
Sahibi ve Batmuharriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 
Umumi Nesriyat Müdürü 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇA_ R __ 

Abone { Seneliği 1400 kurut 
Şartları { Altı aylığı 800 kurut 

Yabancı memleketler için 27 liradır l 
İDAREHANE: ikinci Beyler sokak. lzrnir 

Tlf. 2776 Tlg. (ANADOLU-İzmir) P. kutusu 405 
(ANADOLU) Matbaasmda basılmıştır. Her gün sabahlan İzmirde çıkar aiyast gazetedir 

-----------=-~-----:-:;:---, 
1 Ramazan : 13 29 uncu YIL 

Nn. 7982 EVKAT s. o. s. o. 
Perşembe Sabah: 6,29 İftar 17,29 

26 Öğle :12, 9 '( atsı : 18,59 

T l I.kı'ndi · 15 8 imsak: 4,52 
eş. evve · ' 

Nüshası her yerde 5 kuruttur 
1939 Günü creçmiş nushalar 25 kuruştur 

Meclis, Milli Şefimizin Nutlii e 
u. - -=· p .: ıu - o :;a w - w $ p ·- p w o .... •:::.:-;.: .... . ~ • .z·~·-=-·..:.....: f ::.•,. 1 :.: ...... .:. • ...: • .=.....::..:..:.! .... ~ ........... ..: ... ...-; .... ~·· .. •· .. ,:..:._. • .:.. • ..:..:..:.....:-..:.. • .:....:..:.._..._.. • ..:...._....:::.:. :...::..!:::::::: ......................... - j :::s:z i ::: : : :: : :: : == :::~ ........................................... ~ ..... ~ ................................... 49> ...... 

Garp cephesinde şiddetli muharebeler oluyor. Almanlar, cesetlere Çem e ay ı eyanatı 
mayin yerleştirerek tuzak kuruyorlar 

Arıık.©ırra pak'lto 
Yon Broçiç garp cephesinde Kral ta-raı-nda-n i-mzala; acak 

1 1 ı d d A 
B. Çemherlayn, fev kalade şerait dolayuiie 

ngi iz tayyare eri Ün e iman top- derh:ıi tasdikini i.çteai 

rakları Üzerinde uçtular 
Hitler, lngiltereyi havadan abloka için Mareşal Göring'e salahiyet 

vermiş; bir komisyon da abloka planını hazırlamağa başlamış 

TEBLIGLER ')I r 
1 

Berlin, 24 (Radyo) - Alman ka
rargahının resmi tebliği: 

Kıtaatımız, garp cephesinde Dut
linkerin garbinde hücuma geçmiş ve 
elan Alman topraklarında bulunan 
düşmanı kendi topraklarma sürmüş - f 
tür. ' 

Paris, 25 (Radyo) - Sabah tebli
ği: 

Cephenin heyeti umumiyesin<le gere 
sakin geçti. Sarın garbında topçu Ye 
k<~s:f kuv\·etlcri faaliyeti oldu. 

P~ris, 25 (Radyo) - Akşam tebli
ği: 

- Devamı 3 üncü sahifede -

---*·---
Cumhuri·,,-et ba}·· 
ramı hazırlıkları 

lnp:iltere üzüm 
satın alacak 

K zanmak! 

Zigfrid gerisinde, umumi taarruza 
geçecek kadar Alman kuvveti 

tahşit edilmiştir. 
- .... ~~·........-~-..-..ıı- - .. 

'~ .. ' 
.. 

..-. ı::s:: 1,\ 

Ambargonun kal
dırı1ması pro1es1 

Pr<' jenin iki ınaddesi 
tadilatla kabul edildi 

Layiha, Cuma günkü içt · -
mada reye konu~acakbr 
Vaşington , '.?5 (A.A) - Bitaraf.!ık 

kanununda yapılacak o1an Amerık.ı 
ticaret gemilerine mevzu şiddetli tak 
yi cl :ı tı şimal atlas denizindeki tehli - fng iltcre basvek:li Bay Çemberlayn 
keli mmtakalar müstesna olmak üze Lond ı·a , 25 (A.A.) _ B. Çember _I ll!ceğini ve tıı.sdi knamelcrin o.numuz-
r e hasfeden tadilatı ayan kalı ul et- Javn Avam kamara · ında b ·aıuıtt t deki hafta Ankaray~ı vnrma:n ıcap ey
mi<;tir. Bu tadilat Amerika gemileri- btilunarak Ti.irkh·e F ransa ve in!!ilte- ledikini ilave eylemi~ti r. 
nin' silah mibtesna olmak üzere her re arasında iınz~lanmıs olan nı ah•-
türlü emteayı cenup atlas denizind~ denin fevkaiade şeraiL do1ayı~ivle Bul gar istanda sığı• 
pasifikte, Hind denizinde Çin deni- mümkün olcluğu knclar calıuV. ta;;crk 
ziııd~ ..:T;ı.omnrı.ide.,. BeJ1galde. Ber- edilme "'i lüzumunu bil<lirmişt'r. füı.v nakfar vc p 1/a.cak 
mud lercle, Yeni Bruns Vik'de ve ~·eni Çemberl:>vıı adet mucibiı cc yabancı _ - . 
Skoçyadaki muharip milletler liman- bir dedetle ·' apılan bir mual•Pdeııinl Sofya. 2o (A.A) - B.eled~ye mec-
larına nakledilebilmelerine imkan tasdikten 23 giin ev,·<•l nvmn kamnrn- Ji.::;i halka gaz ma~kcl eı: ı da__gıtılrn~sı 
vermek~edir. Ticaret emteasını hu - sına bildirilm is olma, 1 Ifızımgt•lc!F' ini 

1 

' e h~''.a ~ kınl~r~na ka:,"ı sıg~n ak ın
<l udun ote tarafına · nakleimeden ev- hutı rlatmı" \e bu ~eL ıt 11 ırn ınııahe- ~ns ı ı çııı ı~ ı;ııl Jon I Chllık bır kredi 
-Devamı 3 ncü sahifede - denin derhal imz:tsı irin krab arzr ı ·_ k:ıbu l etmı.ştır. 

Mussolini'nin ·y 
kan koof er ansı 

şayüa 

de bir Bal
an cakmış 

Alman Cevap Hariciye Nazırına 

''Ribentrop ta aynen efendisinin 
ağzını kullanıyor!,, 

Muh:ılıir ita l yanın Hnlkanlardaki 
vaziyetinin sı' ntlcrecc kuvvetlendi -
P;iı~i. çiınkii italya11111 BalLnlardaki 
Alman teh'ikesine karşı mukabil ağır
lık te<:ıkil eı1en bitar af b ir devlet telak
ki e'Tilrli••iı i ilfıve eylemektedir. ltal
,\'anın So\'yet m üdn.h nlesi neticesinde 
bozl lan kuvvetler müvazenesini tek -
raı· tesis edeceği de ümid olunmakta -
dır. 

Sövlen diğine gör e Bulgaristanı, 
l\Taca.ris~an ı, Romanyayı ve Yugoslav
\'an ıhtn·a edecek olan hnrıliçl bir blok 
kur mak S'll'etiyle yen i bir küçük an -
tnnt te<:ıkili imkafiı derp iş edilmekte 
\·e bıı bloku n italy:ı tara fından müza
l1er et görmc-:i Türkiye ile Yunanista
nın ela clnhil olabilecekleri mevzuu
hahı::e rl ilınektedir. Victoire diyor ki: "Hitlerden bize ihtimam gösterme. Finlan~iya başkumandanı general 

Mıınnerkeim F k b d • • • • t • J t "' .. • •• ı·p g·• .., • k•}d l\Iosk ova, 23 ( Rndyo) - Finlan - * a at, una a ım- sını ıs emıyoruz. s egımız, en munas orecegı şe ı e diva he:--ct i, aon g c.t! rarısı:-ctan :;on Fransada yokalanan 
k d d ra· buradan tayyare ı le ~1..e l !'!ınkiye ha an go··ru··ımı·yor orta an kay· bolması ır.,, reket etm;~tir. lle:vetreısıPaçidiıı in 1 Alman casusları 

hava i "ta~yonundn gazetecileri ka -
Londra., 25 (A.A) - Royter a - göre B. Von Ribentropun telmih et- taarruz hareketi hala mümkündür. bul ederek bey ınatta bulunmuş ve Paris. 25 (A.A) - Snr mıntaka -

Rib t R ansı bildiriyor: tiği mücadele olsa olsa garp cephe- Fakat Almanlar bu taarruza pek ya. ynkınd :ı d.öııe:eğini ~öylemi~t!7· "ında P aul Schunc k i"minde bir Al-

M en rop, omanya Ve B. Yon Ribentropun dünkü nutkun sindeki meşhur taarruzdur. Alman - k~nda başlamazlarsa .bu mmtaka.daıı IIe l~ınkı. 2o (Radyo) - 'F ınlan - man m ii h n di;;i ca~u-:luk cürmünden 
acaristana ·ı ğ' da Almanyanın harbe bir nihayet ver lar epey zamandan beri bu taarruza bır _çok. alayfarı gerı Gekmek ~1e~.- diya heyeti bugün l\Iosko\·adan gel- dolayı Nn ııc,,· d iv~ nı hnrbı tarafından 
.. . çevrı me l mek için bir mücadeleye girişeceği hazırlanır gibi görünmektedir. Bazı b~rıyetınde bulunacaklard1r. Çu nktl m is. Rusyamıı şa rtla rını hükumete müebbeden küreve mahkum ed ilm iş-

rnunasıp görüyormuş hakkındaki sözleri müttefiklerin as- eksperlere göre burada bazı mmta- nıs~eten dar olan bu mıııtakad bbıı tevdi etmiştir. Södendifrine göre bu tir . S::ı r mıııtaka~ındn bund an maıia 
- Yazısı S .. .. . . keri eksperlerince bazı tefsirlere yol kaların gon yağmurlar dolayisiyle ~m vazıyet uzun zaman fazla adam u- sart:arın miiz·tke ·e i ic'in narlamento ki Fransız '1 \ e 1 O . ene küreğe mah-

uncu sahıfemızde - açmıştır. Bu eksperlerin dediklerine altında kalmış olma.sına raimen bu -Devamı J ncü sahifede - içtiınaa davet .,dilece.Kii . kum edi l mişl erdir. 
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ı 

"" aga r ver 
Rus- Alman hey'eti vasıl oldu. Var şova ya bir 

Polonyadaki Almanlar 
Yeni 

edile ektir mü bati.ele 
'.Amsterdam, 25 (A.A.) - Tel- dutları arasındaki kısımda yeni Polon- lınacaktır. Berlin, 25 (Radyo) - Yeni Polon-

graph gazetesinin BerHn muhabirine ya kurulaca1dır. Almanyaya ilhak o- Varşova, 25 (Radyo) - Yeni Po - yanın teşkiline kadar, Hitlere merbut 
göre Almanyanın şark hudutları bugün lunacak Polonya topraklarında bulu- Ionyanın teşekkülünde bazı esaslan olmak şartiyJe Polon;·a umumi valili
belli olacaktır. Hollandalı gazeteciye nan Polonyalılar yeni Polonyaya sev- tespit etmel<: üzere bugün buraya bir ğine doktor Frank tayin edilmiştir. 
göre Sovyet hududu ile yeni Alman hu- kedilecek ve oradaki Almanlar beri a- Rus - Alman heyeti gelmiştir. 

