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arp cephesinde, topçu ateşi nin hi~aY~sinde ilerliyen Fransız kuvvetleri 
yeni ve mühim mevkı~r ele geçirmişlerdir Moskova Müzakerele

rine Tekrar Başlandı rbrUk Dü~mek üzere 
Al l J Paris'ten bildirildiğine göre H. Veki-

JnanJar, garD ceD.qesinde misli görü limiz bugün Moskovadan ayrılacak 

memiş tooçu ateşi açtılar 
Moskova, 1 ( A . A.) - Türkiye l-lariciye Vekili 

Şükrü Saracoğlu bugün saat 18 de Kremlin'de 
Sovyet zimamdarlarile tekrar konuşmalarına başla· 
mıştır. Alınan tebliğlerinde düşürüldüğü bildi;:ilen Fransız ve lngiliz tayyareleri 

fazla gösterilmekte, harp haberlerind~ propagandaya Sapmaktadırlar göre, Türkiye hariciye vekili Şiıkrü Saracoğlunun bugün Arclı:araya /J '- hareket etmesi mukarrer iken, mU sarileyh hareketini tehir etmiştir. 

Paric:, 1 (Radyo) - Ha\•a ajansının Mosko\•adan aldığı bir habere 

ngiliz ve Fransız tayyare/erile Alıhan tayyareleri arasında yirmi Türkiye harici)e \ekili bu gece Molotofla bir mülakat )aparak, Tilr-d,. b b k kiye tarafından Rusvayn vukubulan teklifler hakkındaki cevabı ala-

Orf sa attan eri üyü hqoa muharebeleri oluyor cak ve yarın (bugun) Mo kovadan ayrıl.ıcaktır. 
Londra, 1 (Radyo) ~İstihbarat ~~~~~~~~~~~~ !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ 

nezareti tebliğ ediyor: B l · mu .. 'akereleri dün neticelendi 
Krallık hava filoları, Fransız ve er ln ~ 

İngiliz umumi kararg~hlanna mfü:
t~hkem Alman hatları hakkında ge
n Ş malOmat ve dikkate şayan fotoğ 
raflar i'etirmişlerdir. 

İngiliz tayyareleri Alman toprak
lan üzerinde 600 kadem irtifada uç
muşlar ve bir kaç mil içerilere gir
mişlerdir. Elde edilen fotoğraflarda. 
düşman toplarının bulunduğu nok:a
ları, tuzaklan, mühim münakallit 
hatlarından ağ vazifesi gören topçu 
km vetlerinin noktalarını ve düşmRn 
tankalannın gizlendikleri mevkiler 
gormek ve tespit eylemek mümk:in 

sıılh tekliflerini Ciano, Hitlerin 
hamilen Romaya dönüyor 

ltalyan gazeteleri, önümüzdeki haftanın Avrupa için 
tarihi bir hafta olaca{!ını yazıyorlar 

olmuştur. 

Tayyarelerimiz binlerce kilomet
relik keş:f uçuşu yapmış oldukları 
halde düşmanın ne tayyare VP. ne de 
topçu ateşine maruz kalmamışlardır. 
Tayyarelerimiz o derece alçaktan 
uçmuşlardır ki, bütün hatlarda bu'l
ların Alman tayyaresi oldukları sa
nılmış ve hatta bir Alman b:ıtar:ıa-
ı tarafından selirnlanmışlardır. 

Paris, 1 (Rady0ı) - Havas ııjansı 
tebliğ ediyor: 

Fransız orduları kumaooanı, bü
tün harekatta ihtiyatlı hareket vren-
ibine sadık kalmaktadır. Bugün 

Zigfr:d hattının mevzilerine mahal
li küçük taarru:zlar devam etmiş ve 

Hitler Alman umumi karargi handa ~nerallerle ıörÜfÜyor 

T E B L i LER 
harekat cephelerin düzeltilmesine PARJ• S 
yardım eylemiştir. Bu şekildeki ha -

. 
BERLIN 

l'eka~, düşmanı daimi bir sıkıntı için- p • 1 (AA • • 
dC' tutmaktadır. Her zaman olduğu h at'bı~, . · .) - Umuma erka- Derli t (Radyo) - Alman u-

. nı ar ıyen t br-· 
g bi, bugünkü küçük taarruzlar da Sarr ınLa e ıg~: mumi ~rargahının garp cepheıi 
muvaffakıyetle net' ı · ı: . e ve uternın cenubi garbi- tebliği: 

ıce enmış r . ıındeki m ·1 • . .• 1 
Harekatın inkişafı büyük bir dik- p . evzı erımızı 11 ah ettik. Dütıtl.\nan topçu atefi, Sarabur -

kntıe takip olunm;ktadır. Bugün a~ıa, 1 (~adyo) - Franıız u- ken mı~kaaında tiddetlenmittir. 
Sarbrukun cenubi garbi mıntaka - mu~.· karargahınan reımi tebliği: Bunun \.ricinde kayde tayan bir 

d Dutman topçu kuvv ti · · M ·· h 
m n yapılan harekat, mühim tar'lS- zel mıntakaaınd k' he ~~anın u- arp fa•iyeti yoktur. Cephede iki u , F 
ud Inahallerinin ve bir kaç mevziin l a 1 are ali, ba - Franaız, 10 ingiliz, timal denizin- ney etimiz, ransı Z 

Frans12 orduları tarafından işgali ile ttarydad~rlı~ıtz.•n mukabil aletleriyle de de 2 ngiliz tayyareai dütürül • J / k h "h ar e 1 mıf ır. .. .. .. ve n ai iz as eri ey· 
lll ayet bulmuştur. t . . . muttur. "'i tayyare kaybettik. e 

Alın . . . kı taraf da gen19 mıkyaıta tay- B r f/ • f ~ d an topçu ateşı, şımdıye kadar f 
1
. t' .. t • . er ın, 1 (Radyo) - Şark cep- e erı ara,-ın an me· 

b d 
. . yare aa ıye ı goı ermıttır. h · k 

u erece şıddetlı olmamıştır. Bu - p . 1 (R d ) B' e· . eaı U~ndanlıiının reımi tebli- • l k l d nun sebebini ya endişeye veya asa-ı .arı'k a :ı~-· - ır ırınci- ii: raarm e arşı an 
b' t tf t k ı· clı teırın a fam te ıgı: Alman kıtaatanın, tealim olan Londra, 1 (Radvo) - General 
ıye e a e rne azım r. 5 k d .. k b'l ,J 

L 1 (A ) P A 
arın far ın a mute a 1 topçu Vartova )e Modlini itaralleri mun- Kazım Orbayın riyasetindeki Tür-

ondra, .A. - ress s;ıo - t . 1 ciatioıı yarı resmi bir tebliğ neşret- a efı o muttur. tazaman \levam etm~ktedir. kiye askeri heyeti bugün buraya 
nı kt d ı· A •k • • h l - gelmiş ve hava istasyonunda ingi-
Yo~·: e ir. Bu tebliğde şöyle deni.ı- merl a reISlCUffi Ur Uğuna namzed lizveFransızaskeriheyetleritara-

Al 
• h fından merasimle karşılanmıştır. 

man radvosu müttefiklerin ha- Br1·. ç1·n mu· 1· m bı·r nutku: ,J TUrkiye a keri heyeti, ingiltere-
- Devamı 4 Uncu sahifede - nin Türkiyeye açtığı krediler mü-

Gafoe*onko "Hitler ve Stalinden l;;~~~~~,:.:·~·;;~:::·~~::.~~:;'.•di 
d 

lstanbul tikleri 
Moskovaya nefret uyuyoruz.,, Fenerbalıçe, Galata-

gitmiyecek " 8 . D k t hü sarayı ı ·o yendi 
BUkreş l d A iZ efflO TQ Ve 1' milletiz. lstanbul, 1 (Hususi) - :Mıntak::ı 

· • (Radyo) - Ra or -JUllSı tebJiğ d' V H • r' • • lik maçlarına bugün yağmur altında 

Talin limanı ve körfeze hakim ada. 
lar işgal edilecekmiş! 

