyeti, bu.Un tt" 

Aynca zeqin ilAveler,. METRO JURNALde son hldisat b1'Qı ile yaralıyatak 6ldflren K&- oaret oduı saJonuııda toplanaclk 
Seanalar her ıun: 8 - g - 7 ve 9 da zım Dosonun ağırcezadı mu-bake • ihracat mahıullerlmlıfn dış memlt : 

l'~---~Ciui~~~i~v~e~Piw~r~l~~~ttiiiw~Hia~n~~~· -------dlm~~·~~~~~h~bk~-~~~~ •• mahkQmiyetine karar ver~. caktır. 

sine arttıitiıı I07lemi1ler .. Yeni ntHbılıanın kOpd resmi de 
29 binrici tetrllıdı 1aP.ılacaktır. 



12 Teşrinievvel 1939 Perşembe (ANADOLU) 

Finlandiya mukavemete hazır! icabın
da silaha sarılacak! 

i ( SAHlFE: 3). 

Leh seferinden Cephelerde 
dersler vaziyet 

B , ı . . h'f d _ Ba•terafı l inci s:lhif de -
- aıtara ı mcı sa ı ~ e - • · ı · 

.. . . ... . . . akhs ıı ı nı oü. mıın Lıhl l , hır erı .ı 
soylemış ve şunları ıl: ve etmı~tır · j . '} · • •.

1 
· 1 kların ı , deni , ilere nıah· 

- Kongre bitaraf '{ kanunu met- ııın ınzıı nııc 1 • k ~ ı ı~ 
. . . -· . d·-· .. su:;gö u zanrnn\eım anı ı rııH anço ... nınde bır kaç kelıme <legıştır ıgı ıçın · k f 1 ·cletl h·ıber , ·mi:::lerdir. 

h b · -1. d - ·1· F' k t A e uza me. a e eı • ar e gırect= egı ız. a a m ~ E . 1 • ·r lelerinclen ı1 ı nlıvoruz 
'k h lk h t b k kar yol ·.~ıı t: rııı 1 fü • . rı a ~ ı arp en aş a çı k' t .• releı 'miz dü~ımw 1 elbahıı·-

olma<!ıgını anhyaca k şekılde ah - leı,. 8.H a 1 'tag· a icbar •kte \ ' C 
ıd d - · ·kl'k 1 k 1 a za rını suya c ' n ' 

1 
· va e .. egışı. ı _o. aca o urs o - bu tahtelbahir kaptanları. ~ n.re erı-

man harbe gırecegız. . d k' . k gemi kut ı ne ta~ 
Vaşington 11 (Radyo) - Ameri- mız en Je me~ttedirler 

LJ / • k h • l 1 T k b ka harbiye nazırı Conson, Amerika - arr~0e eın~m hemen h~r rrün çarpış-Fin/an d i yanın payitahtı olan ne sıns işe rı i e yiyor asa ası nın vazi,:eti hakkında ~rad ettiği bir kt ~maı:hil ta\\ al 1 miz, çar,.. 
nutukta, Polonya seferınden ders al- ma a1~ızd. k' a ·r r ·m· · takviy~ hl d l fl Ik h • · cf d • k l~ ıa·- · · A 'k lh pışma ar a ı g .) t . .. . a P-Vecan 1c1n e r ma azım ge ıgını, rnerı a su . . . 'f ı .. muvaftakıjet1e ifa et a lVe P. l l).Oi. - • l kuvvetlerininra1nızbirleşikAmerika ıçın\a~ıeerını 

] ·hı t ki ı k - h l · · d -·ı b"t" A ·k k t mektedırler. Buda peşte, 11 (A.A.) - Macar ga- biri, Finlfl!1diyanın icabında _si a a ~şıma . a meşgu diir. Hükümet, aske- yüz elli bin kişi açı:ı-ı~ga ~zır anı - ıçınh fegı • . ~ un t mı erı a. ı astmt.ı Hava nazırı müteakıben Almnny~ 
zeteleri Finlandiyanın kendi istiklali- muka\·emet edeceğini bildirmege r:s- rı t~dbı~. ~lm~ştır:. Rt~s ta):yareleri, yor. Halk, heyec~n. ıçmdedır. mu a aza ıçm ar ıı·ı ması ıcap e ı- .. . d , 

1
. çuşlara ela temasla 

ne ve.va hakl:ırına vuku bulacak her tür nıeıı meztın oldu<Yunu yazmaktadII · b~ıgun F mla ıdıya uzerrnde bır nüma- Finlandiya harıcıye. nazırı Er~o , ğini söv lemi~ ve son Panama anlaş- uzcr!n. e J ~pı an u 
,, lk h 1 P k 11 h t ·ı· d·- A 'k ·ıı ti · , demıştır kı: lü tecavüzü azami mukavemetle karşı- Hel::ıiıı~ki, 11 (Radyo) - Ha ·, e- yış yapmış ardır. ara borsası ile mek- yarrn radı:o ile Arnerı a ı a~·a ı ~ - rn~ı \e ıge~ ~lerı a~ mı. e er.ı aı _ Tayyarclerimizin yüz saat uç : 

lıyacağını teburilz ettiriyorlar. yecan içinde dahile kaçmakta devam tepler . kapanmıştır. Vaziyet naziktir. be>n bir me~~ i \ ı.. -.~ek ve Fınlandı - aşf a arma a :.m" • 
1 

. . a~ - tukları bile vakidir. Bu suretle hayatı 
Azest gazetesinin Helsinski muha- ediyor. Bütün nakil vasıtaları halkı . Parı::ı, 11. (R~dyo) -Estiski ile Vi- .vanın, R•· '"11111! tazyi~i altında bu- ~a arı?,. garp 7ues7e.se_ erı.nın '~~: ehemmiyeti haiz askeri malUmat top-

j orun tahlıyesıne başlanmıştır. İki-l lunduğunu bildırecektır. ~~f~len~ı. kola~ nşt·ı\1?af. ıcap e ı- ıamışlartlı r. Tayyarecilerimiz dü~maı 

