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HAYDAR RUŞTU ÖKTE M No. 7979 EVK.AT 
Umum i Ne ı riyat Mlidürü S. D. S. D. 
HAM DI NÜ Z H ET Ç A N ÇAR 

Abone { Seneliii 1400_k_u_na_ı 
Pazartesi Sabah: 6,26 İftar 17,33 

Şartları ( Altı aylığı 800 kuruı 
Yabancı memleket ler için 27 liradır 

İDAREHANE : i kinci Beyler sokak. İzmir 1 
Tlf. 2776 Tlg. (ANADOLU-l2mir) P. kutuau 405 

(ANADOLU) Matbaumcla baaılmııtır. 

23 Öğle :12, 9 '( atsi : 19, 3 
Teş.evvel İkindi:l5,ll Imsak: 4,49 

Nüahaıı her yerde 5 kuruıtur 
Her gün sabahlan lzmirde çıkar siyasi gazetedir 1939 Günü geçmiş nushalar 25 kuruştur 

Bitler, ltalyadan da Yardıni isti yecelimiş! 
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Bitaraflık kanununun tadili projesi Salı günü reye konacak Bir Alman sahil muhafız gemisi mayine 
etti. Mürettebattan 65 kişi 

çarparak infilak 
öldü 

Hitler'in Plinı 
Ruzvelt, gelecek intihapta 
namzedliğini koymıyacak 

D . w w ki. 
emır Ve ateşsagnagı Şe, ID• Ayandan Andrevs, ambargonun kaldırılması lüzu.~ 

d ıh t f mandan bahsederek, Fransa ve lngilterenin beşerı· 
e su aarruzu • yetin hürriyeti için harp ettiğini söyledi 

.. -- 1' 

r 
1 TEBLIGLER ( lngilte~e üzeri!'~e .~~~~. A~.man tay-

Paris, 22 (Radyo> _ s abah tebli· yarelerınden hırı duşuruldu. Cephe-
ği~ece, tamamen sakin geçmiştir. Cep Ierde mühim hareket olmadı 
helerde yağan fazla yağmurlar dola
yısiy le harekat olmamıştır. 

Berlin, 22 (Radyo) - Resmi teb
liğ: 

Garp cephesinde topçu ateşi hafif
lemiştir. Fransız kıtaatının tahyliye 
etmiş olduğu Vart ormanı Alman or
dnsu tarafından işgal cdilmiştil'. 

o*o=---
Hor Belişanın 

beyanatı 

Alman t ahtelbahir fe .. i bir 1 veç vap urunu 
daha batırdılar. Bir den."z muharebesi oldu 

Amerikada bir milli birlik kabinesi ,.. ________ , 
lngiliz - Fransız 
Generalleri gitti 

Veygandın beyanatı 

"Muahede, akıl, iyi niyet 
ve dürüst! eseridir.,, 

Ankara, 22 (A.A) - 1\I~nılı:: -
ı<etimizi zh aret etmiş olan Ingiliz 
gurk ordu•u koıııutaııı orıreneral~ 
\va\•el \'e maiyeti ile Fransız şarkı 
Ol'(lusu komutanı orgener~ll \Vrıy
,(.":'.ıı~d ve maiyeti bu -;.ıbıı.h saat 

kurulacak 

Dost ve kahraman Tür 
kiye Bağdat y olu iU 

kapamıştır l 
8 de ve 8/ 10 da tayyarelerle ... ~n
karadan ayırmışlar ve Türk - In-

- Devaını 3 üncü eahifed~ - Amerika Reisı'.cum huru Bay Ruzvelt 
·----------"!~-- Vasington, 22 (A.A.) - Bitaraf- zak:ı-.'.l.t'. ü~~1~id .~tme~ lıususun~a ~u· 
Litv::ınyada siuih a ltı· 1 ı.. ka ıunuııa mtitenııik müzakereler halıflerm onumuzae~ı paz:ı_rtesı a~fl 

Harp muhakkak bizim za- - na alı nan l ar esna~ında demcıh!·at a) a:ıdan And rev3 hüJ:ilmet tarııft~rl.aı y!e bırleş~ e-

f ~ilahlara konulan ambargonun 1'aldırıl rinı beyan etnıış~:ı: .. erimizfe neticelenecektir bir keşif uçuşu esnasında Katınas, 22 (A.A) - l ?11 sını~ı ması tezini müdafaa ederek demiştir Ru.zvelt n<ııııudlıgmı koıı~ıy~ack mıP, 
Londra, 22 (Rad:}•o) - Alman tay- releri uçmul')laı•clır. 1ki Alman tayya- milli müdufaanm yeni planı mucı- ki: Nevyork. 22. (A.A.~ - Nevyork ~t!: 

Londra, 22 (A.A) - Bu akşam yareleri bugün ele lskoçya afakında resinden birini dii~iirmfüıle:r, d,ğerini hince altı ay talim görmek üzere bil· İ .
1 

.
1 

F b. . . rald Tribunenın Va~ıngton muhabın 
~~dyoda verdiği nutukta .lngili~. h.~r görül~üşl:r<lir. Yarım snat ~enım e- de kar.ırr11ş1nrclır. Alrmn esni.1sınd<L te~riııisanid.e silah altına davet edil- ·ad . 1 ~1.g1 teret 1 e kt ra~~~'-,u~~n~ 1~f~. ~11~ B. RılZ\·eltin amb< .,.ı:;onmı. kald~r~lma· 
B ~e nazı:ı B. Hore Belısha buyuk den hır alarmdan sonra fngilız tayya- -D•'\amı 3 ncü sah ifede - · t· · ) e ı ızam eme e 0 t t g .. . sm::ı müteallik reylerm \'erılme;;ını mil-
rıtanya ıle Fransamn askeri faali- -- mış ıı. v~J'.1 '. beşeriyetin s~lhn ve hurı:.ıyet~~- te~kip önümüzdeki reisi cumhur inti-

Yetlerini tebarüz ettirdikten ve har- An k !S\ ~ S\ p '~ kt o ~ o ~ ak Da ce. o e l!P ö 1"1 ıç:n e~a~ olan_ bır .. dav~l~l mucla.f,t.ı habatına namzedliğini koymıyacağını 
bin ne~icesine olan kati itimadını ifa- :,9l U ~ ~ ~ U U U U iii3J U etmekteciırler. Ege~· .şu~1dıkı an:ıbaıg~- ve keııclh•ine halef olal'~lk ali m:ıhke-
de ettıkten sonra ezcümle demiştir nun kaldırılması. bı.zı bıt~traf lıı: Yazı- me azasından Villirm Arville Doug-
ki: - -- --- yete sokmak ~f?ı bır .netıc_e tev!.ı<l. ed~- lası göstereceğini ilan etmiş bulundu-

< Günler geçtikç.e nazi Almanyanın 1 ı ı k Al ' cek olursa. duşunce "e :ıkıdel.eı ı \e sı- - u bild:rmektedir. 1 

kuvvetlerini mütemadi surette top,. A A e t a ya ya yasetleri bizimkilere tamamıyle. uy - gu~iezkfır muh·ıbirin anıi telgrafında 
lamağa devam etmesi ve zamanın s am a em~, ar l m n gun olan ~tı men:lekctle~·e karşı lııbraf B. "'nu,zveltin iki marnf cumhuriye~i-
Fransa ile İngiltere ve onun impara- kalmamngı tercıh .cderım.» . ıin istirakivle bir mim birlik·kabinesl 
torluğu lehine çalıştığını anlaması la- k k kt d l\f~~:.kerat sakın v~ ~~eknasak bır ~eı:kil etmek üzere yakında . kabinede 
zımdır. ar.şı apanma a ır hava ıçınde. devam ;tm~~tır. tadilat yapacağı haberi verilmekte -

Nazır bundan sonra Almanyanın Pazartesı umumı muzakeratın son d"r .,. 
kullanabileceği üç türlü metodu i _ günü olacak \'e salı günü Pitman pro-

1 
• 

zah ederek şöyle devam etmiştir : jesi hakkındaki teklif edilmiş olan tn-
Bu metodlardan biri müttefiklerin T:.. k s t . . .. b tl .. . d v tt . ., ,· hak dilat ilk defa olarak reye honıılacak- Danimarkada' casus· 

mevs;msiz bir taarruza geçmeleri ü _ Ur • OVye l Yl fflUnQS~ e er lnln e am e lg - tır. A\•an meclisi içtimaına niha~·et 
"d vermeden ev\·el mümkün olduğu kadar [ [ • · ' J " [ mı i olup boş bir ümittir. Zira ku - k d k. R t bl . ., . B ı · d h. . . k l a Jı' süratle revini verebilmek için bitnraf- ar a m ucaae e 

manda heyetlerimiz mün2~ip göre - ın a l us e ıg ı er ın e ıc te ıyı ar Şl an m j • hk kanunu la.vih~sının ayan mecli.si Paı·is, 22 (Rad"O) - İsveçten sonra 
cekleri zaman gelmeden evvel asker • d ı J 

l~rimizin hayatını beyhude yere teh ta~afın~lan ı::-nzak.eı·eRi işini~1• t~h' l~ Danimarka hükumeti ele Alman ca-
lık. eye koymıyacaklardır. Kara, de- St ı· H•tı k ki b. m'"ş ec;lı!n:esıne mut~al.lık olnn BaıldCj: t.ıl~- ,;usları hakkında t.:ı~iöat yapma"'& a ln ı ere açama r Cevap ver 1 rmnı reddetmıştır. . . . 5 
bızı:rd.e ve havalarda kafi bir dar~ ' l 1 • Barkley takririnin aleyhinde bul~- ~arar ver1mış ve bu hususta genış t er-
. ~ ındırmek olan dig-er metod baht p ,· . k b ı·· · t F l olaı·ak Ankar·a 1 h · t · ,.1 nıu tıbat alm ştır . ışıdir. Çünkü ga h . d Polon . ~ı.ıs, 22 (A.A) - Havas aJansı a u unü mevzuu~ahsederek di•yor sır yapmış ır. az a . nan ardan cıım urıye çı .n onary -
l"al l rp cep esm e . bıldırıyor: ki : ile Moskova arasındaki iyi münase- _ oo-=------

ı arda mevcut bulunmıyan Magı- B b . . . . b tl · d tt·-· · S vyet Rus k• B k•J• 
not hatt d d'" b .. usa ahkı Parıs gazetelerının tef «Von Papenle Hitler arasındaki e erın evam e ıgını o - A·vustur ya'nı n es 1 aş ve 1 l daf ı var ır ve u~man u mu - sı'rleri: ~ tt h a 1 etmiş bul unu • 

aa batı k k k mülakatın nasıl cereyan ettı·g-ı' bı'tta· ya resmı sure e ey ı -vetıerıe arına v arşı il.~li~.etıi .. uv- Le jurnal gazetesinde Fernand La a 
kendi . Yapacagı her turlu hucum urend diyor ki: bi malum değildir. Fakat bitaraf yor. . ş n n ş n::=\\ o ~ {i3f 
Şa k sı.ııe Pahalıya mal olacaktır. . . memlekeilerde şu intiba mevcuttur Berlinde çok büyük tesır yapan ~ U U U U ~ 
ra:ı taki fütuhat emelleri Rusya ta- cHıtl~r. şım~l~e. ve şarkta akisler ki Türk - İngijiz _ Framnz anlaşması diğer bir nokta, üç taraflı pak.tın is-
; ~da:ı; boşa çıkarılmış olan Alman y~pan ı~ı magl~~ıy.ete ~ğ;amıştır: bu muahedenin Demokrasilere hah- lam alemi tarafından büyük bır sem 