Romanya.~ 1Y?~: Mos- n.OmUnızm Ve r QŞlZfflln )ıayılma• başlandı. Fenerbahçe Galatasara~ı 
kova" arıcıye nazırının d d . . . d d tt - b' l P l . l' R 1 

• , ,J a Çağırıldığı ve bugünlerde 1'1os- Üs a a e e e • Rebiinin ıkıncı evre e a ıgı ır go - o onya toprakların da ıler ıyen UI top arı 
~o\nya gideceği hakkında yabancı a- Sina m JJleV (,Z. " le O- 1 yendi. Diğer maçlarda İstanbul Mo ko,·a, l (Raclwı) - Dunda e )em t·r. 
Jansların 'erdikle . h be d y ele- Vaşington, 1 (Radyo) - Ayan a- şısıncla Amerikanın 

1 
b' , zi~·ct spor Hilali 6 - ı, Beşiktaş Topkapıyı bulunan E ton a harı ·he naıırı, dün ... '. ır. mu ı operaj n gitmicı-

trilcli R rı a r ogru . . dl 1 l" nası ır 'a ,J k . S • . . r. ador aja b h b 
1 

. t k- zasından ve reHucumhur naTr.ze e - a ması azım geldiği d b. nJ- 12 _ o mağlup ettiler. Kasım paşa - ım ) em gu ı la rı, Molotof \ oro- t ır. 
zıbe aelahiyettardnsı u a er erı e rinden meşhur Briç, son hadiseler kar- - Devamı 3 nc=•hakk~ıı a ır .::iule' manh e ı _ lberaber kaldılar. ~ ·1of 'c So\) et ) uk ·cali) le birlik- - Devamı 3 ncü Sahifede -

ır. "" Sahifede - · · 



2 Teırinievvel 939 Pazartesi 

fmaneko.1PrrH5T'flllahvolmağa mlti~ ndur J 
Almanya, Sovyet Rusya'dan bekle
diği iktısadi yardımı bulamıyacak 

~EHIRtV MEMLEKET HABERLERİ :J 
Sellerin Jazilli ve civarındaki 

tahriatı çok fazladır 
Molotofun vaitleri kağıt üzerinde kalmag"' a mahkumdur Naz·ıı·• · k h il ı · d ı E ·· k .. S ·k . ı ı nın enar ıa a e erın e ev er yıkıldı kspres 

çun u ovyet ı tısadıyatı, mebzul iptidai madde N ·ıı·'d b. t d ld k Jd • .h .. . .., • . azı ı e ır o oray a yo a a ı 
1 racına musaıd degıldır T ~~dın, (Hususi) - Evvelki gi.nı§, bir kaç kargı ve kerpiç evi yık- İzmir - Nazilli, otorayı Atça - Na-

Lon~ra, 1 (Radyo) - Gazeteler, tırlattıktan sonra; ekonomisi bitkin sadiyatını tesirsiz bırakmadan AI- Nazıllı ve Karacasu . kazaları h~~ış ve enkazını götürmüştür. Bir in- zilli arasında yolda kalmıştır. Otaray-
umumıyetle Almanların Sovyetlerle ve perişan Almanyaya yapılacak manyayı tat . . kA kt F'l d.unda Karapınar, Azızabad v.e Aluu:ır deposuna sular dolmuş, içindeki da bulunan hat tamiratı memur ve 
i11 b" !""-' · b h d S mıne ım an yo ur. 1 - çiftliği köyle · d "dd tl" d 1 •· · l · k ı b" -. ır ıgını mevzuu a se evam edi- ovyet yardımının ancak Molotofun vaki Rusyada . t"h lit f 1 1 rın e şı e ı o u yaancır erı um amış ve ır kısmını gö- ifçileri bozulan yerleri tamir ederek· 
yorlar. Matbuat, bu iş birliğinin si- kağıd üzerindeki vaidlerinden ibaret tır Fakat su·· tısı ı . sak. f azda aşmış- rak tahminen 6 bin dönüm pamuıtürmüştilr. Nufusça zayiat yoktur. otorayı Atçaya geri getirmişlerdir. 

A · 1 . .. • . · ra e ın ışa e en sana- t h . . • .. 
yası netıc~ e_rı hakkında hükumler olacagı~ı ılave ediyor. Ve, diyor ki: yide bu istihsalat tamamen sarf edil- amame.n ma . \:et~ış, bundan baş Yagmu~la.r, Saraykoy, Şanılı, Ku- Gece Atçada kalan otoray sabahleyin 
ver~ekte ıhtıy~tlı davranmakta. da- cYenı pakt, Almanyanın yarasını mektedir bu ve cıv~r köylerın pamuk ve suseyucak, Nazıllı, Atça arasında tren yo- Atçadan hareket ederek İzmire git-
ha z.yade pratık neticelerini incele- tedavi edemiyecektir. Bu Almanya- S t. 

1 
. . mahsullerıne de ehemmiyetli hasaılunu müteaddid yerlerinden bozmuş- miştir. 

mekt d · 1 ' ovye petro , bakır ve demırlerı yapmışt 
e ır er. Ya ancak bir müddet daha mukave- . . A • ır. tur. Yaimur ve dolunun Sarayköyle 

Deyli Herald, So~yetlerin nazi Al- met imkanını verecek, Alman eko - kendı mıllı fabrikaları Ut.rafından .. D~n. akşa~ saat yirmi ikide Sa Bu yüzden Afyon, İzmir sürat ka- Atçaya kadar olan mıntakada incir 
manyasına yapacagı yardımın kıy - nomisini h'içe indirmek üzere vaki kullanılmaktadır. Meseli Rusyanın koy ıstıkametınde ~şlıyan yat tarı Nazilliye teehhürle gelebilmiş ve bahçelerine de zarar yaptığı söyleni
metini izam etmemelerine okuyucu- tazyikin amansız neticesine mani 0 • son seneler zarfındaki petrol istih- ve dolu saat yirmi dörtte Nazili geceyi Nazillide geçirerek bu sabah yorsa da malftmat ve zarar miktarı 
!arına ~avsiye eylemektedir. lamıyacaktır. salatı pek çok denecek derecede de şiddeti~ yağmıştır. İzmire müteveccihen yoluna devam et- henüz tesbit olunamamııtır. 

Deylı Ekspres, Sovyet yardımının Von Ribentrop, Moskovaya ikinci artmıştır. Fakat bun mukabil . Nazillıde kenar mahalleleri su b miştir. 
nazi şeflerinin tahmin ettikleri dere- seyahatini, Alman halkını tatmin e- zama rf d ki ~ 

1 
Jh aynı 

cede kati olamıyacağını ileri sürü- debilmek üzere Stalinden bazı mü- n za ın a pe 0 racatı a- K 1 1 
yor ve Rusyanın iktısadi vaziyetini d 1 . t"h l . . t zalmış, altı milyon tondan bir milyon a pazan ~ . saa e er ıs ı sa ıçın yapmış ır. t . g 
tetkık ederek, Sovyet ticaret komi~ Almanlara denizler·n kapanmış ona düşmilştür. Sovyetler, kollek-
serinin komünist partisi kongresin • 1 h ti t 

1
• 

1 
. • ö t tif çiftlikleri makineleştlrmiılerdir 

deki nutkunun alkışlarla tasvip edil-
0 ması, er .sure e esır erm.ı g s e- Bunlar, petrol istihsalatının zarur~ .K J 1 25 ] • J • 

miş olduğunu hatırlatıyor ve nutuk- ren ek~no.mı abluka, VonwRıbentro- olarak artmasını muci a pazan ar ~UrUŞ uk 1ma edJp 
tan au cilmleyı' alıyor· bu yem bır menba aramaga sev ket- P olmaktadır. t 

yakalandı Lik maçlarına 
dün başlandı 

Takımlar zayıf, oyun· 
lar zevksiz idi y O Çünk" • t'hlAk k kt k .. ı d . ı ! cSovyetler ne yumurta, ne tereya- miştir. İşte Almanya kendisine ve .. u ıs 1 a pe. ço ur. Buna. he~ . Oy er e SrÜyor ar mlŞ 

ğı ve ne de janbon ihracı niyetinde yabancılara Sovyetlerin iptidai mad nuz ordunun sarfıyatı ve naklıyat . . Dün Alsancak ve Halk sahalarm-
defildfr > d b . .'. k . 1 ğ ü . dahil değildir Son zamanda şehrımızde kalp ·- yirmi beş kuruşluk bulunmuştur. Ay- da birinci ve ikinci takımların 89-40 

Gazete Sovyetlerin yiyecek "h d~ . 1:1~na ı~nı~ t• ;1~ ~ a;~ 1 mı - Almanyanın. normal zamand mi beş kuruşluk imal edilerek piyaıtı rıca evinde kalp para imaline mahsus senesi likine başlandı. Bir çok oyun-
catının göz kamaştıracak kada 

1 
rr ı~ı ;z. ar ~ ~1~ .ır. ~: lt ~1!f a?ez l .k t l rf" t b .

1 
a se- sürüldüğü görülmüştür. Karşıyaka bir kiloj a ynkın metal madeni ile yir- cuların lisansları henüz Ankaraclan 

madı.ıı...nı petrolünün bile ancakr doa- m tms ~sna,kt~ç ırü mk~. Se ent Rı erme nnue ıb ipe rkoi bsa 'hıyt'a ı esş mı Ytlondto- Hüseyin, Mezarlıkabaıında Ali tu mi beş kuruşluk imaline mahsus 3 tane gelmediğinden takımlar tahmin ed!-
a~ , - ye ıyece ır. Ç n u ovye usya- u ur , u ı ıyacı ovye er en H'" dd" d d "k" k" · k 1 • • • . 

hilt istihlakine cevap verdiğini ha k d' h d dl d hT d 'kt alın k 'kt t lAf" d 1 usame ın a ın a ı ı ışı, a P ·- ve 50 kuruşluk ımalıne mahsus hır ta- len kadroları ıle çıkmadılar ve bu su-
~ nın, en 

1 
u u arı a 

1 ın e ı ı- t b~~~ b mı ;rk .. ~A~ ıd~ğ em:z. ş- mi beş kuruşluk sürerken zabıtac~- ne kalıp, mad~n eritmeğe mahsus bir retle yapılan maçlar, ümit edilen nla-

Aı 
00 ı:rd ~n k u ~i ~ uö at' ı ~~ d?sus - kalanmışlardır. bakır kepçe bulunmuştur. Suçlu istic- kayı uyandırmadılar. 