Romen-Macar 
anlaşması 

R l gını P" r -ıış, ebn:Jış ırk .1 : . arazisi ile ünsiyet peyda etmişlerdir. l •ıt ~ ., ·ı 1 rne ıçın ıse, me- z· f 'd h tt asını elde etme!( us ar, ngı ere ye .. ~l.yetlerin •. ~ il ağı~lığ.ı ~e m~eı:a~ i~ıi~ ~~apıl:n ı~~~it!e1::ımak faaliyeti d-! 
:ıp olar.ak ~ar~ ":e enız .uvve erını çok İnu\'affakıyetli geçmiştir. Bir kaç 

k k l .le art~ı maga ıhtıyacımız 'ardır. gün evvel bir Fransız hava meydanın-e reste Safaca ar Vaşıngton, 11 (A.A) -. R;uzvelt dan kalkan tan·arelerimiz. ciddi hiç 
Avr_upa harbi ha~~~nda hıç bır s:-ılh bir mukavemet gôrmeden Sar üzerin
teklıfı ve te~ebbusu . ~·apılma~ı~ı~ı den düşman hattını takiben şimal de
matbuata be:y an etm:ş H ke.ndısının nizine kadar çıkm1ş ve hiç bir arızasız 

c:' k D • k tavassutta . bulunacag:na. d~ır B~er : ana Yatana dönmüşlerdir. Gece Yakti, 
r a at anım ar a, Norveç vapur- Jinden.~'~e:·11.e~ haberı ~ 1d.dı telakkı fena havalarda bile bin millik mesafa 

etmedıgını ılave eylemıştır. . . ve muvaffakıyetli uçuşlar vapılmıştır. Ba~l gazetQl ... er, Tu"1rkı·ye, Bu garistan, /arı bu kerestelerı .. taşımıyorlar Nevyork·.,1.1 <Radyo)-:-- Reısı - · Londra, ıı <Radyo) -lngiliz is!ih 
cumhur R u •. Hlt, . ga.z~tecılere be~a- barat nezareti bildirivor: R 1 M • t Kopenhag, 11 (A.A.) - Danimar- purların Sovyet malı nakletmeleri~e natında, Avr~p~ ı.htılafında. h~r tur- 7 ilk teşrinde biten ·hafta içinde Al-Omanya, Yu2os avya, acarıs an k~lı armato~:ıer lngiltereye kereste rağmen armatörler Alman t~htelb'.ıhır lü ~a\'~SQUt fıkrını reddetmıştır ... manya için olduğu anlaşılan 25 bin 

- gondermek uzere Yapurlarını kirala- leıinden korkmaktadırlar. Norveç ar- \aşıngton, 1! ~~·~!. - ı:arbı!e ton kaçak mal İngiliz deniz kuvvetleri Ve Yunanl.Stan arasında bir anlaşma mak istiyen Sovyeetlerin bu talebini matörleri de ayni şekilde Sovyetlerin nezaretinden bıldırıldıgıne gore şım tarafından müsadere edilmiştir. Har-
reddetmeğe karar vermişlerdir. Va - taleplerini red etmişler<lir. di orduda kullanılmakta. olan yarı bın başlangıcından bu tarihe kadar mü 

d • J H«***n> otomatik Garlan~ m~delınd_e 65·0?0 saclere edilen kaçak maJ 315 bin tonila-yapılmaSIDI ta VSİye e tyor ar tüfenk sipariş edılm~ş oldugunu .. b.~1- toru bulmuştur. 
H B ı• dirmiştir. 1941 senesıne kadar butun H• J d• k• İstanbul, 11 (Telefonla) _ Maca- nubu şark! Avrupası devletlerinin or e ] şa Amerika ordu·u bu tüfenklerle teç- Jt er tyOr I: 

l'iş_tanla Romanya arasında Yugoslav bugün~ü hadiseler karşısı!lda d~h~ hiz edilmiş olacaktır. Bundan başka 
ranın teşebbüsü ile vuku bulan ve ~ukavemetli ve canlı olab:lmelerı ı- ordu için yedi milyon dolar kıy~e - - Başta.rafı 1 inci sahifede -

. . . çın mutlaka anlaşmaları lazım gel - t• d t aı·e ,.e moto"r de siparıc: e- Alman halkının birlig-
1
• tamdır. Bu lıududlardaki fazla askerlerın ıkı ta- . _. . . . .. . f •• d •,. • } J · ı· ın e ayy "' 

rafça çekilmesini inta" eden anlaş - dıgını ıl~~ı ı;ıurmektedırler. Bu me- rans:ıya gon erılmıC' o an ngı iZ dilmiştir. .. sözleri halkımızın maneviyatını sar;,-
M ..._ R ~ y yanda Turkıye , Romanya , Maca - l Nevyork, ıı (A.A) - Dun topl~- mak için ecnebi memleketlerde ileri ~İl 

ma, acarıl!ı~an, omanya ve ugos- . ,1 • y · t e d h kk d b b } d nan Amerika harici ticaret kongresm rülen budalaca iddialara mukabele için 
lavyada büyük bir alaka mevzuu ol- rıstan, .Yugo:ı avya ' . unaln ıs an v OT USU a Jil a eyanatta U UD U de so··~·ledı'g-i nutukta hariciye nazırı sö.;.·J.üy.oru.m. Biz.ha.rp ederek ideoloji-. tnuştur Bulgarı:ıtan arasında hır an aşma ya- J d 

1 
k f 

1 
k 

0 
k t 

· . . pılmasınm favdalı olacağı mütalea- Lo d . 11 (R d . . t lk 
1 

t HuJI gerek birleşik Amerika ev et- mızı ın ışa ettJI'( ı . nun ıyme ı 
Romanya ve Macarıstan gazetelerı .1 b hi'kuı'.netıer·n nazar dikkati n ra, . a yo) - Harbıye hararetlı surete a ış anmış ır. !erin.in gerek bütün Amerikan ct~m- m~cadelede beli!. olacakbr. Almaı: mil-

