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Almanların Hollandayı istila ederek, büyük taarruza 1 
melerine muhakkak nazarile bakılıyor 

Dün bir Alman tabtelba 
biri daha bahrılmıştır· 

ASRIN 
çocuGu 

Asrın Çocuğu 

Çini T'ilrkistan Bol 
şeoi~ Oluyor 

Bir habere göre Sovyet Rusya, Pmall 
Çine asker sevk ediyormuş 

41o)i6, 18 (Radyo) - Çin komünist partisi bQflD toplanJIUI •• ÇS. 
af ,._ldatanm bolıevikleftirlimelini kararlattannıfbl'· 

Son Jıaberlere aore; SoV7et Ruaya, fimall Çbl• aaker aevketmekte
cUr. 
Komthıizm hareketi karpamda ean • Kar • Şekin Duıl bir hattı laa-

reket takip acleceii mwakla bekljlıamekttcUr. .._ ~ ~ """" ... A-.;, 
. . ... ' 
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i~J! :ı:R :v:~ iıı,[M LE'~ E ! HA BE ~:LE R i 1 ~?~?ASALAR 
Cumhuriyetin emr~~1:!s.ıı,veı Bir kavga Eınuli subayların Otomobil kazası 1!!n~b !~ := !~: 

FIKRA 
' rı -
cc&u.lıwiyeb; Türkiye için, bir :ııındır. Arabaya gireni yardımları Bir kifi ağır ıurefte 142 A. .. U.iimcil • IO 11 

cvarhia kavutma• ve «İnaan» •e itte gene bu aebepledir ki; Cum- l d f Müteaddid imzalarla aldığımız bir l U S. LWa 9 11 
«miltetı ot11r11k haltild delerine _. haı iıet4 lnt anlayıı çerçevesi içinde yar a 1 ar mektupta emekli subaylar yardım ce- yara anar 51 P. Kalrk 9 75 11 75 
la§nt& htclltesittft. lluyablatm ttazatıntlAJ taai l>iHiln F'e\<zipaşa oulvannCla Caferin kah- n1iyetinin emekli subay aileleri çoeuk- Dün şehidler caddesinde bir kaza il c. Alanyalı 11 IO 12 

Altı a11rlık Osman bfulları hapa- Ttit-lderiıı nazannda, o, auktSdeı vesinde bir vaka bltnuştur. Tabak Ah- !arma meketep kitabı vesairesi tevzi olmuş, bir kişi ağır surette yaralan - 7 P. Mihalef 9 10 8' 
ratothflu, Dk zamattlaı-mda, muzaf- bir hayat 't'e •arlık tirli dtntıftta8ır. rhed kaban ile Mehttıed adlatında iki etmek suretiyle yaptıiı rai'dımdan do- mıttır. Vaka, Karşıyakadan tzmire __ _ 
fer ~ ,almtılatı •e lra'-arıint IJen- B~le blttt1ea 8a, tepeden tırnağa kişi biribiriyle kavgaya tutuşmuş ve layı memnuniyet beyan edilmektedir. gelmekte olan bir kamyonla bir te- 3203 
lik fıMeı-anlarmdan iharettt ~olfra- .,.e e11 k~kten l!n büyüğe kadar bü- k~hve garsonu Şahap Emektar araya Doktor Galip tJf dü ııezz~h. otomobili arasında ileri geç- 114137 
lan leıt ~aman l>h- çakiintü, mah- tin '1trl1, kettd&tl, Cumhuriyetin em- g•I"e"fek .knvgacıları ayırmağa teşebbüs B h" . k" t· b mek ıCın yapılan yarış yüzOnden ol- ---
teteill t.it- yete lcapanıt oldU. tiıt8e 111tn11ıktedlr. etftiiştir. Bubdah muğber olan Ahmed k ornovkal. na bıyesı esAıl par 

1
k beaş- muıtur. BB. ıtasnü ve Kemal adlann- 257440 

Bı.. ..__ torl k Lr.~ .. "h" t , . . k b anı, eme ı yar ay ve sanca - .a tk· k d 'L 1 • • uupaı-a u , ınu:un w:ah ı aey- lrltJ eh nat'lkulade meiıyetfni, R an bıçakla Şahap Emektarı karın 1 1., d kto. B G 1. E d" , f t ua ı ar a aş, AO kola gırnıiı ola - No. Fı; 
•• a.....a~ ..,....._.._ lu tl..........._i h kL......L 1.. • ı 1 . eu.} e o ı u . a ıp r mı ve a k bl • k.ı.ı d . ... rı ıçJDae ı W"ll J'1iM!i 8rlJ1 ta a ıınr.: t'fflaııı uft. 1e•ti, endi§esız, teteddüd- o~ uğuhdan tehlikelı surette yarala- t . . ı·· 1 k ld 1 k d f ra rı yaya ıı dırımın a, dıferi 7 ı !_,___.._ .........._.~ 1 ._ 1 e mış, cenazesı oren e a ırı ara e .. . 
ettırm .. uu.anıfıı tamattıly e Da a- .Us hh- istek Ue kendini Cumhuriyete mlş ve kaçmıştır. . d"l . t· umumı caddede ilerılerken arkadan a ı 
maıibfb. hflaınakta t8atermektedir. Bura- Yarıtlı memleket hastahanesine kal- ne ~ mış ırklı .. JU 

0 
b t" 

1 
k gelen (Menemen - 4) sayılı kamyon 10 11 

oı..1erc1ee Glkelen at kottui'Ul dakl harlkallde kelimesi, lıir müba- dırılmış ve biçalda barslikiarı zede- d d"du acı. 1 . 
0 ~-~ ntlase_ e. 

