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::;abib ve Başmuharriri 
SİRET RAYAR 

'ıfeaıleket menafm::e aıa yazılara 
ııuı.viaııırımıı: a:;:u;ur. 

Sayı 1853 

16 Birinciteşrin 1939 
tlasılm<ıyan yazuar s:eri 

(' .. rurnez . 
- . SİYASA L ~ÜNDF ~.!K ~ÜRK _GAZETESİ-=--

Pazartesi 

Sayısı 100 Paradır. 

_ ,. 
On UçUncU yıl Kuruluş yılı 1 Al!astos 927 

......... 

~O m ©\ lfll O ©l lf' [b) lUı Y/ lUı k lb> ô ır ~©l ©\ lf'= 1 Me~' uslarımız 
1 

ırY~~ lhl©\~oırO~nüy@ırO©ıır Meb'uslarımızdan 

Bay Ali Riza Ertem 

r- t t ile Bay Edib Kemal 
r-ranSIZ kıtaa 1 aarruza ç I Ergin şehrimize gel-

karşı hazır bulunmaktadır Bay emberlayn mişlerdir. 
Ankara 15 (A. A.) -

Bürük .. eldc çıkan tıir ga

ıetenin Belin nıuhal.ıiri 

bildiriyor : 

rin or,1ıruudan daha a~a
" ğı uir takım ııakisdı ri B 1 , l l . . t h kk d Ç Haber aldığımıza eyne mı e, VaZl) e a lD a ar- göre, Meb'uslarımız 

şaınba günü izahat verecek şehrimizde kalacak-ntrdır. 

ları müddet içinde Y apıian Baskın Ankara 16 ( A. A. ) - rasında izahat verrcek- halkla temas ederek 
A vaın Karrıara~H bu haf- tir. Alınam~a 13 Teşrini 

ev,·el Cuma gününden be

ri bilfiil harp halindedir. 

Ablukanın tesiri o kadar 
his edilmiştir ki; Alınan
lar !Lısa bir zamaııda ta· 

arruıa creç11Jt•l're mecbur 
t"I m 

OJacaklaFdır. 

ta içirnle Salı, Çar~:tmba 

ve Pıır~eru br günl~ri :ıı d 
:ı rua tophınacaktır. 

An1ara lG ( A. A.) -
Fran~ıı tebliğ"i: Ha va si:-li 
ve yağınur111 geçmiş, crp 
hı·de hiç bir fa.aliy,,t ol
nıanııştır. Lük;:,t•ııtrnı~ıın .. ?Pı~heılay~ Çarşamba 
simaliıı<le vapılan b:ı~km 1 gııı.ıı l,c·ynPlıınld vaı.iyl·t 
hareketi n.cticeleırnıiştir. h:tkkınti:ı J\ vam Kama-

Yarın Bahriye Nazırı 

Ço çil batırılan Roil Zırh. 
lısımn ne şekilde Latiı ıl

mı~ oluuğunu d tir beya
natta bulunacaktır. 

memleketin ihtiyaç-
ları üzerinde tetki
katta bulunacaldar
dır. 

i, 

Meb' uslarımıza hoş 
geldiniz deriz. 

Esrarengiz Bom~a!ar 
M ubabir; önü uıüzf> çı

kacak esrarengiz bomba
lardan bahsetmektedir. 

Büyük Alman 
taarruzu 

P&lrbteki asknf ıniişıı

hitler, Hiderin t:wrı uıa 

karar verdi~i, ı:tkdirJe 

bu taarruzun sar cephe
~iııde yapılacağı k<ina
atını izhar P.t mt-k t c1d itler. 
R .. n Cl'phesi ta~rı uza :ı;:,Ja 

miisaiJ değildir. Çııııkü 
Franz:zlar ulitiin köpı ü
ler i lıı.:rh~' a ctuıişlen!ir. 

Alman vapurları kont
ı~oı edilecek 

Kızıltepe~e 
DiKili f ela~etze~elerina 

Havas bildiriyor : Cep
henin lıey'eti umurniye
Sinue zabıt rrlilen :u:ızide 
li'rau:uz kıt'ıtbin intizar 
1ne kıindcdir!er. ~luhte · 
lnel Alınan Taarruzuna 
gf'lincP ; Bu ta rru7.llıı pek 
~·akında olucJrı talıuıiıı 

~ 

eı.tilerek htr tilrlü terU· 

bat alınuıı~tır. 

Yağmur ve Sis 

Bitler taarruza kn ı.; m 
ederse kütle halinde T:ı ıı1., 
ve Ta V\•arelerle taarruza 

~ . 
get;ecektir. Fransı1. kuııı:ın ı 

dcı heyeti hazır bu.~ rı- 1 

maktadır. 