Yugoslavyanın bu husustaki sulhper- ~~~bed~lm~ktedir.Be~grad radyosuna ~~z~ı l_~or Be!ışa Avam Kamarasının -o*o · huriVetleriııin asla harbin Amerık~ letı arz~:;nına ~oı·e ha.vatıı;ı .tanzım c-
verane mesaisini ehemmiyetle teba- bakılırsa yeni vazivetiıı İtalya kükfi- el~ nk{' t~~lanlısında Fransaya sevk Teblı· g..., ler sahÜ!erine intikaline müsaade ~tm.ı- de.cek. ıııı.: vazıyete. g~lmel~dır. Alman 
rüz ettirerek, bu güzel neticenin ay- metince 'ct"e alaka 'ne takip edildiği ~ ıhen ngı ız kU\ yetlerinin, 1914 den ycceklerini kaydetmiş ve demiştır kı: mılletı. dnnra. z~ngmlıklermdcn hakkı 
ni zamanda Romen ve Macar millet- ve İtalyanın bu devletler<len bir kıs- fd a_ çok vke mdtikemm.el techizatlı B f 1 · . sahifede- Buna muvaffak olacn«Yımızı ve A- olan hısseyı ıstıyor. Sınıf farklarını 
!erinin yüksek takdirlerine de maz- mı arasında bir anlaşma yapılmasını fırk~g~~~· Y~ ~·ı a dd~1 allıv1'.1 ?!arak 3t2 ~ aştara 1 ıncı ınerikanın harbe sürükle':ımiyeceğine kaldırmak !çin icap eden tedbirleri al-
har olduiunu yazmakta, orta ve ce- istediği anlaşılmaktadır. ropolde ata~· 8 

.. 
1 

e .. ı eb~egın_ı1 ve mk.e :ıtedı0r.. k k' Franı::ız tebliği mu- kaniim. Muhariplerin peşin par~ ~le dık.d F~~akar~ık.l_arı k~~~I :t~~~.~~s~-

*** . . ım gormuş ır mı yon ·ışı- Un a şam ı ~ k mübayeatta bulunması hükmü bı~ıI? si un ab~ azl1;1ımız ine c lhar d -
ece >» lık bır ordunun hazı r bulunduğunu, tad k turniyetini muhafaza etme le . in bir fedakarlıktır. Ye ticaretı~ı- u~ a . ıze azım o an. su u ? . :rece c-

T P • nihai zafer elde edilincc)e kadar mü- beraber rnüsademelerin ehemmiyetin ç kt Fakat kendi emnı _ mm bır surette temın edeb.lırız. Ba -ayyare ıya ngosu cadeleye devam edileceğini söylemiş ve tebartiz ettiriyordu. . . • 7.e ~o~~nacaA ır .. k nın ~ulhünü te- kaları harp istiyorsa emellerine ıu:ııl 
Almanlaı·m kavbe!tıklerı aratı) yetımız1: ''e I?erı a :, olacaklardır. Ebedi mukadderatımı • 

R ruhi bir sebeple nl mutlak ele geçir - min eylıyecektır. zın tahakkuku yolunda kimse bizi dur-
U sy a LetOnya hu- mek üıtiyorlar? Yoksa geçen ağustos F rtına duramıYncaktır 

sonlarında olduğu gibi Rhinin birden- l Paris, 11 (A.A.) - Bitaraf bir mem 200 bı·n lirayı 10326 No lu bı·ıet aldı dudundakı· asker;nı· bire taşarak Sigfdd hattının ön meY- Baştarafı 1 nci Sahifede - badan verilen bir habere inanmak rn-
• ... zilerini istila edeceğinden korktukları clıktan üç yüz çuvalı ıslanmış, 25 çu- zım gelecek olıırsa Hitler bu hafta _Al-İstanbul, 11 (Telefonla) - Tayya

re piyangosu bugün mutad şekilde çe
kilmiıtir. Kazanan numaralar şun -
lardır. 

200 bin lira 
10326 No. lu bilete 

düşmüştür 

25 bin lira 
31771 No, lu bilete 
· isabet etmiştir 

20 bin lira 
12666 No. Ju bilete 

düşmüştür 

10 bin lira 
9999 No. lu bilete 

düşmüştür 

3 bin lira 
18726 No. lu bi' et~ 

düşmüştür 

200 ll.ra k azananlar k • için mi bö:vle yaplyorlar? Suların bazı valı da denize dökülmek suretiyle ha- man ordularının baş kumandanlıgını ç e l yor yerlerde nüfuz etmeğe başladığı haber .;ıara uğramıştır. . cl~ruhte .etmek üzer.e gar~. . cephesine 1479 3801 4730 4753 
6106 alınmaktadır. Her halde hatlarımız kar Bundan başka fındık yüklü ~n~ R'!decektı!'· Bu iakdıı:cıe Gorıng kendi-
8908 - Baştaraf1 1 nci Sahifede - şısındaki bıı devamlı faaliyet e~ se.la- mavna da p:ırçalunralk batmış, 1kı sıne vekalet edecektır. l\fare~a.ı o zn-6751 7061 7275 8445 

9466 10921 11079 11587 11841 devleti tarafından Litvanya arazisin- hiyettur düşman ağızlarından şımdıye mavna da hasara uğramıştır. man gen<?ral Braucht:"checlen b ı r re-
15828 16046 18800 18655 
19853 20447 20561 20893 
23575 23717 24781 24864 
26612 26749 26951 27740 
28216 28428 28592 28619 
29703 31043 31098 31412 
32137 32658 32736 33542 
34511 34960 37233 38839 

Hl284 den Sovy~tler birli~:ııe bi~ tecavüz kada; bildirilen nefse itimaddan. ha!; Esbiyeden gelmekte olan iki ve üç ce ~·iiksek hir nuıkam iş!!al etmi~ ola-
23176 veya tehdıt yapıldıgı takdırde aske- ka bır şey tazammun eyıemektedır. lonluk fındık Yüklü iki motör baştan cnktır. 
25832 ri yardım dahil olmak üzere müteka Berliıı, 11 (Radyo) - Alman teb- kara etmiş ve· müşkülatla kurtnrılmı SBvJpndiğ-ine göre Hitlerin j'ıldırım 
28151 bil bir yardımı da derpiş eylemekte- liği: iseler de ehemmiyetli hasara uğramış- harbi Yapılması hnkl,ındaki hususi pJa. 
28743 dir. Bilahare tanzim edilecek husu- Alman kıtaları Polonyada Rus - Al- !ardır. nı hir kat' neve taks'm edilen erl anı 
31900 si bir itilaf ile Litvanyadaki Sovyet man menfaat hududuna yaklaşmakta- Valimiz fırtına e.sna::.ında iskeleye harbh·enin yaptığı planın yerine kaim 
33710 kıtalarının miktarı ile isgal edilecek dırlar. gelerek mavna ve motörler ile bunla- olacaktır. 

