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(ANADOLU) Matbaaıında baaılmıttır. Her gfin 8al:)ahlan lzmirde çıkar siyast ~azetedir 1939 Nüıhaıı her yerde 5 kuruıtur 
Günü geçmiş nu!'halar 25 kuruştur 
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Helsinki de hüküm suren nikbinlik Moskova· 
dan gelen haberler üzerine şiddetle sarsılm1ştır 

Fin in Rusya - • 
ıya 
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Sovyet Rusya, deniz üssü hakkında 
ki talebinde ısrar ediyor 

Müzakerelerin inkıtaa uğram1sı üzerine 7 ~inlandiyc. 
fırkası Leningrad karşısında toplanmış bulunuyor 
fü~l~ınk:, 12 , (Raıiy ') - Finliln· 

diya hariciye nezaretinin neşrettiği 
resmi bir tebliğde; Tas ajansının 

tebl'~i.ıi mcvı:uubah~c·?eı·ek, Finlan
diyanm, Rusyaya karşı elinden geldi- _ 
ği kadar müsaid davrandığını ve fa
kat Rugyanın, ~ok sert mukabelede 
bulunarak f erlnkirlık yapmak i$te
mediğini kaydetmektedir. 

)lo~kova, 12 (A.A.) - Dün Fin
landiya murahhaslarının yalnız Sov
yet tekliflerini reddetmekle iktifa 
etmiyerek huduttaki kuvvetlerinin 

.. .. 
·-~ .. .: . 

Garp cepheıinde bir İngiliz mitralyöz yuvası 

BAYRAM 
''ANADOLU,, aziz kari
'erine Şeker bayramını 
saygı i'e tebrik eder. 

Balkanlarda 

CEPHEDE Sl)KÜNET VAR 

Dün de bir Alman tah
telbahiri batırıldı 

miktarını arttırmak suretiyle itilaf- S /h k 
grizliklerini takviye ettikleri sırada u artı Sunday Kronikl gazetesi, Aln1anların mevzuu bahsolrnuş olan 7 Finlandi- kcıvvet/~nmiştir 
ya fırkası Leningradın karşısında zehirli gaz haztrladıklartnl yazıyor Carolien berzahında toplanmıştır. Belgrad, 12 (Radyo) - Hariciye 

Stokholm, 12 (A.A.) - Helsinki- llels•nkide riya selicumhur sarayı nezaretinin naşiri efkarı olan (Do. Paris, 12 (Radyo) - Havastan: vetlerini takviye etmesine rağmen dUn 
den alınan bir telirafa nazaran Mos Finlandiya murahhası Pa;;ivisk: Stokholm, 12 (Radyo) - Mosko- lo) gazetesi, italya • Yunanistan ve Almanların bitaraf hududlnra as- cephede heyeti umumiyesi itibariyle 
kova müzakereleri etrafında FinHin- ile Molotof arasında cereyan eden ,·adan gelen ~on haberler ümidsiz- Türkiye - Bulgaristan anlaşnıaların- ker sevk etmesine, Zigfriddeki kuv - tam bir sükQnet sürmüştür. 
diyada hüküm süren nikbinli~ Mo.s- m~z~kerel:~~ ~ug~.n _deva_m edilme: d_ir. ~öylendiğine ~öre B: St~li~, Fin- dan bahisle yazdığı makalede, Ro- ( • ,... '"\ Yalnız Sarın bir kaç kilo~~tre gar 
kovadan verilen haberler üzerıne şıd mı~tır. P~sı\!H;~ı •. hukumetınden yenı landıyanın muka~ıl teklıflerının Sov- manyanın da italya ile itilafı halin- ı TEBLIGLER ı· bmdn ve bunlnnn şarkında ıkı Alman 
detle sarsılmıftır. Sovyetler Finlin- talımat ıstemıştır. Murahhas heyet yetlerce nazarı dıkkate alınamıyaca- de Balkanlarda ve şarki Avrupada keşif kolunun bir çıkış hareketi yap-
cHya mukabil tekliflerini halihazır- talimat gelinceye kadar Moskovada ğını kat'i olarak beyan eylemi~tir. sulhün tamamen tarsin edilmiş olu- . hğı haber verilmiştir. 
daki şekilleriyle kabul edemiyeceği- kalacaktır. - Devamı 3 ncü Sahifede - nacağını kaydetmektedir, A Parıı:ı, 1~ _ ~A.A.) - Umumi karar- Fakat muharebe olmamıştır. 

S 1 .. h d F' IA d. gahın teblıgı: Lo d d S d 
ni ve ovyet er ıttı a ının ın an ı- H ) l d d k• I } A k b G h . . n ra, 12 (Ra yo) - un ay 
ya arazisinde bir deniz ilssü talebin- Q an a a 1 ngi iz VC ffieri an İC aasının memleketi d ec~ cep enın muhtelü noktala- Kronik! gazetesi, Almanların fabrika-
den vazgeçmiyeceğinf bildiriyorlar. ~ın a azı baskın hareketleri olmuş- larındn zehirligaz hazırlamakta olduk. 
SovyetşeflerininSovye.ttaleplerihak terke hazır bulunmalarinl bilclirdi ur. !arını ve son çare olarak buna da baf 
kındaki ~eni bir muhtıra hazırladık- Paris, 12 (Radyo) - 140 numarlı vuraca:klarını yazmaktadır. 
ları söyleniyor. Bu muhtıranın bu· akşam tebl'ği: Berlin, 12 (Radyo) - B. D. N. 
gün hazır olması muhtemeldir. Ve "l...J ll _J h ,. k • h 

1 
Cephenin muhtelif yerlerinde ha- bildiriyor: 

Pa.cıikivinin hükQmetinden talimat al- 1:-:f o ana a u time tı, mu teme taa r• fif Alman taarruzları püskürtulmü~- Pirmanendcld Alman kıtaları bu • 
mak üzere Helsinkiye avdeti icap e- • tür. -Devamı 3 ncü sahifede -

::~:;::~!ı~ v~A~~~~ndi~:·!ı:!~c~: ruza karşı bütün tedbir/eri aldı CEPHELERDEN MEKTUPLAR 
=.ı~~u:::~~.::::·m~:~~~;:ı:ö~~~; ..... Bi'f "'li'ef e·r ..... d'l'YOr .... kl: .............................. .. 
bir esas bulunamadığından bu mu - Bugün Radyoda bir nutuk irad decek olan Hollanda =-===-=========== 
zakerelerin umumi mevzular etrafın B J h 1 '' 1J b • h l • 
da cereyan ettiiini göstermektedir. aşveki i akı teskine çalışacak rıar ın araret enmesı 

Berlin, 12 (Radyo) - D. N. B. p · 12 (R d ) 
arıs, a yo - Amstet·clam-ı seyahat edemivecekleri ~övleniyor. d 

Moskovadan öireniyor: dan gelen bir haber" ~o· · a .. k ·1 B' l · ~ · •• f go.,zle beklenı·yor./ '' . - ~ re un esı - .ın:ıen.a eyh llollandadaki ingilizle- o r 
mış olan telgraf muhaberatı bugün rm ıııgıltereye gidecek olan hel' han-