:ya erhn - Bağdad planından vaz - Fınlandı):a. ve~ Tu~k~ye mıllı presto) ~ettiği faydalar karşısında sasıran pati ile karşılanm~?ı . ve. Almanya - K ı k d ..., ki . ı v· 
gT~_çmk.ek tnecburiyetindedir Yalnız lerini ve ıstıklallerını müdafaa etmek B,,erlin üzerinde pek kuvvetli bi~· te- - Devamı 3 ncu Sahifede - ' o tu ego e erı e I• 

ur ıye böyle b" 1 1· b"l" için ayni derecede cesaret göstermiş 
di Dost v k ır eme e yo aça ı ır- 1 B ik" .. 1 · .. e ahrarnan Türkiye bu 0 bulunuyor ar. u ı cum e geçen 
ı:~ enerJı ile kapat t I k ~ . hafta zarfındaki diplomasi faaliyet- s• ı . k t • f k ki d 
::~~~ ahdYalde halis ~lt:~fi~~miz 0e[ terinin mahiyetiktni md.üke1m1.tml el. suret- ıvas vagoıı - o omo ı yana so a arın ' a 

a ev.tm ediyo. te hülasa etme e ır. ı erın, an-
B .Hore Belisa bu~ ··t k" d !aşmalardan sonra derin bir inkisara ld 

nizde ve havada.lci v~ n:ıu te.a Aıpl e- uğradığı muhakkaktır.> ato•• lyesı• açı ) -----------
hücumlarının ln ·ı zıye 1 man ·· 1 ffı /k " . Ş • da .. g1

. terenin kapıların Lcien Bourgues şoy ~ yaz!yor: Q f yaşasın UŞnıng, yaşasın 
k .. n r0k .. ~~.ha. muhn:n zar arlarla üs- «Filhrer garpte mühım b~· askeri 

urtüldu_gu_nü söyledikten v d P . harekete atılmadan evvel dıplomasi A f d · b ., J · 
fonl.arın gayretini ve tesanü~üno;~~: meydanının bazı vaziyetlerini kati- SİVAS, 22 (Hususi)_ Erzurum hattının aGılış töreninden dönmekte VUSf Ur ya•" zye agırtyOr U 
ırttı.kten sonra devanı etnıişt· . yetle bilmek arzusunda bulunuyor. '))an Vekiller ve davetliler bugün sabahleyin Sivttsa geldiler. Sivasta yeni Londr:ı. 

22 
(Radyo) _ Deyli T~l: ningi, bundan bir kaç gün evvel vı. 

lif~ı~lerin üçüne~ metodu sul~· tek- Türk _ İngiliz _ Fransız muah~des~ vapılan lokomotif ve vagon atölyesinin açılma töreni parlak merasimle g:caf gazetesinin Cenevre muhabırı yana caddelerinden birinde gör . • 
dığı r~ Yapa~ak ~uşman.ın içine dal _ Akdenizde ve Balkanlarda . v:a~yetı v~p~~dık Bir söylev veren Münakalat Vekili Ali Çetinkaya ezcümle ele - L~diriyor: .. düm. İki koltuk değneğine dayaha-
ıını ac.era an u s~yede kurtulma.- değiştirdi. Alman diplomasısı v os - mış 11' i; Vivanad:ın Ceııevrey; _gelen; s~- rak yürüyordu. E,ki kaı·ısının meza. 
de ~mın etmektedır. Verilen söz_ kovada yaptığı entrikalara ragn:e~ - Şeflerimizin dahiyane sevk ve idareleri altında her gün yeni eserler .. · "tinı·ıd edilir, selahl\'ettar bır rını ziyarete gittiğini öğrendim. Şuş 
b' ı1;1-rmamak esasına dayandıkç .. 1 bir mağlubiyete uğramıştır kı ~ı vücude getiriyoruz. Bu atölyede va~onlar inşa ed_ileceği ~ibi, loko1!1~tifle~ ~~~eil~ gÖrüşdüm. Şuşnig ·hakkında ningin etrafında nazi hücum bölük· 
n~~a~ sMulhhtekljfi nazarı itibar a a~ ~~n~rop tarafıngan hazirlanant.gkarıp 'k1e esaslı surette tamir edilebilecehkt~ır. Yalndız teEsısakitınh .vudcudet~etırılmesı sunları söyledi: . ]erine mensup askerler vardı. 
mızd · u asamahn bizim tarafı _ planların değiştirilmesi zarure ı en- afi değildir. San'atkarlara da i ı.vaç v~.r ır.. s ş~ ır e aç ıgımız tek- · Avusturyanın eskı başvekili Şuş _ Avusturyanın eski başvekili Şuş .. 
Yiki :-e~ d_u~durulması için Nazi taz- d ini göstermiştir. Diğer tar~ftan .. Sov nik okulun yetiştirdiğ"i elemanlarla. ~u a.tolye ı~l~mege başlıyacaktır. ning yoldan geçerken halk şöyle ha· 
nizanıın dıdıne. k1;11'ulmuş yeni bir Yetler Almanyaya karşı hır muz.~ - Şimdi göreceğiniz mü.e~sese, mılletın t~kclır~ne. arza değer biı eser- ğırıyordu: 
vardır. teessüsü teminatına lüzum heret siyaseti tatbik h~susu~_da mu.~- dir. Şimendifer manzume;;ını tamamlıyan hır tesısdır. Bunu millete karşı Yeni mebuslar - «Yaşasın Şuşning, yaşasın, A -

Nazır H'tı rit bir gayret göstermıye mutemayıl iftiharla ifade edebilirim. vusturva !..> 
hatıranı~ . k erden kalacak yegane görünmüyorlar. . B. Ali Çetinkaya, Sivasın milli ku~rtuluşu~uzuıı ilan edilen tarihi bir Ankm·a, 22 (Telefonla) _Kasta- Şuşni~gin şimdiki karısı kontes Ve-
ları, gizlili} e~celer, temerküz kamp İzvestia gazetesinin makalesı, ~us- yer olc.luğunu, şarkın kapısı .. l.>Ulundu.gunu, hır çok hatlarımızın huracin moni mebusluğuna namzed gösterilen ragona da Alman hükumeti tare.fın-
ırklararası ~~ ~ta, Avrupa üzerinde yanın Almanya ile dünya ve. ahıret birle!:ıliklerini söylemiş ve mue::ıse~eyı açmıştır. B. Rauf Orbay ile Urf.l melıuRluğuna dan tevkif edilmişlir. Kontesin suçu, 
!edilen nıenf nı uya~dırmak için sar birleşmediğini ic;bat etmektedır.» V\)killer, ak:-<am üzeri Ankarcıya hareket etmişlerdir. namzed gösterilen mühendis Razi 8o- devlete hasmane harekette bulun -
-Devaııu u~ fa~lıyet. ve dini iti - Genevieve, Taboui-. Oeuvre gazete yer ittifakla seçilmişlerdir. maktu·. 

ıu:ü aahifede - sinde Von Papenin Hitler tarafından 



ı-------------------~~~~~~~~~~--~~~-. 
r ~AH!FE: 2) >--

Am rika Yahudi 
kolonisi 

ita/yan haberlerinin 
asılsız olduğunu 

Rus -. Finlandiya 
müzakereleri başladı 

Finlandiya hükumeti durmadan 

Romanya 
matbuatı 

ahtımız htıkkında se· 
vincli va%ılarla dniu1 

' -

23 T. evvel 939 Pazartesi 

1 Vilayet Haberleri. 1 
LIK MAÇLARI 

Altay·Ateşspor 4·4; Demirspor-Dô 
ğanspor 0-0 berabere kaldılar. 

bidiriyor Bükreş, 22 (A.A.) - Hariciye ııa- Dün. Alsancak sahasında birinci ı bilhnssa birinci devrede kendilerin, 
Roma, 22 {A.A) - Stefani ajan- askeri tedbirler alıyor zırının gazetesi olan Timpul, Türk - devrenın lik müsabakalarına devam den beklenen oyundan daha g!.izel 

sı bildiriyor: Fransız - fngilig muahedesi hakkın- edildi. Saliac.la çok az seyitci var- bir oyun çıkardılar. Ve S:ıimirı, 11 .. 
Beynelmilel yardım teşekkülleriy Helsinki, 22 (Radyo) - Finlandiya Finlandiya müzakereler· hakkında da neşrettiği makalesinde Romanyanın d o yasın pa c1 tt ~ t k ıı 

le İtalyan hilkiimeti arasında İtal - hükü~e.ti, vergileri artırmağa karar v.erdiğf bir haberde Finfarldiya mu - r~smi noktai naz~~ını a~settirmekte- ı. Y~nlar ikinci takımların karşı - reyi gaii~ı-~1:~: bl~~d~l~r~o e dev• 
yanın şarki Afrika topraklarında Vermıştır. Fazlalık tamamen milli mü- rahhaslarından Slcyalbt lideı~i mali- dır .. "Makaletle de~ıhyor kı, bu mu~he- laşmas:yle ba~Jıyrtcaktı. Fakat Ateş İkinci devrenin beşinci dakika_ 
bir ~·ahudi kolonisi tesisi için bir pren dafaaya hasrolunacaktır. ye nazıı·ı Tannerin.ı. Stalini çok ya - denın Ruı:ıraya aı~ olan kıs~ı şark.ta ve Doganspor takımlarını çıkarma - sında te.krar Saim güzel bir vuruşla 
ı::·p anlaşma~ı yapılacağına dair ola- . Londr~, 22 (Radyo) - Röyter A- kından tanıdığını yazıyor ve dlvor su~hu tarsm e.~ebılecek _m~luret~edır. dı~lnrınclan rakipleri Alta~' ve De- Altayın ikinci golünü kaydetti. Bu 
ı·ak şu giinlerde ecnebi memleketler ı~hsına gore F:nlandiyada askeri ted- ki, 1917 de Staliu Finlandiyaya Üti- Türk - Rus .mu~a~erelerının ınkıtaın- ~ırspor hükmen galip addedildi. Bi- golü ayni oyuncunun 13 üncü daki _ 
ele çıkarılan şa~ inlar 'Hiç bir esasa is bı~le~· deva_m etmekt.edir. Vivoı.da ca ettiği vakit Sovyetier birliğihin d:m sonr~ bıle ıkı meml:ket ar~.sıntl~ rınci tnkıı::-ıar mnsabakaHırı, golstiz kada kaydettiği 3 üncü sayı taki) et
tinad etmediğinden katiyetM tekzlb trtuhım tahşı.cla~. ~apılmakt~.' 1!1otorıze ~inlandiya istiklaline ri:ıy~t edece - kı d~stlt~~un bo~ıılm~dıgını tey ıt e~- geçen, Doganspo.r - Demir.spor rn - U. Frtkat Altayırl bu sayısından 1son-
olunmaktadır. kıt~at modeın ~ıl,lhlarla muceııhez ol- gini vadeylemi~ti. Taımer tahriri o- ler:ıe~tedı!. B.? .~ıhet ıse Rıısyamn ~e kımlm ının maçı ıle başladı. Bu ô.vun ıra hare'kete gelen Ate liler 25 inci da 
/Vlacarı·standa p ası·f du~~ h,~ld~ h~ıducll_a!-a seYk. edilmek- larak yapılmış olan bu vadi itina ile Tdhr~ı~·enın butun ~o~şula::ım .!at~ın da Demirsp~r. ta.kıhu gerek Oirinci kikada kazandıkları şpenaltıdan ilk 

lYJ ı tedıı. l• ınlandıya sılah fabrıkalart da muhafaza edivor ve simclı" berabe - e ebılır. l\fuahedenın ımza.,,ı Turkıye- ve gerekse ıkıncı devrelerde İzmir gollerini .,,.apt l r O t . 1 t 
gec l' ·· d .. r· · J kt a· · "" y· cen bi şarki A ·rup n s lh · ., ı 

8 
r a' a ge en op korun mo e 1 gun uzu ış eme· e ır. rinde Moskovaya götürmektedir. 1 u . ' ası 111 u un- şamP.ıyonuna karşı bütün taiıminleri tekrar Ateşlilerin ayakına dü tü ve 

Londrn 2tt (Rad,·o) _ Finli\.ndiya drı fanl bır rol oynamaktan menede - alt ust eden fevkalade bir oyun oy bir d k"k t•kt "k" ş . 1 

Btıdapeşte, 22 (Radyo) - Bu haf 
ta l\I acaristanın bütün şehirlerinae 
pa.-if korunma tecrübeleri yapıla -
caktır. 