Ankar:ı 15 \A. A.' -

Alman Taht<.>lbalıirlerinin 

Antil Deniıindt·ki faali· 

yetinden lıalııs eden Tay· 
uıis Ne\ york gazcte~i , 

:Maksika Limaul:ırırıda bu 

luuan Alnıaıı rreıı.ileriııin 
;:') 

• Tahtrllı-ıhirlen• yi~'ecek 

verdikleri 8;1Yi oluuzrun-• • ı:-, 

dan ~leksika lıiikümf'ti 

eli~(· : Alman g•·ıuilerini 

sih.ı tür rnrasuda tabi 
tutmuştur. Yağmur ve 8iS dola

~1 ile cephede harekat 
~'itpılamauıaktadır . Al - ı--------------------

Sovyet -Finlandiya 
müzakereleri 

ruanlar. keııdilPrind(•n ma· 
lüınat ~dinmek ümidinde 
bulundukları esirleri ala.
llıaııuşlardır . 

~arp Ce~~esin~eki Alman 
kuvveti 

Ankara 15 (A. A) -
Mosko,•ada buluııan Fin
Icrndiya ln•y'cti Mo::;kova-

bir hafta sonra ~1 o!'IW· 
"aya döneceğini IJildir
mektedir. 

1 
Royter bildiriyor: Po- dau a vrıluıı~tır. 

onya haıbi bittil·ten son- • Diğn bir tt·lgr:ıf:ı ~ü-
ta Almanlar laakal 20 Finlandiya ajans:, ıc.ii re <le, Fiol:.ınıliya fa •. ıla. 
F'ırkayı garp cephe~in~ r:ıhasl;,rın l>u n' ı1ctı iıı- sız ihtiyati tt>Jlıirlcr :ıl-
~··tinı~işlerdir .. Bu ordu kıtaı tawnınıuıı ~t~ııeıuek ı ıu.ıkta devaw ı tuıekte· 
;\irlncı sınıf bır ordudur. l te olJuP:uuu, -çe. uır Mos ~ dir. 
~ k~t 1~~4 wi-i Ka1•e: { kovf teliraf1 da b.eietio l 

HATArDA 
1 yar~ım Komisyonu ta· 

şe~kül etti 
Belediye Seçimi Mcmuuniyetle haber 

1 
aldığ'ıımza göre, bamiyet-

Ankara 15 ( A. A.) _ li Kızıltepe balkı, Dikili 
Hatayın bütün şehirlerin- Felaketzedelerine yardım 
de Belediye seçimi başla- için derhal faaliyete geç
ınış, ber tanıf b:ıyraklarla ; mişlerdir. 
süslenıni~tir. Danıllar ça 1 
lmmakta, halk gcvirıçlc 

Teşekkül eden komis-

rcyleriııi Halk Partisi naıo- yon teberrüleri almağa 
ıetlerine vermektedir. lıaşlamışlardır. 

lul~aristan~a 
Taiim için çağ

rılan efrat 
Ankara 15 ( A. A.) -

Bulgar tf'lıli~i : 1007 -

1918 smıflarınuan ~iıııcli
yc kadar aşkf'l'lik etıııe

uıiş olanlar 90 gün talim 
için 20 Teşrindl# sif alı 
altına davet edilecekler: 
dir, 

Bu millt yurd işinde 

)fardin ''e di~er kaza 
halkımızın da geri kal
mam:ılarını dileriz. 

ltalyan Sefiri 
Ankara. 15 ( A. A ) -

Londran : Yeni İtalyan 

Sefirinin Lcudraya mu

\'3S:ılfttı. lngi1tere - İtal
ya arasında yeni bir dev-· 
re açıldığı kanaatı izhar 
edilmi~tir • 
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Midyat mal 
Müdürlügündeıı 

Berlinin Bom~ar- Akrep imha cem;yeti 1:-R~©l_©Jv~_©---= 
~ımam piyankosu çekildi 

Lruulra 15 ( A. A. ) -
Dün gece yabancı tayya
relerin Berlfoi bonıbardu
man ettiği hakkında bita
raf dt•\·letlerc~ bir ~ayia 

dolaşmaktadır. 

Ne İngiltere ve ne de 
Franı-:;a tavvarelt>ı iııin böv-. . 
fo uir bombanlunıaııda 

bulunmad~klan IJiıdiril

ım ktedir. 

Litvanya 
Par! ı ,ı t su 
Ankar:ı 13 (A. A.) -

Lit' :t0\1a parlamentosu 
'~ ,; "' :t ,. ın toplanarak, 
il.o ici/" N ıırııı•ıı, Suv· 
y\•r L·tv·ıny ·ı rnli1ake
rel~ıi lı ıkl ıtH.iald beya 
natını diııleruiş \'C aıılaş

ma.yı ittifakla tas\ ip et

miştir. 