Romanya memle- yeniden açılmıştır. gi bir vapurda yer bulmak bilahare -
Pariı:ı, 12 (Radyo) - Amerikanın vapur bulamayıp Hollandada kal - Alman esirleri umumi harpte oldu-ketimizden tü • Hollanda sefiri, Hollandadaki Ame mak şıklarından birini tercih etme- ' 

rikalıların memleketi terke hazır ol- !eri J;1zım gelmektedir. K.Talacak o- gv undan d"aha az ketumdurlar tün alacak malarını bildirmiştir. !anlar vapur bul~alar dahı m1cak va-
Lahey 12 (Radyo) - Yarın (bu- lizleriııi götürebileceklerdir. Halbu- • · 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Memle- gün) Lfıheyde hava hücumuna kar- ki ş i mdiden gidecek olurlaısa sandık 
ketimizden tutan mübayeatı için Ro- şı passif korunma manevraları yapı- \'esaire gibi ha\·a leli eşyalarını da 
manya rejisi mümessilletinden mürek- lacaktır. götiirebilmeleri için tedbirler alın_ 
k91> bir heyet şehrimize gelmiştir. Amstert.lam, 12 (Radyo) - El'm1- mıştır. İngilizler şimdi veyahucl $On-

~ · ,·, ~ ' * mde:ı limanının 8'ecelcri kapatılma- ra gitmek istediklerini veya Hollan-\ B l •k 1 

sı, yalnız gündüzleri açık bulundu- dadan sormağa karar ,·erdiklerini 
e çı a rulması hükumetçe k:<'rarlaştırılnıış- koıısolo~luklarn haber vernıeğe da -

k 
A db• [ • • tır. Vapurl:ır sabahı bekliyecektir. \et edilmişlerdir. 

A• erı te ır erını Lahey, 12 (Radyo) - Hollanda Royter ajansının muhibiri İngiliz. 
tamamlamıştır başvekili :vı. De jers, yam' .-aat 15 !ere yapılan bu teklifin sıri ihtiyati 

de radyoda Hollanda milletine hi - bir tedbir olduğunu ve vaziyetin ne-
BrUksel, 12 (Radyo) - Belçika taben bir mesaj verec1::ktir. zaketine hamledilmemesi !azınıgel. 

)iarbiye nazırı general Döniz bugün Başvekil, geçen haftanm hadisele- - diğini bildirmiştir. Bunların :jimdi az 
radyoda bir nutuk irad etmiş ve Bel- rini anlatacak, Hollandalılar1 aliku- Hollanda kraliçea: Vilhelmina çok izale edildiği zannı vardır. 
Çikanın ask6tl tedbirlerini t~nıam!a: nete davet ederek, hadi~elere meta- vaki olacak bir taarruzda, iki mem- Amsterdam, 12 (A.A.) - Borsa "' 
l?Uf olduğunu, bitaraflık sıyase:ını netle intizar lüzumunu i..ıiıdirecek ve leketin alacakları vaziyetin nıevzuu- düne nazaran daha müsaid bir va
loııuna kadar muhafazaya çalışacagıru şimdilik Hollanda için bir tehlike bah:;olduğu tahmin edimlektedir. ziyette bulunuyor. Laheyde de endi-
!'llemi§1ir. mevcud olmıyacağını söyliyecektir. Amsterdam, 12 (A.A.) -Hollan- şenin daha azaldığı aşikardır. Re..._ 

t.. "* Brüksel, 12 (A.A.) - Resmi sı .. dadaki ingilizler konsoloslukların • mt mahfil ecnebi memleketlerde 
!~ "· 1 fatıı olmıyan inailiz kolonisi komi· dan bir tamim almışlardır. Bu tamim Hollanda hakkında dolaşan bedbin Garp cephesinde ön ıper lerde bir makineli tüfek 
' Japonya teal, seyahat masraflarını kendi cep- de Hollandada kalmaları için hususi rivayetlerden dolayı müteessirdir. Paris - Fransız muharrirlerin- bir karanlık içinde sabaha kadar düş-
r.• J k • A •k l lara lerinden ödey.ebilecek olan ingil.~z te- b~r sebep mevcud olmıyanların in - Yabancı muhabirlere gönder~cekle- d~n Mourige ~oel, c.epheden yazdığı manın kımıldamnsını bekle~ek, ci~den 
'°'lnae 1 mert a 1 baasına Belçıkadan ayrılmak uzere gıltereye avdetleri tavsiye olunmak- ri haberlerin sansöre tabi tutulması- bır mektupta şöyle dıyor: merak ve heyecan veren hır .~eydır. 

tazminat Verdi hazırlık yapmalarını dün akşam bil· tadır. Nakliyat için her türlü tedbi- na mecburiyet hasıl olacağı ihtar e- c Umumi harbe iştirak edenler, top,I Bu vnziyette cephede geçirdiğim 
v Vaşington, l2 (A.A.) _ japon se- dirm~~tir. ri~ alındığını ilaveten bildiren bu ~a- dilmiştir. Dün iki mıntakanın su al- tüfek ve bomba gürültüsü iç~ııd~ ~u: dakikala~ı ~nu~:ıı~ıy.~cağım . 
. tareti tarafından neşredilen bir teb- Bruksel, 12 (Radyo) - Hollanda- mımde Hollandada kalacak olan ın- tında bırakılması kararından sonra nahp kalırlar ve bu veh·elenın .esırı Tel örgulerının on tarafında bek-
liide Çfnde bulunan Amerikalı mülk nın Brüksel sefiri, bugün hariciye gilizlerin de daha sonra ingiltereye bugün ayrıca daha başka mıntakala- altında kendilerinden geçerek, ölümü liyen ileri karakollarımız. nefes bile 
&ahiplerine altı defa harp tazminatı nazın B. Stakı ziyaret etmiı,itir Bu gönderilmeleri mümkün olabilecek-

1 
rın suya gömüldüğü ilan ~dilmiştir. hatıra bile getirmezelerdi. Şimdi harp, almaktan çekinerek, mütemadiyen 

... ~trildiii plJıdil'!lmektedlt. __ ~ 11Ul&kaft , Höllında ve Belçikara ln de şimdiki 1ib1 hususi bir vapurla -Devamı 3 nal aahilede - büsbütün ba~lrndır. Cephede kesi! - Devaıoı 3 Uncü sahifede -
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nueMtiJıle &.ir t.Jpaf 86adereMk 
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Btte@'e, Eşref P,aşr.~•D Y-ı~c:\•4• 
c•dclesllıi takib~~ 1'olaphk1Jf.U qıev
klinde inlı?Ap okulu Oıı(lı)e ~·et~ as
f 4lt yol in patı lçiıı ıızım ael-=n ıı.
Z\l'l~an tauıamlamıştır. :tfebdei 
40 ~erdiveuler sokşt\ GnQnde olaıı 



Cp 
- Baıt~ra.fı 1 inci sahi!Pd~ - ı{Ö$!ererck dedi ki: 

düşmanın ner eden çıkacağım bekler - - Görüyor mmnınuz? Harp daha 
ler. nu sahadn, ekseriya sadece rtiz- başlamadı, eliyorlar. Halbuki biz, düş
gardan s;ıllanan aka~ ynpıaklarının mnnlıı çarpışmağa geldik. Sakın bir 

Li Inaçıoın birinci 
devresi sona erdi 

Münih o 

suı 

Muhtelif şehirlerde Ya .udi ve l(a
gürültüsünden başka hiç bir şey cıu - .ranhşlık olmasın? Du··nku·· maç1arda Dog" anspor Ateş'ı· 
YU\roa~. Zabit güldü ve neferi okşadı. Bu sô- • '.Ainsterdam, 12 (Radyo) - Ha - kaktır. 