1~ e e- cadde üzerinde bulunan B. HflsnOye ıı 14 IO 
d d 

•~ 1-a...1n f ._ er ı e aı esme wı.:t.ıye erımızı su - idd ti e &wauwa sa er naykmtlaht yıl. llfüm, artllUnç •e tenaaüpaüz ifade- cnmiş oıaufundan kendi!ine ameliyat ş e e çarpmış ve yere dDtUrmfiş- 1 N C 1 Rı 
lar ~~ dindi Ye ton aaıtl•tda tide ltat'et delildir; bilakis eti gerçek ) aptlmı~tır. Suçlu Ahmed de sabahle- narız. tor. Jlasno. başından tehlikeli ıru -
b ~ B• k k f tt 111 P. P&JI mail iret- -.aa ft ıstırap nota11 lutlml al- bfı. t-ealltenln noksansız anıablııırUi. yin polisler tarafından ylıkalanmış ve tr Öprü sa at andı re e yaralanmış, hastaneye kaldınl- at M. H. Nazlı 
dı. ~o ı:aman, •&- thtıibet mef- 'f'&ıttadır. Zfraı altı asarı başka soa- adliyeye verilmiştir. Ödem'ı:ı kaza" d Ad ·a 1 11 hııştır. Kamyonu idare eden Mene - 18 R 
h _:...,, L.t-.Lc .....ı__I ol •. --~ ... ~ l . 1 n·- . l~ ;:,In a agı e yo u - r ııır h d ç L" k b Şerif em•i Uıu• ~m~ '9rllll f att öt: ı ar11dls tal .:alıp arııı da~almıı hacıiiı~e~ı ıger hır yaralama vakası da llal- zerinde bulunan Küçük Menderes köp- men ı ıvıe me e~ın aya za ıtaca 41 AlK)'l'llk . 
ku~ ftiti&,.t ltlf- lllRrJf rale)"atti ~mtfe, 1r~ııtfi ntateri ruhunun g~nıfh- kapınar mevkiinde olmuştur. Kürd rüsünün Ödem·ş t f d k" • - tutu~m~ştur. 
hala.A laaft!a .... ffttlliı\I. ralrat 8z ı·nı kayhetti1ttefı .sonra, ani, faklt Dervi§ adında biri bıçakla amele Ha- " IA .• Ü d ı akratlın a l a~agı, Hadıse tahkikatına müddeiumumi ..... --.LA 
~ ...__ ...._ l . . . . . _ ' ... ey ap yuz n en sa a anmıştır. ,. . B A 6.,., ~un 

varı.- -...-a• f'tllltl& tieme- A. la.hlara mahsus bar sılkınışle ~ ıle- sanı agır surette yaralamış ve kaçmış- x-· ··n .. t h 1 muav mı · Celal Varol tarafından el 14111 . 
mİftL ri hfr ha,.at nlslmına gediksiz vara- tır. Zabıtaca aranıyor. nın 

0 
.. nopu- rnue gu"': amk ~n:ıenb ar

1
ap ko !!1aBt- konmuş, kamyon sahip ve şoförü Meh 

1 eakı yekiın 
.~ .......... • lıL-- "--~ •• "' • A • t::.-me ıçın ozu ma uzere d t kif d"l . . mımtı aaıma• f'6 ı;e•ın' tltllln' İilib huınek atlellk •narıkuladeıt kelifnesl 't"d ı.. .a • /:.,). 1' ola ayağı il tl t hk. . . me ev e ı mıştır. 

hal haltlkt 4htı..-.. talaıı&., ıt~ anlalıtalttllr. l 1 RG., lŞ t:YI . An n. 6 ra. e. 4 ım ve tahıırı . rc •+=-
Tiidı9t .... ,.. •• UI,.... ......... Dun ıtu hirikuli.deyi ;araiall İ~gfltereye takas suretiyle yapıla- vılayetten ıstenmıştır. Tnarra• etmiı'er 

143lil u.,... 
2 AH l A Eı 
184 Ç. Wda 

150880 
8 12 50 
9 12 

11 60 13 

oluthıft ...... iiaaltt elllltiflm. mDlet, huıün cie ve yann da ~'illl ht- cak ıhracat beyannatnelerinin yüzde Ge/enltt 
D "'9k IMIİ& hldbeıermden ltftafı yolunda lriat ve can fc!da etme- 60 mal bedelinin ve bunun haricinde Devlet limanları umum mOdiJrlOfU KartıYakada oturan N~ati adın- 4eO B. pamak 37 

s 21 
39 IO 
2 tuhiMıt A ell itli t&nhlk yapytt nln zevk"ni ani.Yan millet elaeaktır. de ütk~ı:ı pr~mJetinin ödenm_esi hak- hukuk müşaviri B. Esad Çankın \re da ~ 1 yatında bir genç, bir sandalla 