mahalleri te.sbit edilecektir. Garp cephesinde sakin geçmiş .bir ra yüklü fındıkların kurtarılması için .-----------
70 lira k az ananlar Tallin, 11 (A.A) - Kabine istifa geceden sonra hafif bir topçu faalıye- icap edenlere zamanında tedbirler al- Ye"l Nesrryat 

etmiştir. Yeni kabine başvekaleti de- ti olmu.ştur. . dırmışlardır. 233 
1749-
2991 
4217 
6365 
7206 
8555 
9546 

10568 
11878 
12930 
13678 
14626 
15838 
17176 
18217 
19146 
20162 
21857 
23906 

499 
1986 
3339 
4469 
6411 
7407 
8587 
9552 

594 942 1543 ruhte edecek olan profesör Yeuri Parıs, 11 (Radyo) - Havas aJansı Gene fırtına esnasında fener açıkl.a "A } 2
0

49 2
7

6
0 2

8
0

8 
Ulmatos tarafından teşkil edileceği söy bildiriyor: ~ rın<la içinde dokuz_ k'.~i bu.lı.~nan bır "' Ta ffi a (,, 

~~~~ ~g~~ ~;~~ lenmektedfr. Ulmots parlamento rei- Almanlar, Fransız kumandanlıgı- balıkçı kayığı devrılmış. \~e ıçınde bu- !zmlrde genç ve münevver bir gn-
sidir. Mumaileyh ~ioskovada yapı_ nın tasavvurları hakkında beyhude lunan dokuz kişiden sekızı kurtarılmış rup tarafından neşredilmekte olan 

6878 6915 7012 lan Estonya _ Sovyet göı·üşmelerine yere teşebbfü;lerine devam etmekte .~e birisi bQğulmuştur. . • lı güzel macmuamn (6) ıncı <!ansı 
7547 8109 8522 iştirak etmişti. üç gündenberi Mozele kadar olan bol- Fırtınnnm kazalard~. nahı~elerde u . ~ . . . ıazıİar-
9031 9

2
84 949

2 
Eski başvekilin oğlu tımar Tea.n _ gede biribfri ardınca devriye kıtaları ve köylerde yapmış oldugu hasar hak- ~e~g~:1 • aıa;a~ı tı:ı-ıe~u~;iıv veeJeriz 

9668 98
5

2 
1028

3 misen katledilmiştir. ne baskınlar yapmakta, fakat zayiatla kında henüz malUmat alınama;;;;ştır: .. ~~n ışar e mışy·~ av_. e_ = :. 
10945 g::: ~~;:: Tallin, 11 (A.A) -Estonya ordu- pfüıkürtülmektede.d~~ler. ~azı ~erl~r- -D 1 -ıet Demiryolları Umum 
12320 su baş kumandanı general Laydoner, deki .100 - _ 150 kışıl:k sert ateşlı mıt- ev 
13097 13163 13536 Moskovayı ziyaret etmesi için Voro _ rah'?Z ateş: altıt~d~~ı baskınlar da ot~- M•• d •• } •• "' •• d 
14322 14468 14537 şilof tarafından vukubulan daveti matık ateşı~. tesırı)le a~.ni ~kı~ete Ug- u ur ugun en 

14962 15309 15331 kabul etmiştir. ramı.ştır. D?şman. t~l o_rg~lerı hattı- I k 
16384 16596 16627 na gırememış, tardedılmıştır. Bu taar- Memur a ınaca 
17537 18059 18113 Tallin, 11 (Rady~) - 3 ilkteşrin- uzlar muhakkak zayiata mal olmuş-
18984 19013 19145 de başl:yan ~us - ~ıtvanya. . müza- ~ur. ' 
19918 19923 20043 kerelerı bug.~n n~tıcelenmıştır. Bu Alman kumandanlığı mutlaka esir 
21058 21192 21235 anlaşmaya gore Lıtvanya toprakların alarak Fransız cephesinin vaziyetini 
22178 22607 23865 da ~u5ya ~sker ve tayyare bulu_nd;ı- anlamak istemektedir. · 

Meı·kez işletmeler ve atelyeler teşkilatında istihdam edilme~ üzer: ~~:. 
sabak8. ile memur alınacaktır. l\Iilsabakaya iştirak edeceklerın aşagı <1r.t 

evsafı haiz olmaları şarttır. . 
1 

ı. 

1500 l . 26148 
ıra kazananlar 26959 

10648 
12224 
12943 
13756 
14713 
15897 
17226 
18586 
19525 
20711 
21953 
24540 
26370 
27572 
29324 
29998 
32686 
33266 
35118 
36252 
37881 
38518 
39075 

25605 25837 26136 rabılecek~ır. Bu pakt 15 ~enelı~tır. Londra, ıı (Radyo) - Yorksir 
26343 26581 26675 Eger yenılenmezse, otomatık şekılde Post gazetesi, Alman ordusunun, Fran 
27731 28242 29032 bu müddet ~n sene ~!lh9: . uzayacak. - sız ordusundan çok aşağı kıymette ol-
29384 29466 29839 tır. P~kt, ~ır kaç. gun ıçınde tatbık duğunu, Rusyadan avantaj temin ede-
30017 31637 31975 mevkııne gırecektır. mediğini, Polonyanın fethinin kendisi 
32834 32846 33002 Riga, 11 (A.A) - Sovyetler birli- için sıkıntılı olduğunu, çünkü bu cep-
33466 33490 33465 ğinin Letonya hududunda bulunan hede asker bırakarak garp cephesinde 
35531 35792 36093 kuvetlerinden bir kısmını ve bilhas- aded azlığına düştüğünü, halbuki Al-
36469 36802 37242 sa motörlü kıtalarla topçu ve hava manyanın harp planını, müttefiklerin 
37925 37929 38469 kuvvetlerini geri çekmekte olduğu plfinına uydurmak mecburiyetinde bu-
38563 38566 38895 bildirilmektedir. lunduğunu, bah•tsuski Fransız öncüle-
39501 39746 6434 Tallin, 11 (A.A) - Dün akşam rinin çok milkemmel harp ettiklerini 

A _ Türk olmk ve Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini ha1t bu unma". 
B _ Orta mektep veya lise tahsilini bitirmiş olmak. 
c _ Azami 35 yaşında bulunmak 35 yaş dahil. ak ve-
D _ Hüsnühal eshabından bulunduğuna daiı' polisten musadd 