Köse lvanofun beyannamesi 

Bulga ·st n bitaraflığı
nı m afaza edec k 
Kral Boris, dün Skopçinayı 

feshetti 

• 
enın 

Nazır, Türkiyenin hüsnüniyetini 
tebarüz ettirmiş ve zaferin milt· 
tefilılerde olduğunu söylemişti 
Londra, 25 (Radyo) - Dominyon- ve gösterdiği hüsnüniyeti tebarüz et

Iar nazın Eden, bugün radyoda bir tirmijtir. 
söylev vermiş ve bu kış harbin çok Eden, nutkunu şu cümlelerle bitir· 
~iddetli olacağını, ne olursa olsun za- miştir: 
ferin İngiltere ile Fraıısada olduğunu, - Çok nazik ve çetin anlar görece 

Sofyn, 25 (A.A.) - Bulgar ajansı beyanname.sinde bilahare ekonomi, milttefiklerin, harp'en sonra dünyayı _ğiz. Fakat, nihai znferrlen emin olnrn· 
blicüriyor: maliye, kültür ve idare s:ıh tlannda ta- d·..,vamlı bir suiha kavuşturmak için mız Hizımgeldiğini hiç bir zaman ht 

~ .. azırlar mecli~i dün akşam hükft - kip olunacak siyasetin ana hatları bil- harp ett"klerini sövlenti~ w Türl(ye - tırclu.n çıknrm:ımahyız.» 
metin beyannamesini tasvip etm. tir. dirilmektedir. den b3hisle, bu hükumPtin dostluğunu . 
Bu beyannamede ezcümle şöyle den- Ilükfunet beyannamesi şöyle niha - ------
mektedir: ~et bulmaktadır: 

lilar:ci siyaset bahsinde hükfimet Karşısında bulunduğumuz fevka!a-
son senekr zarfında takip edilen da - de hadiseler· ve bu hadiselerin yarattı
hili ve harici sulh siyasetine inhiraf et- ğı endişeler sebebiyle hükumet kral -
meksizin ~vam eyliyecektir. Tama - drn mebusan meclisini feshetmek ve 
miyle sulhperver olan ve komşu davl~t halkın arzusunu yeniden yoklıvarak 
lerle daima daha samimi ve do~tane bu arzunun serbestçe ifadesine im
münasebetler inkişaf ettirmek arzusu kfin vermek üzere yeni intihnb!lt tari
ile mütehalli bulunan hükumet Bulga- hini tespit etmek hakkındaki meşruti 
ri:stanın bu memleketlerle münasebet- hakkını kullanmasını ricaya karar 
!erindeki :itimadı takviyeye ve tarsi.ue vermiştir. 

d A 

a 
Har:ciye nazırları ya Bağdadda ve

yaht Ankarada top,anacaklar 
Paris, 25 (Radyo) - Saadabacl 

paktını imzalamış olan devletler bari 
ciye nazırlarının. Bağ<lad ve Anknı-a
tla toplanarak, Türk - lngiliz - Fran -

sız ittifakından Ronra hasıl olan vu 
ziyeti konusacakları söyleniyor. s· 
yasi m hafil, bu to-nlant1ya lJi.ıy·ı 

ehemmiyet atfetmel.ted1;. 

gayret edecektir. Bulgar milletinin !1!- Sofya, 25 (A.A.) - Nazırlar mer
yetlerinaı tekabul eden bitaraflık siy·ı- lisinin kararı üz.erine lıasvekil B. KD· 
setini takibe kat'i surette azme'"·niş Qe !vanofun raporıınu alan kral me
bulunan hükumet şimdiye kadar old~- busan meclisinin feshini ve yeni inti -
ğu gibi büyük devletlerle ve diğer hap yapılmasını emreden kararname- ... 
memleketlerle iyi ve dostane münase - yi imzalamıştır. ı k 
betler idame ey1iyecektir. Hükfimet S aııı avya evle 

oo-------

26 T. evvel 1939 Perşembe 

Cumhuriyet hayra· Sürm~li sokak 
mı hazırlıkları cina1~eti davası 

- Ba§tarafı l nci Sahifeife - Tepecikte İhsan Zebranın umum· 
neşretmiştik. Bayram günlerinde hiç hane:;inde Ayşe Münevverle Necmiye
bir cemiyet menfaatine rozet tevzi yi öldüren ve diğer iki kadını yaralı
edilmiyecektir. Halk hatipleri tara- yan Ali Osmanın muhaekmesine dün 
fından 40 dakikadan fazla sürmemek ~clirimiz Ağırceza mahkemesinde de
şartiyle konferanslar verilecektir. vam edilmiştir. Suçlu, gene deli takli
Bu konf eraıı 8Jar, Küfüirpark ve Hal- di yapmış ve jandarmal.ar muhafaza• 
kevi radyo t,~sisatiyle şehre yavıla _ gında mazm~n sandalyesınde oturmuş• 

. . . . . • tur. Arandıgı halde bulunamıyan Ay-
c~~t:7· 29 bırıncı teşrınde ~at rn de şe adındaki şahidin ifadesini almak he 
Kulturpark radyo merkezınde baro nüz mümkün olmadığından muhake -
rei~i avuk~t D"3. ~1imir Birsel, saat me talik edilmistir. 
20 de avukat Baha Yörük, 30 birin- Halkapınara:ı anası Nazikeyi para .. 
ci te<ı.rinde saat 18 de avukat Ek - sına tamaan boğarak ölrlürmekle suç
rcm Uran. t 20 de Cumhuriyet lu SeyfEtttinin rle muha'kem~sine ne -
merkez b ,..k ı müdürü Nazif İnan varn edilmiş, fakat istanbulda adli tıp 
taraflnrınd konfcran lar verilecek işleri müessesesine gönderilen rap r
tir. Şehrin mohtelif yerlerinde bu - lara ait cevap henüz gelmediğinden bu 
lundurufocak hnlk kttrstilerinde sa~ muhakeme de başka bir güne bırakıl -
at 17 de şu zeyat iarafından konfe - mıştır. 

rans~_ar verile_c~~tir: . yeni mua1lim ve memur 
Jiukfünet ~nunde muallım BB. 

::'.'Iitad Ok~ancRk, İkiçeşmelikte mu- tayin edif miyecek 
allim Bn. Vedide Karadayı, Eşrefpa . A •• •• ..~. 
<\Rda avukat :Murad Çınar, Tilkilikte . !zmır ~.usus~ muJ:asebı: mudurh.ıgıı.._ 
rnur.llim İrfan Hnzar Alsancakta vılayet budcesındekı açıgı kapamalı 
In~tafa Buldanlı, Ba;mahanede kız maksadi~le .inhilal edecek. ı;ıemuı:iyet 

lisesi mfüiiir muavini Reşid Gürel, 1·~ muallimlıkler.e bu sene ıçın y:nı t_a
Kahramanlarda avukat Halid Tev _ v~n}er yap~lrr;ama~ım ~uvafık görmüs, 
fik, Karşıyakada ilk tedrisat müfet- vılayet daımı encumem de bu husu~t.'.l 
·şi Asım .Kültür.. karar ahnıştıl'. 
Bu seneki bayramda halkın gece ve \ıfakarnacaıı zeh ·r1enmiş1er 

•iindüz fevkalade eğlencelerle milli 
nyramı kutlulaması için geniş hn -
mlı1dar yapılmıştır. 

H~ng semtlere elektrik. 
verilecek?. 

Karaniinada 'l'ürkoğlu ..sokıağındıı 
0turan Kerim .karısı 2..7 y~ füıya.n 
m~buse, Kazım kızı 17 yaşında Sürey· 
ya ve 4 ·a~naa Özgül, evlerinae pişi· 
r:p yedikleri kıym..·ı.h makarnAiia.n ze· 
hirlendik!erinden derhal hastaha:ne)'ll 

Nafia vekaleti, izmirde elektrik ve kaldırılmıslardır. !Kalay.sız bakır lw,p· 
..ı için müracaat eden yeni aboneman- tan zehirJendikleri anla§ılmıştır. Ha~ 

.ara şu şartlarla elektrik ve su veril - yatları kurtarilmıştır. 
1esini muvafık görmüştür: Kömür ih+~yacı 

1\levcud şebeke dahilindeki semtler ~ 
~ılkından mürncaat edenlere su ve e- Kış mevsimi için orman çevirge bnş 
ktrik v.erilecek, fakat yeni kurulan · ıühendis!iğ'i tarPfından tı.tsdik edilen 
hal'eı,,r halkına şimdilik verilmire- 1<eşif evrakı mülhakata gönı.lerilmi~ 

.l\.tir. Bunun sebebi, yeni tesisat mal- ve 1 trı::rinevveJdnn itibar~m köm!ir ve 
me i.,iı1 azlığıdır. <h1n im·ıli için ruhsatiyeler ver'lmeğe 
B r1 ) c daimi encümeni dün reis b şlanmış~ır. Bu sene ollun v0 

,,.. ..ı 
r. Lç ı: Uzun T i ı~ ·,de t ph n- b~ıhranı olmaması için icap eden ted 
·s. ycl'l · yol ve kanaliza ·yon inşaütı- bırler alınmıştır. 
ı ihale etmişfa·. Fucırwda :vara[ ma 

f. Bugün, saat 19,20 de Bucada bir 
Sal• ~ p Ş ) öldı.i hıldise olmuştur. Yukarı mahallede 

oturan İskendf'r, bir kız me~eles'n -
! e cenaz Sİ büyilk m~r a.- elen nrkadaşı Ramazan ile kahve ha· 

s m, e gö 'llÜ dü nede kavga etmiş, ve arkas ndan üç 

Al b 1 k f el sil:lh atmışhr. lskendcr kacmış , · man yanın O tO Q arar arlR.!l 1~tanbul, 23 (A.A) - Dün vef- t hir ~nat sonrn yakal ı:ı.nmıştır. J(urşun 
Atlas denizinde iki lngiliz vapuru 

daha batırılmıştır mis olan e ki , adra ::tm ve mile:: r- hırdan hiç lıiri Ramazana isabet et-
r.en a karszladtlar rden S· lih Paşaııın cenazesi bu ~a- memiştir. 