1 d •• t D • a a en n g s erme e ır. Karşıyakada sürülen paranın a- vabında alçı kalıpların İzmirde Banka man ar, or anımar . . " H cı?~se~·inler köyünde motör tamisi hanında kahveci parlak Alinin yanın- Alsancak aahaaında: 
Çımdıkleme yuzunden Gırıdlı Mazlum oğullarından Telk da çalışan fştipli Ali tarafından imal İlk milsabaka Demirspor - Ate!'/ 

ka Rem• • • t tt•ı k Ali Bircan adında biri tarafından zı edildiğini iddia etmiştir. Hidise tah- takı,mları arasında yapıldı. Birinci 
ısını zap e 1 er . . av~a w • köy~ülere verildiği ve onlar vasıuy- kikatına müddeiumumi baş muavini devrede oldukça mevcudiyet gösteren 

. Tepecıkte Sürmelı sokagında çım- le sürüldüğü anlaşılmıştır. Evindea- B. Cevad Özpay ile adli kısıın reisi B. ve 1 - ı beraberlikle devreyi bitiren 
dik yüzünden bir vaka olmuştur. pılan araştırmada çöp tenekesi lcı- Sırrı Erkan taraflanndan ehemınlyat Demirsporlular, İkinci devrede Ate-
Aşçı Şefiğin dükkanında garsonluk nında kirli çamaşırlar arasında 9 he, le devam edilmektedir. şln tazyikinden kurtulamadılar ve 5-3 Gıda maddelerilc dolu gemilerin mü 
eden Hasan oğlu Ahmed sarhoş ol- üzerinde 1 ve dükkAnında 4 tane i.lp mağlilp olarak sahadan ayrıldılar. 

saderesi Dani markada heyecan muş, Orküplü aşçı Hüsnü Işık Teki- -00= İkinci maç Üçok - Yamanlar ara-
nin yanından geçerken bacai'ını çim Dikili UB Tekirdal•· 1 c t sı~dab_:ıpıldı. Yıfambainlkard taiklımıkbu 

d d lnaye :nı .. ıa ~aya zay r a ro e çı an Uyan lr ) diklemiş, bu yüzden aralarında kav~ Ja ze/z!/e Oçoka l<arşı çok güzel bir oyun QYna-
'.Amıterdam, 1 (A.A.) - Dört Da- tur. Almanlann iaşe maddelerini doğ- ~a çıkmış ve liüsnü bıçakla Ahmedı dı. Üçok, Saidin şahsi gayreti sayesin-

fm . . . w . b d 1 t Dün saat on altı sulanııda r,m d t 2 ı ı· k 
D arka ~e,µıısının Almanlar taraf~n- ~ udan dogruya düşman memleketlerı aşın an yara amı şır. . Bı·r aenç kı .. , bı·r ka· e maç an - ga ıp Çl tı. 
d . . . . . .. . . kaza merkezinde ıiddetlıce, faka )Q.. e ., 

an zaptedılmesı Danımarkada heye- otorıterlerıne gonderılmedıkçe kaçak -=·*·=- b" , __ 1 1 t H .,. 
d 'D • A • • • • •• • sa. ır zea. e o muı ur. aıar >• • d n ı/-1.ıt. .r./d.ıı s b h t b. d b 1 b' · can uyan. ırmıştır . .QU g~mıler gıda telakkı etmıyeceklerını soylemış ol - Bir kız araba altında tur. ı " "u'" u a a saa on ır e aş ıyan ırm-

rnaddelerı nakletmekte olduklarından dukları hatırlatılmaktadır. Dört Da- B d C JtöyU lkı pı ci takımların maçlan Altay - Doğan-
klaendflerin~ kaçakçılık yap~akt~ olduk nimarka gemisi itte böyle bir vaziyet- kaldı kili f:~e~1::ıel::r~e Yardu!a 1,.8~ Köy bekçisi de yara'ı sporun karşılaşmasıyle neticelendi. 

n nazarıyle bakılmasına ımkan yok- te bulunuyordu. Çeşmede Barbaros köyünde bir ka üzere aralırında 57 lira 66 kur~ 1a- .\lhylılar bu ınAçta Dotansporun ga-

oo za olmuşt~r .. ~ustafa Ertekini~ yük ra toplaııııılardır. Hanıiyetlf yµa~aı- rak buh.mdu ~:~ş~'!:~,!'i~i:~~~u~e v:e~a:~:~~~ı~ 

Almanya Ve Rusya arabası, köy ıçınde Urken beygır ta- Iarımızın isimlerini gösterir tıf8Yi Kırkağ'aç kazasında Bailararaım ~ık bir oyunla mukabele ettiler ve bu 
rafından hızla çekilirken Mustafa neşrediyoruz: da bir genç kızla bir kadının cettdi suretle Doğansporlular müsabakayı 
Akkay kızı iki buçuk yaşında Hati- 5 lira Mustafa Adanır, 6 Ul) ~h- bulunmu,tur. O muhitteki bekçi de 3 _ ı kazandılar. 

Leh hükumet erkanını serbest bı· 
rakmaması için Romanyayı 

cenin ayağı arabanın tekerleği altın- med Yılmazer, 5 lira Remzi Yöııt J li- Yaralı olarak ~örülmüş, hastahane -
da kalmı kızcağız yaralanm t ra Celal, 1 lira Hamdi, ı lira Aııtned Ye kaldırılmıştır. Faillerin meydana Halk sahasında: 

ş, ış ır. Çam, 1 lira Mehmed Çelikol, ı lira çıkarılması ve Yakalanması için ad- İkinci takımların müsabakaları sa-
ooa po Mehmed Alkan, 1 lira Abdi Ywçın, liye ve zabıtaca tahkikata ehemmi~ at dokuzda Demirııporun sahaya gel-

Zorhalık 1 lira İsmail Ersavaı, ı lira IdtJs/!lfa Yetle devam edilmektedir. miyen Ateı takımına karşı yaptığı 

t k d• J Urlada Naili mahallesinde Meh- Erdem, 1 lira Hüseyin Kokucu. L lira -**- seremoni ile başl,.ndı. Demirsporun azyJ e JyOr ar mJŞ med karısı Salihanın gece evine gire- Veli Çam, 1 Iira Emin Örs, 1 IirafMe- S h •fı • bükmen galiJ:>iyetiyle neticelenen bu 
Bllkreş, 1 (Radyo) - Havastan: Halbuki bu hususta beynelmilel rek zorla kirletmeğe teşebbüs eden miş Arsal, 1 lira Mustafa Arsıl lira ar OfUn marı etı müsabakadan sonra Üçok - Yaman-

Sovyet Rusyanın ve Almanyanın; nizamlar malfim ve sarihtir. Bunla- Ahmed Güler ve Mehmed Salak za- Mercan. Yoldq, 1 lira Osman C.m • Tamaşalık . mahallesinde sarwhoş !ar müsabı»cası yapıldı. Bu milsaba-
kendi topraklarına iltica eden Leh rın mülteci ve zabitlerin tevkifini bıtaca tutulmuş adliyeye verilmiş-- baz, ı .Iıra Ali Şimşek, l lira AJ>QI Çır- olarak Tepecıkte Sür~eli ts so~agı!1- kayı Üçqklular 5-0 kazandılar. Altay-
hükılmet erklnı ile asker ve zabit- amirdir. Mülteci ecnebi hükumete ve lerdir ' pı, l lıra Hüseyin Hancı, 1 lir• ıtasan 

1
da d~I~şan Ram~z.an oglu maıl, laz Doğanııppr karşılaşması da Altayın 

lerini Romanyayı terke mani olmak sivillere ait hiç bir tedbir aJınması · ... 11111111 Karakaya, 1 lira Ali Toprak, ı lira smaılın kahvesı önUıı?en. geçerken hükmen galibiyeti ile neticelendi. 
için aynf zamanda Romanya üzerin- mevzuulfahsolamaz. Mehmed Sezen, 1 lira Mustafa Somer- orada d~ran g~rson J,ızelı Mehmed 
de müşterek tazyik yapmaktadırlar. Göç men geliyor kan, 2 lira Hüseyin Dinç. 18 Uta 55 Küı;ükogluna dıra~ltt vurmuş, M~lı- Mukavemet koşusu 

Sovyet Rusya, Romanyanın temi- Yakında Romanya ve Bulgaristan kuruş ceman 46 kişi tarafınd•ll ~eril~ med de; Aydın ( llusust) - Dün Aydında 
nat vermesine rağmen yalnız Lehis-- Hırsızlık dan 660 göçmen izmire getirilecek, miştir. - Sarhoşsun, biraz otur, ayılırsın. 5 bin metre mukavemet koşusu yapıl-
tanın harp malzemesi, asker ve za- Torbalıda Muhacir mahalle~inde Torbalı, Bergama ve Menemen kaza- Tekirdağ, 1 (Husust) - Bugün Deyince hiddetlenmiş ve yumrukla !JllŞtır. Koşuyq Tahsin Özalp 41 da-
bitıerinin değil, hükumet erkanının Hakkı oğlu Hasan Recebin evine hır- lariyle izmir merkezine bağlı nahiye- saat 5,46 da dört saniye dev•lı eden Mehmedi çenesinden yaralamıttır. kika 16 saniyede bitirerek Aydın re-
da mevkuf tutulmasını istemiştir. sız g 'rmiş, bir çok eşyasını çalm11tır. lere iskan edileceklerdir. şiddetli bir zelzele olmuttur. Suçlu, yakalanmıştır. koru yapmıştır . 
.......................... lllllllİı .................................. ~ .......... !llml~ ................ mll!ll............. ' ~ 

ğim. Kaff es4ıi perişan edeceğim. mabet halfn. airdi. Hazret lbrahime ina~lar, Jıace- 11e olmakla beraber klbetullahın ida ••.,JSLAM T ARJHJ•••••••••• Kadınlannı, kızlannı, çocuklarını e- Artık Arabiatanın köıe v• buc.,. rülunde ,ok kıymet ve •lı~iyet resi ve icazeti, hazret İımail ahfadı-
sir edip bailıyacağım. tından, şark ve garbından, IQrıal ve veriyorlardı. ıpn elinde bulunuyordu. 