482 ı 29277 
3804 16 ~7756 23882 27471 29968 

.sonları 326, 77~ Ve 656 ile biten 32066 
bütün numaralar bıner lira tnükUat 

33199 alacaklardır. 
34686 

Bin lira kazananlar 36204 
37274 

1790 9320 20494 2onıo 25806 38482 
27086 29576 29907 30319 33350 38914 

=** 
Hükumet r ""' 

,ltalyadaki talebemizi Orgeneral Orbay 
, de çağırıyor İngiltere 

İstaı;buı, 11 (Telefonla) - !tal - k 
1adakı talebemiz de hükumetçe geri rafı tarafın-
f~~nlm1ttır. ilk kafile bugün gelmiı- dan kabul edildi 

'-*---
Mühendis mektebi 

' İstanbul, 11 (Telefonla) _ Mü_ 
hendis mektebi tedris müddeti, tek
ra: altı Hnefe çıkanlmııtır, 

Londra, 11 (Radyo) _ Burada 
bulunan Türk heyeti reisi Orgene
ral Orbay bugUn İngiltere kralı ta
rafından kabul edilmişt:r. --=-----

Sovyet - Estonya heyeti murahhasla- yazmak~adır. 
rı karşılıklı yardım paktının tatbi - Berlın, 11 (Radyo) - Alman teb-
katına ait bir anlaşmaya varmışlar- liği : 
d1r. Kara ve deniz kuvvetleri hakkın 7 teşrini e\•velden beri Baltıkın şi
daki anlaşma imzalanmıştı. Deniz an mal ve Norveçin g-arp ı:ıahillerinde 
]aşması da bugün imzalanacak ve 4 hava ~·e deniz kuvvetleriniıı müşterek 
Sovyet harp gemisi Tallini resmen zi harekatı vuku bulmaktadır. 

yaretedecektir. H"t\ Ih• t w. • 
R!ga'. 11 'cA.A) - Letonya .hükQ- 1 er, SU 1 S e gt Il 1 

metı 5 ılkteşrinde Moskovada ımza - f.} . b 
1
. . 

lan an karşılıklı yardım paktını tas- 1 en 1 s at etme l dl r 
dik etmiştir. 

Bitaraf lığu1 tadili 
Vaşington, 11 (Radyo) - Bita: 

raflık kanununun tadili hakkındakı 
layihanın miizakere<!ine devam .oh~
nuyor. Layihanın. g-elecek ay~n ıptı
dasında reye konacağı sö;rlenıyor. 

-Baş tarafı 1 İnci sahifede -
müşterek emniyet olmayınca sulh de 
olmaz. hürriyetimiz kuvvetimizdir. 
Onu bütiln imparatorluk içinde mu -
hafaza eclec <r'z, Sulh çanı çald•ğ1 
zaman adilane biı sulh tees:ıüs etti -
iine inanmalıyız. 

sika ibraz etmek. d devlet 
E _ İdare hekimleri tarafından yapılacak sıhhi_ muayene ek 

demir:vollarında istihdama mani bir hastıılıgı bulun1ı:namabiİenle ı _ Müsab~kada kazanan orta mektep mezunlarına 6.0. ~~~t verile= 
re 67 lise mezunlarına 74 lira lümn bilenlere 83 lıra 

cektir. . il ti at 10 da Anka-
2 _ l\Hlsabaka. 16 .1 in~i teşrin 9398.~kaza;t;:~,~a~pa~~ ve izmirde iş-

rada cer daıresınde ıstanbuldn n ecı J 

letme müdi.irlilklerinde .yapılacaktır., ~·k 
1 1 14 birinciteşrin 

S - Müsabakaya -?"ir7.ce.~ler~ da;;ı~ııf:ci' ~~d~e8Je avazılı işletme mll-
939 cumartesı gunune a ~ d 6 8 lÔ 12 5045-3654 
dürlüklerine müracaatları hı.zım. '~:.. d ve 2 70 metre yüksekli-

-. 23 metre u7:unl?ğu,~e~~ ~~b:~~tr~ş!~~ıış~,ı:~~u ~ubal~rın biribirine b~ğ
gınde ahşap hır ç~·ftci d ·Jet demirvolları Haniarpasa limanında te->lı~i 
lanmfün ve 150 l!?~ln e ksfl~meve koı;ınuştur. :ıÜuhammen bedeli 35602 h-
kapalı zarf usu ı~ e e • 

ı·adır. . ·d a ada gar binası dahilinde birinci işletme komi~yo-
Eksıltme Ha~ a~9:9 t 'h' .. ·ndif cuma günü saat 11 de on bırde 

nu tarafınrlan. 27j} -. 'b' darı. ıne m~~ni en•elce hfümü !mretle yaptıklan
icra edilecektııl·: tu gı 'kı e1'.ılz bv~~l~;<tc teklif mektuplarıııı mazrufen ayni 

dair bir eh ıve vesı ası ı e ıı 1 ~ 1 n~ <_ ona kadar komisvon reisliğine vermeleri ::ızımc. ır. 
~un sant .1 .. ct •1 k t. kl"fler için poshda vaki olnbılecek taahhütler Posta ı e gon rı ece e ı • 
kabul edilemez. 

:Muvakkat teMina 
lerivle mukavclenaw 
kara ve izmir veznel 

2670 lira 15 kuruı-tur. Fenni. ':e ekc:ıiltme şartname
esa~lnrı ve pıAnları idaremız n Haydarpasa. An
·n 1 179 kuru~ mukalıilinde alınır. 7948-3678 

8 12 17 22 
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~lzmir Levazım Amirliği Satırı A ima a 
§ Ko isvon-ı ilanları ~ 

V. F. Henri Va rı Derz 
VAPURLARIN HAREKET LtSTESl 

C' • 1 
~perco vapur acentesı~-------------------- Operatör 

lznıİI' lev(lzım nn,irli(Ji sa tın alma knmisyommdan: -
1 Çerk~z köyünde yapılacak •ki bölüklü bir pavivon ke~if cedvcli 

ve planları dahilinde y~ptırılac::ığından kapalı zarfla ihalesi 23 birinci 
teşr,in 939 pazartes i g-ünü saat on beste yapılacaktır. Muhammen keşif 
bedeli 44577 liradır. İlk teminatı 0343 lira 28 kuruştur. Keşif cedvelleri 
ve şarbrnmelerle planları ait olduğu şubesinden bedeli mukabilinde verile
bilir. İsteklilerin ilk teminat makb·ızu veya mektuphırh·le 2490 sayılı ka
n~nun iki v.e. üçüncü maddelerinclf' yazılı vesikalaı·iyle' ihale güntınden 8 