Fransız cephes:nde düşmanı bekli- tii işiten diğer zabit ler de bir hayli gül AJt d y l d•ı vastan: l\Iünih, 12 (A.A.) - ~l::ıtl H · 

tolikl~r tevkif edilı}'or 

reııler arasında ~önüllüler pek çok - düler. a Y a aman arl yen l Cr Müruh suikasdından sonra Münib, gerbraıı birahane i suika"< . 
tur. Ordu içinde, ihtiyacımızdan iuz!a Alnrnn!ar da Fransızlar gibi, m:i- Dün Alsnncak sahasında biriuci,dafiini oyundan çıkardı. Bununla. be- Viyana, Hamburg ve Berlinde Yahu- gul olmağa devam etmekte \ 
gönüllü efrndmız V8rdır. temadiycn istikşafla meş_~ul. Onlar denenin son hafta lik müsabakları raber Doğanspor daha fazla çal~ma- diler, katolil<ler ve kralcılardan pek kasdm mnneYi mesuliyetini rl im -

Bunların dtıj dqg-µ hç~:ec~n tari,:f da, bir Frans ız neferinin nereden rı- yapıldı. Hava müsait olmasına rağmen (ta ba~ladı. Ve bu çalı~ma neticesinde çok. kimseler tevkif edilmiştir. diden fanıamiyle beynelmilel yahudilik 
erlil~ll.1~'cçek cler~çcde dc.rmdır. 2Q - kacafrını beklemekte, lıizimkilN gibi s<ıhadu p~k < z seyirci vardı. biribiri üzerine iki gol kazanarak 0_ ihmalden suçlu polis memurlarının hareketine yükletmek mün-:' tin oldu-
25 yaşındaki gençlerin. d izlerine ka- ·;,ıb· 1hln ra kadar nemli siperler arka- Do,1janspo1" _ Ateşspoı· yundan 2 _ 3 galip olarak çıktı. ' tevkifinden sonra muhaliflerin de tev- ğunu yazmaktadıı·. l : t, afından 
dar ya çanm~·{ı. vcıya :::~ya gömi;fünüş srncla intizarla \'akit geçfrmekte<l;rJer. Liki:ı en mühim müsabaklarmdan Alta.y • Ycunanla?·: kif edilmeleri, Gestaponun tertip etti- yapılan araştırmaların neticeleri ~im-
oklukları halde ~üşman ce1?he1aind~n İle ri. karakol. efradından bazı1ları eni biri olan Ateşspor _ Doğanspor ma- Bu maçı Bay Ferit idare etti. 1da- ğ~- suikasdın .ne maksadla yapıldığını d~J~e kacl.~r- mal?m. d.eği-~di. ~estapo te~ 
gelecek tek :nef~rı heyecanla beK~tflık- ehemmıyetsiz bır fısıltıdan dernal te- çını Bay Esad idare edecekti. Gelme _ resi teknik bakımından fena olmamak- gostermektedır. kılatı muhım hır ızın uzerrnde bulun
lerini görmek, cidden he,·ecan Yeren vakkuza gelirler ye ansızın ileri atı- diğinden hakem komitesinden Bay la bernber, kasdi f·w:inere adeta mü- Alman matbuatı, Gestanonun sui- rluğunu ve yakında bazı ifşaatta bu
bir şerdir. Çephedc bulur~an eratın kuv 

1
nrak, ekseriya tek kurşun atmndan, Mustafanın idaresinde oynandı. ı:;am~hal._fü· rlnw.'.!:-ıdı. Td;me atan o- kasdJa alakası olmadıf' ·ıı .,rö· r •~ : • . llıı:ı.i.ıiJı.:ceğini ümit ettiğini bildirm~ 

·w~tli sinirler~ sahip ol<ll\ldarı mıı}ıa \- ':>ir veya iki Alman neferini esir ahı·- Ateş takımı Salih ve Ferid den mah-• yunculara ihlaratta bulunmadı. Birin- için lüzumsuz gayret sarf etmekte ve teclir. 
kaktır. Zira, cephede bu vaziyette ve lıır ve geri hatlardaki arka.daşlnnna rum olarak iştirak ettiği halde, ener- ci devre Yamanların yirnti dakika ka- tozadlııra diişmek1Rdir. 
ı;~s11iz blr halclP. saatlarea beklemek, •eslim ederler. Almn11 es:rJeri umumi jisi sayesinde çok güzel bir oyun çı- dar süren bariz bir hakimiyetiyle geç- Sı"1 • • ' ,,n r.eniş tevkifatı meş- Bedin, 12 (.A.A.) - Hitler, dün 
hıç şüphe yok ki, herkesin karı değil- harpte olduğundan daha a.z ketumdur- kardı. Doğanspor ise rakibini zavıf ti. Fakat tevali eden ve biribirini t"- ru .r-:;;.-.tcrmek :. · 1 Gcs!apo tarafından sab::ıh suikascl mahallini ziyaret etmi§ 
ciir. . !ar, Mıımafih, Alman cephesi hakkın- yakalamasına rağmen antremansızlık kip eden kornerlerden istifade cırl-''Ylr·- te rtip e<lild:ği veyahud da Hitlerin ve ü.hkikatın seyri hakkında hususi 

İşte bugiinkü h(\rp l Umumi iı~rp- 'la m:ı..Iumat vermemekte çok musır- yüzünden tahmin edilen oyunu göste. di. Yirmi ikinci dakikada Altay birden :siyasetinden hoşlanmı:an parti ricali komisyon şefinden bazı malumat almı~ 
t~.' top, bomba. ve tüfek gürültü - .lirler. . :remedi. bire oyunu açtı. Sol açık Hakkıya gi- tarafından hazırlandıgı artık muhak- tır. 
sunden herkes hızar oluyor ve serhad- Fransız neferlerı, karanlık basar Birinci devrenin ilk dakikaları mil- den top İlyasın ayağına geçti. İlyas oo-------

lar a~'ka.sındA bir kaç dak\kac1k ol - 1-ıasmaz yerlerde sürünmek, ağaçları savi denecek derecede yapılan seme- tesr bir vole ile yirmi ikinci dakikada Jstan bu} ,~~-A---..0 ..... --y--... 
0
---.. ' 