hicdlltetlle Mhli-=•t'• kadar hUtü!l Cunthuriyet Türkiye:sinin bu en gü. kın~akı yen~ lrnr~rn~me Vekıller He- İzmir liman işletme müdürü B. Esad ~~n.tde ~~lık avlarken ~hmed, Ya
ha,..t Ntalltolerincle cTUrk lal6ha- tel ,.Un&tıde, millet halindeki kararı- yetınce tasdık edılmış, dilli Ankarada Sezai Ankaradan şehrimize gelmiş - şar ve aı kadaşlarının bır sandalla 
nuı. ~ ptaN. .n 1'lfı•k dere- nuz fU formUlde toplanmıştır: Büro- ncşrolunmuştıJr. Bu hususa dair mııı- !erdir. g?l:r.ek bıçakla tehdid suretiyle ken-
cealllt Mlmflt. iti 89 ıht fd ~· .. IM'6ta .. flm" zeki. olarak; tnka ticaret müdUrliiğilne dOn malU _ Z . h / • dısını sandaldan alarak denize açıl-
ık t 

' t 'ı d lf l ad ı 1 mat gelmiştir. ev tın ma 811 u olgun dıklarını ve sonra taarruz ettiklerini 
ç mıt D'. ar a a, sapana sarı mı§ a e o a· . . A • • . J ltte. Cumhuriyeti hakiki dejeri r&k.; fahr.ik.ada. makineye .aarılmıl Bu karamame ile takas suretiyle ~tanısa :ve Akh1aar havaHaindekl zabıtaya şıkaye~ etmıştır. Suçlular 
ile ••mak içia .owa ltu wa•mi ve teknik olarak ... Ve hududaa, .wı.·· ihracatın büyük bir intizam dahilinde ze_ytin. mıntalrnlarını tetkik eden Ece yakalanmış, adbyeye veriimiıterdir. 
teplaa sörünüt manaamı en açık ve ye dayanmıt tüten bir ruh olarak ve kolaylıkla yapalrnMt temin -edil:miş bölgesı zeytincnik müt.ehaaa111 Bay =u::::---
aydınhk bir idrak ile b"VJ"Amak li- Cumlwriyet.iıı emrinde blmakl.. bulunmaktadır. Naz.~ Kılı~ fehrimize dönmliftUr. iYa- Muhtekirler 

------=OO- · Cumhuriyet mnrkez bankasının ih- yakoY mmtakaMnckl 7.eytinliklerift çok . .. .. . . 
rnç edilen mahsulata ait menşe şeha- bakımlı ve güzel oldukları görülmüş- . İz~ırde huyu~ b~r .. gaz ve benzın 

vedı· ve vö,neklerı·n Vu•tu•h,vada Lu yıl d t ı · · b" b tü ı ·· b k · d · · · l'lırketı hakkında ıhtikar yapmak 1511
-Aı Aı r A.1 _, O e name erının ır uçuk senede Cum- r. yı a ım sayesın e zeytınlıklerın • . 

lad b 
• k ekı·m .c_•[a huriyet merkez bankıtf'lına tEWdi etmi~ her sene iyi mahsul alalak mümkün ol- çundan -~~-nu~i takıbat yapılması mu-

IO töa P. ~elıfrclek 
PARA lıORSA.Sl 

Stwlln 
Dolar 
P. Pnn11 
Liret 
İsviçre F. 
'Floıfa ........ .... 
Drahmi 
Leva 
Çekoslovak Jar. 
Peçeta 
zı.ta 

1.212• 
130.56 

2.9UI 
a.a 

29.16 
•• 04 -
aı.1181 
ı>.965 

t.38 

11.1125 
parça ıfı ır çocıı T'W-M vwerle muame1e ..ı ı sh .._ . d tfaiu.nu ıöreıı .kö\,•lilkll- ... :.. - 1- vafık goruldilğOnü yazmıştık. 

.J 1...--/ x··tah 28 (A ) B f · YJ& e e..._esın en " • ze,._ .-ac.... .H.ğ a·-· t •· b t" t (!f!ltleaİ OU anda . ~ ya, _ .A. - ol ve e- dofaiı vaziy.et Ozerine banka mnum mG rını itina ile bakmağa başlamışlardır. v ren ıgımıze gore ~zı ıcare - Pengü 23.667 

Namazg.ııhta Alaybey cadd,..,: ... de yızlı güz yagmurlarından istifade e- dürlüğü tetkikat yapmaktadır Bu mü Zevtincilik miitehassısı kö"lül"ri tep haneler hakkmda da tahkıkat yapıl - tey 0.9!4 
• 

11 
• • ..... .,,..._ den çiftçi güzlük ekimi tamamlamış- bim mesele 4lzerı·-ıe d "h · t • 'ıv~rak zeytin bnkımı ı..ı.:ı .. ;;;.: ., ... _ - ın'3<t.adır. İhtikara .\etebbüs eden!w hır arsada 5 ayhk ıken ana rahmın- . . ''"' e ı raca ımızııt · · ' ~ı.ıva •·••u- "Ad d 1 - ~r 2.4825 

.. . . Ur. Bıı mevsimde zerıyat.uı yapılmtt irı1dtafını temin eteoek ekilde bir k~ dilerine konferanslar vermi tir. Şlu etle cezalan ırııacak ve magazatarı Yen 30.4585 
den düşmftt veya dilfürülmflt hır olması bereketli olacağı nmicl e.dil- r.u verileceii fl1r11t 41 