Londra, 25 (A.A.) - Şimal den! - Marhısa yerleştidlmiştir. l 1 , .. h mu· zzam merıısimle Jrnl<lırıl - O 
. d b' t ht lbah" t af d b t L d 25 (AA) ıu 'n·n ı·d""" p 1 · tı · . tı:ıtır. Go··ztepedcn J7 ad1ko"'~·l·ı·ne 01·a- rman yancrıııı zın e ır a e ır ar ın an a ı- on rn, . . - .ı.nc ı r o"<' aris, 25 (Radyo) - Almanya - lamıyacak arınd:ın :ve tıcare .erın:J Y ~ 5 

rılan 4684 tonluk Kostantines Hacipa- ingiliz vapuru batmıştır. un İngiltereyi havadan ablokaya kal ~ekteye uğrıyacağından endişe et an motörle S"rkeciye getirilen ce - Evvelki gece Bergamanın Koz=ı1t 
teras ism~ndeki Yunan vapurunun Vaşington, 25 (A.A.) - Birleşik loşması, Skandina\'ya devletleri üze- mekte ve lıu husuoda tedbir almai zeyi Sirkecide bir aLy asker re- vayla~ınıla incec:kle.,. köyü civarında 
kaptanı geminin dün fecir vakti taar- Amerika deniz komisyonu Ameril\ ·iııde çok fena bir te 3ir uyandırmış_ tlü~immekLedirler. -ekcıubay okulu talebeJ ri, polis rnüf Ovadere mevkiinde orman yangını çık 
ruza uğradığını beyan ~tmiştir. Tah- bandıralı Grovnut vapurunun 55~~ r.ır. Su devletler denizde serbest ka.1 Sovyet Rm~ya, Alman ablokasınJJ ~zelı>ri Ye ken<liı;:.:n.:n dostları karşı- mış, 17 :-;aat devam etmiş ve 30 hektar-
li:Jiye sandalına ancak bir kaç kişi bin- t nulk Lcdbury isimli bir ingfüz yük ,,,,,,. ' " tatbiki halinde ~ngiltere ile olan de ımı"lardır. Sirkecic1e to:p araba ına lık Aahada 50 cam tamame 1• diğerleri 
miştir. Diğerleri yüzerek hayatl.:ırını gemisinin 31 kisiden mürekkep tayfa- ~ ' niz münaka.liltını Murmarskcian ya onuları cenaze Ankara caddesini de ütüleı1erek kısmen yıan~tır.. Yan-
kurtarmak için denize atılmışlardır. smm hep~ini. keza ingifü: bandıralı ı}acaktır. :ık!ben yola çıkmıştır. gının .sebebi anlnsılıımanuştır. 
Bunlardan bir kaç tanesi ölmüştür. 21!74 tonluk l\reirıridge ·vapurunun ta~ -=·*·=- Alay ş 1 suretle tertip edlimiş bu- Damız1ık boğa 
Vapurun milrettt~batından sağ kalan fasından sağ kalan hes ki ·vi kurtardı- unuyordu: D'kT 1 .. 1 . . . ·ı~ t t • r 
15 kişi şimal denizinde geçen cumar- fı"ını haber vermektedlr. Bu iki gem; /:~siz kalan [iman Önele Lir süvari müfrezesi, arka - .. 1 

•. ~ ~.}?Y erı ıçın VJ ay~ ~·e ermı:r 
tesi günü batırılan Deodata ismindeki sima! Atlas denizinde batmı!'llardır ·ı ;' ş :l.fı·mı·,,.,.. ... uıda bir alay piyaae ve onu müte - mı.~_cluılugunce mont:ıfon cınsın~"l bı 
Norveç sarmç vapurunun mürettebatı Meninridge vapuru tayfasından 22 si "' ..., ~ın l -4:.C_ if e.ri kip b&hr1ye silahendazları, ve on - b()ga satın alınmıştır. 
tarafından tahliye edilen Maison Des boğulmuştur. nutk;le açllac"'lık ı:r nrdan sonra reisicumhurun İstanbul Yangm 

00 .,, _ ~ İstanbul, 25 (Telefonla) - Limam ,~1~a.n?~mlığının ~e .İsta.nbul bele - Ödemişin Beydağ nahiyeıslnde Ba-

l ., 'AI! 1. • vapurJarnı pek az gelmesi ve işle ıy esmın ı;elenkleıı..! 'e nıhayet mer- kırkövünde o~man Kuvucunun evinde 
ngı tere I·Vi.USSO tnt !st.:ınbul, 25(Telefonla) -Büyük rin azalması yüzünden 170 kadar li · . um~n ';C'ürk. ?ayragına ~arıl:nış_ <>!.an yalnı;. bıraktığı oğlu 8• yaşın<la Silley-

.Millet :.\foclisi, gelecek Çarşamba rnan amelesi iş::ıiz kalmıştır. Limm 1eııazesı gelı) ordu. Cenaz~nın önun- man kibritle oynarken yangına sebe-
günü açılacaktır. Cumhurreisimiz idaı·esinin salahiyettarları sabahlcyiı e matem havası çalan bır .. bando biyet vermiş, ev ve içiıııleki esva tama~ 

Bitcıraf/a~la müzake· Sergi hazırlıklarını ve Milli Şefimiz İsmet İnönü, o gün t~planarak, işç.ilerin bir kısmına baş ~raı. Genç subaylar_dan mur~kke~ men yanmışhr. Çocuk, komşÜİar ta.c~· 
..J .. ! .. Ji._r_.nıiiıitiiııiıt .. u..,k.ı.·r.a .. d.,.eilıidıiıiieiiicıiiiiekiiiiliiie;;,;rdiı;öi~rıİıııo. ___ .,, ka yerlerde iş verilmesini ve bir kısmı nr manga ~eçler ~şagıda oldugu haı fından yanmaktan güçlükle kurtarıl· 

ı·elere devam eaiyoı- gözaen geçirdi mn da limanda çalıştırılmasını karar- ic cenazeyı hamı! top arabasın~n mıştır. 
Paris, 25 (Radyo) - !ngiltere j}e ~ - . . . Alman ş~Fi serbest laştırmışbr. •trafında yürüyorlardı. Cenazenın 

bitaraf clevletler arasındaki müzake _ .?on:a, 2o (Radyo) -1\Iussol~nı b? b~rak·fdı 11 arkasında merhum müşürün ailesi , Zirai mücade'e 
re,ere devam olunuyor. İngiltere, bfüı- ,rtün bır b~mb~r~ıman _tayyare.:ıyle ı- ı H İstanbul kuı:nandanı korgeneral Ha- Vilayet ziraat müdürlüğü, ziraııt 
rafların bütün mahsulat ve masuna- tı.dyan sahıllermı gezmış ve muteakı - L d. 25 (AA) t . amburg radyosu "is :Bıyıktay, mütekaid askeri rical mücadele işlerinde kullanmak üzere 
t;nı alacağını vaid ve Almanyaya mal ben Ro ~ .ser risi inş.aat mıntalmsı ci- . . on 1 a'. · -. ngılt~~e~e ve erkan ve dostları 'Yürüyorlardı. 200 liralık pülvarizatör ve 15 ton göı· 
satmamalarını tavsh'e eylemektedir. varındekı ıstasyona merek. oradan o-ı ıltıca etmış bulunan Hıtler partısınm sustu Bu muazzam alay Ankara caddesi, taşı satın alacaktır. ** tomobille V.anediğe dönmüştür. ı harici siyaset kısmının sabık şefi Kopenhag, 25 (Radyo) _ Ham- ;:;ıııtan::ıhmed tarikiyle Beyazıta vasıl Çin eJçimiz 

l > ( ·"- ' J • h b 1 dığı L k'f h b d R'b ı b 1hnu~ ve cenaze namazı orada kılın- . . 

Avanl >a Panlar a caz.yet arp aşa zaman ev 1 ve ap- urg radyosu, ün gece ı en ro un Jıktan sonra Şehzadebaşı, Fatih yol- Ş~hrımızcle bulunan ve Çin hükll· 
• • sedilmiş bulunduğundan düşman te- nutkunu naklederken birden susmuş - 'arı takip ile Eyyftbe nakledilerek 0 _ metı nezdinde Türkiye orta elçiliğiJle 

nazıktrr basma aid davalara bakan hususi tur. Sebebi, ingiliz tayyarelerinin şe-- radaki aile kabristanına defnedilmiş - ta1tn olunan haricive vekaleti huku1' Kam ar asın da Brüksel, 25 (Radyo) - iBelga a - mahkeme tarafından serbest bırakıl- hir üzerindeki cevelanıdır. tir. müşaviri B. Emin Ali Sipahi Manisıı-
jan!;ının verd"ği ~on habere göre , mıştır. Bu haberi veren Baily Eksp - ---ooooo---- 186il senesinde Tophanede doğmuş ya gitmiştir. 

Londra, 25 (Radyo) - Avam ka - Balkanlarda vaziyet çok naziktir. En ress, bu şahsın birleşik Amerikaya Romen kabinesinde olan merhumun şahsında memleket ve Gümrük baytarhğ.ı 
marasının bugünkü içtimaında Hen - ufak bir "'h '.Ui.f, buralarda büyük si- mu· ,\,allı"k meselelerd" mu··teh"ssıs ? ordu faziletli bir evladını ve siyası t . .. ..k b yt 1 
d · "lt · P lon 'aya b - ·ıs;; 1 b b 1 ı..·ı· > " .. t d~ ·ı "1 hav. a..,~da memleket menfaatinden zmı~ gumru _ a arına ya.rdınıC erson; ıngı erenm, o J ogu- yasi ihtı ıı.t ara se e o avı ır. <ilclug~unu ve na:zi siya.setintı muha- a l Q, mı. v.vı olmak uz Mugla k b _. 1J 
cu ve zehirli gaz bombaları gönderip B . f b başka bir sey düşünmemiş olan dürüst ere . mer ez a3' ~arı · 
göndermediğini sormuş ve. b.u sua.le . er318 • Stan UI lef et ettiğinden dolayı ecnebi mem- .Ber~in, 25 C1:ady?~ - Romanya bir devlet s adamını kaybetmiştir. Rauf Bozok t~yın ed!lmiı:ıtir. 