~:ın sükunet arıyor, buna hasret <)tı- -~per etmek suretiyle düşmanın ilk hat resiz akınlarla geçti. Altayın ilk golünü kaydetti. Devre, Vali Sİ 
kıyordu. Şimdi ise, herkes sükı1netten 'arma kadar sokulul'lar ve saldanmak- Devrenin ilk golünü Doğansporlu- 1 . o Altay lehine bitti. -------------
lrıüstekidir. a büyük bir meharE't gr.3terirler. !ar bir firikikten kazandılar. Beş da- İkinci devrede her iki takımı biri B ~ünkü program 

Bir nefer bana şunları söyledi: .. İleri karakol müfrezelerinden bi- kika sonra Atessporlular mukabele et- mav!Qbivetten kurtulmak, diğeri de lütfü Kırdar hugün 
k • "' J 12 80 Program ve mem 1eket saat - Harbin bir an evvel hararetlen- ·ının umandanına ricada bulundum +i. Devre 1 - 1 beraber bitti. r.·alibiv~ti garantilemek için yuvarlak Bükrcş ~ gidivor 

hıe~ini dört gözle bekliyoruz. Geceleri. 'e .. beni de beraber almasını istecrm. İkinci devrenin ilk on beş dakika- me~in peşine düştüler. Fakat elde eW- F 

f'i):ı: Yttmırıadan karanlık içinde dtiş - \fufre0e kumandanı kabul etmedL Zi- ı Ateşlilerin gösterdikleri ıw.am'i g-ay- [ri avantajı kaybetmek istemiyen Al- İstanbul, 12 Telefonla) - Bükre- 12 85 

ayarı 

Ajans ve me~eorolo.ii haber
leri. nlanın nereden geleceğini beklemek. ·n, kumcın<lasrndaki nıüfreze ile Al - •·etiy]c geçti. O a•·•.f.la sa~ içleri tzz~t. tay!ılar. iki gol daha kıı.ydetmeğe mu- şe cl:.ı.\·et edilen İstanbul · valisi Lütfi 

c:clden taha.mmüJ ~dilir biç şey değil - '1anların en ileri h:ttlarma k:vfar gi- iküncil dakikada enft>ı.ı J,ir şiltle Ate- · affak oldular. Ve bu suretle O - 3 ga- Kırdar, yamı (bugün) Romanya va- 12 5o 
dir.> lece.kti.. ~f!'-ni de b~rnber ~ötüı: :cı.esi ~in ikinci ve son 1:tavı.~ını kaydetti. ,.P olarak sahadan ayrıldıl2.r. puru He Köstenceye hareket edecek - 12 30 

Tilr k müziği (Pi.) 

Bu nefer (Ren) li idi. Diğer baz: ~h~ıkelı ıdı. Ben, kendisi ve askerleri "lndan sonra Ateşliler iki gollük fır- Bıı m;ıçlardan Ponra birinci devre ti 
neferlerle de konuqtum. Bmılardak ;:bı meharetle yiirüyemi_vecektim. Hal ;-at daha vakaladılar. Fakat acele \Ü- ,, in li!dcri nihavete ermiştir. Takımla- r. 

14 00 Müzik (karı~ık ha. 

fif müzik - Pl.) 

sinir, cesaret ve tahammül ciQ.den in- 'ıuki onlar, en dikkatli kimselerin bile ?Ünden istifade erlemediler. 20 inci da- rm vaziyeti şudur: -·-cu**»ı 
sana hayret veren bir şeydir. Genç carkına vııramıyacağı bir meharetle ı-;kada hakem Doğansporun orta mü- Belçik:ı üzeriıde meç· 

18 00 

18 05 
Program 

.Memleket saat ayar~ ajans 
• F'rl\nsız çocuklarının, silaha ve Fran- ••erlere sürünerek, Almanların ates Gol 

~~z topraJına kıskançlıklart, insana in- 'ıattına kadar sokulac~klar, ve güne~ Takımlar l\faç Galip Beraber Mağlup Attı Yedi Puvan hv/ tavvarefer 
Şırah veren bir şeydir. loğmadan da, gPne kinı~eye O'örünme- Üçok 5 4 1 21 6 14 Brüksel, 12 (Radyo) - Bugiin ge-

18 25 
ve meteoroloji haber.eri. 

Müzik (radyo caz orkestra. 
sı.) 

Bir gazete, (harp henüz başlalııadı) len yerlerine avdet e<lec:ekl~rdi. Doğanspor 5 3 ı ı l O 6 
haşl~ı ltında bir haber neşı·etınişti. Ateşspor 5 1 3 1 13 12 

1~ 

JO 
Neferlerden biri, gazeteyi zabitine S ı\ltfıy 5 2 1 

uriy ede b;;J' r,a rrı 
Demirı:ıpor 5 2 

haztrlıklar r Yamanlar lagiltere kraliçe-
• Şam, l2 (Radyo) - Fransanın • • 

5 2 

-----=00 

2 
3 
3 

12 16 
7 rn 
5 J2 

10 
7 
7 

SIDIP mesajı Suriye komiseri 1\1. Piya ve ger..eral 
Heller Ramazanın son günü müna~ebe-

Londra, 12 (A.A.) - Kraliçe Eli- t iyle camide yapılan merasimde ha

\ 

.. ·sa t numar r e 
zabet mütarekenin yirmi birinci yıl zır bulunmuştur. 
d~nümü münase~tiyie dtin akşam İn- General Veygand da müftü ve hi.i
gıJiz imparatorlµğu kadınlarına hita- kümet &rkanın.:ı. bayram tebrikinde bu
hen radyoda bir mesaj okumuştur. Bri- lunmuı;;tur. 
tanya İl!!Jlr.atovluğu kadınları mımına ~ 
~!arak önce Polonya kadınlarına, son- ---

·a Fransa kadınlarına karşı derin ve Cephede sükunet 
iiarsılma.;z: sempatisini ifade ederek 

o 

Söze başlamış ve demiştir ki: -Başta rafı linci sahifed~-

s ·tebdi ed: yor 

Vaktiyle kadınların cephedeki .. t . 1 b" t Ankara 12 (Telefonla) - Maarif ' He~ numanı pek iyi, dürt iyi, 3 or-- . ~un uaarruıa geçmış er ve ır epe , . ' . . ı ·k · . · . . • k 
erkekleri cesaretlerıyle ve şı::ıfkatlariy · t' d d t . 1 d" F" 1 1 b Vekalel!,orta tcdrı~utta numara sı•- ta, ı ı zaj ıf, bır fena numaı :ı olaca , ~ - ıs n· a e mış er ır. ransız ~re om . .. ~ f 

" ' ~ a al'ı u anmış ar ır. man ar ıı ~ e te<ıciden daha fazla bir şey yapm<>- b 1 k 11 1 d Al 1 b' rımiııi tebuile kar.<ır veı·.:niştfr. E~kı-I ve Lıçten u~agı numarıı. ahmlar sını 

arı l(abil değildi. Bugün bu değişmiş- kaç FFansız esir almıslardır. Jen on üzerindon verilen numara!ar, ıre~emiyeccktir. Yeni numara usulü-
ti.r. Kadınların, yerine getirilecek h:ı- Paris, 12 (Radyo) .. _,... Bir Nor\·eç bundan böyle beş esas tutalar:..k ve-; nun tatbikine bugünlerde başlana -
:.ıki ve ha~att v~zife~i -:_~rdır. Bu va- bahkçı gemisinin söylediğine göre, iki rilecel}tir. caldır. 
.ıfeye davet benım yuregımdfon kopup ingil:iz torpidosu bugün şimal denizin- 00 ------