1 
kt d .. ş kapahlacaktır. 4~ ta-. Jtl.W7 

cenin bulunmuştur. Küçük çocuk ce- mektedir. Vilayetimiz içinde önü- İki ki' b •m~ a ır. k /(gy ötrelmen -=·*·==- a.wı. _ 
ıedi, pamuklara sanlmlŞ olarak bu- müzdeki ma~l .yıbtun ~ !1ı~a:- ~e ı ~u ay. a ınaca okul an ela Hayırs ~•er~ik eMAM ... 'l'AMvtLAT 
lwımuıtıır. Hatta kedi ve köpekler dan daha verımlı olmasını temın ıçın lznur askerUk Ş'tlbetttnden: Ya Kı J il .. . ··- Uumhurivet bayramı mun:ıscbatiy- ı ~.s.ı TUr1< t>orcu 1. &:7.oo pe•~ 

. . . ··- icap eden bütün tedbirler.e ba,tn-urul- Halen münhal bulunan Ge1ibohı ve nn zı çu u XOJ ogretmen o- w • •• • tarafından dıdıklenmış, gogsü par- t E . k A h ~h 
1 

.. h . kulunun kuruluşunun 3 ti.ne.il yıldö le Zaier ınektebı hımaye heyetı tara- 1933 Tvk ıW>rs:a 111. J'-.8' 
·- . . mu~ ur. !.Zrne as erı ası,11o ane erı ı tıyat su- .. .. - · tf38 o;c S F ikr · J' 

palanl1llf, "Cıgel' ve kalbı yenmış ltal- o*o bayJıkla.rına talip olan eıneJtli subayla- numu saat 16 da müessesede verile- fındu N fakir ~a"'ru. .elb1le. ~~- 0 
,. •cı .uuy~;.SG 

de idi. Hadise tahkikatına müddeiu- nn ÇaMkka1e mt!stalt'kem mmf im· .ceJc bir müsamere ile k.utlulanacak- bı .Y~ ~ teftiı IUNtb'le llftiadirJl.. .._ • Eraarum ı..th 
auml muavini B. Celil Varol tarafm Memel lıiralanmıy .:• manda!ılığma ınüracaatlan lönmu a. tır. Müsamere için zengin b~r ;prog - miför. llimq• ~ t..wır ede- ia&jkrp.U. 
a. tiaflanmıştlr. calımtfl lan olunur. ram bazırlanm1ştır. Taleoenın, sene- riz. Siva• _ Erzurum hattı .ZO.ıt 

Çecatun haııai kadın tarafından • lik mesaisi de bu vesile ile görüle - a:.• .. ====--
•JA"lldOtfl ve U'QJ'& tim t.arafm. Eauııas, 28 (A.A.) - Kemelin Akdenizde şiddetli cektir. C. H. D~rtı••ı· oe~L ütluoaZ1 

111
• 

20
•
32 

&5 dd ı .. . u... rı.. .......- Not: Hizal•mıla ~ ~ • 
~dili arqtmlmaktadır. eene mf1 ete Mlıltvany.ay.a kirala- rlrll"O ·~r LJ h t / \; * naeaiına dair yabancı memleketler- Tı ·ı ~ nayvan as [/ tg! lı-on6rt!lef'i IOIY~ dövisleır ign firtlt tf)fcil eJlil-

ft __ ı--:ı: . de dolaşan haber, salilıiyettar mah- Akdenizd-e şiddetli fırtına vardır. Değirmendere nnhiy{'sinin iki kö· C H p Buca ka.munwıa batlı aşa- mMUttir • 
.ft.Uraıg11&Z ticaret filce tekzip olunmaktadır. Fırtınanın ne gibi zaTarlar yaptığı yünde sığırlarda yanıkara Ye Bor- ~ ~le ·Y ~ oeak kona-rele- --"""00Mı111*~ooto---

1DOzakerelerj .,,. hakkında mıııtaka Hman .reisliğine nova nahiyesinin iki köyünde de şap ~ akted"l ~ U • 
• tıyy re .ferleri dün akşama kadar hiç bir haber gel- hastalığı çıkmış, mücadel~ tedbirle- rı A ıc.. 1 

m b i- ~kon_._ .. · . .."uslar SOS )'efe81 
~] .. !IJlllla. !8 (Radyo) - Selihi- . şaıs• ma_!Lııı:: _..... ._ ........ ı ırıya-

•rhmlar, Sovyet Ruay&DJ11 kafdırıf.Jı memiştir. rı alınmıştır. - etine parti kam haf.kam B. Tahir foplanıvor 
~ Kayiaki ile ticaret na. Devlet hava yollan idaresi , ilk _ ( • ~ Bor, ildnci r.eialiiine Buca beletiye T 
.,-zmdald konUfDl.Alanıı siyasi baharda t.ekrar baflamak tiure tz. T E B R ı· K reisi B. N.amn .Anık aeçilmiflerdir. Cenevre, 28 (Radyo) Uluıslar sos. 

illiitN, tamamen iktiaadt mahi • mir_ let.anl hava ae.ferler.iıü tatil SeMlik iş raporu okvrıuak miıakere ye.tesi .assamb1csinin, gelece~ ayın 
........ l>ilclirmektHirler. ~- ecUJaajo, yeni -Klare t.eyeti aeçimi ya- dördünde ve konseyinin .de beşinde 

Güuqe Tapanlara! 
... il 7 ldr ~ ,.ııı.ca ~imizcle 
Dı'i M ral JM tiltuftu 7&Mı vatuı; 
.. in IGI• L .ıa eofkmı 8erincimiale 
reni doğan bir çocuk gibi uyandı vatan!. 