gun evvel vılayet nafıa fen miidi.irlükleriııdeıı alacakları vesikalan ile be
raber ihale günü ihale saatından bil' saat evveline kadar teklif mektupla-
rını Fı1ıdıklıda komutanlık satın alma komisvonuna vermeleri. · 

7 12 16 2'1 3710 
lzınir leı•azım amirliyi satın alma komi.<ıyunımdan: 

1 - 190ton pilavlık pirinç alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
24 / 10 1939 salı günü saat on beste İstanbul Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satın alma komi:.;yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 41800 lira 
ilk teminatı 3135 liradır. Şartname ve numunesi komisyonda görüleb:lir. 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ih~le saatından bir 
saat evveline kadar komisyona vermeleri. 7 12 17 21 

.. İzmir levazım amirliği ~atın alma komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri için pazarlık suretiyle 126 

bin kilo odun satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin 13 b:rinci teşrin 939 cuma günü saat on beşte kışlada 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonuna müracaat -
ları. 3762 

, Memur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğün
den: 

Amerikan Ebport Lines, İne. 
Ncvyork için 
«EXERNIONE» Vap. 10 ilk teşrine 

doğru lıeklenirnr. 
«EXECUTİVE» Vap. 14 ilk teşrine 

doğru beklenivor 
«EXPORTER Vap. 27 ilk teşrine 

doğru bekleniyor. 

AR:\1EMEN'1' DEPPE, ANVERS 
A nvers için 
«GİRO~DE» Vap. H alen limanı . 

mızdadır. 

D. T. R. T. 
Tuna limanları için 
cTİSZA> Vap. 15 ilk teşrine doğ 

r u bekleniyor. 
«DUNA > Vap. ilk teşrin sonlarına 

bekleniyor. 

Service Maritime Roumain 
Köıtence K nlas ve Tuna limanlar· 

için. 
«ARDEAL» Vap. 11 ilk teşrihf 

doğru bekleniyor. 
«DUROSTOR» Vap. 28 ilk teşrinE 

doğru bekleniyor. 

Ste . Commerciall.! Bulgare de Na· 
vigation a vapeur 

Haif a lsk ende riye ve Port Sa it içir 
cBALKAN» Vap. 1 ilkteşrine dof 

ru bekleniyor. 

Vapurların isim ve tar.ihler i hak 
kında hiç bir taahhüd al,namaz. 

lzmir b irinci icra memurluğundan · 

Bir borcun temini ~tifası için tah 
tı hacze alınan 14 çift erkek aya}l 
kabı beher çifti 300 kuruş 11 çifj 
zenne ayak kabı beher çifti 300 ku 
ruştan olmak üzere peşin para ile ı:a 
tışa çıkarılmıştır. Artırması 14-10 
939 cumartesi günü saat 11 de Çullu 
oğlu hanında yapılacaktır. :Muham 
men kıymetin ~t 75 şini bulur~a ihalr 
edilecektir. Fazla mal.Jmat almal 
isti\·enlerin 11859 No. lu 
mü~·acaatları ilan olunur. 

dosrayr 

fzmir birinci İcra memurluğundan; 

«ADRIATICA» SOC. AN. Dl 
NA V IGAZIONE 

cQUIRINALE» vapuru 15/ 10/ 39 ta
rihinde beklenmekte olup Adriyatik 
limanları için yük alarak hareket e-
decektir. 1 

cCALDEA:. motörü 25/ 10/ 39 ta
rihinde bek~~nmekte olup Cenova 
ve Marsilya limanları için yük ala -
~ak hareket edecektir . 

iT ALİA ~ SOCİET A ANONİMA Dİ 
NAVIGAZİONE 

«VULCNİA~ motörü 20/ 10/ 39 ta
·ihinde T iryesteden Nevyork limanı 
çin hareket edecek tir . 
«SATURNİA» mot ör ü 1/ 11/39 

~arihinde Tiryesteden Nevyork li -
manı için hareket edecektir. 

cREKS> motörü 1/ 11/ 39 tarihin
le Cenov~dan Nevyork limanı için 
rnreket edecektir . 
cOCEANİA» motörü 16/ 10/39 ta

·ihinde Tiryesteden Cenubi Ame -
~ika limanları için hareket ed ecek -
cir. 
«NEPTUNİA» motörü 19/11 /39 

· arihind e Tiryested en cenubi Ame -
ika limanları için hareket ed ecek -

tir. 
İlandaki hareket tar ihleri ile nav· 

'unlardaki değişikliklerden acente-
1iz mesu liyet kabul etmez. Daha 

·azla i:afsilat için İkinci kordonda 
"RATELLI SPERCO vapur acente
ine m ür acaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON - 2004. 2005 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VA~"'UR ACENT ASI 
Atatürk caddesi Re es b inaıu 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
niyasanın ihtiyacına göre vapurları
nız sefer yapacaklardır. 

Nazilli a sliye hukuk mahkem esin
-:len: 

Kuyucak Aydınoğlu mahalle~in -
:len Kozdereli Veli kızı Hanife Dil -
')az tarafından koca~ı ayni mahalle
-len bal ahmed oğlu Ali ·Dilbaz aley
hine acılıp müddeialeyh Ali Dilbaz 
carafından Hanife Dilbaz aleyhine 
11ütekabil olarak açılan boşanma da 

Mevsimin en yenilik
lerini bayan kumar 
farının erkek kumar 
larının en eyisini 

lbrahim Karakaş 
tan alınız. 

Odun pa.zan No. 12 

--------------------------

Dr.Asil Mukbil 
A akam 

Memleke t hastahanesi operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı Ja· 