H M h d Dedi. Bu haber Cürhum oğullan- cenubundan büyük büyük kafileler - ~\l taı Adem oıb~ızın cen- Hlzatler a~ yüz sene kadar bura-
Ze U amme nı büsbütün kızdırdı ve reddettiler. gelerek xabei mu••••m•Yl ziyaret netten getirip yastık 7erhıd• kuııaıı. da hokam •ilrdüler. 

Bunun üzerine Hızailer hücu- ediyordu. dı~ ~aıtır. Bu müddet zarfında Arabistanda-
Y AZAN: M. Ayhan.----.. ma kalktılar. Tam üç gün üç gece Bu müşterek mabede tam 860 ta- Diyorlardı. Putlar araaında cı.•t> kl karl'•talık son kerteyi bulmuştu .• 

göğüs göğüse döğiişüldü. Dehşetli ne put toplanmıştı. Putlann bu ade- isminde büyük bir mabuda ait bU-
., - 9 - ler yapa, yapa, -ge~tikleri yerlerin kan akıyordu. Cürbum otullan pe- di, kameri seneye göre tesblt edil- yQk bir put da var<b. Hızat ofullın, bedevt hayatı ge-

l(Udat ibni Amir Mekkeden u- havasiyle imtizaç edemediklerinden rişan bir vaziyete düştüler. miş oluyordu. Maamafih, Hızatler, hazret İs- çiriyorlardı. Deve, koyun Y'llnü, keçi 
zaklqırken Kibedeki ild altın geyiği Mekke civarına vasıl olmuşlardı. Feci bir şekilde mağlQp olmuşlar- Putların bir kısmı taştan, bir lps.. mail ahfadının kabetullah üzerinde- ve beygir kılından çadırlarda oturu-
ve diier bazı eşyayı düşünerek bun- Cürhum oğullan bu iki kabilenin dı. Hızailer Cürhum oğullarını ta ... mı ağaçtan, bazıları da madendendi. ki haklarını ve icazetlerini kabul ile yorlardı. Bir kısmı taş ve çamur bi-
lan o sırada kurumuş 'bir hale gelen gelmekte olduklarını duyar duymaz Yemen dağlarına kadar sürmüşler· Yunan müelliflerinin rivayetine tekrar Mekkeimükerremeye avdet- nalar da yapmışlardı. 
zeJJızenı kuyusunun içine saklamıştı. hemen başlarını kaldırdılar: di. göre, Kibetullahın sütunlarında me- !erine müsaade ettilıer. Sırtlarında uzun bir boy gömleği, 
bu geJilder İran h?k~darları ta- - Bu havalide ne itleri var? Bey- Bu suretle Mekkenin idaresi ta- teklerin, peyc.amberlerin, hatta haz- Fakat Müdad ibnl Amire: başlarında bir ~efiye bulunurdu. A-ıafından hediye edılmııleJ'di. e 

COrhum ofullarının başına gttlen hude utraşmasınlar, Mekkeye sok- mamiyle Hızat oiullanna intikal eıt- ret Meryemle hazret !sanın resimle- - Buraya ayak basamazsın. Aksi Yaklannda don bulunmazdı. 
!ellket fÖYle olmuştur: mayız. mişti. Şehrin yeni reisi Amir ibni ri bile varmış.. takdirde seni ıııalıvedeıriz. 

Kenane sUlAlesinden Bekir oful- Dediler. Hızailerin reisi Amir bir Hızai, Kibeyi gezip gördükten son- Kibe yalnız bir ibadethane ola - Dediler. Garip garip Adetleri vardı: 
]an namfıyle maruf bir kabile, Hızat elçi göndererek Kibeyi ziyaret için ra emir çıkardı: rak kalmıyordu. Bu tarihi mabed, Müdat; atiye ümid bağladı: Hayvanları sahraya salıvermek 
oiulları namındaki diier bir kabile mOqade istedi. Cürhum oiulları - Herkes Kibede puta tapacak.. ayni zamanda o devrin kabil~eri i- - Bir gün gelir, çJr~sini bulur vı bir sevaptı Beı defa doğuran bir 
ile beraber Mekke civanna kadar reddettiler. tır. çinde yetişen büyük şair ve hatipler tekrar Mekkeye dönerim. hayvan. hürmete liyi'kti. Badiyeler-
l'~lmiıti. Bunlardan Hızailer Sana Amir, tekrar haber yolladı: Dedi. Bu emir hiç bir itiraz uyan- için bir kürsü halinde kullanılıyor· Dedi. de kulağı kesik, aza~ edilmiş. gözle-
civarında otururlardı. Fakat su bas- - İnat etmesinler. Ben burada dırmadı. Bu suretle KAbei mükerre- du. Arabistanın muhtelif eemtıerin- Fakat bu ümid tahakkuk etmedi. ri çıkarılmış devel,..· görülürdü. Bu 
lcını yüzünden mallarım, mülklerini mutlaka kalacağım. Eğer bana neza me, yalnız hazret İbrahfme iman e• den şairler gelir, burada kalabalık Artık htiyarlamıştı. Yemen tarafla- hayvancıl.dar, hep Jlı?.aı acletlerjnin 
daiıtarak Mekke istikametinde i- ketle yer gösterilirse kardeı gibi ge- denler için defil, putperest ve hırla· kafileler huıurunda. ne9ideler okur- rına çekilip gitti. Bu suretle Mekke kurbanı idi. 
lerlımifler, yolda bir çok muharebe- çiniriz. Akli takd.lrda hücum ıd.ıce- tiyaıı kabileler için de müıterek blr lardı. ve bavalsin.ıı hiaıeıti HıJailerin eliıı· - Devam ed1ı:cek -
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Hitler, lngiltere ve Fransay~ yapılacak 
Sulh tekliflerini dün gece hazırladı 

~ . . - - . --- --· - --

Alman matbuatı 
Pariste teşekkül eden Polonya hükii.1 

metine şiddetle hücum ediyor 
Berlin, ı (Radyo) - Matbuat; bul etmi~ ve bu vesile ile irad ett!!i 

Pariste teşekkül eden Polonya hü - bir nutukta, Polonya ordus~nu:ı g~S
kümetine şiddetle hilcum etmekte ve terdiği büyük kahramanhgı sıtayıj
Polonyanın, halen Rus ve Alman or- le yad ettikten sonra, Polonyanın öi-
dularmın i§gali altında bulunurken, miyeceğini söylemiştir. _ 

Teklife göre, yeni bir Polonya kurulacak; Akdenizde Italyanın meta- seçilen reisicumhurla teşekkül eden Rebicumhur, sabık cumhurrelsi 
• hükumetin kıymeti olamıyacağını, :\Iusiski ile Paderefskis.iye bi~er tol .. 

tıbattnı Alman yanın müstemleke haklarını ve Baltıkta Sovyet nüfu- bu hükumetin, ingiltere ile Fransa- graf çekmiş, yardımlarını 011emış-
' nın nüfuzu altında bulunduğunu kay tir. . 
zunu tasdik icin bir Besler k,_,nferansı toplanacakmış.. deylemektedir. Reisicumhur, müteakıben. k~bıne 

. ; • . . . • _ . . . Paris 1 (Radyo) - Polonya cum- erkaniyle birlil..1:-0 kiliseye gıtmış ve 
Londra, 1 (Radyo) -Hıtler dünı\·onBro"i"vcgeneralKevtelhazırbu- ısuıh tekhflerınde, merkezı varşova fuzu altında bulunacagı bıldırılecek, h . 1.-. .1 R k . b .. 1 diru" "'-•ı"ne ı·ştı·rak etmMir 

,.. • . ' :.- :ı • • . • Al urreıs ıgıne seçı en a evıç, ugun yapı an a., ~ · 
gece Başvekalet daıresınde sabaha ka ltınnıuşladır Hitlerin riya~etinde top- c.1111 ... k üzere bır Polonya devletı teş- Akdenizde İtalyanın metalibatı, - b k"l .1 p 1 1 

k . - . - . ... aşve ı ı e o onya nazır arını a-
dar arkadaşlarıyle müzakerede bu _ !anan bu konferan:;ta, İngiltere ıle itil olunacağı, Loç, Radom ve Karakovi manyanın müstemleke haklarını ve 
lun~.uştu~. Fransaya yapılacak sulh teklifleri ile ile diğer bazı vilayetlerden ibaret ola- Rusyanın Baltıktaki nüfuzunu tas- <«***>» 