Eski Suriye reisicum· 

Rusva mü~akerelerf başlı:unı!'>tır - ıı mez. Bilakis bir sulh ve bitaraflık si- nadı. :;\'!aç imtidadınca gol için fı; oldu a A~ a. geı~ ~n soı·~r~ ıhınkcı g? 
~Ioskova 22 (Radyo) -·Fin.landi B } •k •• •J yaseti takip eder. Bütün Balkan ve satlar yakaladi Fakat muhacimler· - f tb. l ~şın ı tıncı go unu.' a l~mıkn 

ya delegas}~onu bugün gelmiştir IIe~ e Ç1 a muınessH- Tuna mcmleketlerinifi tesanüdü ve tecrübesizliği buna imkan vertnedl~ u cli?ğin.~zaümaüınal rot uk~ayırtf• o ııra. 
d tlu] U

•. a~eb tl . h 1 d Til D - ı. ver uç ne go a ıp e ı 
yeti, haticiye komiserliği müsteşar - ı • A • k d ?8 . < ~ ? · . ~ erı l su.sun a r- .oganspoı·a gelince çok durgundu. Takımlar ü u e kaJdıktıı~ sonra lar~n.dan Potemkin ile Finlandiya efl ffiefl a a ~~~~~un ıştırakını pek tabıt kılmak - ~ıl~_assa forvetl~r top.u. ayaklarında oyun bütün sJrat~ni kesbetti. 37 in· 
sefırı karşılamıştır. . . Vaşington, 22 (A.A.) - Buraya Rt;mania gazetesi bu muahedenin o~~u::~~~ v_:ı.kıt ~eç:rıyorl~rdı. O - ci dakikada Saim iki müdafi arasın-

Delegasyon, yarın Stalın ıle l\Iolo- gelmiş olan B. Van zeeland Amerikaya Akrlenizde emnfreti ve sulhu mubafa- Y t k ~ı ı:etıce~ı Demırsporun dan sıyrılarak topla beraber koşar-
tof tar~fından kabul olunacrtk ve beynulmilel mülteciler komite.sinin z~ için bir tedafüi pakt olduğu müta- ge~ç a ımı ehındedır. ken Ateş kalesi önünde çelme ile dü-

Bağdad, 22 (A.A.) - E~ki Suriye n:ukabıl iartlar dermeyan edecek - miizakerelerine iştirak için gelmiş ol- lensındaclır. Bu gazeteye göre mezkur ~ oy~nu Altay -. Ateş_ takıtnları- ş~rüldü. Hakem öu cezayı da verme-
cumhur reisi :Mehmed Ali bey Abit 69 tır. duğunu beyan etmiştir. Eski Belçika muahede ötedenberi sulh ve halisane ~ın arşı a~ması takıp e!tı. A.lt~y ta- dı. 4~ ıncı dakikada tekrar Saim gü-
yaşında olduğu halde fücceten vefat Amsterdam. 22 (A.A) - Telgraf başvekili B. Theunis de Avrupadan bu- bir bitaraflık sivaseti takip eden Ro- kı~ı !eçen hafta oldugu. gıbı tam zel bır kafa vuruşu ile dördüncü go-

huru öldü 

ctnıiştir. gazetesinin Helsinki muhnlıiri Rus~ r.:ıya gelmiş ve gazetecilere beyanatta mnn~·aııın har· 'İ Riyaseti üzerinde mü- a r0~Bnu :;ıuhafaza 1 etmıyor~u. Bu lU kaydetti. Son dakikada bu role 

H 1 
h_ulunarak vazifesinin Ametik'a ile Bel- e:;sir olmıyacakbr. ~u~n~une:ı~ er .. 0!~atı mıyan hır kaç Ateşspor da mukabele etti. Ve bu su 

l·tıer, talya ve Rusya- çık~ ~F~sın.dak! iktı~adi ve ticari ~iya- Üniversal ve Urentul gazeteleri de y yennı ışgal eden gençler retle oyun 4-4 berabere bitti. 
setı ıslah ımkanlarını araştırmak ol- keza Rom~n;vanın saRm1'~ bitaraflık 00

-------

duğunu söylemiştir. siya~etini tebarüz ettiriyorlar. Izciler~miz Ankara·I ru··ıu··n . 
d d 

. t• k Aı· l , h ı. Belgrad. 22 (A.A.) - Yarı reRmi pıyasası 
an yar ım ıs ıyece ma!l c.r.n ze DCI Yu~oslav gazefesi Politika diyor ki: svya clüst·n Balkanla~da ve Akdenizde bu gün ya gittiler Hazırlıklar devam 

İ ~ U mevcııd vazıyete nazaran Ankara mu-
. PA~ S, 22 (Rndyo) - Havas Ajansına göre harp devam ettiği tak- Paris, 22 (A.A) Berlinden rıhedesinin hiç biri tatbik mahalli bu- İzmir tecim ve erkek liseleriyle '• clıt'de Hıtler Rusya ile İtalyaya miira caat ederek yardım isti~·ecektir. Stokholma gelen hnbereler nazaran ltımıvacaktır. bölge sanat okulundan 148 izci dün eaıyor 
Vilnoda bı·nıerc~ Yahudı· hekı_.ı·vor İngiltcrnin muha:-;amatı tatil edebi~ Ciinkil İtalyanın ve Ralknn memle- sabatı.ki Afyon treniyle Ank~rnya Tütün piyasası hazırlıklnı-ı devam 

- i leceği hakkında Alrnanyada mevcut l<~tlerinin müslihane hattı hnreketi gitmişlerdir. İzcilerin yanında beden etmektedir. E\~V~lce de yazdığınlız 
KADNAS, 22 (A.A.) - Letonya kızılhaç teşkilatı, halihazırda Vilno- zehap Anb.ra ınuharle"inin imzası "ayesincle Avnıpanın bıı kı~mında tıım terbiyesi öğretmenleri vardır. Cum gibi piya~a. lıu yıi da 15 ikinci tes-

c1n on binlerce Yahmli miiltecbinin bulunrıukb olduğunu haber vermek- üzerine suya dii~mü::;tür. Türkiye ile lıir '>iJkunet hüküm sürm ktedir. ~uriy~tin o~nlt~ncı .yıl dönümü şen - rinde açılacaktır. Yerli ürünler şir-
teclir. Polon~ a yahudilerinc müzaharet için teşekkül etmis olı.m Amcırikan yapılan muahede bu zehabı ortadan 00000 lıklerın~~ '_I'ürkıyen:n her t_ara~ın~an !.eti Ye ~eri tütün. kumpanya!!:mdan 
federasyonu mültecilerin gerek muhacereti ve gerek iaşesi için vardırnda kaldırmıştır. 48 ~aattenberi Berlin - M • • [ g.elecek ızcılerlc geçıt resmıne ıştırak başka dıger Amerıkan tütün kum -
bultınmağı \'adetmiştir. Bu maksatla burada beş yahmli ve 31 Lllvaııyalı de vaziyet fevknliide değismiştir. aıınoyu Reçen1ez er tırak e~ecek ve sonra Hatay tetkik panyabr ve bazı tütlln tüccarları, 
~ızada~ milreıckep muhtelit bir komite te.kil eclilmi~tir. I.ıitvmıya mehafili Alman matbuatı lngilterc aleyhinde Lomlra, 22 (Radyo) _Meşhur İn- seyahatıne çıkacaklardır. eksperlerini tütün istihsal rnıntaka -
Amerıka federasyonunun Litvanya lıüdcesini ağır bir yükten kurtarmış ki şiddetli neşriyatını tekrar ele ul - giliz muharrirlerinden Gardin, Opqer- Bn 'ediye B k .. t' ı· 1,: l:ıtın.a gönderil?1iştir. Ek~perler, 
olmasından dolayı memnuniyet izhar etmektedir. mıştır. ver gazetesinde çıkan bir makale:ıinde "' aş a ıp,ıl»f tesbıt muamelesıyle me~gul olmak -

B 
1 •k •• • d Yi [ d • diyor ki: .. Haber aldığımıza göre, belediye tadırlar. İzmirdeki bazı ~u.mp::ı.nyala. 

f!tÇl Q Uzerzn e UÇQn tayyare ugos avya a yent «t lmanler, l\ıla3ıno hattını yaramı- l;aı::kAtibi B. Ali belediye 'Zabıta mil- nn memur ve eksper1eı2nı azalttık 
BRÜKSEL, 22 (A.A.) - DUn öğleden sonra yüksek irtifada uçan radyo istasyonu y~eaklarım .. anladıktan}'IOnradır ki. İn- fettisliğine nakledilmiş, belediye ya- lar~. h~kkında çıkan ş~yialar doğru 

ve Fransaya doğru gitmekte olan bir ecnebi tayyaresi görülmü ·tiir. Bu gıltereye .hucu~ etmege başlamıslnr - zı işleri mUdürlUğtlne de, varidat mü ~egıldır. Ekspe~ler, pıyasa ~çılıncı 
tayyare derhal Belçika tayyareleri tarafından Fran~a hududuna kadar Bt>l.f"rn<l. 22 (A.A.) - Maribon clır. Ilcikı ıie hır takım muvaffakıyet- dUrlyeti uhdesinde olmak üzere ve- 1-..umpanyn ve tıcarethanelerı nam1' 
takip edilmiştir': Bu tayyare yoluna d~vam etmiş ve bu esnada. Fı·ansa. <ıchrindP bir radyo mürsile i>ıtasyonu ler elde edeceklerdi~. Fakat ne yaptır- kaleten B. CelAl tayin edilmiıtir. na sat.~n .. alacak~arı tütünleri, şimdi .. 

ihdas edilmesi derpiş edilmektedir. larsa yapsınlar, netıce elde edemezler. E . k den gorup tesbıt etmektedirler. 
tayyare dafi kuvvetlerinin top ateşlerinin sesi işitilmiştir. srarcm 

yeni Çek hükumeti kuruluyor Rus-Alman Tı.oco ..... aret muah :'.desı· Keçecilerde esrar satan sabıkalı Tramvaydan diifmü"ş 
_ küçük Hüseyin suç üstü tutulmuştur. Ali Osman, Hasan ve Hamza ad· 

Sabık cumhurreisi Beneşin yeni hükunıetin • " Ayni yerde Kastamonili Zevnel Sö - larında ÜÇ kişi, evvelki gün tramva· 
ImzalanıyOT zende adında birinin tize~inde 32 ya binerek Karantinaya giderken iç-

reisi olacag"'- söyleniyor sı.ı.ntigram esrar bulunmuş, su ... ıu, va- 1 ind"" Ha t n d Lon<lra, 22 (A.A.) - Sunday Eks- Paris, 22 (Radyo) - Berlinden kal·ınmıştır '$" ., er ,.,,n roza. ra way a uyuya 
LONDRA, 22 (A.A.) - B. Benes Fı-ansada kı!'a bir mi.idtlct kaldık- pres gazetesi Almanpnm ablokn~ına haber veriliyor: ' · kalrnı~, iki arkadaşı mektupçu du -

tan sonra Londn\ya avdet etmiştir. Yeni bir Çekoslovak lfükümetiııin teş- d ir neşretf"ğ" y"7ıcla Rusyanın Alman Ru~ra ile ticaret muahedesi bugün- Araba kazası rağında inmişlerdir. Hamza, Karan-
kili nıutasan·erdir. İyi malumat almnktu olan meh1ıfil B. llene!";in yeni ',ya f· zla m~.hsullerini ihraç etti~i !erde bitece>ktir. Akdolutıacnk ticaret tina polis karakolu durağında uy~n-
hi.ikümetin riya etini kabule davet edileceğini söylemektcJir. Yeni bükü- fnı .oluı sa hile zah_ire, m"uen, u·üLre muahede~ı· Berlı"nde ı"nıza e(lı"J•>ceJ~tı·r. Karşı~·akaCla Soğukkuyu mcvkiin- mış ve arkadaşlarının tram,•ayda ol-

t 
· t· l Lo d d l t d kt" - ,., '" • de aral.ıacı Süıe.vman idaresindckı· c·ı- nı· dıkları gö ü h"r k t l l" 

me ıç ımu arını n ra a a;: e ece ır. bakımrndnn yapacagı yardımın tesir- Bu mi.ina.::ebetle Rus\·a ticaret kon11·- a nı r nce ... e e 1a ın-