!{eldi. O davete icabetten dolayı size qe bir Alman tahtelbahirini batırmı~- {_] ~' rJ l ·· 1 " ı.. ht t J. 
teşekkür ~derim. Kabul ettiğiniz vazi- ıardır. ~ ~oııanua 1ULij~n~. ' n1u emel "aa~ruza 
feler milli hizmetin her sahasına şa- kc.".'.\r-sı 't,1i"ı ·l- l~l{l t ~d· !"'\ ~ ,..,. ı e rı· al. d 1 
lllildir. Bu imtihan devresinin pek çok- *·--- ~~' _ _ _ - u "' & 

larınızın yapmak mevki inde hulund 1- Rusya-Fen 1 an d i ya -Baştarafı l ine~ aılh~fede-
ğu :rpüte~ zi rolü qe unutgıuyorum. Şimdilik ı::ular IIollandan.ın Qel!i baş-

t.ıı ı· b d 11 J - Battarafı 1 ıincj sahifede -~ra ıçe un an sonra ayrı 1 {arın ı 1 müstahkem mevkilerini kaplamış 
ı.cılarından bahsetmiş, tnhliye -edilen Paris, 12 (Radyo) - Moskovactan bulunuyoı·. Dün Hitlerin taarruz 
.i"ab~ncılarla çocukları evlerine kabul verilen haberlere göre, Finlaııdiya ·çin Cumartesi gününü intihap et
edef) kadınlara teşekkürden sonra şöy- hariciye nazırının nutku Sovyet mat. mek itiyadında olduğu hatırlatılıyor
le qevam etmiştir: buatında şiddetli neşriyata vesile du. Bundan başka dilnkü gün müta· 

- Bütün bunla~ birer fedakarlık- teşkil eylemiştir. Pl'avda, Finlandi- ı·ekcnin yıldönilmü idi. Bu Münih 
tır. Bu fedakarlığın ağırlığını hi3se- ya v~ ~~veç aleyhine bir makale neş- bombası dolayısiyle ingiltereye kar-
clenlere şunu söylemek isterim: retmış ır. şı mevcud olan kin de tehlikeyi ar-

Evdeki vazifesini yapmakla vatamı U tırıyordu. Fakat saatler geçmiş, hiç 
hizmet etmiş oluyorsunuz. İstikrar ve per.ator bir tehlike beiirmemiş ve halk rahat 

~Uvvet içinde dahili cephenin mu hafa- D r. Asi 1 Mu k bı· I bir nefes almıştır. Gerginlik ~zalmış 
~asına iştirak ediye>rsunuz. Q cephe- - olmakla beraber Hollandanın vazi-
llin de kenrlinp göre bily:ük tehlikeleri! Atakam yetinin çok nazik olduğu tamamen 
"ardır. Bu l;ıarbi ruvalarım1z nğrunçla idrak ediliyor. Şurası da muhakkak 
3-apıyoruz. Her memleketin lç~qınlarıı M11mleket hıı~tahane&i' operatörii ki Hollandalılar memleketlerinin bi~ 
~ Hastalıoırmt her gün 3 ten sonra 
Ulh ve hijsnü niyetin hüküm süreceği taraflığını muhafaza etmeğe son de 
~enf ve d:ıha iyi bir d{inya yaııatmanın B.irincikordonda 312 numaralı Ja. rece azimlidirler. 
ı k'nyon apartmanında kabul eder. tnk~n sa}ıa~1na gJ recEt,ği ş-ünü capır-

Patis, 12 (Radyo) - Stokholnıda:ı 
verllqn bir habere göre, Almanyanın 
Hollanda. üzerindeki iktısadi ve as
keri tazyiki artmıştır. Alakadar 711€

hafilde söylendiğine göre, HolJanda 
demokrasilere müzahir siyasetini de
ğiştirmez ve ingiliz ablukasına işti

rak edemiyeceğini bildirmezse; Al
ms.nyaya harp ilanından çekinıniye
cektir. 

Ayni ınehafil, kışın Hollanda üze

rine yapılacak bir hareketin türlü 
müşküllerle karşılaşacağını tebarüz 
ettirmekte, maamafih Alınanların 
yalnız Linbergi istila ile kalmasının 
da muhtemel olduğunu ve Alman-

ların k~naatince böyle bir hadisenin 

aadece Protosto ile kalaaağını kay -
detmektedir. 

ııııJı~In bekliyor. Bn &'Ün gelecektir.» ~--T_e_ı_a:_fo_n_:-35~~ .. 7._..;ıı;ıı:111P'P'1----... 1:: 

il TeleN)n 364ft 1 7 ayyC!( e s ·n ması 
DÜN AKŞAM 

• Ba~rem müna.aebetiyle muh · 
terem rpüd.ııvimlerine batı· 
raaı daim• djll~rde ve ~önül -

)~rde yafıYıtP'lk Q}an 

TÜRKÇE S~ZJ..0 ve 
ŞAR{(ILJ 

Gülnaz 
Su tan 

Kültii-rpark Sinemasını 
Teşrif edenler salonun ilıti§nmı.. Filimlerinin güzelliği karşısında 

hayran kaldılar 

T 
Siz de geldiğiniz de ayni takdiri izhar cd{?ceksiniz 

T 
1 NO ı~ossı 
Güzel şArkılariyle ... Şayanı hayret rolleriyle 

PAR İS IŞIKLARI 
Filminde sizi mest ve hayran bırakacak, alkışlarınızı toplıyacaktır 

. AYRICA 

Küçük yaşımızda ninelerim!zden dinlediğimiz meşhur aşk hikayesi 
A R Z U !LE K A N B E I'. 

İlaveten :METRO JURNAL - RENKLİ M!K! 
SEANSLAR her gün saat 12 den itibaren 

ne bir kaç meçhul t::ıyyarı! ne!çika Hl 00 

toprı.ıkları üzerinde uçmuştur. 19 15 

----·** 
Filistin Arapları 

affedildi 
20 15 

Konu§ma (çocuk terbiye~) 

Türk müziği. 

Ceırnal l\i\mil Göneçin birin 

ci konseri 

Konuşma (aile ziraati: Tıı 

vukçuJuk) 
Kudiis, 12 (Radyo) - İngiliz fev- 20 30 Türk müziği (fasıl heyeti) 

kalade komiseri, bayram münııc:ebetir- 21 15 :Müzik (küçük orkestra -Şel'. 
!e Yahudi mlic~ıdelcsine işt;l'ak <;ttik-

eri için tevkif olunan Araplnrı S{'rbt:.:it 22 00 

oıı-aktırnuştır. 

---*---
Macar matbuatı 

Budnncste, 12 (A.A.) _ Macar 22 20 

matbuatı, cumhurreisi Lebrunun kü-

çük devletlerin dünya haritasından 23 OO 
:23 25 

~ilinmemeleri icap ett!ğini !'öylUyor. 