Ç ı..~ 1 ıt ıh ıekete kaçtığını söyıeme.ktedir. kalıınesınae kı!-ımı tadııat yapııacaktır. z· G .. ır_ 7 .h .,, 
1

• Şaır Alı iffet cevap veren emvt:r ayn, ıngı erenın, R t 
Polonyaya hiç bir zaman bu gibi bom- Hava sefer~eri ba_ş!ıy:or 'r .. 1 ·· ı ıya O a P 1 l a l tzmirin yakından tanıdığı ve sevdi-
bala.r göndermediğini ve bu husustaki . l ayyare sıneması Telefon 3646 İstanbul, 25 (Telefonla) - Zıya ğj şair Ali İffet üstadımız bir ;m'il6' 
haberlerin, Almanların propagandasın İstanbul, 25 (~~lefon]a) - IBerlın- Gökalp ihtifali, bugün üniv&rsitede det kalmak üzere istanbuld~n -şehriJrlİ' 
dan başka bir şey olmadığını söyle- İstanbul bava munakalatı ay başıncla Bugün sayın İzmirlilere muhteşem ve muazzam vapılmıştır. ze gelmiştir. 
miRtir. ba lıyacak '€ haftada üç sefer yapıla- bir program sunmakla iftihar duyar 

Henderson: caktır. Şakrak ses kraliçesi ?'o.dyo bülbülü kıvrak ve lahuti sesli 

- Almanlar; bundan ~onrn zehirli -=·*·=- u·· MMu·· Gu·· Lsu·· M'u·· n 
bomb&ll\r kullanmak istiyorlar da, /kt ,.1 il.T .z.. ., • • 
kendilerini haklı göstermek iç.in mi bu ısaa ~veRM ımız lBDA ETT1Gt 
ya1anları uyduruyorlar? /stonbufJa .. • 

_Diy~ı!~~~~~ia~nm~:{J~~~:de böyle İstanbul, 25 (Telefonla> - İkhsad UMJT ŞARKJSJ NEŞİEDE EMEL 
vasıtalara müracaat etttklerine şahid Vekili B. Hüsnü Çakır bugün şehrimi- Bu güzel eserde Üll!MÜ GÜLSÜM en güzel ve en ruhnevaz şarkıları 
olduk.> zo gelmiştir. teganni etmektedir 

Cevabında bulunmuştur. ıısssa.uaasa T • k S.. 1 A ~ k 
Deniz lordu Viston Qörçil, gelecek Ç'" ./ı I ~ ur çe OZ Ü • rapça ~ar ıf ı 

hnfta Royal Oakm torpillenmesi hadi- ~ ın• apon an~aşması A Y R I C A 
sesi etrafında avam kamarasında iza- ya/ nclır Büyük fedakarlıklarla celbine muvaffak olduğumuz MISIRIN yıldızı 
hat vereceğini bildirmiştir. a muganniye ve rekkase madmazel -----* Sunkin, 25 (Radyo) - Mareşal Zengin bir saz heyetinin iştirakiyle her gece 
No"'VPCi'> teyyareTeri $an - Ka~. - Şek.in. japonya .ile. s:~Ih 9 SUVARESlNDE 

~ . aktetmek uzere bazı şartlar ılerı sur-. Bizzat .sahnede 
O::>lo. 25 (Rad~·o) - Norv~ç Ameri-ı düğü ve bu hususta Amerika sefirinin 1 

kadan 24. i.ngiltered~n 6 harp tayyare- tavassutım11 ,müracaat ettiği hakkın- ORYANTAL - ARABESK DANS - RAKS ve TEGANNİ 
• t d~lh~w~ru~m~~ ~~~~2~BEma~~a~S~e~?~ns~lia~.,.~H~j5a7~-~9~=-•~~mm~ 