1 
. l . . d .., . . l 1 ·-ı k 1 - .. ı kt a· l . • rabaııın arkasıııa takılan ~1e\J~üd de bulunan tramva:Ldan atlamış, ba-

{_. · ...... ~ J l fJI& ,,.,,, n " ıa ••••....:dlı+ •a&··-·• ıuwıywın.- '.>' ı• " şın an ve sol gözünden ağır surette sım Prınl ogıştıren n'aroar ma.Jı ... l sarı 1 a~wa ll1l soy eme e ır. ı;eriği müsteşarı Berline gidecektir. kızı 3 ya!':Jnda ııreıaAh"t Du··zakaı·, te- d 
T 1 kerlek altına dilşerek ayağından ya- yaralanmıştır. Yaralı, hastaney~ kal 

naz~r~~~r1~~J~iı;:a$~~~A~ensupP~ı~tlkY~~~!r ~!b~~~~i~~~e~r~~~~~~t~~~ .1 ~.y~a~e sineması 1::;7;:(~'n3646 I ~~~~t~. . . . m c~;!1}w1ştır. 4 , 1 

ı·en isimlerini Macarlaştırmağa katar vermiştir. 26 Bırıncı teşrın perşembe gilnünden itibaren Şarkın ses kraliçesi ı'1 Butuıı Jzmırlılerın m<'rak ve heyecanla bekledikleri muazzam fırsat 
y U g 0 sla VY a • 1 [al ya ara S l 0 da ti C afet radro bülbül il kıvr•k liihuti sesli Bugün matinelerden itibaren 

h d 
• • l d ÜMMÜ GÜLSÜM'ün ELHAMRA İdaresinde Milli Kiltüphane Sinemasında 

mua e esı ımza an ı ş AH Es ER ı Marıe Antoınette 
RO:\IA, 22 (A.A.) - Burada bulunmakta olan Yugosln.v ticaı·et heye- u·· MI. T ŞARKISI 

tinin !talyn ile bir itilaf akdetmiş olcluği.l ülldirilrnektetlir. Bu itilafnarne 
harp çıknlıclanberi hayli müteessir olmuş olan Yugo.,,lav ticaretini teshil « N E ş 1 D E I E M E L » 

ŞAHESERLER ŞAHESERİNİN 
F R A N S 1 7; C A ve 1 N G 1 L 1 Z C E 

edecek mahiyettedir. Her gece 9 süvaresinde ~·!ısır yıldızı muganniye ve rekkase madmazel 

Dresden ismindeki Alman gemisi K J Ki 

:Kü!ıhalarım çok büyük fedakarlıklar mukabilinde getirterek yalnız 
4 gün 23 birinci teşrin Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşetnbe günlerinde 
takdim ediyoruz. 

SEANSLARA DİKKAT 

yola çıkmış 
Büyük bir saz heyetinin iştirakiyle bu güzel programı bizzat 

tezyin edecektir 
23 Birinci Teşrin 939 pazartesi ve salı günleri 

HARP l\1UHAB1Rt: 2,30 ve 7,15 de 
MARİ ANTUANErr - İngilizcesi: 4,30 ve 9, 15 de 

Ş1KAGO DE CH1L1, 22 (A.A.) - Dancazzo Sessa vapuru bu sabah 
sant dörtte açık denizde bütün ışıklarını söndürmüş olduğu halde seyret
mekte olan Dresteh adındaki Alman gemisinin kendisine yana~mış oldu
ğunu telsizle bildirmiştir. Burada, Drestein dUn Valparahıoda Magellan 
tal'ikiyle Avrupaya döneceğini haber vermiş olduğu halde şimale gitmekte 

Bugün 3 - 5 - 7 ve 9 seanslarında 
25 Birinci Teşrin 93~çarşamba ve perşembe günleri 

HARP MUH~.BlRİ: 2,30 ve 7,15 de BRODV AY SERENADI 
MARİ ANTUANET - Fransızcası: 2,30 ve 7,15 de 

.AYRIC : Türkce jzahh: FOX .TURNA DE: Avru a FRED 
OYNIYANLAR 

ASTA/RE -GINGER ROGERS 
il 7 

olduğu söylenmektedir. 
fi 

5 

•• .. ISLAM T ARIHI~ ..... ~1-
1

·11ı 

1 Hz. Muhammed 
• ~YAZAN: M.Avhan..-, ....... 11 

bir ettirmekliğimf, mülk ve millet i
çin daha hı:tyırlı olur. 
Şah. merak içinde idi. Yerinden 

kımıldandı: 
- Ne? Sen de mi rüya gördün! 
- Evet!... 
- Emrediyorum, anlat bakalım o 

-27-
- Athan şahım, şev'ket!Ofü !.. Ben-

deniz aciz bir kulum. ne olmuş, ne 
var ki, ben işiteyim? 

- N'e mi olmuş; daha neler ol -
s:un? Bizim sarayın şehnişinleri yı -
kıldf. Havzı sultan kurudu. Semave
yi su bastı. Daha neler olacak? 

- ....... . 
- Söyle bakalım, bunlara ne ma

na verirsin? 
l\Iecnsi ihtiyarın gözleri fal taşı 

· gibi açıldı. içinden; 
- Şeamet! 
Diye mırıldandı. .. 
ÇnnkU herif; bu hadi'Selere tyi bir 

mana vermemişti. . Üstelik: ııyni ge
ce kendi gördüğil bir rllyanın şekli 
de, kendileri için, korkunç bir mana 
tnsıvordu. 

ş:mcli şaha ne ~evııp verebilirdI. 

rüya nedir? Haydi, çabuk anlat! A
teşe tapanların reisi korka korka rü

İran· ~ahı; muuzzam ve muhteşem y9.Sını nnlattı ! 
tnhtından bütün asabiyet ve dehşe - - Öyle bir rüya ki Şahım şev -
tiyle bakıyordu. Bunları, hayırlı o - ketlunı: hayrete değer .. Bir sürü de
lnrak tabire kalkışsa ... İyi... Ya ak- ve bütün heybetleriyle kükremiıler~ 
si çıkar.sa? Kellesi havada uçacak di. 
değ'il miJ:di? Dicle nehri kenarında ilerile,ı.•ip 

Ya doğru.,;urtu söylerse! Mesela; duruyorlardı. Bir oe baktım ki; ar
- Bu hadiseleri, İran devlet ve kalarından atlnr geliyor. Bunlar ka

ltışmetJ için, Mecusilik için iyi te- milen Arap atlnrı idi. Bu atlar niha-
lakki etmiyorum. yet Diclenin sularına atıldılar. ytize 

Derse ... Ayni akibetin belki daha ylize suyun bir tarafına geçtiler ve 
korkuncu ile karşılnşmıyacak trtı topraklarımızı çiğnemeğe ba~ladı -
idi? Muhed Mubedan; kurnaz, des lar. 
sas bir herif idi? Nuşirevan 

- Aman şevketh1m - dedi- bu öy- - N~e-eeee? 
le bir h~di8e ki, manası ve hikmeti Diye h?.ykırdı .. 
karma karışıktır. Bunu Çakirleri teş - Topraklarımızı mı çiğneyor -
rih edemem. Çünkü ayni ztımanda lardı? 
bendeniz de garip bir rüya gördüm. - Evet şahım aynen böyle gör -
Binaenaleyh cilmlesinin; hnkiknten clüm .. 
bu işte daha seliıhiyettnl' birine ta - Aı tık şaha adaınakı!.ı merak sar -

mışıt. Bütün bu harika ve rüyaların, metine (Sarasın Arapları) bildiril - Çünkü bunlar çok bliyilk ahvalden -
kendisi, kendi taç ve tahtı, kendi mil di. Bu hükfimet; !randa hükümdarlı' dir. 
letinin din ve mezhebi için birer şea- ğı işgal eden Saranı sülalesinden -Şu halde ne yapacağız? 
met işareti olduğunu anlıyor gibi evvel Orsasiler devrinde kurulmuş- - Benim Biruşşatnda Gadiye ka· 
idi. Fakat bunları sarih ve kat'i ola- tu ve ve oldukça müterakki, medeni sabasında Satıh namında bir d::ı.yırrı 
rak tabir ettirmek istiyordu. bir cemiyet halinde idi. !Ipıi, edebi- vardır. Kendisi meşhur bir kahindir, 

Hemen divan kuruldu... Mesele yatı vard1. Bu hükumet halkı milad- gidip kendisini göreyim ve bunları o
görüşüldü .... Divandaki rüesadan bi- dan bir buçuk asra yakın sonra, Ye • na hallettirelim. 
ri; menden gel~n Egedilerle; Kudaıler Nuşirevan; hıristiyan k§.binin ee• 

- Şahım -dedi- endişe ve telaş ede ve Mekkeden gelen bazı kabileler - vabını muavfık buldu .. 
cek ne var!... Bunları halletmek için den teşekkül etmişti. Şimdiki Kilf e - P~ki, d,erhal. hareket et! 
kolayı var!... şehrinin biraz yukarısında Hayr-e Abdulmesıh; bit gün sonra yola 

- Nedir o çare? şehrini, bilahare de An bar kasaba - çı.kiı ve Şam cihetine doğru il erile -
- Hnyre hükumetinin reisi Nu - sını kurmuşlardı. Hayre Egedilerin ~eğe b:ışiadı. Fakat içinde büyüle 

man ibni Münzire ı·eisinin payitahtı idi. Kudailer ise hır endışe vardı: 
(Bu adam, bilAhare !ran büküm_ İranilerle geçinememişler ve Suriye Ya dayım uğradığı hastalıktan ve-

darı tarafından idam olunmuştur Se havalisine hicret etmişlerdi. Bu su - fat ettiyse? 
bebi de, şahın fatemlş olduğu gUzel retle o h~valide, lrana tabi olmak Hakikaten bu endişe yerinde idi. 
kızları, şahın Mrayına gönderme - üzre Egedıler kalmıştı. . O takdirde ne yapacaktı? Şahın ası:ı--
miş olmasıdır. Bundan sonra hüku _ Hükfimet reisi Numan; bu ıdare- biyeti her felaketten betterdi. 
met, tamamen İranlılıtrın eline geç- ~·i derhal yerine getirdi. Ve Abdül - Dayısı da kendisi gibi anası! Ye~ 
mlş, ve Hayra lı-anm bir vilayeti ha- meflih namında bir kahini, şaha gön nıenli idi. Kendisi CeziretU1arabiri 
!ine gelmiştir.) İrade buyurunuz derdi. Numan da ı kahin de hıristi- en kudretli bir kahini tanınıyordu. l:Jl 
}{endi nezdindeki kahinlerden birini yandılar. Kahin de Abdülmesih az la kaydı şart herşeyi olduğu gibi g1'f 
huzura göndeı• inler. zaman sonra, ,ahın huzurunda bulu- düğO söyleniyordu. 
Şah divand!ıkilere sordu: nuyordu. Şahın anlattığı hftdiseleri Fakat müzmin bir k~mik hastAb· 
- Ne dersinfz, münasip mi? dJkkat ve hayret içinde dinledi. Ni - tina tutulmuştu. Kemikleri bu ha tb.· 
- EvPt. "''t't. miinasintir. bayet r.evap verdi. lığın tesiri altında gUnden gi.ıne yil• 
- Çabuk bir elci cıkarılsm. - Mazurum ahım, ben böyle Oç muşıror, eri~·ordu. 
Şalım iradesi; derhal IIa.rre hükO- mühim htLdiııenin manasını bulumahı. -Devam e:cl(!cek-
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23 T. evvel 939 Pazartesi (ANADOLU) •. 