Başlıklı yazılarında harbın heder'le-

Necip Aşkın) 

Memleket saat ayarı, :ıjans 

haberleri, ziraat, esnam -
tahvilat, kambiyo - nukut 

borsası (fiat) 

l\Iüzik (küçük orkestra - yu 
karıdaki programın devamı) 

Müzik (cazband - Pl.) 
23 &O Yarınki program ve 
kapanış. 

rini gösteren dünkü nutku tasvip et- •----D--
0
---Y•T•O-R----• 

mektedir. .O.. 

--~*·--.--

N ob'!l mükafatını 
BEHÇET UZ 

kabul ei·mami.~ 
Bren, 12 (A.A.) - Bund gazete

Çocuk Hastalıkları 
Mü~ehassısı 

sine göre 1936 ve 1939 Nobel kimya 1 Hastalarını 11:,30 dan bire kadar 
mükafatlarını kazanan Alman profe- I Bı>yler sokağındtj Ahenk matbaası 
sörlerinden Kuhn ve Butenandt bu 1 vıtnında kabul eder. 
mükafatları reddetmişlerdir. J 

ELHAMRA 

f"" .,,.-~:'(".'; ~~-·""'••'" ~ ... ~ ......... •..,.ıır:"'~··} "'•"·l•,Yı,; •l'••r ''..• ' ' 

YRAMDA 
SİNEJı.l/A 

BA 

YENi 
Bütün lzmirl:~rin bayran1laşma yeri olquğqn~an m_üdüriyetimiz 

asn.ğıdaki eşsiz muazzam programı tnkdım edıyor 
HEPSl İZl\IİRDE İLK DEFA Türkçe sözlü bir harika 

TÜCCAR HO R N 
Fransızca sözlü Oynıyanlar 

CHARLES VANEL - ERIC von STROHElM 

T reı,. Çapulcuları 
Programa ilave o!arak :SON DAKİKA .. 

Ebedii Şdimizin aziz hatıralarına hürmeten Ankara ve İstanbulda 
yapılan muazzam mera.sim. Sesli ve Türkçe sözlü. 

Seanlar her gün: 9 - 11 - 12.30 - 6 ve gece 9,30 da 
ffFEI 



" S11?iife '( 

Bahisleri - -
Tah e "ba .. ire k~:rşı ay

(ANADOLU) 

Di at 
Mantoluk, Rop· 
'uk erkek, kadın 
n1uşammala.rt 

BAY!JAR 
Almanya bugüne kadar talıtelbahir- ~çin palto) par· 

}erinden üçte birini kaybetmiştir . d~sü ve eyi 1 
~ 1elbıse ve ağıı- . ~ 

a karşı a zır hh yare, o 

D!ı.ha harp Laşlamadan evvel. a:-> · 
kerlik müteha~sb'arı, <mi.i.st:ıkbel 

bir harbe» tahtelbahirler için en bli
yük tehlikenin tayyare olduğunu 

söylüyorlardı. 

~ hazır mantoları ~ 
~ ~ 

lbrahını ~ 
-~l ffimiffim' 

lı'i o· (7 E L L İ T 

Ali Rıza t.-1 • 

vcım 
lzrnir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve san'at icaplarına 
~Öre 1·aoılır. 

Ba1ıkalara mahsus. şir!tli ve vidalı defter ve dosyalan 
anccak mücellit J .. LI RfZA müessesesinde yapılmaktadır 

.• 

1Sperco vapur acentesi 
«ADRİATİCA» SOC. AN. Dt 

NA VIGAZİONE 
ADRİATİCA S. A. N. 

DtANA vapuru 10 ikinci teşdp 
939 tarihinde beklenmekte olup Brin 
dizi Venedik ve Triyeste limanları-
na hareket edecektir. 
GALİLEA. 16/ 11/939 tarihinde 

doğru Triyesteye hareket edecektir. 
ASS1RiA. 16; 11/939 tarihinde ge

lerek Selanik Köstence, Varna ve 
Burgaza hareket edecektir. 

EC!TTO. 17, 11/939 saat 8 de ge-
lcrck ayni gUn saat 17 de Pire ; Brin
dizi, Venedik ve Triyesteye hareket 
edecektir. 

13 Tetrinisani 1939 Pıu:arbai 

V. f. Henri Van Oerze 
VAPURLARIN HAREKET LİSTESi 

Amerikan Ekspert lines, İnic, Nev • 
york. 

Nevyork için , 
«EXPORTER> vap. 10 sonteFfn • 

de bekleniyor. 
«EXCHESTER» va.p. 11 son teı • 

rinde bekleniyor. 
«EXMİNSTER vap. Sonteşrin ikin 

Ci nısfında bekleniyor. 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için 
cDUNA» Mot. 18 son teşrine dof· 

ru bekleniyor. 
cKASSA:. mot. İlk kanun başlan&'l-

cında bekleniyor. 
tarih lerinde cTİSZA> mot. İlk kanun başlan· 

beklenmekte olııp aoğru Venedik ve gıcınd abekleniyor. 
QUIR~ALE. 18/ 19 

Triyesteye han~ket edecektir. Service Maritime Roumain Bucareat 
Not: 1 Köatence Kalas ve Tuna limanları 
Bütlin bu vapur1ar Triyeste veya için. 

Cenovada şimali ve cenubi Amerika İ cPELEŞ:. vap. 18 son teşrine doğru 
liman !arına hare ket eden İtalia ano-

1 
bekleniyor. 

nim seyri sefain şirketinin ve Afrika 1 ------

ve Hindistana hareket eden LDOYD Ste. Commerciale Bulgare de Na• 
TRİYESTİNO anonim seyri sefain vjgation a vapeur - Varna 
şirketi vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLANDAlSE ROY ALE 
KUMPANYASI 

BEREN!CE vapuru 11/ 11 / 939 ta
rihinde Anvers, Rotterdam, ve Ams
terdam limanlarına lıareket edecek
t İl'. 

ORlON - Vapuru 25/11/939 tari
hinde Anvers, Rotterdam, ve Ams -
cerdam limanlarına hareket edecek
tir. 

SVENSKA ORIENT LİNİEN. 

Haifa lıkenderiye ve Port Sait içia 
« ? » vap. 15, 20 sonteşrin ara

sında bekleniyor. 

Vapurların isim ve tarihleri 'ııak• 
kında hiç bir taahhüd alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
Atatürk caddesi Rees blna.n 
Tel. 2443 

Bugünkü harbin denizdeki faali
yeti bu kanaati takviye ve isbat et -
miş oluyor. 

Filhakika, bugün Alman t.ıhtelbac.. 
hirlerine karşı jngiliz ve Fran::-ız km· 
vetlerinin giriştiği mucadelede en 
l:,iiyük rolü ta:;yareler oynamakta -
dır. Öyle ki. bu.v.ün bir tahtelbahir 
takibatı dediğimiz zaman tayyare :
ı~ denizaltı gemisi müc:-.ıdele;:;i k~h
ledil diğini an Jıy a biliriz. 