Senenin ilk büYiik Türk filmi 

ALLARIN CENNETi 
Yarın matinelerden itibaren 

ELHAMRA 
Sinemasının btı Yük zaferi olacaktır 

Bugün son defa alarak 

MARIE ANTOINETTE 
Fransızca nüshası 

ve 

1-IARP MUHABiRİ 
Seanslar: H. Muhabiri: 14.45-19.15 de 

M. nt ll'l'let: 3 7-21.SQ dn 



26 T. evvel I 939 Perşembe (ANADOLU)' (SAHİFE: ~O 
~~~~~~~--~~--~~~--~~~~--.._,~-

Vo n Broçiç garp Hitier için yegan~ Dikili ielaketzedele· ıÜZl)M BORSASI 
mes' ele si cephesina'e çare rine yardım 4.472 tııilm tarım 6 50 14 5() 

R 
Dikilt felaketzedeleri iane listesi: 458 1-·10 1\L j. taran.9 14 

Tevkif edilen Amerikan vapuru 

eisicumhur 
1 

Vapurun geri af ınacagw ınt - Baıtarafı 1 inci ~hifed11 - Almanyanm son çaresi.: Lirn X. 515 K. Taner 11 15 50 
.. • • • sız tebliğinde Fransız kıtaatı tarafın- Londra, 25 (A.A.) !General - 1 426 A. R. Üzümcü 8 50 11 50 
umıt edt.yorum, dıvor dan. bu nevi_ bir hareket y~p.ıldığı zik- Te~perleyANevs Ch:-onicle gazetesin- Alaçatı okulu-lflıca öğret- 38~ ~· Erki~: 7 14 50 

Par"ıs 24 (Rad"o) A "k ı..., ı f' redılmektedır. Bu da arazıyı e1cle tut- dekı askerı makalesınde Almanya.nın menleri 4 330 Jıro veşu. 11 12 !)O 
, ' J' - merı a :t<•- ı cevap verınişt' R · · mhur şu l · · · h · ricire nazırı Kordel IIull · A erika ·ö· I .· ·ıa .ır.. :\.eısıcu ma' ıçın sonuna kadar mücadele et - muhtemel taarruzu akkında ~u mü - Endüstriyel tü:r Ano. şirketi 100 306 Ş. Rıza H. 9 11 50 

bandıralı Citv Of Flint vaı;uruı~n A.l- ~ ~ı ~~;e ~~m~~~ır: . 
1 

_ mek h~susundaki kat'ii azmi göster- taleaları yürütyüyor: Karşıyaka Türk birliği okulu • 255 Ş. Remzi 8 11 
manlar tarafından müsaderesini b;y _ ümid d'.1 7 F lıntı gerı a acagınıızı mekte~ıı·. . Alman kumandanlı~;ı.nm harbı ka - öğretmenleri 3 167 Alb~yrnk 10 25 13 75 
nelmilel makamla ayk.ıı·ı bulduğunu V· e Ij onım.» ln.gzltcı~euı ablulm: zauması için yegane çare Maginot hat- Tevfik Ertıışın işçilerinden 163 N. Üzümcü 9 15 
ve vapurun, Rus limanlarında alıko- reh.:i'~ngt.on, ~o (A.A) - Cı.!n:hur- . :.mste:·~am, 25 (Radyo) -Hitl~r; tı. üzerinde kuvv~_tli .?ir zaf:r teı;ıini- beş kişi tarafından 4 142 F. Sola:i . 10 15 5~ 
nulma~ımn ela hukuken doğru olm~(lı- Fi' t UZ\ clt ıle B .. ~iullun '?1\ 

1
0f ın,,,ıltere) ı havadan abluka etmek ti - -Oır. Fakat bu muşkul ve curetkarane Tınastepe okulu öğretmen ve 160 l\I. Beşikçı 9 12 10 7o 

ğını sö,·lemüıtir ·· k 1~ ~~purunun muı::aderesı A a c - zere !!la~ ı Goringe salahiyet vermiş bir teşebbüs oJur. Siegried hattının öğrencileri 15 25 115 . l\Iihalcf 8 75 112 
Vaşi~gton·: 

2
5 (A.A.) _Dün rrıat- dın a ı bey~n~tm~an so.~ra yan= '"( ?o.11ng, Ro?olf IIes, .. Rozenberg, düşmana taarr~z imka_nı vermiyen İnönli okulu öğretmen ve öğ- 115 Rüstem F'ırat 7 10 50 

buat mümessillerini kabul eden R . aı: ~onı~Oll) bıl~ı:tflık ~u~unu bpro \i oıı:1an '\e H_ımlerden murekkep bir bir bataklık halıne gelmış olması böy- rencileri 32 05 86 llaklo Veral 8 50 11 50 
velt AmerikR hükumet;nin City u~f Jesıı~~d91tf '?f 1·1~t va a:sına. 1n - komısyon te.kıl ederek, ablukamn pla- ıe bir ;teşebbüsü büsbütün güçleştir- Mehmed 'Şit l'Jcrtsov ıo 146 inhisarlar 5 25 7 875 
Flint ismindeki Amerikan va urum zer a ı~e erın. zu ~ru:ıa ma~-\~i ~ - nını tanz"m etm~ğe başlamıştır. mekiedir. Amer.iknn kız kollejf öğret- 95 j. T. mah. 11 13 
zaptı hakkında Moskovadan Pt 

4 
• 1 ~nt ~ak bhah1rı ,taky da~ı ıhtıva ett g a- Alm~nya üzerınde 'Uçan ingili.: tay- Belçikadan ve Hollandadan yapıla- men ve öğr<?ncileri 61 75 172 Ahmed Tabak 12 26 13 

1 
~ _ • a1sı n .) ana a ır1atınıştıı. yateleı·ı · ı b" t · · ·· d f h t K k · · ·· k · 11 50 11 r: a m~ga çalıştıgını fakat bilhassa mü_ II. . . . . .. . za~ından B Lo , · ~ ca { ır aarruz ıse yem mu fl aa a - arşıya a cumhurıyet ok1.ılu 58 Necatı Bore çı uu 

rett.ebat;mn akıbeti hakkında yenim H a:ıcı) ed ~ı~<:~~e;.1• a ·· · . . ~1ura, 2<> (~~dro) -. Hava nezn - lari:vle karşılaşacaktır. Motörlü fırka- öğretmen v.e öğrencileri 22 58 71 :vr. H. Nazlı 9 14 
lfımat elde edilmediğini bevan t . a- ennmgs . e. ıı.,. ır •. \ . , hi .. ~etı.n.ın neşrettıgı resmı bir tebliğde· 'ar kullanılmasına rağmen Belçika ve Nesim Sabah 5 55 3. Kohen 10 12 
tir. Bir gazeteci :reisicum.htırae nmıq - h -. cGem1 .nıtn mu.,bac_geıo~.~aı bı_çr şıkıpa~ ~n~ılız tayyarelerinin, yirmi dört saat Hollanda ordularının muka>emetini Kuşadf.ls.ı kızılav uhesi l!1. 36 48 M Zeneirci 11 12 50 

dk · · 1ev- esız mec ıı:ı e anı oı J Y ;çınde crece ve gü d" Al k ıA d E~ AJ K · · 8 cu anuna tevfikan Amerilrnn va k b tt'. . f City Of Flint'i h .c. • • n uz manyanm azımsama· azım ır. ger manya araburun Tepeboz okulu 1 17 37 H. G. Şerbetçi 7 
larına harp mıntakaln.rına girmel~~~i ~~Krndu!z.e e e~~1::.ış 1"imau kruvazöril ~u.1 lelıf !'.e~ırlerı üzerinde uçtuğu biJ- beklerR_e abluka ne_tice~inde mağlubi - Kuşadası ıkızılay şubesi 23 81 32 :Akoeeki ban. 14 14 ()0 
e~retmek salahiyetini haiz olu 

1 
E d n idi ırı mektedır. vcte ugramak tehlıkesıne maruzdur. Tnrba7ıda: 34 B. Palanıbo 8 8 25 

dıgını sormuş ve Ruzvelt bu ~uil 0 ma- m e · . ~lman başkumandanı garp cephe- Fakat zaman geçtik~e büyük bir ta - Torbalı, (Hususi) - Dikili felaket- 10 1-40 M. 'Kaykan 6 6 

A
f H ""· : men 8111 e: _ arruz imkanı münıtelib olacaktır. Al~ zedelerine yardım devam emekt.edir.' man arıcıye N 1Zl rına cevap Rboma, 2o (Radyo) - A1n;an ordu- man kumnnda heyeti Führer gibi Cellad gölil kurutma müteahhitliği 8851 40 

- • su. aşkuma!1dan~ V?n Broçıç, bugün ()'arpte sulbü temin etmek için bir gay mümessili Kazım Göğer tarafından 239076 
- Başta.rafı 1 ınci Sahifede _ tün dünya biliyor ki Fransız a::ıker - g~ı P c~p~esıne gı~mış ve ~on mubare- ~et sarfı laz1mgelcliği fil:rindedir. Fa- O çadır kereveti ve altı adet vagon 

Iundu~mak sıhhat bakımından hic !eri Hitle-rizmin delice ihtirasına ar- ~ere 1~tırak etmış olan kıtaatı teftiş k bir kuvvete snhip olmaklı beraber +-ertiba baraka verilmistir. 
de dogru olnnyacaktır. Bütün askeri tık bir ni~ll:!et :ermek. i.çin çarpışı - : ereki kum~nd~nlar! ~e subayları ni- <Tene:·aı Te~perley ingilterenin bek - Dikili knzn merkezinde evvelki ak-
ek.~perler yalnız bir nokta üzerinde yorlar. Butün dunya bılır ki, Fran - al ar.a ta.lbf ?Ylemıştır. enmıyen hır mınlııkasında çok külli- ı:ıam saat 21.30 da fu; saniye devam e-
muttefilrtir. Bu nokta da şudur: sız askerlerj ancak Kazi hegemon _ (:oqıJteı·erle~kı Polonyalılar: vetli kuwetlerle ani bir taarruz bek- fl~m şiddetlice bir zelzele olmuştur. Ye-
.~lm~nlar bugünkü tetkikleri ile yası yeı:,e vurulduktan sonra ellerin ~ n • n ra, 2o (A.A.) - İngilterede 'enmektedir. nı hasar yoktur. 

~uttefıkler genel kurmayının zihni. den silahlarını bırakacaklardır. Ve .,!m mnkta. olan Polonya vatandaşları General makalecıine nihayet verir - --01c>ooooooc)..--
l1 teşvi-s etmeğj \•e kütle halinde hü- Von Ri?entrop bizi korkaklaıkla it- tran~a~akı Polom·~ ordusun~ hizmet '·en Çanakkale ingiliz Fransız donan- z b t d 
~u~rn kalkacaklarına ikna eylemeyi h~m :dıJ.:or. Eğer bu söz daha başka me uzere a'"k~rlı~ ~ııbelerıne mü- -nasına açık bulunduğu müddetçe Rus- a 1 a a 
ı<:ıtıl'ıdaf etmektedir. Bu .suretle müt. bır kımsenin ağzından çıksaydı bir :tca~ta davet edılmıştır. Bu davet 18 ·anın asla müdahale etmiyeceğini söy- =:=:===== 
tefikler ıde taarruz sahasına kütle hakaret olurdu. ::>e 40 YMlnrı arasınrla bulunan biitür emektedir. Moto~ikfet kazası 
~;:li~de ai;~er tahş"d edeceklcrcf_r. . Gusta:v~ HerYe, V:ictoire gazete - S 

0~;,~a "~~an~aşı erki:'~ler_c . .şamildir. Londra .. 25 (A.A.) - Nevs Chornic-
J~ ak~ka~~ ıse Alm;ın 1ar müten.ddıd ~~~drı İng!lteı·~ aleyhmcl 0 ki b~tün bu ~n · .:ı.r ıçın ~ ~cı hrı.d~ı c_~lı~~r ... ~ e gn~zetesın~e ge.ner~l 'J'~mperley 11 _ 
\; bıı bırmden uzak hedeflere karşı sozler Hıt1erın yalnız k:ı.ldıgını is - [> g _lız ta1ıw17 clerını11 1l.E'1u"l'lf9ii: "rnmı a~ken vazıyPtı tetkik erlen hir 
~ıd~etlive münfer"d taarruzln'T vana- bat edlyor. Hit er Polonyaya yaptı~ı 

1 
arı • 2 5 (A.A.) - Ayan aza..ı:ıın. r],r'p rı7mıstP·. Bıı m:ı.ka!e Maginot 

' 
Gaziler caddesinde elektrikçi Ali, 

'due ettiği motösikleti belediye temiz~ 
jk amele.~i!lflen Ali t\:eskine ·çarp.1ıra-' 
~ k sağ göziirıdcın. baş ve dizinden ya
·alanmnsmn ~ebebiyet vermiştir. Suç-

1u tutulmuştur. . 

Sigara hırsız!ığı 

247927 40 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

Fi. 
8 
9 

10 
12 
14,50 

Incir 
40,D9 Şerif Remzi 
1751 M. H. Nazlı 

84 A. ipa'Ptı.guo 
'8:3 F. SoJar~ 
76 B. Y. Fıranko 
63 1-2 Esnaf ban. 

e 14 
6 13 
7 9 '50 

7 !125 7 125 
(j 6 25 

37 1-2 Kit. 'J'aner 10 
29 Alp karndavut 5 

5 60 '1~ 
11 50 

75 5 75 

raklıı:~· ve .Polonyada takip ettikleri tecavüzle İtalyayı J~yan·ı sevketmiş . anl\It::n:ınmı .ası•0r~ :U"harrir Char 1-ıathna kann kuvayı külliy€nin biı 
Sevkulcerşi tatbik edeceklerdir. An- S~alinle kucaklaşarak İtalyayı tiksin- ;s . or ce Petıt Parısıencle şöyle yazı 'tarruz taraft rı olan Göring ile garp 