Prenses O.ga Ameri.w salıillerınin A anları h ya i ! K:!~:ra7;;ta ı_ı_A __ D ___ -=--=--· 
Go··nallu" h .,._staballıcı rnüdaf::ıası Bugünkü program 

H:ırnnın giizel olması sebebiyle d Nevyork. '22 (Racl) o) - Panama k dün kültür'ark, fevkalilde knl:ibulık 12,30 Program ' memleket Yazı l koı feransının Amerıka sahillerinjn l .,, • f k • • • yapara p uvarı 
"' "~ , müdafaası hal~kında vermiŞ olduı.rtt ngt eren!n Q Slffllnl b. Halk, fuar mUntısebetiyle vüctu - A: meteoroloJ·ı· h"ber Belgr:ıd, 2;: ~ (A.A) - r ugoslav~ a karnr'ar, nyın yirmi sekiıinde metiye- da getirilmiş olan eğlence vası a - 12,35 Jans rn .. -

k~.zılhaç te"kııafı reı ı P:€11s::;.es _ _<?lga te konacaktır. Cenubi Amerika bükil- harı.tasını ~•karmı.~/ar / !atından, çocukltır ela Çocuk bahçe - lcri 

snnt 

d~n .. a~._am Belgradın bır kılınıgıntle1111~tlel'i clonanmıfüırmı Rimdiden faaw 1t 't .. }erindeki vasıtalardan istifade etmiş, rn,50 Türk müziği (Pl.) 
gonullLI hastabakıcıların kursunda h~t-lry~te geç irmişlt'rdir. • Paris, 22 (Radyo)_ Havas ajan- Londra, 22 (Radyo) - Almanya- hayvanat bahçesini gezınJşlerdir. 13.30/ 14,00 Müzik, karışık pro ·-
zır lıulunmuştur. · • • sına güre Almanlar kendi kentlileı·i- nııı, Bilyük Britanya adasını_ ablo- • l'am - Pl.) 
Norvec, petrol gP.mi· Hollanda muhrıbı ne inglltereıı;n t •. k i11ıhıi yapmışlar ve ka etmek istediği hakkı!1dakı ~aber Bir Asteğmen 18.00 Program . 

Amsterclaın, 22 (Radyo) - IIollan bir takım lıatfblar neRr{!tmişlerdir. den bahseden Ro.Y.ter aJansı dıyor- 18.05 :Memleket saat ayarı, ~Janr; 
· d · f ·J '"k 1 · l n Giistav Stop adındaki Alman mu _ ki: çag~ırı/ıyor ve meteoroloji haberlerı sın .[? ln l Q <la llOnannıası iÇİll İllŞfi Cfli mış Ö ~ k"t b"" } b' - )füzik lı•adyo caz orkestrası) 

bin to'ıluk bir t H'Iı"ı'o m 1 ribi bugun hnrl'iri, bu hu u la yazdığı makale- «Napolyon da bir va ·ı oy e ır lzmı'r a•kerlı'k ... ube"m· den·. 18.25 \.. t.ondrıı, 22 (A.A.) ~ Bir itıfil:ik · . < • • • · •• de. Alınıı.ııyn ile lıeıaber yürüyecek teşebbüste bulunmuştu. F_akat .kay- " "' .. 19.00 Konuşma . 
net·cesinde batan Oteodnten ii'imli Nor nıerasımle clcnıze ınd:rıl~mtıı... devletledn İnrrllterenin payladmasın bettı'. Almanların da ay.nı akıbete 1zmiıdc bulunduğu anlaşılan ye- 1!.).15 Türk mürdği (fa ıl lıcyetı) t t . . . I> ı . "d .. B r b e s:ot u ~ h 1 dek }Jİ.vade aste<Tmeni istanbulin Ali veç pe ro gemısının 2,} nşı en mıı- *U g r llC 11. ,, da hi. ·elerini nlacaklarını kaydet_ ug~rıvacakları ve ııazizmın ma \'O_a- '=' 20.15 Konuşma 
rekkep t f ı.· l ·1· <YP.m 's· ta J Hiza oğlu 1\1. Nihadın 316 (2~560) a 

a\' as ı uıı· ngı ız ,., ı 1 
ra- s ) y ·al Bori<ı miştir. ! cag•ı muhakknktır. 20.30 Türk miiziri fıııMn kurtarılmış ve Grııat Yarrnou- b of ·n,. 22 .. (I~adyldo ki "

1
;.i k·b~ıİ cele şubeye gelmesi lüzıımu ilfüı olu- (kO .k kestra şef· 

ha götUrU1mU., lUt·. uglın :;ıya~ı rı~a eı: ~1se. "I "..l nur.. 21,15 Mtiz'k çu ur ' · 
- etmemiştil'. Yem l·nbılleYı. tc~kı ~ue- 0 b •• • o Xecip Aşl,ın) . 
Yugoslavvada cc :lan ce!~ olan zevat te bit edilmı--·11'; Lı~~~· 13 ' u u·· n va ı erı Öğretmenler k ıdrosu 22.00 Memleket sn t ayarı. aJUDS 

• ' YSrın ne51rolunacaktır. Başvekıl Koı>e Jl haberleri, zirnatı esham -kıtôp ergisi lvanoitur. !zmir ilk okull~r öğretmenlerinin tah,ilat. kanıb:yo - ııukut 
Belgrnd, 

22 
(A.A.) - Yarın Ljtib- i""gJ•lto.re maa ·t e ı tinden tasdik edilmiş olarak kültiir 22.20 Müzik (küçük ork~stra - yu t • veni :sene kndrolan Maarif Vekllle - bor~a ı (fiyat) 

lijanda Bulgaı• kitap llergisi açılacak- u direktörliiğütıe gelml~ ve lıUtün o1fol l, mdald ııro ramın c1etamı) tır. BulgarJ[>rın en yük~ek muharrir- c· • f i vece lz ..:t •· lar baş öğretmenlliklerine tebli.ğ o - 22.36 l\lüzilt (cazb~111cl - Pi.) 
lerinin _iki binden fazla eseri bu Ml'gi- .. ıne yaraırn. e_ rr _, PHri~. 22 (Radyo) - Hitler, do-ı defa olarak Yon Papen~ ve alc~am u.z:- lunmuştur. Diğer viliiyetıerden Izmir 

23
.
25123

.30 Yaıınki prograna t'e ko 
de teşhır olu~ıa~aktır. Ayni sergi evvel- Tokro, 22 (A.A.) _ Do~ıei Ajan- tıanına, ~aya ve kara ordu~u kuman- ri el~ bütün sotalterler, ıle ~ıa~ı teşkıla- vilu~eti emrine ğön?eı·ilen öğ·retmenler pnnış 
ce Be!gradda .ıçılmıştı. .. ~. <l·g-1•11e göre İngıltere h::ı.- fü.nhırı ıle uzun tızadıva görüştükten tı ruesasuını kabul e~ lemıştır. . ele boş ög·•retmenlıklere tayitı edil -sının ogı en ı · 

1
. el 

1 
ı· bır Rusyanrn yeni Anka· riciye nazırı Lı t·d Haliffiks n;uh~sa - soııfa, Von Papeni ve müleakıben Al- Hit!er, yarın Der ın e y~pı.~~~\. mişlerdir. .----...ıilıııııİll.ııı~IJl!lııl---.. .--., 

mntın bidayetinde ~onclfacbk~ Çın ~1- ın.ıııyanın l\foskova sefiri Kont Şolen- toplantı için Almanyad~k~ butun va- lJ ö k t O T 
ra tic ~ret oteş "'Si çisine yaptığı teblıgntta !ngılteren~n bt rğu ve Roma sefiri l\lakenzeni ka- !ileri Berline davet ~tl!,lıştır. B:ı top - Kemalpaşada b"r yara.ama B. BL'hcei. uz 

- mare~al Şanhyşeke ne dogrurl:ı.n dog- bul e:rlemiş ve kendilerivle bir müddet laııtı çok manidar gorulmektedır. .. " ~ r 
. ~1~skovn, 22 (A.A.) - Tas Ajansı rttya ne de bilvasıta yardımda bulun- konuşmu~tur. Hitler, b~ sabah ikincd .. Kemalpaşa kazıısının Çamlı ko - Ç Q C U K bıldırıyor: mıyacağını haber vermiştir. 

00
,_ ynnde bır vaka o~muştur. Mehn:_ed 

. I.Ialk komiserleri kon<:eyi şefi Alek- H ,.. k oğlu .Mehmed Ali ıle Ahmed oglu Haıtalıkları mUteliauıaı 
sıyı So\"yetler ittihadı Türkh·e ticaret Mısırın Anka,.a or Belişanın Alman umumı a- lsmaıl Tuncel arasında çocuk kavga- Hastalarını ıı.so aan bire kadar 
mtimessiligi muavinliğine ta~:in etmiş- { •1 . ..., . sı yüzünden büyük bir kaYga çık - BP.yl.er sokaRıtıdü Ahenk matbaaS1 

'ir. e er ıgı b a t ,... h pla"n}art mış_,,tsmail bıçağını çekerek Mehmed \"hıllrıdıı kabul eder. Kü!lühterı yapılan Kahire 22 CRadyo) - Mısır hü- ey na 1 r arga ın1 n Aliyi sol böğı·ilnclen ve kolundah a- 1.;;.;.;~.;;,;..;;.;~.;;.;~----·· 
kllnıeti, Ankara sefaretini birinci sı- -Baştaraft linci sahifede- b l d ğır surette. y.a~ahyarak kaçmıştır. a ________ .... __ ...,. __ .. ll 

iltr,...c.1t hl[ elçiliğe tahvil etmeğe karar ver- OZUt u Suçlu, takı~ edılerek yakalanmış~ır. I .... aze, temı .. z, ucuz . r ~::ft8:_n ibaret olacağını söylemiş ve Yaı·alı tzmır memleket hastanesıne Muğla, 22 (A.A.) _ Sene başlan- nıış ır. sc zlerine şöyle nihayet vomiştir : Par is, 22 (A.A.) _ F~ansız yük - gdirilmiştir. · 

glcındnnberi Küllük iskelesinden muh- H·ıtler'ı'n p:a" nı Bugün ı:ıehirlerimizi kaplıyan ıul- sek kumımdanlığrnın ef!lrıy1ehy~pkılt- lkı'çeşmelik·Eşrefpaşa yo'u 1 aA ç t~U i:-;kelelere ve ecnebi memleketlere ı metleri ve bütiin Avrupa, bütün dün- mış olan fevkalade mahır~ne aıe Ae - . . 
31,157 ton muhtelif eşva, 42,199 kilo . . . yn ufkunu ancak Nazi Almatıyanın ler Alman umumi karargahının ylan- Belediye tara;f1!1~an İ~ıçeşmelık, balık, 3,988 baıı sığır. 5500 ton zımpa- - Battarafı 1 ıncı -ıufedfl - ht•zimeti aydınlatabilir. !arını bozmuştur. Buraya gelen bır ha- Eşrefpaşa caddesının asfalt olarak 
ra mııdeni ihrnç edilmiştir. halk kiliselerde bıılunmuş, dışarıya çık- * bere nazaran .Almanlar Alman toprak- inşasına başlaııd.ığını yazmıştık. . Her für f ü tuvalet 
R / v.· d mamıştır. Avu tu y; h d • t . larını işgal eden Fransı~ kıtaatına Bu yolun zemıni ~etoıı olacak, il.-