Mesafeler icısallT hndudlar gölge kalır 
Ayni ı§ıklı yola severek sapanlara 
'Ufkunda alev renkli bir bayrak da1gn1anır; 
t'ffikselmek mukadderdir güneşe tapanlara! 

ORHAN 1ME1'E 

pılm.ıştır. ESki Wıaıe -~ qaen ıe- toplanması muvafık görülmüştür. 

lzmir Esnaf IJe Ahali bankası •avın i)'Urt· çikllkten sonn 4eııwdwt.e BB. Na- 1· b " .~ el 
• ıım Anik, Tahsin Tezer~~ Bal- ra .as~ar a gun e-

t<;Zşlar'mızı '] Cıımh.urıyet 'b('lyramını kutlar 1 cısoy# A.Wun-ahman l'tfaa*, Hlaeyiıı rilen Jtal)'atJ muhQ• 
- Arslan ve daha iki zat seçilmitlerdir. • / • 

r~~~~~~~~~~~~~-~~~~-.~~~~~~~~ Partiö~~.Buubri~y~unuu Cfr ~I 

T E B R 1 K '
~ir an evvel intaaım temenni etmifler.. Venedik,, 28 (Radyo) - Mareşal 
<lir. Balbo, Lihyada iska;r;ı edilecelc olan 

Kızılçulhı ocatı koıırr.esi, ıparij rençherleri te!tiş etmiş Ye Venedik 
Umum Gaz,etele:r Bayii Hamdi Bekir 'dar~ hey~ti azasından 1J. Baha YörU.. piskopusunun duaSJnda bulunmuştur. 

1 1 

ğfuı başkanlığında ıtoplaınmı~. semt i.. Rençberler; milteakib,t:m 1..itorya , 
Gürsoyfar., halkımız.ıra Cumhuriyet bay· çin Jih'tiyaç \'e .dilekleri teebit ıetti-kte• Lombard,o ve Sardonya ad,alarınt!a .. 
T(!mfAf but far• ~onra yeni iaare 1lıe~i ıve aelegeleırii ki vapurlara bindirilerek, Bingaziye 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~i~. gitmek üzere y~a ç~an~~lardı~ 

--.. ISL A ıM TARiHi datte bu.lununuz. Sonra da cenabı t* Otkmıftı. Heımen putu :lunp Beşıılul- zim için ise kıyamete kıu1ar nj!damet 
~ ~--•-•••••••• .hakkın mükafatı olan cennete sela - 'Putlarda vuku ıbula.n diğer bari - liha geldim... Müf'lWnan old~ .. doldu ..• 

H M h d 
metle giri.ııiz. ikala.ı-Gan bazılarını tia kısaca Jcayde Zevk ıısefaya, ..kadınlara tlüşkün~füm.. Put, bunu müteakip yuvarlandı. 

Z. U amme Diyordu. Ben de işittim. Kelemei diyoruz; Umman cihetinde 'Mazin na Servetim, :zevcim., çoluk çocuğum Bu fıkrayı rivayet eden 'Zemil ı;ıa .. 
oahadet getirerek müslüman oldum . .nııncla bir ;şa:hıs, Badir 'Jlamındaki mahv:ulmuştu. l:Iauet Pey'.llamberi~ mındıı1ci Ara;> alimidir ve bı.ınu biz" 
Evjındekilerj islama davet ettim,. 'Fa- putun hizmetine m~munau. O put i - duaaiyle ~niden ewlenditn.,. B.iır ~ .zat l'a,r,.ıktan işUtilden sonı:a Te" • kat yahudilerden korkara.k gı.zledim. çin getirilen kurbanlar lılazi.B .tar.aüe cti:ğum .dü.lıy.a.y.a .geldi... Ve benim y~ .ınenBen gtı}erek fa1ıririsalet J>~palıf .. 

..,.... 81 _ ~e Hazr.et l:usuf sülfılesia&en Abdul lbW Selj.pu.ıı Jıafid.i lJııhammed di - dan keıtlirdi. zümden mensup lltulunıiuıiuım lcarıuı .deki tecenneri görüp iallm.a da.bil 9J .. 
DuydiWarnn 1ıayll8iıllllıi .arttırmak laıh lbai Selamdır: Bu zatın hakiki yor ki: . B~ "Şllhıa d4y-or ki: cia müılüman <>lda. muşt.ıır. 