Batırılan 
f ransız Vap11rları 

Ankara 16 A. A. -
Fransız bandrah üç 
vapur Atlantikte Al
man tahtelbahirleri 
tarafından batır ı1mış
tır. 

Torpillenen Ro;i Zıddıs ı 
.. Londra 16 ( A. A.) -r· 
Torpillenen Roil zırhlısın
dan E50 a~ker ve subay 
ölmii~tür. Kurtul :ınların 

mikdarı da 414 ki~iye ba· 
liğ' olıııuştıır. 

R ... smi aıakainat bu 
ikinci \'C ehemmiyetli zi-
yaın hangi sebeple nıkua 

16-10-939 Pazarteal 

Kazanan numaraları aşa
ğıya yaziyoruz 

• 

l~,BO Proğram ve mem· 
leket saat ayarı 

1 ~,35 Ajans ve Meteoro
loji habrı leri 

12,50 Türk mtizigi - PI 
13,30, 14 Miizik (Karışık 

Rad-yo 1853 9 Gramafon tertibatı 
1605, Bakır takımı 732 Numara- ' 

lara isabet etti 

pro~ram - l'I . ) 
18,00 Pro~T<ım 
18,05 ~leıull'ket sa:ıt A

yarı Ajaııs 'e .Met em 01<.ji 
haberleri 

18.25 Müzik Rad vo caz 

Pantalonhık Kumnş 

hazanaular 

mı 851 t3:.ı6 

1093 :J35 
831 

780 '785 
1102 1774 

Gömlek Kazan r.n:a r 

IH37 1 ~92 
11.93 186'> 
Hıl 16öO 
1-J:)8 

t ı8 
i' 7 
141 7 

437 
1ono 

635 

6pcr Gömlek Kaza
nanlar 

106 1298 177 1~31 

fl8 1221 1:>11 G96 
735 U53 ıS:.E~ 

Ropluk Kadın Kumaşı 

Kazananlar 

342 1250 1098 833 

Dikilide 

Yeni~en zelzele ol~u 
Ankar~ 15 ( A. A.) -

Dün Dikilide ytııiu ı ıı zel
ıtle olmuştur. 

1zuıir Yalisi, J (ızılay 

umumi reisi v~ mitfl·ttişi 

tetkiklerini Litiren·k lz 
mire dönmüşlerdir. 

Yıkıl~ n yeılt>rde yrni 
inşa:ı t hey•·tiu tptldka
tından ~onra yapılacaktır. 

Erkek Çorahı kaza
nanlar 

. . 
ork~trası 

19,00 Konuşma T:ı.vuk-
cıılıı k 

982 1105 
646 1724 

J ı 

u::.;s 
502 , lU,15 Türk müziği Fasıl 
504 ' heyeti 
464 20,15 Konuşma 

1015 
267 

ltl86 
1130 

Kadın 

8.J.O 
580 
149 

1u11 
1061 
80 1 

1803 

2:?6 
157U 
'70 t 

1087 

1i'23 
17 :?fi 
o·;u 

Çorabı Kaza-
ııan lar 

i808 ~05 ıu 

11!)7 ~90 1575 
1014 

Birer Havlu kaznı.aı,lor 

1374 14ç6 1010 41 
1052 1534 1500 204 
1280 lô:!l 

Samsun~a 
Son~a~ar at yar1şlar1 

"O ~o ·r·· ı .. ·~· - •' Ul't~ 111\lZl~ı 

~1, 15 Miiı.lk Küçü1' Or-

1.\t•:-trn - .; :: Necip Aş-

~ ~ . 'lıJ Meııılt:kct "" ::ı a t 
Ayarı Ajaııs Ziraat, E~· 
ham tah \.·ilfü, kanıLiyo
oukut borsası fiyat 
:?2,~0 .Müzik Küçük Or. 

k('~tra Yukarıdaki proğ

ramın de,·aml 

22,33 ~Iüıik Cazbarnl 

~3, 25, ~3, 30 Yarınki 
proğranı ve kapanış 

Sovyetle~in 
teklifi 

Ankara 15 (A. A.) -
1.:tokboluın: l"ilanuiya 
Ilüh.üıneti heııilı so,ıyet 

Ankara 16 A. A . _ teklifleri hakkında Ptı af. 
lı malumat ~erecek va. 

Samsunda sonbahar 1 ziytıtte dnğildfr. MUz.ıı..e-
at yarışlarına dün baş-ı ıelerin bir hafta dilha de
lamıştır. vnm edeceği zanuo:u11• 

maktadır. 