ca.k Polonya cephe~ine hic de benze- dırmiş, Balkanları Sovyet Rusyaya ve 

0
:· .. • • • • • • !'tıhesinde harekat yapılmasına mu. 

mıy.e-n garp cephesi 5!artlarında bu rerek ltıı.lyayı ürkütmüştür. .. Mu~te~ıkım ~ Jn&ıl zler Almanlar· 'alif olup Alrnanvanın iase işini Ro
tabıye ve sevkülcevşin ne dereceye Dahilde !Hit1er herkesi rahatınz :ar~ı l enı. moc1 lde mükemmel har• nanya ve Macaristana doğru yürüt. 
kadar muvaffak olabileceği kegtirile- efüyor. Betbaht Führer, !ngiltere.ı·i :,;) ~~elerı1 k.ullanıw1rlar. Bu tayyare '1-esini isti.ren Hess ve Ribentrop arn- . Çor~k~~apıda .?tobüs dur~ğı ~ev~i- 622~ ye'k~n • 
n1ez. abl~~a etnıek istediğini soylcmes.i dü rnt k m~.n ~.1 ırı.. M"sS:~ Chicltlerinl' ~1:da tabh·e hususunda cnk büyük ih- nde tuti!n bayıı ~: K~alın dukk.a i 13428- eskı yek\,l_n 

1 °n?~a. 25 (A.A) - Reuter ajan. p7d_uz r~bıta<:ız bir söz değil midir? "r?an at ~cıt:ınd~r .. B·:rrune kadar Al _ 11 aflar bulunduğunu p-östermektedir. nında~ sığara Ye ~u.mbclcı ~'llınım~tı~. 
sı bH~ı:ıyor: Bızı lngıltereden ne bahasınn olur~a '">il t~,')~ :eJ~·· ıl"'r'(1e. bir ~ey yap'.1- \!akalcın'n muharriri Gamlenin ihti _ ~~erıya adı_!lda bırınden suphe edıldı-

İngılız matbuatında B. Von Riben- o.lsu!1 ay.ırmak arzusu Hitlerde bir naec~: ı>rın: gostenm hıç bir şey yap ·atkarlığ-ını sena ve bu ihtiyatkarlı.ibn gınden tahkıkata başlanmıştır. 
troı:un nutku bakkındn az mıktarda fıkrı snbıt olmu~tur. ~ :.!ar~:;.» 'Pı·anQız kıtarıtının mnncvi kuvvetini Do andırıcı~ık 
t:f;; ı:ler mfvcurld~ır. Fak~t bu tef. .Gustav.e Hervc yazısın:ı deYamla, , .! ~"· .,.;ı (~.A.~ - Havas ajansı ı·t~ırchji'ını, iki beyhude taarnızun 
sırleı !'utk;ı~ ~;;ı.kıl_<i mahıJ:·etini an_ ~ıtler, Fransızhm lmdala rnı zanne- '.l ~o~e askı?rı Ya"ı:·et: ksı_le es·ısen bnznk olan düsman ma-

klntm~a kafi.dır. Tımes gazete.si nıı4-- rlıyor~ar, sua ini sorduktan sonra di~ .. \?ı n_<lt 01:~·ı:ıı cıvıırıı:da küçük hi• :vn:.~t 1nı i!i(e daha ziy:ıcle ;aafa dii _ 
!1 IRıhe:ıtropun akıllara durgnnlıık yor kı: rn.v tın ıPs;a!ı ı~ın enrısı _gün ve düı ·urchıgiinii .söyle.mektedir. 

Vftrecek ıthamları başlığını koymuş- <ı:Üııdan, lıize ihtimam gösterme_ •lduk~a şıddeilı mfüıadt-1"1eler vnkubııJ L "t • j 
tur. . sini istemiyoruz. Bizim, biz Fransız- uuş '.~e de hu ha.r~>ket rnünhasır::ır l vanyonın ışga et• 

:J\Iıhçılar çarşısında bayi B. Hüse -
vin Bahri mağnzasındn veznedar Bay 
Hakkının 35 lirasını dolandıran ital
H L tebaasından l\lehmed Ali zabıtaca 
yakalanmıştır. 

Esrarcıhk 
' 

Da.ıly Telgraph diyor ki: ların istediğimiz şey, onun en müna- nevzıı kal_:nı"~~r. Me7.kur mahal Al t •ğ • • 
.. «~ıbentr?p, müttefikleri 'harbe ı:ıü sip göreceği ~ekilde ortadan kay_ mın tonra,grndanır. Almanların Fran- { f arazt 

ruklıyen hadiseleri si tematik .su - bolmasıdır.> ı.zları. ~ııradan çıkarmak kin göst"'" Kaunas, 25 (A.A) - Litvanya kı- Yen~lsinsemah?nub··~de ~krtar satan Öl· 
~ette b~tan başa tahrife uğraşmış - Roma, 25 (A.A) - Stefani bildi- lı~~lrı ıs ·ar bu suretle anlaşılır. Fil ~aları tarafından dün işgal edilen mer og u u~ ı, ır mı ar esrara 
ır.> riyor: ıa 1 rn Almarı kumandanlığı butiir ;nıntaka Landrof Verenai hattına yakalanmıştır. 

sık~n~n~: ~eraldın tavsifince bu nutuk Gazeteler ilk sahifelerinde Riben- <\iman tcmr"' · 1arı;c1a Fransızları ç1 {adar imtidat etmektedir. Litvanva Kız kaçırma , 
raf 1 J('!~de bulunan bir şah~ın taf- trop tarafından ı;:(ylenen nutkun ol- carrnn~a bi1)'11k hır fthemmiy.et v<>r '1azırlar meclisi Vilno arazisinde iı .. .. . . 
d' uruşlugundan başka bir şey değil- dukça rnufa sal bir hüla n~ını neş. ~~~~eclır. Bu :ııı!nt.aı n bir çok kövler· dakri ınıntaka ihda.s etmiştir. Bu mı~ u!ıor?ah~:kKUdÖzbşe!.kk.?:lşrund~. H~,snhü 

ır. retmekte. fakat hiç bir tefsirde bu. ıı.:~ etmckt ıi.'r: İ'>te Almanlar dü... :ı alar şimdi Kaunas belediye rei-:i ."' n 'ıe aı n ı.ıı u l'U • erutun, r n · 
!'. 1:-on~ra :r g~zeteleri~den yalnız Daily lunmamaktadırlar. Gazeteler başlık- :~ k~v 7r<l~n, ?1rıne .:ekrar bi; böl~] Martisin idaregine Yerilmi~tir. Bu -_ rı Jnzı :ıs yaRında 1\1 "hrıye Tuncayı 
/a~l \e Ne\s Chronıcle ha makalele- larında Alman hadciye nazırını İn - -;,·d;, b.r ku .::.2:. hucum etmı~le1·dır nn 24 üncü gününc1en itibare L': zorla ka9ırmışlardır. Suçlular tutul -

1~nı.1mı~ka tahsis etmişlerdir. Daily gilterenin Alman aleyh darı siyasetini 
1
'1\ f an'nz bohırrı.ı "" muabil taarruz '-'anya. kanunları Vilnoda tatbtlr. e~i= muş, adlıyeye verilmiştir. 

aı dıyor ki: tenkid eden sözlerini ~e Almanvaııın 
1
11 ıı unmııı;ı '"e Fı·!lıı•ıız mev7 iini ger· lecektrr. H rı k 

R'b t J m•ı;;tır u A • ırsız 1 
« ı en rop aynen efendisinin ağ_ İ.ngilterenin me;ı.·clan okumasına kar- . 'r i nn~:nı v:ı.zı~·ct Fransızlar Le'tony S t 

~1,? 1 kullanıyor. N'azi rejiminin :riva _ §ı koymak huımsttndaki kararını te _ aıa ın~ vı; mn~f nkbel harPkata inti - a• ov ye yar• Bornovada istns\·on atkasında Ha-
l arlığı acık göze batıyor. R Çe~ber bari.iz ettirmektedirler. Von Ribent _ :aren 1atı~:en tcda:'üt vacı.fım muha. J k il ve Alinin barnk.alarınclan elbise ve 
<)aynin sulh isin yaptığ·ı hüyÜk nıüca ropun nutkunun altına gazeteler İn- ~z~ ey.c.n:ekt"rllr. Almanların S~gf- ım pa fı eşyaları ça1ınmıştır. Hırsız aranıyor.1 

el eyi dünya unutmamıştır. Bu mu: gilterenin cevabını ihtiva eden ve ;:~ trPrısı~dt'ki tnhşidntı muazz:ım- Riga, ~5 (A.~.) - Letonya - S0v- Karısını bıçak amış 
ca~elede ~· Çem?erla,·n tuıtt:; siyasi evvelki ak~am Londr.ada. neşredilen ,11~rn ~.umı~ kan.? 2.~ sunu! ki. Alma.r ıet asker.ı ikomıs)~onu mütekabil yar-
~~) a~ı~ı bıle tehlıkeye koymuş ve sil- tebliği koymuşlardır. .. .:kn anlıgı hurou:ı e:ıur ver;lirsl Jı?1 _iti!Mının tatbik paktını imza et_ ~ergnmaan inkı~~.P maha11e~incl; ?~ 
kun ıçınde di.işmanlarının acı al.avla- A b myu t~nrrı•za gırışebılecek km·vet _ rnıcı.tir. Bu münasebetle verilen zivafet tt~_r,~.n Mahmud ) u~gcc. geçıms17:!1k 
rına ve do~tlannın !!uitefehhümlerlne m argon UR pat• ~reı malik bulunmaktndır. Ren cephe- e Letonya hariciye nazırı Muntenı ile vuz~ınden knnsı Hadıyeyı bıçakla dört 
nıaruz kamlıstır. İngiliz beyaz kita.'U ;ma~ Al.manI:ırın hoparlörlerle O'i·i~ _ S?vret sefiri Molotof bulıınmuş ve har yermden yaralamış-tır. 
ları. ':on Ribentropun İngiliz hüku- dırılm • Q • _e:r:dık~en ruhı taarruz dün l:lyık oldu- ıı~e. nazırı Bolodis ile Sovyet heyeti 
me~nın siı:ıtema tik bir surette Alman aSJ prO j _.Si . ~ c:' abı alzı:ıı;tır. Fransız rasatçılar "eısı lskaov arasın ela iki rnemlek<>t;n Za • h d t 
y~hpe harp yapmak i<:ıtediyi :ve Mü. - Ba§tarafı t inci sahifede_ ~~ii~a~v?n. ı~ın~e ~öti.irülen hopar- dah;li işlerine karışılmaması pre~i- Yl şe a e flClTfJf:' 
~'~ ı .n:r ~arb dPcek ı:nzivettf! olma- vel müşterinin her , esika i tihsal et- -aitralyö~ın~ ~ş tır · ler ve derh:ı ı bi~ . tebarüz ettiren nutuklar söylen- IKonya. gedikli hazıı·Jama mektebin-
ıgı ıcın ımzaladıp-1 hıkkındaki m a esı açmışlarfür Hopa J"r mıştır. den 19~2 yılında almış olduğum şaha-

sız ithamla, c ı. "f'. t ana- mesine lüzum kalmadan Kanada ile '1emen susmustur , . r o 7 J · ı · detnanıe"ı· za'!·ı· ettı'g~ ı'mden ve '.·enı'sı· 
,N rına .ırn ı cevap ır. l\Iek::ıika arasında normal ~urett 1 · "' · " - ' nı~bvesnCtrhoronicl" .. cl!_YOr ~i: . . ra ticareti yapıl~lıilmesinl mö~k~a~ F'iınd k ~· l • nO"J JZ vapuru çıkarılncağrndan .eskisinin bir hükmü 
.n. pun bı t .. len n l ıat 0 kalınaclıg·,ı ilan olunur. 

ıer 1 
1• 11n ..,oz. v az~- kılacak bir tadili de ayan keza k4 _ erı Aı' 

fi : ~~Pt.an eı:ıaslı ıthamı sılmege ka- bu-! etmiştir ıman tahtelbahirferi Gedikli erbaş 
tlzere~o;ı~~~d;B:n/!haı;ı:ı .m.alôm o~~uğı: Muh~ripl~ri_n 90 günlük ticari kre- }'Ükseldi f d b Başçavuş Mahmud Savaş 
ae 1.. l lleıı ıçm teca\uz.1eı di aıabı1nrn1erme vardım edecek olan tara. ın an atrrıldı Zayı· 

ıuu unma.larJ ve .. ~ · · •v • K •f{ !eridir İngT fk:- soz er~nı çıgn_;m.e maddenin hasfı tek1ifi de kabul o - ooperatı e- bir[ •ğ • Londra, 2!'i (Radyo) - Rovter a- . . .. . 
siyat b ı z e arındakJ umumı hı lunmuştur. • ' l t jansının verdiği bir habere gÖre, bu- 1323 senes_ınde ıstan_bul y~ıksek tı-

140505 u. yekun 

Zah"re borsası 
151 Ç. arpa 
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Sterlin 
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F. Frangı 
Liret 
İsviçre Fa·. 
Florin 
Rayşm::ırk 
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Drahmi 
Le,·a 
Çekoslovak kr. 
Peçeta 
Zloti 
Pengil 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç kr. 
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5:21 
129.28 

2.9525 
6.695 

29.18 
69.145 

21.80 
{).965 
1.588:7 

'18.107'5 

23.29 
0.93 
2.48 

30.4375 
31.-0125 

'fAHV:iLAT 
ANKARA 

1988 % 5 F. ve "kramir~li ı 9.55 
1933 ikı·amiyeli Ergani 19.20 
:Mümessil 34.30 