Royterın verdiği habere göre, ak- Hitlerin Ray:ştng meclisinde irad ede- C<tk olan yeni Polonyanın, harici siya- dik eylemek üzere bir beşler konferan- K ı d B it kt h 
d~lunan ~u konferansta mareşal Gö- ceği nutuk tcııbit edilmiştir. sııtte ve iktısadiyatta Almanyanın nü- sının toplanması istenilecektir. iZi o r u a ı a a ~ 
Uıg, Amıral Rodnr, ordu kumandanı İngiltere ile Fransaya yapılacak 

HARP SONUNA KADAR li~RP! , Musiski Paris rekete mİ geçiyor? 
- Ba§tarafı l inci aahifede - tonyaya dönmüştür. Bütün Sovyet ga-

Lord Viston Çörçi 
Y olunda Sovyet Rusya - Estonya arasında zeteleri, bu anlaşmadan :Sonra Eston-

d d imzalanan muahedede, Rusyanın Bal- yanın artık uzun bir istirahat devre-

ta Yo a tıktaki Estonya adalarını ve Finlandi- sine girdiğini, biltiln halkın memnun 
Sabık reisicumhur, mü ya körfezinin anahtarı olan Talin li- bulunduğunu yazmaktadırlar. Sovyet 

ede· manını derhal a.:.keri kontrolü altına gazeteleri, Estonyanın işgal edilecek 
cadele devam alacağı hakkında bir madde bulundu- ınıntakalarından da bahsetmekte vı 

şid etli bir mesaj verdi cektir. Diyor ğu bildirilmektedir. Bu maddeye göre, Aland adaları hakkında uzun askeri 
. E k. L h Sovyet kıtalarının mezkur adaları ve müta1ealar neşrerlemektedirlcr. Prav-

. ~ondra, 1 (Ra_d) ~) - .~ ~ ye limanı askeri işgal altma alması bek- da gazetesi, Estonyanın Sovyetlere bı. 
reısıcumhuru Mosıskı, ~v~ntpı a .a ~t- Jemnektedir. raktığı adaların sevkülcerşi bakımın· 

H b• b•t "'• • k } kk tt• J goslav hududunu geçmıştır. arıse gı 1 (R d ) E . . . . d t ar ın ne zaman l ecegını sorma ıa Ol ne ıt ere . . ~~oskova, a yo - ?tonra dan ehemmıretını bılhassa kay e 
1 7 rnektedır. harıcıye nazırı Salter, tayyare ıle Es- mektedir. 

d • • hJ f d k J J • ..,, • Mosiski kendisiyle görüşen gaze- · Ve ne e onu ıstı a e ece O an ara Vermıyecegız tecilerin s~aı.ıerine kısa olarak şu ce- • ** 
. Londra, ı (Radyo) - Lord Çör- §acağız .> için otta 8 çıkmıştır.> Yabı vermı;~tır: .. .. Kentenburi pıskopo· 

~.ıl, bugiin radyoda bir mesaj vermiş- Lord Çöı·çiJ, mesajına devamla de- Lord görçil, bundan sonra ingiliz - Polonyanın butun hakfa.~ı ta- sunun temenİsİ 
tır. Lord Çörçil, Almanya ve Rusya miştir ki: donantnasıııın faaliyetini tebarüz et. nınmadan evvel, Fransa ve !ngıltere- A 

Hollanda 
Vapurlarının tevkifinden 

dolayı Almanyayı 
pretesto etti 

tarafından ileri sürülme:c-i mukarrer - Demokrasileri tehdid ettikleri tirmiş, ~ınıan tahtelbahirlerinin ııin bütün sulh teşebbüslerini red ede- Haklı davamızı, layık va· 
olan s~lh teklif.~nden dol~yı Alm~n- ve o.nla~la .alay ettikleri zamanlar ;:;on günlerde ingiliz vapurlarını ba~ ceklerinden eminim.> sıtalarla müdafaa edelim 
yaya şıddetle hucum etmış ve ezcum geçtı. Şımdı artık harp ediyoruz ve tıramaz oldJğunu, ingiliz harp ge _ 00000---
l ı · d ı Londra, 21 (Radyo) - Kentenbu-e şun arı söylemiştır: miica e eye .:.onuna kadar devam e- mil eri tarafından müsadere olunan p A • k Berl;n, 1 (Radyo) - Alman harp 

H b. b·t -· · tl ~· D an merl an ı-i bas pi.~koposu bugün Vestminister-- ar n ne zaman ı ecegını sor eceg.z. ominyonlar, Hindistan A- kaçak eşya11 ın, batırılan vapurlar_ • gemileri, Rota ve Diyana adında ik 
.rnak -hakkını, n e Hitlere ve ne de 0 - merika ile bütün dünya gibi kaİben dan busuıe gelen ziyanı kat kat te- k f de verdiği bir vaazda, büyük Britan- Hollanda vapurunu tevkif etmişler 
nu istihlaf edecek olanlara vermiye- ve ruhan bizimle beraberdir» !afi ettiğin· ve denizlerin yakında QJ, eranSJ ':anın, Almanların baş vurdukları harp ü Ukl . Al ı· l .. 
ceğ'z H H 0 tl · · ·ı· L d ç · 1 

' ısullerine müracaat etmenPsi ten)en- ve s r eyıp man ıman arına go-
1 • arp, 1 erızm yere serı ın- or örçil, müteakıben Polonya- Alman tahtelbahirlerinden temizle- Vaşington, 1 (Radyo) - Paname- . . ' .. ~ . · ··. ·· ... 

ceye kadar devam edecektir. !ngil- dan bahsetmiş, istiklialini müdafaa neceğini söylemiş, mesajını şu cüm- rikan konferansı, Avrupa hadiseleri nsınde. ?ulu.nr:ıuş ve sozlerını şu su- tuı muşleı dıı. 
tere ve Fransa, niçin harp ettiklerini için gösterdigvi büy'"k k h v 1 1 1 b'ti . t• 

1 
d . b ' retle bıtırmıştır: Hollanda hükOmeti, bundan dola 

•bütü ·h ·ıA . . . ~ u a ramanlıgı e er e · tnıış ır. karşısında 21 dev et arasın a ış ır- . . d d v 
n cı ana 1 an etmışlerdır. Sılah- s'tayşile yad ederek p 1 d b k h kk d b. k -« Bızım davamız ka ar ogru, vı Almanya nezdinde protestoda bu 

1 H. . . · • o onyanın ru - Bun 8.tt sonra elki de nazik an !iğini sıklaştırma· a ın a ır a- . kl "k k b. d b dava · 
~rımızı, .ıtlerızmı, Alman milleti- han zinde olduğunu söylemiştir Jar geçirec(!k ve büyük müskü!atla rar sureti kabul etmiştir. 21 devlet mu na 

1
: v: yu ~el 

1 
ır ~~a~ı, : ın- lunmuştur. 

nk~nl n:~suhmıyetinden istifade eden şa- Lord Çörçil, bundan sonra Ru~ya- karşılaşacaRl,f, fakat kuvv;tlerimi- rahhaslarından mürekkep bir komite, 1

1
a alylı vası a ar a mu a aa arar - - --------

N 1 . · · nın s yase ın en nhsetmiş ve şunla- zin tef evvu sayesınde bütün zor- ~n geç J:ıırıncı teşrının on beşme a ar • ı erı ım a etmeden bırakmıvacagv ız t" d b k · · · · · · · k d a 0 a ım.> ç J h b' 
he 0 ursa olsun, Fransa ıle beraber rı söylemiştir: luklar ge~ec ve nihai zafer mut- toplanarak selahiyeti dahilinde ko - --------- l ll • apon ar 
a~eket edecek ve hedefimize varın- - Bana öyle geliyor ki Rusya, laka bize teveecüh edecektir.>. nuşamalarda bulunacak, kararlar ala Faşist milisleri devam e d·ıyor 

Cajl a kadar düşmanlarımızla çarpı- sırf kendi menfaatlerini elde etmek caktır. 

~----~~----~~~-----........·-~---~-~---

Türkiye Serbest güreş 
birincilikleri neticelendi 
13 puanfa Ankara birinci, lstanbul 

ikinci, Konyi\ üçüncüdür 

Fransız matbuatı 

Hitler~ şiddetle hücum etmekte ve 
sulh mevzuu bahsolamıyacağını 

yazmaktadır 
~nkara, 1 (Telefonla) - Türkive cü 2 puvanla Ço lt 2 

Se b t Ü 
.. b k 1 · 1 'Ed' rum a ıncı, puvan- Par:s 1 (Radyo) - Fransız gaze- mıyacağını, Fransız - İngiliz silah-

r es g reş musa a a arına 19 ma- a ırne vedinci • ' . . 
~ · teleri · A;manYı-t ve Rusya tarafın - ları galıp gelınceye kadar harbe de-

yıs stadyomunua devam edildi. Neti- Güreşlerde hazır bulunan İstanbul dan iİcri sürüleceği söylenen sulh vam olunacağını.' bu hafta içinde mü 
celer şunJardır : mebusu Ali Rana Tarhan, müsabaka- teklifinden btthiı;Jc uzun makaleler h:m h<ldiselere intizar edilebilece -

56 kiloda Ahmed İstanbul, 61 kilo- !ardan sonra sporcuların ellerini sıktı, yazmakta, H.tletc şiddetli hücumlar ğini kaydeylemektedil'ler. 
da Suad Ankara, 66 kiloda Yaşar An- madalya ve mükafatlarını verdi. De- da bulunarak, sı.ııh mevzuubahs ola-
kara, 72 kiloda Celal Ankara, 79 kilo- rece alanlardan üçüncüye kadar birer 
da Vahit Ankara, 87 kiloda Mustafa madalya, birincilere ayrıca birer ku- uc***n> 

İstanbul galip.. olan bu kupalar, neticede kimde ka- l ~ ti. 