O onya Ve .yana C Londra. 22 (R"'dyo) - İngiliz tay- S rya a U l .erl karşı büyük bir taarruz ıcra etmek zeri asfnlte eclilect>ktır. tnş~atın nı-
.. .,. k k t' "' yareleri bugiin Zigfrid hattı üz~rinde Londra, 22 (Radyo) - Royter a- ta::;avvurunda idiler. Fakat F_ransı: baş hnyet bir ayda ikmali için Jazımge -

e. J;J '=1 l ıgz u~muşlardıı·: Bu ~:ı~7aı·:Jer İn~ıl~e~e- jcnsı, Avusturyadaki yahudilerin kumandanı general Gamelm .. pıştar len tedbirler alınmıştır. Yol tamam-
Lotıdra, 22 (Radyo) - Royter nın en son sıstem seu taHar_e~e.er.dır. y, kında Polonyaya sevkedileceğini mevzilerde lıulunnn kıta~t mustesna !anınca konak - Eşrefpa~a arasında 

ajan ·ına .ıröre Polonvada ve Viyana Alman haYa km·,·etleri lngılız tayya- bildiriyor. olmak üzere bütün kıtaatı gizli olarak bcledive otobüsleri seferlerine baş-
ile BerHnde erznk fikdanı hi>ı~edil - relerini görür görmez derhal hava - -•*- geri almıştır. Almanlar bu işin iki gün !ıyacaktır. 
tniştir. Çay, kah\•e ve kakao ek~ik- anmışlar ve fakat İngiliz tayyarele- · sı.;nra farkımı varmışlardır. b d k 

cesitlefi , _., 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

liği baş gö.-,termi5tir, Viyanada gi- rinin siirati karşısında ::>aşırarak kaç- ttıgiliz·Fransız ge· Şimdibirikitarassudnoktasımüs- can az seyre er en 
Yim eşyası da gittikçe azalmaktadır. mışlar ve 2ig'frid hattını bomboş bı- tesna olmak üzere Fransız hattı Al - Kül1.i.irpark civarında canbaz -
R 1 h .J / rakmı~lardır. ] } • • • man Fransız hududunu takip etmekte ları seyretmekte olan Abdullah Bnşdurak Büyük Salepçioğlu ha-US•Japon Uuu~· arı Lonrlm, 22 (Radyo) -Son davet nera eil gıth veAlmanhırıRen,Mozel,Sarnehirleri oı•Iu Ali oturduğu sandaJyadan dü-

Tokyo, 22 (Radyo) - Rus - japon 'izerine dün 250 bin .l(enç Londra as- - Ba,tarafı t nci SahifeJe - ~nasında bulunan tuğyana u~ran:ıış "'ı·ı>k dı;dail:mdan yaralanmu:;tır. nı karşısında 

Sıhhat eczanesi 

hu<lurilarıııııı tayini için bugün MoO'o. ı.;erlik şubelerine müracaat ederek mıntakalnrla uğraşmak mecburıyetm-
listan hucludl~ıına murahhaslar gÖn- uıyıt edilmişlerdir. nunlur talim gör- giliz - Fr•msız bayraklariyle dona - tle bırakmaktadır. Almanlar hazan al- • 

'i işilik orduya iltihak için cepheye sevk genel kurmay ikinci başkanı orge - mıntakada bombalar ve toplar naklet- J 4 

derilmiştir. liikten sonra bir milyon iki yüz bin tı'mış olan hava yolları meydanında tı mil genişliğinde harap olmuş bir rr. lş Bankasıııııı 
An1Kara Paktının ' clileceklerdir. n ral Asım Gündüz, Ankara garni - mek mecburiyetinde kalmaktadırlar. 

Paris . 22 (A.A.) -Victoire gazete Zl n komutanı ttimgeneral Kemal K 'T' ( J•k • P/dnı 

I ,inde Gustav Herve, bombardıman fi- G::>kçe, Ani.ara merkez komutanı -=+=-=- 1939 • ,1 asarTU ramıye akis eri ' oları, zırhlı fırkalar ve~a:re ile birlik- Albay Ali Demir, genel kurmaydan D .,, f 
e bir demir ve ateı; !-\nğnağı şeklinde b'nbnşı Azi7. Ulusan ve ıtlihmandar- oganspor 32,000 L i r a M Ü k a ;\ t 

- Baştardı 1 nci Sahifede "akında yeni bir sulh taarruzu yapıla- lu-iyle İngiliz ve Fransız bü.rük el -

nın sdfeberliği gizli faaliyeti tama_ ağını söylüyor. çiler! erkanı ''e atnşemiliterleri ta - LJ mv n1İ kong~esi KURALAR: t Şubat, l Mart, 
26 

Ağuatoa, 1 Eylül, 1 ikintıi teıı·in ta• 
men ~lt~st eden lıir hadise teşkil e~·- Populaire r-azete~iııcle Leon Blunı ·, fından uğuı·lanmı~. muzika İngiliz top/ ~ndı rihlerinde çekilecektir. lemesıdır. İslam alemi Almanyaya Yili fikri ileri sürüyor \'e şu cevabı V(; T irk ve Fran'1ız milfi marşlarını ~al Cc JYELER 
karşı kapanmaktadır. Fazla olarak ·ivor : m ş ve bir böli.ik asker ihtiram res- Doğanspor kulübünün senelik kong- ~MPS· it "W lKRAM 
Stalinin Bitlere verdiği cevabın havi' ·«Fransız milletinin Luna intizar et- m'ni ifa eylemi~tir. rı:si, enelki ak~:ım toplanınış ve seııe-
kaçamuklı olduğu sö?lenınektedir '"nesi J[ızımdn·. Ve btınn. hazırlanmış Ankara. 22 (A.A) - Fransız ge- Ji!. mesai raporunu tasdik ettikten son- l Ad,~t 

2
000 [ı"r .... fı. f.. 2000 lira ~eçeu bir haftanın blançosu basit- mlunmaktadır. Ve mikaclelede kuvvet- nı rali \Veygand An karadan ayrılır- ra yeni iclaıe heyetini seçmiştir. Yeni ~ u n. 

14 tır. Stokholm ve Ankara Almtınvanın 'i olmnk i in Fransızlnr daha derin k n Havas uja111:.ı muhabirine a~ağı- idare be)et:ne uşağıdaki zev.ıt seçil - --
5 

.. JOOO " _ 5000 
':aziyetini zayıflatmışlardır. B~ kon tıı·ette kani olmalıdırlar ki, harbin d ki Lcyaııatta buluıımuşlur: miştir: 
feran~ ve muahede Avrupa<lHki u _ ·ulhtan sa·,ıanı, d vamlı ve adil bir «Benim ve genemi Wavalin fev- Birinci reisliğine maliye muhake- 8 • 500 Cf _ 4000 
nıunıt vaziyet üzerinde mües;;ir ol_ -,u1htan başka hiç lıir he<lefi mevcud k . .lade bir muhabbete mazhar oldu- mat müdürü n. Ulvi, ikinci reisliğe 

400 
O 

nıaktan hali kalmı~'acaktır. Matbu~ )lmamıştır. ğumuzu Ankaraclan ayrılırken, tarih inhisarlar bnş müdürlüğü memurların J 6 • 2 5 O • -
a.tın neşriyatından çıkarılabilen ne- Riı· !suç 1·aııın'11 torpillendi te mühim üir hadi~e teşkil edecek dan B. Lütfi Çalın, umumi katipliğe 

6
0(J{) 

tıce budur. Stökholm, 22 <.A .A.) - 1500 ton olan muahcdenin imza'!ını yaşıyabil- merkez telgraf harici kişe memuru n. 60 • ] O O .. 
At"na, 22 (A.A) _Gazeteler An- hacmindeki Gü tav adındaki .~or - miş olduğumdan dolayı ı:ıonsuz sevin l\Iehmed Ali Oral ve muhasipliğe su 750 

karada imzalanan muahede hakkın- veç O'emisi bir cok eş,ravı hamil olduğu ci.mi bil.d!rmek .i t~r.inı. Fransız bil - Şirketi muhasebecisi Alaeddi~ Kaza- 95 • 50 
11 

4 
daki mUtaleaları havi olarak Anado- halde :rola çıkmışken Sheflr..,d açık - ytlk elçısı :\la!';sıglının de açıkça ifa- nova. B. Ueşad Özgerde umumı kaptan _, 6250 
lu ajansı ile diğer ajanslar tarafından larında bir Alman tahtelbah'ri tara- de etmiş olduğu üzere Türk - Fransız olarak seçilmiştir. 250 ,, 2::.1 *' 
g~nderilen telgrafları neşretmek ve fından batırılmıştır. 19 kişiden iba - İngiliz muahedesi bir iyi niyet, akil *........._ __ 
'I'ürkiyenin teahhtitlerine karşı olan ret olan mürettebatı Niscaye adında- ve dürüsti eseridir ve üç memleke ~ . h .. k d 

4 
J5 32000 

-adal<.atını ve üç taraflı muahedenin ki Norveç gemisi ta_afından kurtarıl- tiı1 Rnmimi icıbirliğinde yeni bir dev- T re ayvan serg sı apan 1 fi w g 

• 
.. 

,, 
>I 

e1hemmiyetini tebarüz ettirmektedir- mıştır. re açacaktır. Keza ışanlı Tüı·k ordu- Tiı'P ehli hayvan ı-ıcrgi i, dün ak- lf*Fae+»ase:wıı:+&PNMH*t*t* && b"Liriktirtni~ oln'!az ayni 
er.~ Yuna ngazetelerinden bazıları Bir A.lmrm .~ah il nern.f.cıi mayine çar?Jtt ~unun yüksek şefi mare~al Fevzi Çak sam kapanmıştır. Bir veteriner heye T. 1~ bankcısıı n para yatıı·malda, yalnız para 1 • ' • 

~Şagıtlaki mütalealan dermeyan edi- Kopenhag, 22 (A.A.) - Bir Alman mak ve diğer münevver Türk general tc riyaset eden vilayet veteriner mü- z: manda talihinizi de ctcnemi~ olursunuz. . . , -
J Orlar · cıahil muhnfazn gemisi di.in öğleyin ve subaylariyle yapabildiğim fev - dürü B. Nazım Uygur, hayvan sergi- , · ı ~ •• 

R~tı~ t Falstena ile :\foen arasında bir mavi- k:ı.Hl.de samimi ve itimadlı temaslar- sı"nde iyi dernceler alan ha.Y vanla - •• l L J T ...ı.lt;nd g. aze esi sulh organı baalığı t 69 k' · " M U C E 
.. ' ak k l "i ne çarpmış ır. · ışilik mürettabatın- d:ın dolayı da bilhassa bahtiy·arım.:. rın sahiplerı·ne para ınükilfatlarını • ki.. ı ma a ede ezcümle diyor ı b · b' • 

can eşı ır sala sığınmı !ar ve öğle- Beyrnt, 22 (Radyo) - General tevzi etmiştir. Yakında Bergama eh-
•E\'VeJk tlen sonra bir Danimarka tayyaresi ta- Weygand tayyare ile gelmiştir. İn- li hayvanat sergisi açılacaktır. A • EVCl•m 

Fransa v 
1 ~~n .. Ank~rada Türkiye - rafından :\fo.e~ adasına nakledilmiş - giliz generali Wnvel de İskenderiye- l 11zQ 

imzalan e Buyuk Brıtanya arasındn le dir. B<' kışıdl'n biri qnl ilstünde öl- \"e gitmek üzere yoluna dev(lm et - - =*=- & 
umumiy:n. n:ıuahedenin Yunan efkarı 'Tiii tiir. Diğer dördü hastaneye vatı- iniştir. Çı·n b/çimiz ği tabiidi~ını şiddetle alakadar etti- rılmıştır. • ~ 
yeti ve m~t~nlaşmanın gerek mahi- Bir deniz muhm·ebecıi * Sabık İzmir hukuk işleri müdürü ve 
rafındaki tez' h&:~rek bu anlaşma et- Nevyork, 22 (A.A.) - Dün Heren- Bir Jspanyo ( Hariciye vekaleti hukuk müşavirlerin-
bu muaheden~ urJer ve mütalealara pool gemisinin mürettebatından 39 den B. Emin Ali Sipahi, Türkiye cum-

ba ten lsba ı eı:\ı~k''l~l vasfını sara- kişi ile bera be_r . bu raı:• ?elmiş olan T r oc; kiyi öl d Ü r me ğ e h~rir;ti Çin or.ta •.lçi!lğine tayin edil- B k l h irit li ve vidalı defter ve dosyalan 
Estia gazetesi Dıtedır.> . mezkOr ge~1ının tclsızcısı G~o:·ge::; .. • ~1ış ve .memurı_:yc~ının başın!l gitmek ank a ~~a lml_ta ALsusl şR~r7A müessesesinde yapılmaktadır 

fournal De Lau Utıı, İkdam, Tımes, Haresnape bır :Alnrnn tahtelbahırı ile tesebbus cttı uzere dün şehrımızden geçmıştir. ancca muce ı ıL 
Yunan matbuatı~~nne gazetelerinjn tek bir topla müııelltih olan kendi ge- . ~ 

22 
(R d . * -

ı . . y . Kavaflar Çarşısı No. 31 
zmır. enı ' · la 

Her türlü ~ild, güzel, sağlam olar~~ ve aan at ıcap rına 
,zöre yaoıur. 