k :nyon apartmanında k abul eder. 

Telefon: 3537 -
j A sabiye ·Mütahassısı 

Dr. Cahil Tuner 
H er gün saat 3 ten ıonra Şam• 

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

Tel: 3559 

V a h.tor 
Bakteryolog 

A. Kemal T onaJ 
JhLlAflCI, .IAll'lD bastall ~ 

•lt.hamm 
( Verem ve saire ) 

Buma.Mne poli. bnko1a "' 

smda "'' T eJefon: 4115 
---Operatör---·· 

Cevdet Mustaf ;ı 
GÖNENDEN 

Memlek et hastanesi baştabibt 

2 inci Beyler sokak furun karıı11 

No. 25 

Hüse yin Hüs rıı1 Uzis 

1 
Bir borcun temini istifası için taht· \·asında: 

hacze alınan 45 çift zenne liyak ka- D ı 1 bı beher çifti 250 kuruş ve 17 çift Hanife i bazın yeri belirsiz ol -
muş ve g_azete ile ilanen yapılan 

kadın çarığı beher çifti 2C'J kuruştan t ebliğat üzerine de mahkemeye gel
olmak üzere pe5in para ile satışa çı- memiş olduğundan bu defa mahke -
karılmıştır. Artırması 14-10-939 cu- menin gıyabında bakılmasına kara!' 
martesi günü saat 11 de arastada verilmis ve muhakeme 11-11-939 
Çullu oğlu hanında yapılacaktır. :!umart~si saat 9 za talik kılınmıştır. 
:\fuh ammeıı kıymetin c;. 75 şini bu - :\<1ezburenin o giin Nazilli asliye hu
ltırsa ihale edilecektir. Fazla ma · kuk nrnhkeme:ıiıle bizzat gelmesi 
JUmat almak istiyenlerin 11857 :~o. veya biı· kanuni vekil göndermesi 
ıu dosya-.ına müracaatları ilan olu - ak 3i takdirde muhakemenin gıyrıbın-

Musiki Geciikli Erbas hazırlama • 

• 

Ortaokuluna talebe alınıyor 
1 - Ankarada Rivaseti cumhur bando heYeti binasındaki musiki 

gedikli erbaş hazırl:ıma orta okuluna yatılı ve parusız olarak 
talebe alınmağa başlanmı~tır. 

2- Okulun tahsil derecesi ortadır. Ayrıca dn mesleki dersler okutn
lac~ktı r. 

3 - Kaydı kabul şartları: 
a) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
b) Vücudünün teşekkülatı düzgün ve ahenkli, ~ıhhati yerinde 

olmak. 
c) Ağız, <liş, parmak teşekkülleri m u~ikiye elverişli olmak. 

(dişleri tamam, ağzı düzgün, elleri tabii) 
d) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ahlak ve seciye sahibi ol

mak. 
e)Terki tahsil müddeti iki ~eneden fazla olmamak. 
f ) 14-17 yaşında olmak ve bu yaşlara ait boy ve ağırlıkta bu

lunmak. 
g) Evvelce gördüğü tahsil derecesini gösterir şehadetname ve

ya tasdiknameyi haiz bulunmak. 
h) ~ldiği okuldan dersten, vukuattan, sağlık durumlarından 

çıkarılmış olmamak. 
i) Şehirli olmak ve mtı3ikiye hevesli bulunmak . 

4 - Bu şartları ta~ıyanlar bulundukları yerlerin askerlik şubelerine 
müracaat edecekler ve askeı·lik şubelerinde bulunan askeri li3e 
orta okullarla. gedikli erbaş h~ızırlama orta okullarına ait kaydi 
kabul şartlarında yazılı vesikaları tamabtıp şu be yolu ile 
An karada askeri liseler mii f ettişl iğ ine gönderilecektir. 

f stidalarda adresler sarih olac:aktır. İstekliler çağırılmadıkça 

5 
bulunclukları yerlerden hareket etmiyeceklerdir. 
Kaydi kabul icin Askerlik şubelerine müracaat 20 birinci teş
r in 939 tarihine kadar de\·am edecektir. 

10 12 14 17 

nur. ----------~-~-d-a~b"'!!ak_ı_ı_ac_a_ğ.;.ı.ı .. ·ı •• an-.:o~lu_n-:u~r~.".""'!'"~--

M eneme n belediye reisliğin-
den 

Belediyemize ait 580 lira keşifli elektirik motörünün mevcud şart
namesine göre tamiri 5 ı 10 / 939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 19/ 101939 perşembe günü saat on beşte 
icra kılınacaktır . Taliplerin gününde müracaat etmeleri ilan olunur .3735 

Kiralık arazi 
T. C. Ziraat bankası lzmir şu. 
besinden: 

Bankamıza ait kiraya verilecek arazilerden İşıklar, Altındağ ve Pı
narbaşı mıntakalarında olanlar 19110/ 939 çarşamba günü saat on dokuz
da Işıklar köy odasında, Bornova, Hacılar ve Bayraklı rnınkasında olan
lar 20/ 10/ 939 perşembe günü saat on beşte Bornova tarım kredi k oope
ratifi binasında, Balçova ve Narlıdere mıntakasında olanlar 21/ 10/939 
cuma günü saat on üçte Balçova ve saat 16 da Narlıdere tarım k redi koo
peratifi binalarında ve Kavaklıpınar ile Bozyaka mıntakasında olanlar 
da 22/ 10/ 939 cumartesi günü saat on dörtte Bozyaka köy odasında artır
ma ile kiraya verilecekti r . İlan varakları müzayede yerlerinde asılıdır. 

Fazla tafsilat için bankamıza müracaat edilmesi ilan olunur. 3760 

Izmir Lise ve OrtaokuUar satınalma komisy0: f aze, temiz, ucuz 
nu Başkanlığından: Iliç 

Beher Muhammen İlk 
Çoğu Kilosu bedeli teminatı Her türlü tuvalet 

Cinsi 
Azı 