Bundan ~ onra ltalyan 
ordusunun bir cüz'ü 

olacak 

Tokyo, 1 (Radyo) - japon kıta

atiyle Çin ordusu arasında Hong 

Kongda başlıyan müharebeler şid

detle de\·am etmektedir. Top sesle-
Ro~a. 1 (A.A.) - B. l\Iussolini ri ingiliz mıntakasından işitilmekte

Venedik sarayında faşist şefleri ö- d'. 
nünde tamamiyle dahili meseleleri ır. 
bahis mevzuu eden l>lr nutuk söyle
miştir. B. Mu.:ı~olini bu nutkunda ez
cümle bundan böyle faşi. t mili:-inin 
italyan ordusunun bir cüzü olacağı
nı bildirmiştir. 

-=·*·=--
Yen i L t!h hükumeti 

İmperatorluk meclisi 
kralın riyasetinde 

toplandı 
Londra, 1 (Radyo) - Kral bugüı 

·mparatorluk meclisine riyaset et
Bükreş, 1 (Radyo) - IIarns: Fraıı mi§tir. l\Tecliste, Lord Sten Hop, lord 

sada yeni bir Polonya hükünıetinin nrnden ve Lord Aleksandr Harbin 
teşkili, Romanyadaki Polonya hüki.i - hazır bulunmuşlardır. 
met mehafilince m~sait bir şekil.de ~a.r -=·*·=--
şılanmıştır. Umumı kana;ıt, yenı reısı- • . • • • 
cumhur Sigerskinin, ordunun en iyi Bır torpı[ gemıEı battı 
kumandanı olduğu merkezindedir. Amsterdam, 1 (Radyo) - Van 

krentcr adıııdaki Hollanda torpil ga. 
İstanbul, Ağır sıklette Çoban Mehmed pa verildi. Beş sene elden ele gezecek v»•nan Başvekı·ı; 

P uvan tasnifi neticesi şudur: Jırsa kulüpleri müzesinde muhafaza 
18 puvanla Ankara birinci, ıı pu- edilecektir. Ayrıca 61 kiloda Suad, es Hariçteki İngilizlerin misi, bugün torpil tarlasına düşerek 

vanla İstanbul ikinci, 6 puvanla Kor.- kiloda Yaşar, 72 kiloda Celal ve 87 ltalya sefi • • k b ı t • ·· t k b k /iği batmıştır. Vapurun mürettebatından 
~a Uçöncü, 5 puvanla Samsun dördiln- kiloda Mustafa birer püst almışlardır. Yl 0 l a U e ffi 1 Ş, ffi U ea l "fi as er ) H . em iki kişi ölmüş, üç kişi yaralanmış ve 

1 · ı· F f• } ·ı Londra, 1 (Radyo - arıç m - .. . 
--- -ccc***n> . ngt l~ Ve ranSIZ Se lf eri e UZUO Ieketlerdeki !ngiliz tebaasının da as- uç kişı de kaybolmuştur. 

S l L d d k kerlik hizmetlerini ifa için orduya il- - =*=-·-
OV yet er, eton ya Ve tnü et onuşmuştur tihak edebilecekleri hakkında~i karar Amerika rsisicumhur-

F b 
. na~e, bugün kı·a1 tarafından ımzaırm- luğuna namzed Briçin • l d • • Atma, 1 (Radyo) - Başvekil Me- mış ve sonra da hariciye müsteşarı mış ır. • • 

ın an ıyaya ırer taksa.s, bugün ital~a sefirini kabul Mavrodi ile müzakerede bulunmuş mührm bır nutku 
etmiş ve uzun mü~det konşmuştur. tur. Bu konuşmalara büyük ehem - Kiliselerde zafer - Ba,tarafı l nci Sahifede -

nota Verdl• Metaksas, mUteakı\en ingiliz ve miyet atfolunuyor. d tuk ira l t · t· ! r· t 1 ~ h 
Fransız sefirleriyle \ir mülakat yap- uası . . c e mış ır. n ıra çı ıgın ara-

. 1 (Rad,·o) _ Bugün İn- retlı hır taraftarı olan Briç, bu nutku -- ** Londra, . .1 . . h . . 
giliz ve Fransız silahlarının zaferi için 1 e reısıcum ur RuZ\ rlerıne 

Letonya, Sovyet nu··fuz mıntakası ola.. 11ıarşova şehrı· bütün kiliselerde dualar edilmi~tir. çok :rakla§mış olduğunu go.;termiş -V ' Kral Ye kraliçe, binlerce halkın alkış- tir. 

k . k. li m d . t• · ı k B .. l 2h k. . ı . k b 1 k !arı arasında Senpol kilisesine gide- Briç ezcümle demiştir ki: ca , 1 ı an a ım ıyaz verı ece ugun '1 bin ışı ı ir a man UV- rek yapılan ayine iştirak etmişlerdir. -Hitler ve Stalin hakkında ve pun-

Londra, 1 (Radyo) - Stokholm - mecbur kalmış ve Letonyanın iki li- l • t f d ~ t J • } k !arın besledi,kleri fikirler hakkında 
den ve diğer membalardan gelen hrt- manında bazı ticari imtiyazlar iste ~ ve 1 ara ın an es ım a ınaca Daladiye, Game- nefret duyuyoru . Biz, demokrat re -
ber lere göre; Hitler, Sovyet nufuz miştitr. Berlin, 1 (Radyo) - Alman ordu- askeri girecektir. jimle yaşıyan hür milletiz. Faşizmin 
ınıntakasının Letonyaya teşmiline de Verilen bir habere göre Sovyet ha- sunun Polonyadan ıı.ldığı esirler, altı Bugün Hitler tarafından verilen }enle gÖrÜştÜ ve komünizmin memleketimizde ve 
llluvafakat etmiştir. Sovyet nufuzu bu riciye komiserliği Finlandiya hükü- yüz bin kişiye baliğ olmaktadır. bir emirde, Vnrşovanın teslimi mü-
rada şimdilik Estonyadaki kadar ha- metine bir nota vererek Finlandiya- Varşova ve Dübiin şehirlerindeki nasebetiyle Almanyanın her tara_ Paris, 1 (Radyo) - Başvekil, har- hariçte yayılmnsını hiç bir zamı:u:. jq. 

riz olmıyacaktır. Rusya hududlan - nın da Sovyet - Estonya paktına mü- Polonya askerleri tesliın olmakta ve fında 'Yedi gün şenlik Y4'i'tlacağı bil- biye ve hariciye nazırı Daladiye, bu- tem ~1iz ve bunların memleketimizde 
nın garba doğru genişlemesi üzerine şabih bir pakt üm:.ıüa.mı>s•nı istemiş- s]ahlardan tecrid edihnektedir. Ya- dirilmi~t;r. gün ba§ ktımandan general Gamelen yayılmasına asla müsaade edemeyiz. 
Baltıkta yeni ihraç merkezi tesisine tir. rın, Varşova şehı·ine 120 b'.n Alman ve i'eneral Piyemen ile ıörüşmUştür. Bunun -için azmetmiş bulunuyoruz. 
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(ANADOLU) ... reşrinievvel 939 Puart~ai ., .. uz ere M o c E L L İ T ~~!!!! tah!!::~~~~t~~;~.~~!!:!~,~~:lhakatında 
- Baıtarafı ı inci sahifedfl - çarpışma yı:pmışlar ve iki '.Alman tı.ıy- A ız• Rıza EVCl•m münhfll bulnn<ı.n manıuriyetlere 3656 sayılı kanunun 17 inci maddesine 

va kun eti it ·y 1 • a vazi~ et.e ya resini yakarak düşürmüşlerdir. teVfikan müsabaka imtihanı ile memur alınacağından memurin kanunu· 
ld ki · - nun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olan taliplerin yedlerindeki vesaiki 

o u rı 11 1 d f. m g ma- Pcırb, 1 (Radyo) - Gazeteler, as- 1 müstashiben vi!uyet makamında muhavvel istidalariyle 5-10-939 akşamı-
. • t a bulun - kerl vaz'yet hakkında tefsirlerde bu- lzmir: yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 na kadar defterdarlığa müracaat etmeleri ve 6-10-939 günü saat 10 da 
~ i lt'J at le t"'- lmıınakt lırl;;.r. Askeri mütehas:ıı-.la- Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve san'at icaplarina Yapılacak müsabaka imtihanına gelmeleri ilan olunur. 30 2 10 3602 
1'ır. Bu hnb r rın f k' rine göre, üç taraftan mu- ~öre yapılır. G•• •• k h f 1 k 

roı aganda,ıdrr. h·1 s21·1 t'dilmiş bulunan Sarbrük şehri umrU mu 8 aza gene 0• 
l' l ıyo ile ı .~i- aı t h Fr,ın:;ız kıtalarımn eline ge~mif} Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ve dosyaları mutanlıg" 1 Istanbul levazım 