I 
fıkralarını iktıbas :d:~~sen münteşir mileri aı:ası~da vukua.g~lmiş olan mu- :ıcl~~~s~~'tspnnyot ~~oçkiviB:ı~~~.~~ Çinin Bof s, evik/i~i Sipariş ü:rnrine lüks albüm.~er Y.apılır. . 
ler taınamen mutabık k bu gazete- harebeyı hıkdye etmıştır. Harenspol v t bb .. 8 ettiğinde b 't k M·· . "ı:ırı Aaftlı-mlık. i?U7.ellık ve shrattır. 1 kt 01

dugy unu söy is' t · · ev,•elin on ür,ünde bat gc eşe u n, z:ı 1 aca yn a- ""' oskova, 2~ (Radvo) - Pravda - ut>see:>cı v!!.f+ ~ı E*P eme eve şunlab illv ... . - aem 
1 eşrını ' - !anarak te~kif edilmiş ve Troçkinin ıu - J ~ ··-- ımt~ 

Sulh • b"'t·· e eı;mektedır: rnıstır Bu felaketten havatl:ırını kur- . gazetesi, Rusynnın Çini bolşevikleş-,~ WflM•@ 2lil•ltiıftlll:3P'i1ffll!li1Ji._ ~e u un memleketle 1 d ıı 1· p '..l t H ~·n .... trarıı:ınt muhafazasına memur polısler fazla ~ v 

1 
t ~ 

1 
k d b' -· -tane elbirliği fikrine sanıiml re os: rararı ar res11ıan ~r\lı ."' . · . - laştırılmıştır. tirmege ça ış ıgı uı ın a ecne ı a -

lı olan ve ayni zamanda sars;1etle bag ıanti,ği tarafından tah!ıs edılmışlerdı~~ Barakino, general Miyahadan bir janlar tarafından verilen haberleri • Z M 
1
. R 

r ette sami:mt ve en ufak bir ~~z s~- Telsız memur~ vakayı şu suretle hı otomobil ~atın almıştı. Bununla bera- tekzip etmektedir. 1 J 
abintden salim Türk - Yunan ~u:ae ı- kaye eKatmf~lkte.d~r: k tt'kte biraz Mn- ber, Miyahanın bu işe karışmamış ol- -= *·=- MENSUCJ\.T 

a ına büyUk bJ h m · t se- - ı eyı er e ı n · . duğu anlaşılmıstır D [ f t PA1\llLJK 
Jl!len thill«?ti m ~ : : . . mı~e Veren ra bir Alman tahtlelbalıfrin!n Emı~.e ~o1'to ,-o onyanırı pro es osu IYJ 
r11.f1nı ku at m e. e ının ~men et- Muget adındnki Fransız vapuı·una hu- 0 PRris, 22 (Radyo) - Polonya se--
edcn bu ~Uh~n ~~htda s~lhü .tar$in c1m etmekte oldtığunu gördük. Bi~az Rusyadaki Afman'ar fareti, Alnıanyanınyeni Polonya dev 
irnzalanm ~ ım ıp . 01~at.t vesıkanın <>onra tahtelbahir hücumlarını hız<> : ... . Jeti kurmak maksadiyle Lehistan da 
~·etle kn alını ~amımı bır memnuni- ~evcih etti TP.k bir topht dört cıaat mtı- Parıs, .lıt2 (Radyo) - ~usy~d.a~ı pilepist açmak hu~usundaki kararı-

Vraa. r~ı amaktadır. '1ar~h t. k mPcburivetinde kaldık. Almanlardan yalmz elli b!n kışınm nı resmen protesto etmiştir. 
ri ve dfkııı Esto~. Athinika gazetele- Taht ~b Phr:ı,e b" . bombarrlımnn etmek tran.sfer edilmesi ve Kırım ile Volga 
talealar er gazeteler arni mealde mü ·,.in ~u~ ıı a·ızın <lenize dalıyor ve su dakı Almanların Berlinde bırakılma Zayi terhis tezkere~; 
kaı·~d,aı n.rne:_.z,raeldaenrek bir taraftan An \'Üziine çeımkı~·oıryde··ı. Bı'z okyanosta mü- sı ka' rarlaştıtılnuştır. 

a l .ı " C k 57 inci fırkanın 76 ıncı alayının hemrniyet'ni, di~' n. an aşmanı:ı e • emndiyen zikz:ık ve karcııhklı bom - ıanonun kız ar· beşinci bölüğünden 926 senesinde 
Yunan ittifak geı taraftan Türk - 'nrdıman "aptık. Bize fıı 7lıı yaJd:lş- aldığım ihtiyat terhis tezkeremi za-
tini tebarU"': ... ıtntıı'rndsı. arsılmaz mahiye~ "!l"i':-tı cesıu."et ""dP ...... ı'\.•o .. du. Nih.!n•pt .hi.zi ddş1· o" 'dı. .. ı 1

' "' kt "' ,.. ' -=- yi .ettim. Yenisini çıkaracağım . Eski-raflı muaheclenin n en Eıonra üç ta- ornfllnıne·,e m ıvaf'f:ık nlclıı. rr11111
'" • • sinin hükümsüz olduğunu ilan ede -deıı'zde bir Stılh t al~a~larda '': Ak ·p <:tınrln113r1M h'11>ııi~ oı~11 yyıiil""~+,.,~:~ . R~ma, ~2 _ (A.A.) - . B .. ~ıanonun rim. / 

kaycletmektcd:rleı- ınsuıu olacagır:ı .., fl<::,1,.....,rlt TTrrrlin.,.. tr-ı ... c;:atlantıg• kız karcle~ı ~ontcs l\fagısbatı Ciano Ödemia ziraat memuı·u Emin Can 
· "rafından alınıp kurtnrıldu vefat etmışhı:. 'J/ 

Türk Anonim Şir ~eti 
Ş. k t' Merkez ve Fabrikası: İztnirde Hıdkapınarda.ır. ır e ın 
Yerli Pnınuğundan At, Tayyare, Köpekba3, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 

olup meıllım Avrup:mın ayni tip mensucatına faiktir. 

T eleforr. Noa 2211 ve 3079 
Telgraf adresi: Bayrak 1ztnir -



- .. .......,... _ _, -- --

=p~~;·ı~~-;~·~ı;rı:~rs;;~;;·-A;;;;;; .. ··r i 
i Komısyona -~.:ınları ; t 

Bornoı•o fii 'tY'". "'"t " alma komisyonundan: 
1 - J\:ucw ta ciheti a ker!ye tarafından gösterilecek mahalde 

yr .. üz,,rt' be<leli ke~fi 78894 lira 76 kuruşluk iki aqed pa-
\: il~ bedeli keşfi 15071 lira •17 kuruşluk bir ahır ve bedeli 
: .,,f• üOJ 5 lira ı;; kuruşluk lıir mutbahki cem'an 98981 lira 98 
kun hık in.,:ı,ü l·apalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - fhnle;:.i ~6 birinci teşrin 939 pcr~emhe günü saat on birde 1zmir
J:ornov~ :ırkeri ı:·ıtın alma komisyonunda yapılacaktır . • 

3 - ıhl\'l1kkat teminatı 6199 lira i5 kmu~tur. 
4 - Hu iı1c;;,1: ta ait rc~im. plan, fenni ve' hwrnsi şartname her gün 

BornoYaıfa uskcri :::atın alm.ı 1.omisyonunda görülür, tetkik e
dilir. 

5 - Bu işe istekli olanlar .ı. ·afıa \"ck•1letinden alınmış yapı mü ~ 
teahhitlik vesikası göstel'mesi \·eya bizzat yüksek mühendis 
Yl'ya mimar olması veynhnd bu şartları haiz olmadığı takdirde 
bu işin fenni mesuliyetini üzerine alacak bir mühendis veya 
mimarı in~aatın devamı miitlılı>tince istihdam edeceğine dair no
terlikten tasdikli sened Yı:>rınesi şarttır. 

C - Eksiltmesine girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad
deleriyle beşinci maddede yazılı vesikaları ve kanunun 82 ve 
~3 üncü rnaddel erinde yazılı tarifat dairesinde tekli! ve temi
nat mektuplannı ihale saatından bir saat evveline kadar adı 
geçen komisyona vermeleri. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yukanda bildirilen 
Yaktine kadar komisyona gelmesi lazımdır. Post.ada vaki ola-
cak teahhür kabul edilmiyecektir. 7 13 19 23 3694 

M. M. V. deniz levazım satın 
alma komisyonundan: 

~'I 1 - T:ıhmin edilen bedeli 19558 lira olan 70 bin kilo toz şeker ikinci 
l te;rin 1939 tarihine raslıyan perşembe günü saat on birde ka-
•: palı zarfla alınacaktır. 

. , 2 - İlk teminatı 1466 lira 85 kuruş olup şartnamesi her giln komis-
\... yondan parasız olarak alınabilir. 

· 8 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
' cekleri kapalı t.eklif mektuplarını en geç belli gün ve saattan bir 

,... saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlı~ına 
makbuz mukabilinde vermeleri. 13 18 23 28 8249/3771 

, ...... --------~--ımıl!!~ımıl!!~~------~--~----------------Armutlu Belediyesinden: 
,..... Eksiltme ile alınacak bir motopomp ve teferrüatı bedeli muhammeni 
1860 liradır. Teminat yüzde 7,5 hesabı ile 146 lira 25 kuruştur. Fenni \'~ 
hususi ~artnamesi :Armutlu belediyesinden meccanen tedarik edilir. 

Eksiltme müddeti 2 ikinci teşrin 939 per~embe günü saat on altıya 
Jiadar yirmi bir gündür. İhale gilnü bedeli haddi layik görülmez veya t.ı
libi çıkmaz~a artırma on gün müddetle temdid edilir. Eksiltmeye iştirak 
etmek htiyenlerin artırma ve eksiltme kanununun hüküm1eri cl.aire~in.le 
nsaiki lazimelerini ibraz etmeleri lazımdır. 

İhale yeri Armutlu belediye dairesidir. Daha fazla maıamat almak 
lstlyenlerin Armutlu belediyesine müracaatları ilan olunur. 

17 20 23 26 3826 

Utla Tahaffuzhanesi müdürlü
ğilnden: 

Tahaffuzhane dahilinde tamir ettirilecek 25 tonluk su havuzu mu
hammen fiyat 736 lira 6 kuruştur. l\Iuvakkat teminat 55 lira 25 kuruştur: 
Açık eksiltme 25/X/939 çarşamba günü saat on birde tahaffuzhunellek~ 
mahalll komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi ve ke~ifnamı:?yı 
rörmek için her &'ÜD tahaffuzhaneye miiracaatlurı ilan olunur. 