Mağnisa 
Halkevi Da~cıf ar1 

f in~andiya Cumhurreisinin 
~eyanatı 

Ankaıa 16 (A. A) ~ 

Finlfüıdiva Cumlıurrt i~i 

grlıligiııi bilmemektedir. D • k • 
Fr,. -"'a 1a cro" c' ı 1 1 

Ankara 16 A. A. -
Manisa Halkevi daö-o 

cıları dün 1412 nıetre 
irtif aındaki l\1ağnisa 
dağına çıkmışlardır. 

1 

<lem iştir ·ı.d: 
"Rırnyanın mı~ de liiziın· 

j İP. akdettiği adeıııi tı)ca 

'iiz p:ıktıo::ı, riayet etle· 
c ~'ini uınııyoruz.. au.) ) o ı e- ı f '"k ._ .1 ! : 1" f 

ri len ingiliz tay- e.a. etztueıer. ne ~arcım 
yarecileri 

Ankara 1:3 (A. A.) -
Royt er bıld:ı irı.r: Bir ta
kım yeni lııg-U:z T:ıyya
recilerinin ve lıir rnikt:ır 

harp ı • alzf.ın )sinin F'nrn· 
s:t yı:ı gı.: ı ı •kte olduğ'ıı 

-b~kleoın~ktedir, 

Ankara lö ( A. A.) -
Dikili kazası ve Balike-
sir felaketzedelerine y:tr
dım için Ankarada yapı

lan faliyetlcr dı "ım et
mektedir. ;. l'. ıı ı içten 
alakası ilı r"'ıı• ı ril tııı ıııii 

biuı IlJiı ·' · 

bildiiilmoktcuir 

lzmir Usesi.n~en ayn
laca~ rzc~fer 

Anlrnr:ı 15 r A A ) -
lıruir li=-• ieı ı ,· , . · . r. ı.ı 
cak izci ' l'r y. ı ı <la ll:ı 

taya g;•t ·ı ~:'- t t iı... 

yapacaklardır. 

Umum Neşriyat ve yazı 

işleri Müdürü 

Si re ayar 

... r d' .v .ır ;n 
ıı ~ , ..... i \l:J dıaasında 

bu~ıluıştıır. 

A) Ekı'iltmPve konuJ:ııı i~ 
:-37500 lira keşif be<.lelİ 

)lidyat hükumet koıı:ı~' 
ikmalı ioşaatı. · 

B) Buna ait proje, ke~if 
şartname ve saire evrıı~ 
l\Iardin Nafia ınüdürlüg'İ1 

ve .\lidyat lfalmüuürlügUll' 
den 187 kuruş bedel nıu· 

kabilinde ~öı üh1 bilir. 

C) Eksiltme 20/10/H39 
tarihiııe ınüsaoif Cuoı!l 
gfiııü saat 10 da Midy:ıt 
ıııalınüdürlügü dair<•.JndO 
y.ı pılac:ı ktır. 

D) Ek:::iltme kapalı ı.arf 
u:-:ulu ile olaC'aktır. 

E) lfu,·akkat teruin:ıt 
uıikt arı 2812 lira 50 k,ll· 
ruştur. 

F) İsteklilerin 939 yılı 
ticaret odası vrsikası \'0 

Nafia nıüdürlü{J'üııden bll o 

iş içiıı ehliyet vesikası al· 
uıası laııwdır. 

, <J ) Teklif nıektuplarrnııı 

20/ 10/939 tarihinde \·e 
ek~ilt me saatından bir s:ı· 
at evvel komisyonu malı· 
8u8a makbuz mukabilinde 
\'Cril ıne:-i lfızımdır. 

l'o::itada vuku bulaca~ 
geçikmeler nazırı itihare 
alınnıaz. 1-4 

Mar~in Vilayet Daimi 
Encümenin~en 

~Ian.lin Merkezindeki il~ 

okullara alınacak 251100 
kilo kuru nw~e odıınu :ıçı~ 
ek~iltı 1t1 ye \'ıkarılııı•ştı r· 

){u\·akkat. ttnıiııat mıktarı 
rn lir.ulır. ihale8i 21;10/ 
:13U Cuma günü ·aat ıu 
d:J Mardin vihiyt•t maka· 
mında y:ıpılacaktır. İ8tek· 
lilerin gPlmeleri i!frn olu· 
nur. 14-lG 18 20 

Sı~hat ve jçtimai Mua
venet Müdürlügünden 

2G Biriuci T(·şrin 939 J:ı 
(ı)çık cksiltnıe ile) ihale~i 
yapıluıak üzere 600 Jirtı 

mııharııınen bedelle i k i 
l ' t ü vm üz tamir eltiıilecP.~
tir. 

Taliplerin şartn:.ımeyi gM' 
uırk üzere müdürlügüuıil· 
ze nıüracaatları il:in olu· 
nur. 14-16 18 20 