1 arın havada t!O-- demE.ktir. Şehre girmek günlük bir anccak mücellit ALİ RfZA müessesesinde yapılmaktadır 
kla z, ~·at hakkı ıdn ·r me p1edir. • 

m zıkretmişlerdir. Aim. n ** Sipariş üzerine lüks albümler yapılar. amirliği Satınalma komisyO• 
ların ng' iz 'e Fransız hava kuvve:t oo*oo---- Miiessesenin şiarı sağlamlık, güzellik ve sürattır. d 
ıerini ) pmış oıduk1arı harikurncı B l B k l M DUD an: 
hava ef rıerınin ehemmiyetini u gar aşve i i os 6 ..,, H h • 

(, "' - ?J., '· 1 Cl l - Gümrük muhafaza tşkilati eratı için satın alınacak 4000 takım 

~~~ 1' ~:~anç~l~~~~~~d~~~::;m~~~ :~'Va alv(aRadgoı)"t m lR. Ye"'or b'I ~ E HM 1 EN f~·a;k~~~~~s~~~s:~~~ ~~k~;~;ğ:~~a~t~;_;;_~~i5s:fık~:~fıa~~::r1fs 
!arın bir k tayyarelerinin tahrip 

1
• ·ıd· ".'' .. Y -:- ~men_ . ı - te kapaı.! zarfia yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

ed ld'ğini V" clu ürüldiığünü görmek ı 0 ırı ıglı{~~ gore. başvekıl ve harıcıye M~.kı· ne Tamı.rhan '"'r:. ~ 2 - T:ıhmini tutarı 21,000 liradır. Ve ilk teminatı 1575 liradır. 
. t!azırı ose f vanofla, ekonomi nazırı ~ • 3 - Evsaf ve şartname komisyondadır. Görülebilir. 

tm m te\ llıd hoşnutsuzluklarım B .1 f 4 İ t kl'l . k ·ıt t' d b' t ı· k d 249 l 
ört-m(g-e •ray ret eden Alman proı.rn- ug. ı o ~11 :i\Io:.ko'.·a.ra gidecekleri ha- J · d · · t ... · . d b - s e ı erın e sı me saa ın en ır saa evve ıne a ar O sayı ı 

. bcı d - <l - ld şı günün e tes ·n e megı prens:p e .n=n ve u• kanunun tarife veçhile hazırlıyacakları teklif mektuplarını Gala-
gandasının bu u u:staki faaliyetine ·ı ogru egı ır. 1 'f h d · d ta rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci katta komisyona ver-
rağmen mütte 1 r .,,ıddetli bir hava 00*00 nun a 1 tı ar e n ır müessese İr meleri.. 27 2 9 11 3541 

m~u~eRineg'rişm~~~i~Meseli ~neral ~gan~n ı,~~~~K~e~R~~-n~e~p•a•za~r~ı~d~e~m•i•re•i•le•r•6•7~· ·6•9~•T•e•l•d•o•n•:•3•9•9•3~~~~' J t b 1 b ) d• • d 
t~~:·aanı·eıreaıcıı·n·~ ~ı·maınaenAı·z1mndane bı.nrvı·nı S .. arktaki tetkikleri 1 .. :::.m .... ı._.r. "ı"e'v""a· .. .:;·, .. m .. .... A ... m ..... ,._.r .. / .. ,·:t'"'ı'! "s'"'a"'t'"ı";: ... A .... l .. ma' . ........ ::=_...... .... S an U e e ıyesın en: 
_,,,, LU ~ ., ,.. , . Taksim belediye gazinosunun mefruşatı işi kapalı zarf eksiltmesine 

giliz bombar man tayyaresini di.i PariR, 1 (Rııdyo) - Resmen bildi- Komisyonu /lan/arı § konulmuştur. İhale 4/10/939 çarşamba günü saat on beşte İstanbul be-
şürmuş olduk.1 ı 1 ve gündüzün ·n rildiğine göre, Frnn-.anın şark ol'dula- lediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedel 26473 lira 92 

lı: J;;mir Bomoı·rı tiimeıı .<?atııı alma komisyonundan: kuruş ve ilk teminatı 1985 Jira 55 kuruştur. Şartname 133 kuruş mukıı-
giliz hava kuH eti rine mensup lJe 11 umandanı general \'eygand, Ha - Kilo bilinde İstanbul imar müdürlüğünden alınabilir. Taliplerin ihaleden sekiz 
tan: .trenin Sarbruken yakinin de ve lep. Şam ve Trabhıstaki tetkik s3ya- gün evvel imar müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet ve 39 yılına ait 
bir Fransız tan aresiuin de Bitche lı;ıtini ikmal eylemiştir. 7000 Sabun ticaret odası vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 
yakininde düşürülmüş olduğunu ilan C · l· ı Fran- 5000 Yulaf No. lu kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat on 
etmiştir, eza. r ıl er 5000 Kuru ot 1örde kadar İstanbul belediyesi daimi encümenine vermeleri. 

Alman ordusu bir aylık harp esna d 1~gğ~ ~~c;.~;·~~~m 19 24 29 2 345
5/7375 ·-ı 

sında Almanların 57 Fransız ve 27 Sanın yanın a 8000 Toz şeker -------------------------
1 

ingiliz tayyaresi tahrkitp ı~ylemiş ol - Faris. ı (Radyo) - Cezair bele - i~~~~ ~~ı~uu;asulya /stanbu/ belediyesinden: 
tluklarını idd'tı etme· ec ır. diye reisi Dalacliyeye gönderdiği bir 

Fransız ve inf'iHZ membuları bu mektuptu, Cezaidi bütün vatandasla- 156000000 ~ı°ehı·uctı'mek Eminönü meydanında imar planı mucibince yaptırılacak asfalt, gr~ 
• - nit, parke, bitum, beton vesair yollar inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konul 

ıakamların c::ıhhatini t 'it etmemek- rııı, geçen harpte olduğu gibi kati za- 8000 Pirinç muştur. İhale 5/10/939 çarşamba günü saat on beşte İstanbul belediyesi 
tedir. Hava muhaıeb ledı,in hemen fere kadar Fraıı:-;anın \'anı basında 5000 Zeytin tanesi daimi encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedel 97939 lira 20 kuruş 
hemen miıttefikl..,rin te~ebbfü:leri ü-

1 
_
11 

kl .. 
1 1 

·k <l~ 
1 

7000 Patates ve ilk temina\ 6146 lira 96 kuruştur. Şartname 490 kuruş mukabilinde 
. . . ona )ag ı ı a muca( e e ararın a o - 10000 Bezelye f,m işleri müdürlüğünden alınabilir. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel şart-

zerıne ve sırf Alman arazısınde vu- , • b'ld' . ı· 3000 Zeytinyağı h 1 1 'lk t · t kb ~ . 
1 

-
1 
.. augunu 1 ırmış ır. name veç i e alacakları fenni eh iyet vesikaları ve ı emma ma uz 

lrna gelmiş oldugunu soy emege u - 150 Çay veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı 
zum yoktur. ı R A D y Q ı zarflarını ihale günü saat on dörde kadar İstanbul belediyesi daimi encU-

Alm larm mühim za) iata maruz 1 - Askeri e\'safı haiz hekimi ve kimyevi muayeneye tabi ve ayrı ay- menine vermeleri. 20 26 29 2 3453/7403 
A b 1 d rı şartnamelerle yukarıda cin!:l \'e miktarı yazılı (16) kalenı yi- - G ••k h f J k--· kalını lduklannın malum tı un tı- k 1 u•• mru mu 3 aza gene Oe Bu akşamki program: yece · pazar ık sureti\' le ~atın alınacaktır. 

ğunu ilave etmek muv · fık olur. Pazartesi: 2 - Pazarlığı 2-1-. teşrin-D39 salı günü saat 9 dan 12 ye kadar yapı-
Londra, ı (Radyo) - f;:tfobarat lacaktır. t J "' Jsla b } J 

1 12 30 Program ve memleket s"at mu an ıgı n U evazım ı elaretinin bir teb iğine gore, ngiıiz -" 3 - Pazarlığına iştirak edeceklerin muvakkat teminat vermesi şart-

tayyareleri, bugün ·şşimali Almanya- 1-"" 35 ayarı ttır. aA mı·rıı·g"' ı· satın~lma komı·syo-.. , Ajans \•e meteoroloji haber- 4 - stekliler teklif edecekleri nümunelerle birlikte yukarıda bildiri- 4tJl 
Alman tayyareleri ile şiddetli bir !eri. len vaktinde Bornova askeri satın alma komisyonuna gelmeleri 

OLU 
GÜNLÜK SİY ASİ GAZETE 

12 50 Türk müziği: (Pl.) _ _.o;;:ı:oo,..,. ilan olunur. 1 2 3606 DUDdan: 
13 30 14 00 .:\Iüz k: (Karı~ık 

ıs 25 
l 9 00 

19 15 
20 15 
20 30 
21 15 

22 00 

22 20 

lzmir Levanın Amirliği Satın Alma komisyonundan: 
:\Iiktarı 

Kilo 

4500 
5000 

200 
6000 

Cin~i 

Seker 
SHdernğı 
Çay 
Sabun 

1 - fzmit· müstahkem mevki birlikleri için yukarıda cins ve ıniktarı 
yazılı 4 kalem erzak pazarlık sureti\"le satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 2-Ririnciteşrin-939 pazarte~i _giinü saat 15,30 da kışlada 
izmir levazım :1mirliği qatııı alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler ihale saatından evvel komisyona müracaatları 