11 17 20 23 3786 

Türkiye iş bankasından: 
Ölü Kesreli :Ali Rızanın tahtı ta--arrufunua iken icraen bankamıza in

tikal eden ve halen ba tapu bankamızın mülki\'et \·e ta-:arrufu altında 
bulunan izmirin Karacadağ mevkiindc Ç:ıpar Gölü nam mahalde kain ta
pu kaydına göre altı yüz dönüm karşılığı elli beş hektar ve bin dört yüz 
metre murabbaı mesahasında tarla ve göl yatağı müzayede ile 8atılığa çı
karılı:6ıştır. 

Arttırma muamelesi 20 teşrinisani 193!) tarihine ra~tlıyan pazartesi 
gilnü saat 15 de bankamızın izmirde birincikordondaki binsında ve ~ube 
müdürlüğünde olbaptaki müzayede şarhıame;;inde yazılı e:;a:;lar dairesin 
de yapılacak ve en çok artırana ihale edilecektir. 

Müzayedeye girmek istiyenlerin arttıracakları bedelin yüzde onu ni:~be
tinde teminat akçesi yatırmaları lfümndır. 

Gayri menkulün evsafı ve müzayede Ye satış şartları hakkında ma!U
mat almak istiyenlerin her gün bankamıza müracaatları ve arttırmaya 
girmek istiyenlerin yukarıda gösterilen gün ve ı5aatte bankaya gelmeleri 
lüzumu iJan olunur. 

latanbul belediyesinden: 
İtfaiye ekipleri iç.in alınacak 105 aderl tulumba kapalı zarf eksilt

mesine konulmuştur. 
İhalesi 2/11/939 perşembe güni.i saat on be~te btnnbul belediyesi 

daimi encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 30..., 70 lira Ye ilk te
minatı 2315 lira 25 kuruştur. 

Şartname zabıt ve muamelat müdi.irlüğil kaleminde görülebilir. Ta
liplerin ilk teminat makbuz Yeyn mektupları ile 24!>0 numaralı kanuna 
göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat on dörde kadar 
İstnbul belediyesi daimi encümenine vermeleri. 

18 23 27 31 8465 / 3819 

Nazilli belediye riyasetinden: 
Nazilli belediyesince şehrin 1/2000 mikyaslı imar haritası mevcud 

aşağı Nazilli kı~mının 1/1000 mikyaslı tesviye miinhanili haritasiyle 
meskun ve gayri meskün 120 hektarlık c;ahanın 1/GOO mikyaslı hali ha1 

zır kadastro haritalarının alım işi 24!)0 Xo. lu kanun hüki.imlerine göre 
bu kere açık eksiltmeye konulmuştur. Du i!'Jin bedeli keşfi 3000 liradır. 
Muvakkat teminat 225 liradır. Eksiltme 17/ 10/ 93!> dan 6/ 11/ 939 pazar
tesi günü saat on dörtte Nazilli belediye binasında belediye enci.imeni ta
rafından yapılacaktır. İstekliler tayin edilen glin ve saattan bir saat evvel 
~ezilli belediye reisliğine müracaat eylemeleri lazımdır. 

İstekliler bu işe benzer iş yaptıklarına <lair almış oldukları vesika
lara istinaden ihale tarihinden sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 939 
yıluıa ait ticaret odası vesikalarını ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

19 23 27 1 3863 

Elektrik tesisatı icin mıiteahhit • 
aranıyor 

Bodrum belediyesinin 30014 lira 10 kuruş bedeli keşifli elektirik te
siılatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ise ele talip zuhur etmedi
ğinden ayni şerai~ dahilinde ve pazarlık suretiyle bir ay daha uzatılmış
tır. İhale 3/11/!>39 cuma günü saat on beşte Bodrum belediyesinde yapı
lacaktır. 

İstekliler proje ve şartnameleri 150 kuruş bedel mukabilinde Bod
rum belediyesinder, \'e Muğla Nafıa mUdürlüğilnden alırlar. 

2a 25 27 8525/3873 

Vilayet Daimi Encümeninden 
Memleket hastane:::inin onarılması 1994 lira 95 kuruş keşif bedeli ile 

Ye on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 
sayılı yasa hükümlerine güre hnzırlıyacakları teminatları ile birlikte 6 
son teşrin pazartesi güniı saat on birde vilayet daimi enci.imenine baş 
vurm~ları. R879 

(AN"ADOLU) 

ikkat 
Mantoluk, Rop· 
luk erkek, kadın 
muşammaları 

BAYLAR 
için palto, par· 

desü ve eyi ~ 
~lbise ve ağır 

1
J 

ı hazır mantoları · ~ · 
~· 

lbrahim ~ 

. - .... 
23 T . evvel 939 PGzarteai 

• V. F. Henri Van Derze Sperco vapur acenteıi 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi cADRtA TİCA:t SOC. AN. Dl 

NA VtGAZlONE 
Amerikan Eksport Lines, İne. BOLSENA vapuru 24/ 10/ 989 tarl 

Nevyork için hinde beklenmekte olup KaradeııiJ 
~EXPORT~R> vap. 27 ilkteşrine limanları için yük alarak hareke• 

dogru beklenıyor. . . w edecektir. 
hF:XStR.İA> vap. 29 ılkteşrıne dog- GALİLEA 26/ l0/.939 tı• 

ru beklenıyor vapuru 
• rihinde beklenmekte olup Adriyati' 

ARMEMENT DEPPE, ANVERS limanları için yük alarak hareket ,. 
Anvera için decektir. 
cESPAGNE• vap. son teşrin baş- DİANA vapuru 30/10/939 tari"' 

langıcında bekleniyor. hinde beklenmekte olup Adriyatiİ 
limanlarına yilk alarak hareket e • 

D. T. R. T. decektir. 
Tuna limanları için 
cTİSZA• mot. 19 ilkteşrine doğru CALDEA motörü 30/ 10/ 989 ta • 

bekleniyor. rihinde beklenmekte olup Cenova •• 
<DUNA> son teşrin başlangıcında Marsilya iç.in yük alarak hareket,. 

h,, kleniyor. decektir. 
; "~SA> mot. Son teşrin yansın- ECİTTO motöril 3/İkinciteşrin/Sf 

da Ld,L·:--i1·or. 
tarihinde gelerek Pire; Brindizi; 'V• 

Senice Maritime Rownain netlik ve Triyesteye hareket edecek• 

Köatence Kalaa •e Tuna limanlan tir. 
açın. SATURNlA motöril 1/T~Fini • 

• «CİTUZ> vap. 2 sonteşrine doğru sani/939 tarihinde Triyesteden Ne~· 
~ bekleniyor. yorka hareket edecektir. 
~ NEPTİNİA motörü 19/Teşrinis~ 

••••••••••••••••••••••--.. -.. • St«:· Commerciale Bulcare de Na- .1939 t "h' d T ·yesteden Cenu• 
LJ •• " LJ" .. U • vıgatıon a vapeur n~. ~rı ı~ e rı • 
C7. US e Y l n fl U 8 n U Z lŞ Haifa lakenderiye ve Port Sait için bı Amerıka lımanlarına hareket ı 

Pek büyük fec1:ıkarhklarla ye yal111z 930 ~enesi İzmir enternasyon!ll 
fu:'rma ::ıit olm'.tk üzere getirtmeğe mtı \•affak olduğum 

Amerikanın 
Simmons fabrikasının 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sandalya ile mnsala
rını saygılı müşterilerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edilen meta
net, zar af et ve rahatlığı ancak mezkur karyola ve somyalarda bulunacağı 
\'e fiyatlarda hir b:r zam olmadığını saygılı mtişteri!erime bildiririm. 

Her mLL;teriyi tatmin edecek şekilde yerli k~ryola çeşitleri \'e gayel lüks 
Avrupa çocuk arabaları rlahi bulunur. 
\znıir Yenikavaflm· çarsısı 29 - 36 numarada ~inımn ns karyola satı~ yeri 

Hü eyin Hüsnü u.,,,;ş 
m '*llW b' w -Umumi n1ağaza!ar T. A. Ş. 
lzmir su.besinden: • 
Şirketimizin izmir şube~i İkincikordonda 84 numaralı binada aç-ıl-

mıştır. 

1 

Her nevi tical'i ve zirai cşyavı şimdilik scrbe~t depo ı::,ıJretiyle ve en 
mü:-,ait şeraitle arziyelerimize ka~ul edeceğimizi ~ayın tüccara lıildiri
ı·iz. 

Alakadar miicsse:'atın bu hususta her türlü taf"ilatı mesai saatleri da 
hilinde şubemiz muamPlat servhnden alabileceklerini arzcdel'iz. 

5 9 12 16 1 !) 23 26 :JO :;üG8 
......... :m!m!li;ılmelımlml ............ ~ ............... . 

cBALKAN> vap. halen limanımız decektir. 
dadır. 

İlandaki hareket tarihleri ıle na•· 
Armernet Tewık Mabro 
Be'"'"'•t ı k d . • . lunlardaki deği~ikliklerden acente-

J • - ve s en erıye ıçın . . D bl 
cLESBOS> Vap, 18 ilkteşrine doğ mız mesulıyet kabul etmez. a 

ru bekleniyor. fazla i:afailit için İkinci kordondl 
Vapurların isim ve ta>:ihleri hak- FRATELLI SPERCO vapur acente-

kında hiç bir taahhild al.namaz. sine müracaat edilmesi rica olunur. 
TELEFON: 2007 - 2008 TELEFON • 2004 • zool 

Olivier ve şürekası 
Limited 

Eksir Şahap 
' 

VAPUR ACENTASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

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

Basur memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek· 
[iği, iştihayı arttırır 

il ·~, . ' . . . . '• . 

1 Alsancak 
İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

-EGE-· 
Hususi H astahanesi 

SAHİBİ 

Doktor Operat6r I 
-ADiLBiR-

lzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek üzere 
hazırlanan ve her türlü fenni teki.müli.t, konförü ve kalorifer, ront 
ken ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan Ege huauai baataneai 
Alıancak iataayon kartıaında açılmııtır . 

Her ~ubeye aid haatalar kabul ve mütehaaaııları tarafından te • 
~~~il~ t 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün sabahları muhtelif 

' 

T. C:ua~!!~"~!ss bankası iP.. 
şubelere ait polik1inik de yapılacaktır. 

TELEFON: 2918 

Sermayesi: 100,000,000 Türk lira&ı ŞalH 
ve ajan· adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28800 lira ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az 50 lirası bulunanlara senede dört defa. çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana aröre ikramiye daJiılılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
4 < 500 < 2,000 c 
4 c 250 c 1,000 c 

40 c 100 < 4,000 c ... 
100 c 50 c 6,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 3,200 c 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylül, l birinc!kanun, 1 mart ve 1 ha

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

l.Jolltor 
Balcteryolog 

A. Kemal T onay 
Jhıl'ıfJCI. aalgm hastalıklar 

atı.~ 

(Verem ve saire ) 
Beemahane poJia karakol. y_. 

uada T4f 

Telefon: 4115 

·-------ı~~-------Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir inci sımf dahili has· 
talıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 

Telef on N o. 3286 

Hastalarını sabahtan itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. 

'FiwHM"i 

Asabiye Mütahasıısı 

Dr. Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten aonra Şaırı• 

lı aokak (Üçüncü beyler) No. l f 
da hasta kabul ve tedavi eder • 
Elektrik tedavileri tatbik eder: 

Tel: 3559 

ı·----Operatör-1---1 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştatibl 

2 inci Beyler sokak furuıı kart1'1 

No. 21 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

Memleket haatahaneai operatait'l 
Hastalannı her gün 3 ten sonr• 

Birincikordonda 312 numaralı J•1 

kinyon apartmanında kabul edet· 
Telefon: ~537 

M<ıkine Tamirhanesi 
işi gününde tes1im etmeği prensip edinen ve bt,ı• 

nunla ·iftihar eden bir müessesed·r 
' Kestane pa.zarı demircUe.r 67 - 6!l Telefon: 3993. 

... -· -· -. ,, . -~-