Tclhtelbahir tah:ibmtle tayyarenin 
rolün::.! ait mi,.alleri ise hemen her 
gün gene ingiljz - Alınan kuvvetlel'i 
arasındaki ha\ a ve cleııiz mü<.:aLlell!
sinde görüyoruz. Ot·üı.Ll<.t lıüyük Liı· 

hakikat \Ur.rn o ela şudur ki, Almaıı 
taht~lb:::ıhirledııin gerek harp, gel'ek 
ticaret gemilerine karşı faaliyeti e"'
kbine ni:>lJetle hiç clere<.:e,-ine inmiı;

tir. 

Lt AASNE vapuru 15/ 111939 tari - Lundra ve Liverpol hatlan lc;ln 
n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~R{ hinde beklenmekte olup Malt~ Ce- piyasanın ilitiyaınna göre vapurla~ 
Fi Coen hag, ve Helsingfors limanları mız sefer yapacaklardır. 

i~~~~~:
1

:;~~i;t~
1

~e~~~~~:~ 1 D O K T O R 
ARDEAL vapuru 27 / 11 ' 939 tari-

hinde beklenmekt eolup Malta, Ce - Fuat Naim Bayrak tar 

İngili:~ bahriye nazın 1\f r. Çörçilin 
avam kamarn;;ındaki son beyanatla
rından birinde \·erdigi l'akamlara gü
t•e, bir aylık deniz h·trhinin ilk hafta
.;mdaAlman tahteibahirleri taraJın -
dan 65 bin ton tutarında gemi batı
nlmıştı. Bu rakam ikinci hafta 4G 
bine, üçüncü hafta 21 bine, dördün
cü hafta da ~ bine düşmüştür. 

~, k t d kt" şre paşa astanesi Cildiye ve 
I;{ e e ece ır. f · ••t h e rencıye mu e aasısı 

nova ve )f arsilya limanlarına hare- ı E f h 

Tayyarelerin tahtelbahir takibin
de muhriplcre üstünlüğü şu nokta-• 
dır: Bir denizaltı gemisi, suların al-
tından giderken veya dalıp çıkar -
ken, tele='kopunu çıkarırken denizin 
sathında L:ızı dalgalanmalar husule 
getlrir ki, bunlar ancak havadan, su
lurın sathına şakuli bir şekilde ba
kan rasıd görebilir. 

Bu suretle tayyare, tahtelbahirin 
seyrini her hangi bir muhrip veya 
kruvazörden daha iyi takip edebile
cek bir vaziyette bulunmaktadır. 

Buna mukabil, tayyareye kar~ı eıı 
mükemmel silahı da harp gemile1i 
teşkil ediyor. Vakıa, harp gemı>ı! 

tayyare için büyi.ik bir hedeftir Vl'. 

bir tayyare, diğer bir tayyareden zi
;·ade bir haı-p gemisine daha büyük 
hıabeUe ateş edebilir. Fakat, isabet 
bahsinde geminin de tayyareye olan 
ni.iıbeti büyüktür. 

Filhakika tayyareye kar~ı tayyare 
muharebelerinden ziyade tayyareye 
karşı harp gemisi muharebelerinde 
daha muvaffakıyetli neticeler alın -
maktadır. Bunun sebebi şu şekilde 
izah olunabilir: 

Karşı karşıya iki tayyare, ikisi de 
büyük bir süratle harekete mecbur 
iki noktadır. Birinin diğerine açaca
ğı ateşin isabeti hem kendi süratine, 
hem de karşısındaki hedefin süra
tine bağlıdır. 

Halbuki, harp gemisi, tayyareye 
nisbeten daha az süratle müteharrik 
bir noktadır, hatta icap ederse ateş 
edebilir ki sabit bir noktadan ateş 
her halde daha fazla isabet eder. 

Gene, harp gemi~inin daha az .;;ü
ratli bir müteharrik nokta -hatta bn
zan sabit bir nokta- oluşudur ki tay
yarelerin gemilere ateşlerinde isa -
bet lehine rol oynuyor. 

Bununla beraber, bir gemi -tayya
re muharebesinde deniz kuvvetleri -
nin üstünlüğünü görüyon1z. Son ha
diseler bunu en kuvvetli bir şekildt• 
gösterdi: Bir limanda demir lemi~ clu 
ran ingiliz gemilerinin üzerine hü -
cum eden Alman tayyareleri gemile
re pek bUylik bir zarar veremediler, 
buna mukabil ingiliz gemileri birkaç 
tayyareyi birden düşürdü. 

Bunda gerek alınan Ledbirlerin v~ 
takviye edilen devriye gemilerinin, 
gerekse faaliyette bulunan Alman 
tahtelbahMeri azah'5ının te.-iri var
dır. 

Filhakika hali faaliyetteki Al
man tahtelbahirlerinin üçte birine 
yakın bir miktarı batırılmıştır. Buna 
mukabil. gene 1!Ir. Çörc:ilin bir be -
yanatında işaret ettiği gibi, Alman 
.ahtelba hirleri tara f'ııı dan hatırı lan 
vapurlar, ingiliz tıcarct filo<:Lıntın an 
~ak yüzde biri ni~betinclcdir. 

Bahriye nazırı nvam kamara:;;ınd.ı
ki en ı-ıoıı bcyanatınrla da. bnıırlan bir 
buçuk a.r enci. tahtellıahir muhare~ 
iıe:;inde lıfık"mi~1Ptin in~'il!z kuv\·et
Jerine t~e"•iğini haber vcrmi~ olduğ ı 

nu hatırlatmı:; ve buınin:ıe vazivere 
tamamiyle ingilterenin hak:m oldt<
ğunu ve haftada muhakkak bir vey<t 
~ tahtelb:lhir bntıı·ıldığwı ~öylpıni~tir 

İngiliz. kun•etl erinin Alman deniz-

Pek büyük fedakarlıklarla ve yalnız 939 se11esi İzmir 
· fu:.ı.rına ai~ "ı,.......,ı, ü7ere getirtmeğe muvaffak olduğum 

A.merikanın 
Simmons fabrikasının 

enternasyonal 

Karyola ve somyalarını ve portatif demi t' renkli sandalya ile maı3ala
rını saygılı müşterilerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edilen meta
net, zarafeL \e rnhatlığı a.ıcak m~zkür karyola ve somyalarda bu!unaeağı 
\'e fi) atlı.;rda hir b:r zam olmadıf\"ırıı saygılı miişterilerime bildiririm. 

Her mfü5teriyi tntnıin eoccek şekilde yerli hryola c:eşitleri ve gayet lüks 
Avrupa çocuk arabaları dahi bulunur. 
lznıir YenikavHflar c:ar<:ısı 20 - 3G numarada Rimmons karyola satış yeri 

Hüsevin Hüsnii U7:is 
> 

nltı gen1ilcri (~zerindeki lıu hftkin1·- ..... ! ..................................... uıuuuıu•u~ .............. . ................................. .uı ... ı.···· 

yetlcrinde tay~·aı-clerin büyük bir ;1.zmıt' Levazım Amıl'iıgı ~al"ı .rz Alma § 
payı \ardır. Tayyarcierin y~rclırııı : Kon1isyon•1 ilan/ cırt 5 
bilha~,a. tahtelbahil'leri, yulrnndn. • Bornova (lskerı satın cılı~a komisıımıuncJiın: : 
"öylecliğimiz g·bi, denizin sathınclıı Cinsi Miktarı. l\fohammen fiati 
husule getirdikleri izlerden ke.)fe -
det·ek, gerek kendilerinin ate~ etme-
si, gerek ateş açmak üzere harp ge -
milerinc haber vem1elcriyle temin e 
dilm ektedir. 