M. }}1. 
alm a 

V. Deniz Levazım satın 
komisyonunda • • 

1 - Tahmin edilen bedeli 3'1.452 lira olan 120 bin kilo pirinç 19 bi
rinci teşrin 1 !)39 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14,30 
da kapalı zarfla alınacaktıı-. 

2 - İlk teminatı 2:583.90 lira olup şartname~i her gün koııli~~'ondan 

1 - Gümrük muheı.faz~ memurları için yaptırılacak kasketleriyle 
beraber 1152 takım elbisenin kapalı zarfla eksiltmesi 9/10/939 
pazartesi günü saai on ,altıda yapılacaktır. 

2 - Bunların tahmin bedeli 19584 lira ve ilk teminatı da 1470 li 
radır. · 

:-l - Şartname evsaf ve numuneleri komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2 ıoo S[!_rılı kanun ahkamıııa göre hazırlanmış ka

nuni vesikalarla teminat makbuzu ve teklif mektuplarını havi 
kapalı zarflarını muayyen zamanından bir saat evveline kadar 
komisyona tevdi etmeleri 19 23 29 2 3157 /7342 

Taksim 
jandarma 
nundan: 

Ayazpaşa İstanbul 
satınalma komisyo· 

1 - Seksen dört bin metre astarlık ve çamaşırlık beyaz ve on bin 
beş yüz metre astarlık kurşuni 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 komutanlığı binasındaki komisyo
numuzda yapılacaktır. 

173 km·nş bedel mukabilinde alınabilir. 
3 - 1stekl:lerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede-Sperco vapur acentesi V. F. Henri Van Derze 

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 lira elli kuruştur. 

3 - Şart kağıdı her gün komisyonda görülebilir. Veya parasız alı
nabilir. vADRİATİCA» SOC. AN. Dl 

NAVİGAZİONE 
«Diana» motörü bugün beklenmek 

te olup Venedik ve Trieste limanları 
için yük alarak hareket edecektir, 

«Cilicia» motörü 7-10-39 tarihinde 
beklenmekte olup Napoli, Cenova ve 
Marsilya limanları için yük alarak 
hareket edecektir. 

«İTALIA» SOC. AN. Dİ 
NAVIGAZİONE 

«Conte Grande» motörü 17-10-39 
tarihinde Cenovadan orta Amerika 
limanları için hareket edecektir. 

İlilndaki har ket tal'ihleri ılc nav· 
lunlardaki değ'sikliklerden acente
miz me u'iyet kabul etmez. Daha 
fazla l;afsilat jçın İkinci kordonda 
FRATELLI SPERCO vııpur acente
sine müracaat edilme i rica olunur. 

TELEFON - 2004 - 2005 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpo. hatlar1 için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlnrı
mız sefer yapacaklardır. 

YA PURLARlN HAREKET LİSTESİ cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün \Te saattan 
A:\IERİKA:N EXPORT LİNES, !NC bir ı:;aat evveline kadar Kasımpaşada bulunan konıisy'on baş-

NEWYOR K kanlığına makbuz mukabilinde \'ermeleri. 
NEW-YORK İÇİN d~XCELLO> Vap. 29 eylüle doğ- __________ 2_ 7 _ _ 1_2_ 1_1 ____ s_5_8_1_17_7_2_1_...., ___ _ 

ru be.kleni:vor 
cEXERi-IONT» Vap. 1 ilktcşrine 

doğru bekleniyor. 
cEXMOOR> Vap. 3 teşrine doğru 

bekleniyor. 
cEXECUTfVg» Vap. 9 ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 
-0000-

ARME:MEJ. TT DEPPE - ANVERS 

Lise ve Ortaokullar mübayaa 
k omisyon u başkanlığından: 

:\1uhammen bedeli Teminatı 
Cinsi :i\Iiktarı beher metresi 

ANVERS İÇİN 375 K 84 cGİRONDE» Vap. 1lkte~rin baş- Yünlü kurşuni kumaş 300 metre ' r. .37 Kr. 
Jangıcına doğru bekleniyor. Pamuklu kır renkte bez 1000 metre 65 Kr. 48.75 Kr. 

-00000- Pamuklu haki bez 1000 metre 58 Kr. 43.50 Kr. 
D. T. R. 'T'. BUDAPEST . Cinsi, miktarı ve muhammen bedelleri yukarıda yazıh iiÇ kaleın ku-
TTUl;,'~ZAAL) İl\\~ANL1A1kRI t9tNb 

1 
mas açık eksiltmeğe konulmuştur. İsteklilerin 1 teşrini ev~el 1939 tari-

« S .. ap. tesrın aş ang1- . • . . . d k' t · · ·· . ı · 
cDUNA ) cına doğru bekleniyor. hınden ıtıbaren komısyon a ı numune ve şar namelerını goıme erı ve 

-ooooo- ihale. günü olan l 7 teşrini evvel 1939 salı günü saat on beşti 1zmir Kültür 
SERVlÇE MARİTİ~I~ ROUl\IAİN - dil'ektörlüğündeki komisyona baş vurmaları ilan olunur. 

BUCAREST 2 6 10 15 
PİRE KÖSTENCE GALAS VE TU 

3608 

4 - tsteklilerin İstanbul levazım amfrliği muhasebeciliği veznesine 
yatıracaklal't ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektubu 
ve şart kağıdında yazılı sair belgeleri de ihtiva edecek olan tek
lif nıektuplarını eksiltme saatından bir saat evveline kadar ko
misyonumuzda bulundurmaları lazımdır. 

20 24 28 2 7308/3445 

M. M. V. Deniz Levazım satın 
alnıa komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 17096 lira olan 80000 kilo zeytin tanesi 
3 birinci tP.şrin 939 tarihine raslıyan salı günü saat 14,30 da 
kapalı zarfüı. alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 1282 lira 20 kuruş olup şartnamesi her gün komis
yondan parası;: alınabilir. 

3 - İsteklilerin ::!490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede· 
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saattan. 
bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkan
lığına m::ı.kbuz mukabilinde vermeleri. 

lf-\ 23 28 3 7331/3444 

NA Lil\IA!-.~ARI İÇİN 
cBucureşti» vap. 4 teşrini evvelde 

bekleniyor. 
-00000-

lzmfr 7evazwı amirU{ji savın alma komis11on11nda1: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yulaflar satın alı

nacaktır. 
2 - Her kıtanın ihalesi hizalarında gösterilen gün n~ saatlarda müstahkem mevki satın alma komisyo -

nunda yapılacaktır. 

Eksir Şahap 

SO CİETE CO:\DIERCİALE BULGA
RE DE NA VİGATİON A V APEUR 

VARN'A 
ı---=-=-----...----ılilAİFA İSKE~DERİYE VE PORT 

A b . M h SAİT İÇİN 

3 - isteklilerin mezkur tarihlerde teminat akçal~riyle 2490 sayılı kanunda yazılı vestdkle birlikte mu
ayyen gün ve ::;aatlarda Çanakkale müstahkenı mevki satın alma komisyonuna müracaatları. 

:\I. Bedeli i\I. Teminat Tutaı·ı 
Kilo Kr. S. Lira Kr. Lira İhale T. ve s. G. saatı 

Basur memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek· 
/iği, iştihavı arttırır 

Sa tye Üta QSSlSl «BOURCAS> Vap. 13 ilkteşrine Garnizon 
----

D C h - 'T' doğru bekleniy•or. r. a 1t I uner DEN NORSKE MIDDELHAVSLIN -
Ezine P. A. 

Her gün saat 3 ten sonra Şam
Jı sokak (Üçüncü beyler) No. 19 
da hasta kabul ve tedavi eder. 
Elektrik tedavileri tatbik eder. 

Tel: ~559 
---.--------------------·· 

JE-OSLO 
Norveç limanları için 

Geyikli 

«Balkıs» ~apuru 10 ilk teşrine Kilitbahir 
doğru beklenıyor. Ecabat 

Vapurların isim ve hn·ihleri hak- Ezlne Top 
kında hiç bir tnahhüd aı.namaz. 

80000 4 50 

72000 4 50 

216000 4 50 
360000 ·1 r.;o 
763000 '1. 50 

--------
270 00 3600 

246 00 3280 

72fl 00 9720 
1215 00 16200 
257;) 12 3,1335 

------
16/10/939 _pazartesi 

Açık eksiltme 
16/10/939 pazartesi 

Açık eksiltme 

-10 

10/30 

16/10/939 
17 10/939 
17/10/H39 

pazartesi saat 11 de kapalı zarf 
salı saat 10130 cta kapalı zarf 
salı saat 11 :~o kapalı zarf 

' 28 2 7 1~ 

İzmir · Buca 

Kültür Lisesi 
Resmi lise.lere muadildir. Ortaokul 

~ınıfl~rı ile lıse sınıfları vardır. Leyli
nehan kız ve erkek talebe alınır. 

\ Telefon : 2080 