Not: Hizalarında rakam bulun~ 

mıyan dövizler için fiyat tescil edil~ 
memiştil'. 

Orman mühendisliği çin sC>y\1e~~~~~n da~.a zi?ade dahili- Vaşington, 25 (Radyo) - Bita - pıyasaya müdahale gün Atlas denizinde ~'edi ingiliz tica- caret m.ektebınden aldıgım dıplomamı 
vi.ratı Ytik<:ıg~e kmumkü:ı !se .ma.?...e.~ rı~flık kummu~un tadili hakkındaki la tt • ret vapurn batırılmı tır kaybettım. meı:kez;"de. edir. e. hede'fını güftug vı.h_ anın. heyetı urnumiyesi cnArna gu" _ . . e l Alman d . lt 1 ş · b t d v b Yeni 'ini çıkaracağımdan eskisinin Hergnmada 5 numaralı orman tnh-, ...... • enıza ı arının n ır ıgı u h"km·· 1 d ~ b·ıd· · · d" l 1 on1fsvonu reisı· B Emı·n · · 

Nevyork 
2

• ınu Tej e k:oruıcaktı:r. Umumı kanaat Gııesun, 25 (A.A.) _Fındık i ·a- ,·apurların mürettebatından 153 k" . u u oma ıgım ı ırırım. ~c. '. " · • . ve ızmır 
sı büdı-iiyo' . 0 (A.A) - Reuter ajan l.iiyihanın kabul ,edileceği merkezin- "asında son fiin!Prde görülen d P j _ kaybolmuştur. ışı İzmir Emrazı Sarive ha~tn- bırıncı sınıf orman milhendısi B. 1b-

V r · d'. tik · ·. t d" ··k1··~ .. urgun hanesi ambar ~emuru rahim Şimşek 46 lira maaŞJa orman 
on llibentr ae ıı:. . , e ıa u~ u u ·karşısında koo- I . . .. a.. 1 .. - . b 

zuubahseden ;pun nut~unu mev - T hı· v 'l oeratifler birliğinin dün borsaya satı- svıcrıe - Al manva ti- ~I. Özoktay çevırge mu ur ugi.ı aşmühendis mu-
fail bil- itir~ evyo;k Tımes rnün - e 1gter ~ılar tarafından arzedilmiş ola . # 3961 avinliğine terfi edilmişlerdir. 
ki: ba,Jıgı altında diyor . • . '<atıuklu b~tün fındı~arı muba~:ıi :ı: cari anlaşması 

cV'on Rib 'tro ! . . -Baıta.rafı lmcı aahifede-- "lla'k suretıyle :vapttgı müdahale niya- Berne 25 (AA) 1 .· . 
fir~!ye.c:.ğ~n.i .Rifıer~g.ı~~e~enın :ıar~e Kı\aalımız l\Ioze~in . şa1·kında bir c;~f1 .d~h~~ı\:'.l~~rmış \•e f;nd;k fi- İsviçre iİe Alm~nya-;ra~~:fa':k~Jfk~r~ 
a ışled~ını ıtır-aı ed' , 0.Y eme ~ . a düşman müfrezesinı esır etmi~tir. :ı erını Y~ . e . 11 ~ 1r.:.. ~adi müzakerelerin imzasi le net' I•••••• 
Yaı»naktan müteveı\~ oı. Ve bu ıtıra Paris 25 (Radyo) - Havas ajansı . 'Koo~ercı~ıfleı lıırlıgı bu müdah::ılr~· lendiğini bildiri or Y ıce-

Ankarapalas 
Lokanta ve Pastahanesi ----· Ah11.anyanın yeg!ne d~ kızgınlıkla bildiriy~r: Garp cephesinde vukubulan ;ıyıle dun pıyasa.dan otuz bir kuruş on Ç y • • 

tr.il~re olduğunu 8Öflü fmamnın !n - son muhar-01ı>eterden sonra Fransız as- parad_an ~B ton ıç fındık ve ondört ku ekyada tethış 
rc.ıye nazırı lngiltere/.QJ:vAlman ha kerlarinin gömmek üzere topladıkları ruş c{ırmı beş parac~~n da :rüıde ~11i Londra 25 (Radvo) _ tş~i lid . En ınüşki.ilpesendleri tatmin edecek derecede mükemmel olan lokan-
e;ae? tecrid için beyh~d~ge: devlet- cesed1ere :mayjn yerleştirildiğini ıve ;an ~1Raına~s~ın~ gore kırJ<. b_in ton lerine geı'en hab~rl~re göre Çekya~- ta Ye pastahanemiz bir aile ~·~va>:ı samim.iyelini haiz, temizliği ve ınefase

df ~:ıg ~5 (A.A) - Ravaa :~raşıyo~i bundan do~~·ı infilak ,ed~n. ~u ~ayin- k~7.u~tanc,k~~n u 1{1 ~ık, on ık.ı ~tH;uk tedhiş rejimi şiddetlenmiştir. tecem~ tf ile beraber. fi:ıtleri tr.hmı:-ın, çok fev_km~1~ e_hveı.ıdiı:. l\Ievsim münasc-W or. Jansı bı lerdan yenı telefat verıldığını gormüş- 'lık kaldn"!nl t ma abuklu sıvrı fın- mü kampları doludur. Gizli beYanna- betiyle en temız ve moclerıı bil' _salon hal_ıne ıfrag edılmışlerdir. Teşrif ede-
! 

1 
u .sabahki Paı-is matbuatın ler ve derhal cesedleri toplamaktan ' Kocweratiri ır. b" ·-. me dağıtan 25 talebe dün tevkif edil- cek zevat sözleı·imizin doğruluguııa şahıt olacaklardır. 

1 ren: ın tef- vazgeçmişlerdir. Almnnların, ş.imdjye de 1 1 . t' ırlıgı bundan sonra m~iş~t~ir~.-:;----=::---~---~~~!!!!!!!~~~!!!l!l!~~~~~~~~~/B~a~A!H~/~1ljf!S~E~l\~r1\~7~U!R!!!!~!!~~J 
Lueie;ı .Bourgeus, iPetit pil.r. . kadar görülmemiş olan bu hilelerle buT:::1mıako =~:a . .borsada f!I~ba.r.ıuıda -; 

razetesınde diyor ki: ısıen Fransız askerleTine karşı yeni yeni dık fiat1er" :etıy.~e fın~ık lC:J '-:G fın- Devi f D . filE 8 . .. ı·~ıetme komı·syondanun·. 
«Von Ribentropun dün Dan . tuzaklar kurmağa teşebbüs ettikleri ""'ktır ının duşmes.ıne manı ola - e emZT)lD "aı ı ıncı ~ 

Mv3edi·· t zıgde d B . ki .._ . ıa}·ik g.ı n~ uk , hi~ bir red Ce};·abına anlaşılm~kta ~r. u Qefild tuza ar . Üç senelik muham-
nıut ı°lmı.\.an hakıkate muhalif bi barp kaıdelerıne tamamen aykırı ve Rus f ·J• Kıraya Yerilecek gayri menku-lün Harita veya kapı men kirası 
berı:~. 1~· Hı~lerin müme!"sili, B. Cern: gayri insanidir. u • rl gHI Z Mahalli Cinsi No. su Lira 
den a·~·n Hıtler hakkındaki veminin Al ı r· t ıJ • L 
de tesoırn.c; hakkındaki itha~ını reel mantar ıcare müzakereıerı oaş- Alsancak - Ş~h.itl~r - 1492 ci sokak 868 .l\:12 arsR. oo 600 45 00 
~ır. Fneka~u~ et.mek için ay~klanmış- G . h. Iamak üzeredir Als~ncak - ~ı~mcıkordon 1456 cı so. 36 M2 > oo 60 4 50 
mamı~tır V un,, ı:ı!-!la muvaffak ola - arp cep'h_esınae ze tr• L . . tzm~r kemer~ 1.stasyon civarında Kahvehane 23 H. 12-107 K. 400 30 oo 
rın sulh . on Riben1rop Fransızla - 1 · . ~n~ra, 25 (Radyo) - Rus sef1n tzmır k~merı ıstasyonsalonunda BüYet oo 250 18 r 
harb"' m~ ~rnade olduklarını ve bizi l gaz depo edıyorlar Ma~ıskı, bugün haı·iciye nazı~ı . lord İz~ir kemeri istasyon fst. kahvesi. -8/9 :a:. 21 ıK. 1230 92 2~ 
ğunu id 1 .c ur .~denin İngiltere oldu- Lo d r:: • Halıfaks tarafından kabul edılmış ve 'Yukarıda mahal, cins ve miktarları ~azılı idareı.nıze ait gayri menkuller 2490 sayılı knmın hükümleri dairesin-
dBndığı~ıı~eed~~or. Ribbentropun al- Alma~ ~~t~i(~adyo)~h Drest halkı, uz~e ~üdclet1 :konuşmuştur. .

1 
de şartnamesi veçhile üç sene müddetle kiraya v:rılmek üzere açık arttırmaya çıkarılmwla.rdır. ihaleleri 17-11-

tıR-ı s k k .l' nıan milletini al 1 t h · d h' ar:n·ga ının. rrnrp cep 111 esa!" :>r üzerinde İngiltere ı e 939 cuma günü saat 10 da Alsancakta işletme bınasında komisyonumuzca sıra ile yekdiğcrini müteakıp vapıla-
d~ 1 cı ı vnkidir. Btı defa h' la - , :coın e ze ! tli gaz bombaları getirte- Rusya ~'1.rasında bir fcaı·et muahedesi caktır. • 

en bUyUk 'Yalanı söylemiştya~~- 1 ~e~ bunları deno etmekte olduğunu 'çin f~kir teath;inde bulunulduğu söy- İsteklilerin muayyen :ı;·akitte hizalarrnd.n gösterilen M. 'T'eminat makbuz lariyle komisyona gelmeleri lazımdır 
ır. u- n er vermektedir. !eniyor. Şartnameleri işletme kaleminde görü lebilır. 26 1 5 8 3960 · 

M. Teminatı 

Lira Kr. 

• 
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· ~ Komi&yona ilanları i 
; lzmir levazı.- ""u-nirf~ğ: satın alma komisyonundan:' " 

1 - Çnn::1
·' ı.1 listahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşaiıda mili 

tarı ıhtımrrıen bedel, muvakkat teminatları yazılı prinçler ka-
' pr'· ;,. .. ,fla ek~il meye konmuştur. 
· 2 - lhıtleleı-i 2-11-9 '1~ perşembe günü hizalarında gösterilen saatler 

de mfü.tahkenı mevki satın alma·komisyonunda yapılacaktır. 
S - T<lliplerin m~zkfır tar ihte 2490sayılı l:anumın iki ve üçüncü mad· 

el '.rrintle~d vesuikle birlikte ihale saatlerinden bir saat evvel ko· 
nıi,,yoııa P1ürac:rntları. 

Kilo 

.Muhammen 
bedeli 

Kuruş 

Muvakkat 
Teminatı Tutarı 
L. Kr. L. K. Saatler i 

Çaıdckale 85000 27 1871 25 24950 00 11,80 da 
Eziııc 50000 27 1012 .30 13500 00 16 da 

15 21 26 31 877~ 

l -: .ıir lMJaz,ım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki motörlü kıtaları için kapalı zarfla. 

eksiltmeye konulan 85 ton benzine 20·10-939 tarihinde talip çıkmadığın
dan kanunun 40 ıncı maddesine göre bir ay müddetle uzatılarak pazarlı
ğa bırakılmıştır. 

2 - Pazarlığı 4-11-939 cumartesi günü saat 10 da Mst. Mv. satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Benzinin beher kilosu 23 kuruştan 19550 lira kıymet biçilmiştir. 
Teminatı 1466 lira 25 kuruştur. Taliplerin mezkur tarihte teminat ve ti-
caret vesikalariyle birlikte komisyona müracaatları. 3964 

··---------------------------
Armutlu Belediyesinden: 

Eksiltme ile alınacak bir motopomp ve teferrüatı bedeli muhammeni 
1950 Jirad ?ı'. Teminat yüzde 7,5 hesabı ile 146 lira 25 kuruştur. Fenni ve 
hususi §:! < '.lme.si Armutlu belediyesinden meccanen tedarik edilir. 

Eksi'.tmc müddeti 2 ikinci teşrin 939 perşembe günü saat on altıya 
g_adar y: rrı.ıi l>!t· gündür. İhale günü bedeli haddi layık görülmez veya ta
libi çıkmazsa urtırma on gün müddetle temdid edilir. Eksiltmeye iştirak 
etmek üıti.renlerin artırma ve eksiltme kanununun hükümleri dairesinde 
yesaiki Hl.zimelerini ibraz etmeleri lazımdır. 

İhale .reri Armutlu belediye dairesidir. Daha fazla maJOmat almak 
• latiyenlerin Armutlu belediyesine müracaatları ilan olunur. 

17 20 23 26 3826 

" lzmir Memleket hastahanesi 
Baştabipliğinden: 
İzmir memleket hastahanesinin 939 yılı ihtiyacını karşılıyacak olan 

9800 metre yerli kaput bezi ve 7500 kilo toz şeker 22-10-939 tarihinden 
6-11-939 tarihe kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Ek