'YAZAN: M. Ayhan..-.--

ta b~r'8.t..th. . . . . . ismt Kasi~r. Mitverıih tbp-i Hışam; - Dedem bana J:>v ~fiJ'eYJi şöyle . Bır sabailıa "k~rşı ~utun yan~~aa i- 1>iter bir1ı1.4!ae: . . !Saıka :b'ir hlc1~: 
v. Nıhayet,_ ken~ısıne ~edıye getırdı- bu Yahtıdi aliminin ifadesini şöyle anlattı: dım. Ondan derın hır sesJreldı. Yemende bel\l Azre kaWlesınııı NeJ>i Harsa ;ıuı.bılesnide.n AbbJl5 
gı!ll _µutupn 't yan~~~~v11a ız;.:Y~•a ~l~ na~i~r: ~l\eırn, tiazret '!'«wtwmmed Me- - Ta Xazin .fit11j.. 'daı~lorrl\11 bir putu vaırôı ld, ismine o.•an de- Merdas ap~tıyor: 
mıştım. u un ou.>D'h•e ı&nı w.ne ~ı - d. 1. Jre k ~· g·· - ? H, ıllb t hu dog-d vardı. Bu tilkiler; o ı>uta; kendime - lJeft Ji1alhriris«leti lfedineye gel ıney~ -goe ır n enuıaıuı orm~ge sun· ~l~ eşer n :U u. nirdi. Bu putun hizmetin4e Tarık - Wzim ~.nıiz, ki.bede Dlldlt 
tapa_nla~ tarafınd~n ~ediye edilmiş- diğini tetkik ettim. Onların doğru çık~~ş::· Hazr..et P.eyga.ınber kendıs). Alla hın dı.~ı bununla~ .oldu: .A.r.- 1bni Hint 1lammda bir şahıs vard\. namında~ .puta :tıııı>ınıı:d.ı •.. D.ait:»' 
~rdı. ~ır. de ?e gore~_ım? . aeylediklarine kanaat ııettim. Te.vrat- nt ~nce;: . . . . .. . . ttk,, .$en, ~yle ta~an ôır hey)<e}ı ~eı-- Veladeti .ne.hewinilı YU~\l .buldu.f" ter,ciha.n QlUl :ibadet ederdik. 
$o~W.iler, ı>.ıttwı Y!tine çış rY.a.P1• 1a ıismiui '9e sıfatını .görmiiftüm. 'Eec - Ey Medıne ahalısının alımı o - ederek -git, oıta ımMl et; •• 'I'& kı il fecir ıtnında pattan anide ~r nida Bir sabah k.ar.anll,ğıudş ibadete git 

yorlarllı. k t • ...,ı..ı rübelerim tamamiyle ~afuk edi - lan ibni SeJatni 1 AUahı a:ıimqşşamn teşten kurtulasın. ~. ......x.Hm J?ut~n iU sö.zler· ,d.nıvıduırı: 
Ben de artı J>U a J'~ aşmıştım. ' M örWI d · · il! tta b · -.:ı..-.lukta · _,..... •·· ıl .. .,, 

Suva'dan 'bir 11es duyduID. •u se.s JJ:>a- yordu. usaya ,g ~ .ıgı . evra enım Puttan bu sesi ~.ru n ~k - Eiv 'f'irık hak 'Z8'lıir oldu, Şir:J ,_... ~ Duna:r ~.e bana ta)lJln ~ 
na; !bni Selam 3ahud ,Pa Hasın diyor sıfatımı bulabildin .mıJ zaman sonra; HicaJ :elıUnden ~i , kalktı. Darnamın ittban ka1madL İs.- bileler~ kam ilen m&hv.olup y1kılacl1' 
_. -. 'Ostüne başına t ilkileri.!1 pisledi.. ki: Demiş, dedem: isminin, h'-"•iyeti - blze; Jamiy.et her ta•fı kaphyacaktır. lar, ve ~hli meacid Q!acaklatdır. çao 
gı hır 

1
put: f.~a~ ~~·ı ~u · n'Yie~~ _ Hazret Peygamber Mekkeye nin \le makıiadının böylece deı'kal ıt- - Abmed 1smtnde bir zat çıırtı.. '!tfr 'kaç gttn reçmem~ ki, ayni kü .Mery.e,nıiıı oi).u lla.zr.ct laa,ô.Jtl 

!~i.~n~;r k'::d~r ~eİil oı~:ı~nDe~i. gı gelince; linmesinden imana gelerek; Kendisine gidenleri cG.elin &llah yo,. ~ıı.t, T#lka 1µnları nida .etti: son:ra K~)'f ;Qbile.sinde ken(liaif' 
.,. - Ey Nas .aranızda Selam kulla - -ıEvet i"a M\llıammed, aynen b"I luna> diyi! yeni bir dine duret.ediyor --- iY;a Tfl11\lc, Ya Jir,ık ! ... Sadlk o ... tabi Qlu,naı:ak ~atı ıresalet g.eldi 1• .. ~ Tevratın tcbşiratını teid edenler- nınız. Akrabalarınızı ziyaret ediniz. dum 1 :Dedi. lan Peye-amber ~eldi. Arzı :r~e git, bQııu, benden Mu.llamıııede uıtJ-

den biri de ırenc ah udi ulemlasından Fıkarayı it'am ediniz, i'eceleri iba- Deyjp ıialim .ohPYf. P.uttan ôuş.duğıırn haber doi'nı on,ıw 1lU r ti,y1e M ~et Plll~ .. ~ .lU· Hi e.t • -Devam ede~e.k -
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Sahffe ~ (ANADOLU) 29 T. enel 1939 PAZAR 