Kilo Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr . 'J\it olduğu okul 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Kuzu ve koyun eti 
Dana eti 
Dana eti 
Dana eti 
Yoğurt 
Süt 

3000 3600 39 1404 00 105 30 Kız Öğretmen okulu. 
2000 2400 28 672 00 50 40 Kız Öğretmen okulu. 
1500 2000 28 560 00 42 00 Buca orta okul pansiyonu 
8400 10500 28 2940 00 220 50 Kız erkek liseleri san'at okulu 
4200 5500 16 880 00 66 00 Buca or ta ve kızılçullu öğretmen Çan çar 
3481 4351 13 565 63 42 43 Buca orta ve kızılçullu öğretmen 

Sıhhat eczanesi Yatılı okulların yukarıda yazılı ihtiyaçları ikinci defa olar ak 10/10/939 tarihinde yapılan açık eksiltmeleri
ne talip çıkmadığından ve Buca orta okulunun dana eti ihtiyacına verilen fiyat haddi layik görüldüğünden bir 
ay içinde paznrılkla temin edilecektir. İstekli olanlar her haf ta salı günleri saat 14,30 da Kültür direktörlüğün~ Başdurak Büyük Salepçioğlu ha-
de toplanacak komisyonumuza yukarı da yazılı teminatları ile birlikte müracaat edebilirler. Bu işe ait şartnameler nı karşısında 
her gün Kültür direktörlüğünde gö1·ii le bilir. 3758 

Cinsi 

Lise ve Ortaokullar satın alma komisyonu başkanlığından: 
Azı 
Kilo 

çoğu 
Kilo 

Beher kilosuMuh ammen bedeli ilk teminatı ait olduğu okul 
Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kı'. 

Bir inci nevi ekmek 73340 83000 10 8300 00 622 50 Kız, erkek lisesile sanat okulu 
Birinci nev.i ekmek 72RS4 G'.2 •~80 10 9208 00 690 60 Buca orta ve Kızılçullu öğretmen ok. 
Koyun ye kuzu eti 14300 l 7GOO 43 7525 00 564 38 Kız, erkek lisesi ve sanat okulu 
Koyun ve kuzu eti 12100 l '" "I :1!1 6880 00 516 00 Buca orta ve Kızılçullu öğretmen ok. 
Urfa sadeyağı biriı ı211q l !D47 10) 15694 35 1177 76 Bütün yatılı okulların 
Yukarıda cin8 ve mikl'-< rı ve n1 uhammen lıe(Uleri vazılı ye·' k ''·' inırları kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmmıtur. 17 1 ci teşrin 939 salı günü sa 
at Hl tP avn avrı ihn 1 ı:> l r ri vapıll'c •'-'"'r. $9 ri~· :ı1Y'eleri her ıtii r, k tii"i · d' rek törlü!i'ünde göriilebilir. İc;t el;li ;erin 21190. sAyıh kanunun 2 inci ve 32 inci 
maddelerine gör~ hazırlıyacc !darı J, ! r -ıekttıplıırını 17 Birir.c i ("'~ :n ~l!:$9 salı g ünii saat 1 1 te hükfime' 0 1·iil. ·,. ı ': rektörlilğünde toplanacak olan 
komisyon başkanlığına mal.l> z m ·I: .. b:Jiı:ı.:e teslim etmcic!·i Ye lı•ı ~":t!ten sonra ver]ecek veya postad .~ -~~ ;ı ... .::cek mektupların kabul edilemiyeceğ! 
ilAn olunur. l 7 12 15 ı>S~ 

Pek bü) ük fetlakarlıklarla ve yalnız 939 senesi İzmir 
fuarına ait olmak üzere getirtmeğe muvaffak olduğum 

Amerikanın 
Simmons fabrikasını n 

enter nasyonal 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sandalya ile masala
rını saygılı müşterilerimin nazarı clikkatine a rz eyledim. Arzu edilen meta
net, zarafet ve rahatlığı ancak mezkür karyola ve somyalar da bulunacağı 
ve fiyatlarda hir bir zam olmadığını saygılı müşterilerime bildir ir im. 

Her müşteriyi tatmin edecek şekilde yerli ka ryola çeşitleri ve gayet Htks 
Avrupa çocuk arabaları dahi bulunur. 
tzmir Yenikavaflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satı ş yeri 

Hüseyin Hüsnü U-r,iş 

Makine Tamirhanesi 
işi gününde tes,im etmeği prensip edinen ve bu· 

nunla iftihar eden bir müessesedir -, K estane pazarı demir ciler 67 - 69 Telefon: 3993 

-Umumi mağazalar T. A. Ş. 
lzmir subesinden: • 
Şirketimizin izmir şubesi lkincikordonda 84 numaralı binada açıl-

mıştır. 

H er nevi ticari ve ziraı eşyayı şimdilik serbest depo ı:uretiyle ve en 
m üsait şeraitle arziyelerimize kabul edeceğimizi .-ayın tüccar a bild ir i ... 
r iz. 

Alakadar müessesatın bu hususta her türlü tafsilatı mesai saatler i da 
b ilinde şubemiz muamelB.t servisinden alabileceklerini arzcderiz . · 

5 9 12 16 19 23 26 30 3668 

M. !rl. 
alma 

V. Deniz Levazım satın · 
komisyonunda = 

1 - Tahmin edilen bedeli 34.452 lira olan 120 bin kilo pirinç 19 bi
rinci teşrin 1939 tarihine raJltyan p~r~embe günü saat 14,30 
dıı kapalı zr rfh alınncııktır. 

2 - İlk t emimıh 2583.!JO lira olup şartnaıneı:ıi her gün komisyonda n · 
173 kurus bedel muk.ıbilinde alıııubilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayı!ı kanumın tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri k~pah teklif mektuplarını en geç belli gün ve saattan 
bir saat evvel:ne kadar Kasımpaşada bulu.mu komisyon baş. 

kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 
2 7 12 17 3581/ 7721 