Bu suretle lahtelbahire karşı tay-
yare ve harp gemisi gibi, gerek ayrı, 
ayrı, gerek beraber faaliyete geçe -
cek iki :;ilah \'ar demektedir. Hava 

----
Kilo Kuruş 

Bulgur 4000 12 
Pirinç 4000 26 
Şehri.re 1000 20 
Kırmızı mercimek 1000 13 
Kuru üzüm No. 9 2500 1-1 
Nohut 2GOO 9 

ve deniz Silflhları itibariyle İngiltere- Kuru oL 35000 4 
nin ne k:.ıdar bti:y ük bir kuvvete sahip Yul:.ı.f 105000 5 f>O 

s. 

bulunduğu da göz önünde tuhlursa Odun 60000 1 7;:; 

jngilteren_~n -~l~~rnn taht~l~ahirleri- ı _ Askeri vasfa haiz ve dört mahalle teslim şartiyle yukarıda cins 
~~e ~aı:~~ -~ stuıılıı~ elde edış~. ve, ?~ ve miktarı yazılı 9 kalem 16-11-939 perşembe günü saat 9 dan 
u:;iunlugu nıuhıılaza edecegı peK ıyı itibaren 12 ye kadar pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 
anlaşılır. 2 - İsteklilerin pazarlığına iştiraki için muvakkat teminat ve ihale-

Bundan başka, . ta~y~relere .. kar~ı yi müteakıpte kat'i teminat yatırmaları şarttır. 
r:l~ g:n~e harp .gem~l_e.rının __ en muessır 3 _ İsteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde teminatlariyle birlikte 
bır sıl:!h ~eşkıl ettıg:ne gor.~, .~lma~ Bornova askeri ~atın alına komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 
kuvvetlenne mukabıl de buyuk Bn- ~---~~~-~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~-

tanyanın dindeki kuvvetli donanm1 Jstanbul Nafia Müdürlügw ünden 
ile müthiş bir rakip olarak ortaya 
çıktığın ı görürüz.· 4112/93!) pazartesi günü saat on beşte İstanbulda nafıa müdürlü-

Memur aranıyor 
ğü ek:>iltme komi:syonu odasında 16410.68 lira keşif bedelli Gureba has
tanesi dahiliye anfisi hitirme işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

Takas Limited şirketi lzmir şu· 
besinden : 
T~kas Jimilet şirketi hmir ~ııt : "ein in' i]' 1

: 1 ', ' • ' ·":ıtın"l 
göre 60 il:i 100 ı:r.ı nı:.ı!l )H bir ıneın. r :ı!ı. . ntih~ıllü -··- ,:ı;; · 
için Türk o!muk, askerliğini ve lfı.akal orta tı. ·:.ı: .:.,: iı· .'"' nlııın!: ,,. .. .'l· 
tir. !mtih~n meyzuunu hes.:ıp ve mdın cı .... rn1. ıderı Leşı.ıl r. 

İmtihan 17 11 939 cuımı gii!1il S' t .. cl!'ın yapı:acal~tıl'. • · ;J •ı iı 
mezkur u.ı '.h 'f' sa. trn lıır ıta fotcgraf Ye ter..:ıimeihel 't'!'ak· 1 n il'" 
bfrlil·t~ c.111l~L.. b •. ı ..• ım:: C .~ndck'. şub0 :~ ' ... Urosmıa milrnc ı: !urı. 

11 13 417~ _..~ 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel ve husus~ ve fenni şart
nameleri proje keşif huliisasiyle buna müteferriğ diğer evrak 83 kuruş 
mukabilini!"' dait·es inde veriJecektir. 

Muvakl-:at teminat 1231 liradır. 
İsteklilerin teklif mekhllJları ve en az bir" Laahhüdde 15 bin liralık 

lın icıe LcınzE-r iş yaptığına dair idarelerinde•· • .lmış olduğu vesikalara isti
n •. ucn l 1 n ıl .ıl vi:t··.;~·~~ôn eksiltme tari'.ınden 8 gü nevvel alınmış eh
Jlyd ,·c 9u ... :•1 •na a· . ...::ır0t ocı.,... - · .• alarmı havi kapalı zarflarını 

1

4 1 2 ~'~fi ,. __ rtc.,i g... c ı.s.ud:ır Il'!fıa müdürlüğüne ver'ne -
leri. .L.; 18 23 28 9319/4166 

. . . Hastalarını her gün muayene-
Not: Ahvah hazıra dolayısıyle nav hanesinde öğleden sonra saat 15 

lun ve hareket tarihlerinin kat'i ol - de kabul eder. 
madığını ve bunların hiç bir ihbara (3 ncü Beyler) Şamlı sokak 
lüzum olmaksızın değ itebilir olduiu- N o. 8 
nu ve 1 u huıı.uıı.tan dolayı acenteye Q 
bir meıı.uL'.yet terettüp etmiyeceğini - --- peratör----· 
muhterem yükleyicilerin kayıt ve i- Cevdet M uataf a 
şa.:et etmeleri rica olunur. GÖNENDEN 

Daha fazla taf ailit için Cumhuri
yet caddeainde Fratelli Sperco va -
pur acenteaine müracaat edilmesi. 

TELEFON: 2004-2005 

Memleket hastanesi bqtahibl 

2 inci Beyler sokak furun karşım 

No. 26 

.'f~u"Zf.fwd@J;fd@~ml 

~EHMI 
Makine Tamir hanesi 

Işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 
nunla iftihar eden bir müessesedir 

c ......... x.e.st•a•n•e•p• a•z•a•n .. d•e•m•i•rc•i•le•r• 6•7 .. -. 6. 9 ... T .. el•e•f•on .. : •3•9•9•3 .... ımıi.I 

ı---
A nk arapalas ---· Lokanta ve Pastahanesi 

En mlişkülpesendleri tatmin ede~P.k derecede mükemmel olan lokan-
lt~ ye pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
t! ı.le beraber fiatleri fahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim münase
betıyle en temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

IBRAH/M ŞENNUR 

••• ' " r, 

=;-: • . .• .. . '.' • ~ 
Alsancak 
İstasyonu Karşısında Yeni Ac;ılan 

-EGE 1 
Hususi Hastahane&i 

SAHİBİ 

1 
Doktor Operatör I 

-ADiLBiR-
lzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek üzere 

hazırlanan ve her türlü fenni tekamüli.t, konförü ve kalorifer, ront 
ken ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan Ei'e huauai hastanesi 
Alaancak iataıyon karJıaında açılmıştır. 

Her tubeye aid hastalar kabul ve mütehaa1ıaları tarafından t• • 
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün sabah) arı muhtelif 
şube~ere ait polik 1inik de yapılacaktır. 

TELEFON: 2918 

1 