·····Büyük baYriıiiı neş' e .. Çimdild~-- .... ·'···r-- ·- 91 - Ramazan Fıkra~ 

içinde kutlanıyor ~:~~!!~!. !~ag~~~,.J lkı· b k h b ~!i~!~.~~~!ı~i~~~g~ç~İ' 
- Baıtarafı 1 inci •~hilede - ı gaziler ve şehit anaları. hifelerini evirip çevirip dörde indir- u•• yu•• · ar ı• O f~,kir Lir Lektaşi ile oldukça vakti 
K diği gündenberidir ki, tecrid kampına l ı · ı ı b" k ve . arşıyak~ v?p~rl~rı fevkalade C - Üniformalı yedek subaylar, ıa i yeı-ıııc e o an ır ·öy imamı ra-

şekılde tenvır edılmıştır. Cumhuriyet (halen müstahdem olmıyanlar), sevk olunmuş veya mecburi atalete l mazan ayın ela j'Olda arkadaş olur • 
meydanında Atatürk heykeli, ref- Ç - jandarma, polis ve belediye mahkum bir insan gibi, ben de yazı mes 'u ı•yetı• lar. Hoş beşten ı;onra bektaşi çıbı .. 
laktörlerle aydınlatılmıştır. Cumhu- zabıtası. yazmıyorum. Fakat bu zoraki istira- ğınıyakarak dumanını hocanın bur -
riyet ba'-·ramı münasebetiyle dün ge- S- "' .. f' ·ı· d" 1 te hattan memnun muyum; sanıyorsu- nuna üflemeğe başlar. Hoca bekta • 

" .na ıa sı ın ır, ame eve ve - . k t' 1 1 YAZAN S Ş p . 1 
ce şehrin muhtelif yerlerinde halk, riner direkörlilğü emrindeki seyisler ııuz,B:~ ıye~b··. l tb .. : • • amırtan şinin bu istihzası karşısında fena hal 
.ı,reç vak_te kadar meydanlarda ve ti · ı ızım gı ı, sene erce rna aa mu- - _ de hiddetlenerek: 

a arıy e. kk b' l h ·· b ' b' rt" bf ı d I k ·ıı· 1 · re e 1 ya ayıp er gun, ır veya ır -Bire zındık herif sende Allah kof 
pa 1 na arın a top anara · mı 1 P - •cıler. . . . kaç sütun yazmağa alışmış ve bunu 1914 de başlıyan büyük harbin le harbiye nazırını alarak cephelere 
oyunlar oynamış, bayramı kutlula- ş - Cumhurıyet tımsalı. ...·al b" ·r b' 't' t d -·ı sonlarına doğru, itilaf ordulan baş- gitti. Almanlar adam akıllı sıkıştı- kusu yok mu, mübarek ramazan ıil· · 
rnışlardır. Belediye, birincikordonda, E - Okullar. ". nız ırdvazı ekve _ıhrt~ ıyah 1~gı' uy kumandanı ceneral Kuk kat'i neti- rıldı. nü aşikar surette oruç yiyiyorsun t 

me'l da l d l l k d F s ı k l nı zaman a zev ve ı ıyaç a ıne ge- sakalından da utanmıyor musun . 
./ n ar a meşa e er ya mış, e- - porcu ar, spor ·urum arı, tirmiş ı"nsanlar için, bunun ne kadar ce_yi elde etmek için ye.tmiş fır kalık 8 Ağustos 1918 günü, .altı italyan 

nizyolları idaresi denizde hava fi- a\•cılar b k tı N h d Al t . d v· d d l - Ben yemek yemiyorum ki, tU " 
ki · ağır olacağını tasavvur edemezsiniz. ır ·uvv: e. a .ur cıva:ın a - ayyaresı e ıyana üzerın e 0 aşa- tün içiyorum. Hiç dumandan oruÇ 

şen eri yakarak halkın neşesini ar- l\I - Büyük bayrak. H 
1 

h 
1 1 

b k d b 
1 

manlar uzerıne şıddetli bır taarruz rak cAlman ordusu garp cephesinde 
tırmıştır. Bugün saat 9-9,55 de hükil- JI p r t kTt e e e e, mevzu arın u a ar o - t ·ı . bozulur mu? 

- ar ı eş ·ı a ı. )aştığı, medeniyet, adalet ve hak namı- yapmış ı. . . ezı mış~~r. _Derhal sulh is~e~·iniz. Ya- H l t 
met konağında devlet namına bir G - Cemiyetler. na b k d şah 1 ti d Garp cephesınde toplanan Amerı- şasın hurrıyet, yaşasın itılaf devlet- - a te mişsin. Elbet bozulur. 
'
1·ab 1 · l k ı· b T 'l' ·ıı . u a ar eser er yumur an ı- k k 1 . . . . . . 1 . . Hatta bir çiçek koklasan bile oruç 
.A u resmı yapı aca , va ı, ayram, - ems eı. w t ki k k d _ ·an as er erı de hır mılyon ıkı yüz erı, yaşasın ıtalya !> diye yazılmış 
teb .. ·kı · · k b l d kt" H Ik · k"l" · gı, nu u - arın re or ır ıgı ve cep- 1 . . k' . . b sakat olur. Sen ilmihal okumadın mıT 

d erını a u e ece ır. a parlı•i leş ı atı ~ h 1 • 1 h 
1 
.. 