siltme Şal'tnamesini görmek istiyenler her gün memleket hastahanesi baş 
t:ababetiııe müracaatları. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin ekslitmenin icrasından evvel bedeli mu. 
hamminin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkatası olan kaput 
bezi için 165 lira 37 kuruş şeker için 154 lira 72 kuruşluk makbuz veya 
mektubu ile 6 - 11 - 939 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 9 dan 
12 7e kadar vilayet daimi encümenine müracaatları. 

22 26 29 8 8896 

lzmir Memleket hastahanesi 
Başhekimliğinden: 
İzmir memleket hastahanesinin 939 .rıh ihtiyacını karşılayacak olan 

(10781) liralık iliç kapalı zarf usuliyle 22-10-939 tarihinden 6-11-939 tari 
hine kadar 15 gün müddetle yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. İsteklilerin 
eksiltme şartnamesini görmek istiyenler her gün memleket hastanesi baş
tababtine müracaatları. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin eksiltmen!n icrasından evvel bedeli mu
hamminin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkatası olan (809} 
liralık mektup veya makbuzun bir zarf içine diğer bir zarf içine de tek . 
lifnameslni ve üzerine sarih adresinin yazılması ve bu iki zarfın bir zarf 
içine konularak üstü mühürlenerek zurfın üzerine hangi iş için eksiltme
ye ~ştirak edeceğinin derci ve ihale günü olan 6·11-939 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat 11 de izmir vilayet daimt encümenine müracaatlan. 

22 26 29 3 3895 

• 
T. iş Bankasının 

1939 K. Tasar ruf İkramiye Planı 
3 2, 000 L i r a M Ü k a f a t 

KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 ikinci te§rin ta
t-ihlerinde çekilecektir. 

1KRAM1YELER 
1 Aclet 2000 liralık 2000 lira 
5 • 1000 .. 5000 .. -
8 • 500 .. 4000 • 
16 • 250 .. 4000 • 
~o • 100 • 6000 • 
95 • 50 4750 ,, ,, 

·2so ,, 25 "" - 6250 » 

435 32000 

T. İş bankasına para yatırmakla, yalnız para bitiriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. , 

iZMİR 
PAMUK MENSUCAT 

., 
------ ------- --- --- ---- -------------

~ Yerli Paınuğundan At, Tayyare, Köpekbaı, Değirmen, Geyik 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: İzmirde Halkapınardatr. 

-------

(ANADOLD) 26 T. evvel ı~;;s~ l"erşe:aıbe 

Dikkat 
* Sperco vapur acentesi V. F. Henri Van Derze 

Mantoluk, Rop· 
luk erkek, kadın 
musammaları 

J. 

BAYLAR 
için palto, par· 
desü ve eyi ~ 

~elbise ve ağır J 
hazır mantoları ~ : 

brahim I 

cADRIATICA» SOC. AN. Dl VAPURLARIN HAREKET LiSTESİ 
NAVIGAZlONE 

ADRlA TİCA S. A. N. 
Galilea vapuru 26/10/939 tari -

hinde limanımıza gelerek doğru Tri
yeste için haerket edecektir. 

(Seyahat müddeti üç gündür.) 
DİANA vapuru 30/ 10/ 939 tari -

hinde gelerek Adriyatik limanları • 
na hareket edecektir. 

CALDEA vapuru 30/ 10/ 939 tari
hinde gelerek CENOV A ve Marsil -
ya limanlarına hareket edecektir. 

ALBANO vapuru 2/ 11/ 939 tari
hinde limanımıza gelerek karadeniz 
limanlarına hareket edecektir. 
ECİTTO motörü 3/ 11/939 tari -

hinde gelerek ayni gün saat 17 de 
Pir~J Brindizi, Venedik ve Triyeste· 
ye hareket edecektir. 

BOLSENA vapuru 6/ 11/939 tari
ı ... ~· -- 0 lerek Adriyatik limanlarına 
hareke .. u' ?cektir. 

C1L1C1A n.otörü 7 / 11/ 939 tari -
binde limanımıza gelerek Cenova 
ve Marsilyaya hareket edecektir. 

Amerikan Eksport Lines, İne. 
Nevyork için 
cEX1R!Ab vap. 30 ilkteşrine dot• 

ru bekleniyor. 
c~XPORTER vap. Son teşrin bat' 

langıcma doğru bekleniyor. 

ARMEMENT DEPPE, ANVERS 
Anvera için 

cESP AGNE~ vap. Son teşrin başla11 
gıcında bekleniyor. 

D. T. R.T. 
Tuna limanları için 
cDUNA> Mot. 15 son teşrinde be~ 

!eniyor. 
cKASSA> mot. Son teşrin sonlarııs 

da bekleniyor. Karcı ... lcs :a 
Bulursu~uz GAL!LEA vapuru 10/ 11/939 ta. 

1 rinhinde gelerek doğru Triyesteye Service Mal'itime Roume.in 
gidecektir. (Seyahat müddeti üç Köatence Kalaı ve Tuna limanlatl 

~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!! • gündür.) için. i • "** , -- iT ALİA S. A. N. cOİTUZ> vap. 2 son teşrine doi' 

Hıu .. seyı"n Hıu""snu·· Uzı·ş NEPTUNİA motörü 19/ 11/ 939 ta- ru bekleniyor. 
rihinde Triyesteden cenubi Amerika 
limanlarına hareket edecektfr. 

1 

Pek büyük fed<:karlıklarla ve yalnız 9~9 senesi İzmir enLernasyonal 
fu:ı.rına ait olımık üzere getirtmeğe muvaffak olduğum 

Amer!kanıı 
Simn1ons fab!"ikasının 

İlandaki hareket tarihleri ıle nav. 
lunlardaki değişikliklerden acente
miz mesuliyet kabul etmez. Daha 
fazla tafsilat için İkinci kordonda 
FRA TELLi SPERCO vapur acente. 
sine müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON . 2004. 2005 

Olivier ve sürekası .. 
Ümited 

VAPUR ACENT ASI 
Atatiirk ca<ldesi Rees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hatları icin 
piyasanın ihtiyacına göre vapµrla·n
mız sefer yapacaklardır. 

ı cak 

Ste. Commerciale Bul.rare de N•• 
vigation a vapeur • 

Haifa lskenderiye ve Port Sait i,sıll 
cVARNA~ vap. hemen hemen o~ 

lenmektedir. 

Vapurların isim ve ta:dhleri bak· 
kında hiç bir taahhüd al:ınamaz. 
TELEFO~ : 2007 - 2008 

Eksir Şahap 
Basur memelerini gi" 

clerir. Kuvveti, erkek· 
ıj~ği, iştihayı arttırır 

Karyola ve somyalarını ve poı·taLif demir renkli sandalya ile masala· 
rını saygılı müşterilerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edilen meta
net, zarafet ve rahatlığı an(·ak mezkur karyola ve somyalarda bulunacağı ı 
ve fiyatlarda hir bil' zam olmadığını saygılı müşteriler ime bildir~rim. 

İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

.ıaa@• ./fa E G ~t"<t-S 
Hususi H asfnhane3i 

SAHİBİ 

Her müşt:eriyi tatmin edecek ~ekilde yerli k&ryola çeşitleri ve gayet lükc:; 
Avrupa çocuk arabaları dahi hııknur. · 
lzmir Yenikavaflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yeri'' 

Hüsevin Hüsnü U~is 

T. C. Ziraat ban ası 
KURULUŞ TA R1HI J 888 

Se~mayesi: 100 ,000 ,000 Türk lira!ı Şulu 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Pıua biriktirenlere 28800 Era ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az 60 lirası bulunanlara senede dört def.a. çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
4 c 600 c 2,000 c 
4 c 250 c 1,000 c 

40 c 100 c • 4,000 c 
100 c 50 c 6,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c S,200 c 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

diişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylill, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 ha

ziran tarihlerinde çekilecektir. -Umumi "ıağazalar T. A. Ş. 
lzmir şubesinden: 

Doktor Op!!rotör 

1e1mADil BiRemn 
İzmit-in en biiyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek Üzere 

hazırlanan ve her türlü fenni tekamülat, Konförü ve kalorifer, ront 
ken ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan Ege hususi hastanesi 
Alsancak istasyon karşısında açılmıştır. 

Her şubeye aid hastalar kabul ve mütehassısları tarafından te • 
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün sabahları muhtelif 
şube~ere ait po1,k inik d e yapı'acaktır. 

TELEFON: 2918 

• 
Uo;.;;tor 

Bakteryolog 
A. Kemal T onay 
~es. aalgm hasta.bkl~ 

matehana 

(Verem ve saire ) 
Bumalume poU. braltohıı Tr> 

mnda '141 

Telefon: 4115 

·--------"'!!!!"'ml~-------------Do kto r 

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

Telefon No. 8286 
Hastalarını sabahtan itibaren 

ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. 

Asabiye Mütahassısı 

Dr. Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sont'a Şanı• 

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

Tel: ~~559 

- Operatör----• 
Cevdet Mustafa. 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi ba~tabibi 

2 inci Beyler sokak furun karşı.sı 

No. 25 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

Memleket haatahaneai opel'atöriİ 
Hastalarını her gün 3 ten sont9 

Birincikordonda 312 numaralı J•· 
kinyon apartmanında kabul eder· 

Telef on: 3537 

=:ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
:= olup malları Avrupanm ayni tip mensucatına faiktir. 

=· Şirketimizin izmir şubesi İkincikordonda 84 numaralı binada açıl-

mı~ tır. Mcıkine Tamirhanes: -
~ Telefon No. 2211 ve 3079 
~ Te1~raf adresi: Bayra1< !zmir 
= 

İier nevi ticari ve zirai: eşyayı şimdilik serbest depo o.uretiyle ve en 
müsait şeraitle arziyelerimize kabul edece~imizi "ayın t üccara bildiri~ işi gününde tes . m etmeği prens. p ed. nen ve bu-
riz. 

Alalrnrtaı· müe~"e$atın hu husu!'\tn her turlii taf~iliHı me:;ai ı::a atleri da nun1a ift har eden bir müe.ssesed r 
bilinde şubemiz munme1!it c:ervic:indcn alabiJec ckler·ni :ırz<Jderiz. ' Kestane pazarı demirciler 67 - 6'.) 1 eldon: 3~993 

!') !) 1 2 ]f) 19 23 26 10 :;61)8 ~ 
"'RrSmllt!< a:Mwe-·,•-FF;..,.~,.4'C7S:~~"*i"'ZR ı ilill:&ııG&m~uam:mı•~a!laıcımc~~~~~~i'J:~~ .. 
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