1 1 
d e Jı hın ışıye balığ olmuştu. eyannameler atmışlardı. 

Yapılacak bu törene gidecek me- 1 - 1stiklfil macl:dyasını hamil o- eldeı~ e b' opar or ere propagan a ya- 15 Temmuz 1918 günü yapılan son 9 Ağustos 1918 günü, öğleden - Okudum. Okudum amma, böy-
busl b J d . · · rt" ·ıA t ı ı t ki ı,·· ··k T '" k pı 1&'1 ,r sırada su!'lmak yazı Yaza- le bir geye tesadüf etmedim. Yani o-ar, e e ıye reısı, pa ı vı aye an arın aşı~·aca arı uyu ur · k ·a 

1 
' . • . , büyük taarruz üzerine Almanlar cep sonra ingiliz avam kamarasında çok • 

Ye kaza reislerı· ve idare he,·etı" aza- ba w mama • cı c en azap dolu bır şevdır ·· h · d it k b . t' d k 1 h rucun tütün dumaniyle bozulacağı -" yragı. h. . . · eyı ara ma mec urıye ın e a - eyecanlı bir toplantı yapıldı. 
ları~ halkevleri ve parti nahiye reis- 2 - Parti vilfiyet idare heyeti aza~ ~ ısı tanda köpek etinı kapışan bi- mışlardı. Sulh taraftarı mebuslar, hükumet- na dair bir fıkra görmedim. 
ler1 ve idare heyetleri azaları, vila- ları. c;tı·~_er :• ~ü.lleyi yeyince tayyaresi~ıi Alman ve Avusturya kıtaah pek ten Almanyanın sulh tekliflerinin - Sus kafir herif; ~en adeta he-
yet umumt ve şehir meclisi azaları, 3 - Parti kaza idare heyeti aza- < enıze ırnlırıp kauçu~ kayıkta «1 a çetin ve kanlı bir harp içinde ne va- tetkik edilmesini istemişlerdi. zeyan etmeğe başladın. 
Kızılay, çocuk esirt'l'eme, verem mü _ ları sr bur> çeken tayyarccı ve buna muka- akları 1 d • F - Bire yobaz herif; mübarek g01l 

.. · bil A . 1• • pac nı şaşırmış ar ı. • akat liberal mebuslardan Lord 
cııdele, Türk maarif, izmir bürosu, 4 - İzmir ve Karşıyaka halkevle- f merıkada durmadan an .... et ~ apan Bunun üıerine İspanya hükumeti- Roberts k.. . 1 k Al ne bağırıp duruyorsun. Sen ancak 
· · b · d · ·a h t" ı <C karı umumiye enstitiisü> mevzu de- . . . on ursıye ge ere « man d b · t t ızmır orsası, tıcaret ve Ranayi o a- rı ı are eye ı aza arı. - iJ . • nın yardımıyle Almanlar beynelmılel imparatoru Kayser Vilhelm, bir ta- sene e ır ay or~ç u arsın. 
:ıı, etıbba odası, malOI gaziler, milte- 5 - Karşıyaka, Tilkilik, Eşrefpa- g. de nedırleı:? . . . bir sulh konferansı için altı madde- raftan sulh tekliflerini ispanva hü - Akşam._olu-~ca ıftar sofrasın~a bak 
kaidini askeriye, ulusal ekonomi ve şa, Bayraklı, İkiçeşmelik, Yalılar, k lilen ".: l~enım ~~bı hır çok muharri_r lik lıir teklif yapmışlardı. kümetine bildirirken diğer t;raftan favayı, boregı y_utar~ın. Üs~une d• 
artırma, ziraat odası, sağır dilsiz ve Alsancnk, Dolaplıkuyu nahiye ve o- a em~eı ını cepleı ınc. atarken, Amerı- 1 - Almanya garpte; arazi isti- Krop fflbrikasını ziyaret ediyor ve buzlu hoşafları ıçersı,?. Be~ ıse bun
körler müessesesi ve izmir lisesinden cak idare heyetleri azaları He men- kan sınaması, Amerıkan teknii, gene lfüu ve ne de tavizat talep etmek fik- askerlerini cesaretlendirmeğe çalışı- !ardan ma~ru~ oldugum cıhe~le, a, 
yetişenler, kuru meyva ihracatçılar supları. kendi eğlencesini, sinema yıldızlarını, rinde değildir. yor. namdan dogdugum gündenberı oru_ç· 
b . ı· gene ihracatını düşiln ·· • · .. , .. . !uyum. Açlık demek, oruç demektır. ır ıği ve cemiyetleriyle diğer ku- G - Esnaf ve işçiler bir);ği men - • ' uy oı .. 2 - Rusya \'e Romanya ile ·yaptı - Her i'e) den evvel dunyayı tehdıd 

0 
h ld h lt d' d b .. il 

rumların reisleri saat 8,:rn da Beyler supları. Varşova sokaklarında iki yüz elli ğımız muahedeler mer'i ve muteber- eden Alınan militarizminin. mahve _ a e a ~ : urmaİ en omr • 
sokağında C. H. P. merkezinde bulu- Cemiyetler: gramlık köpek etinin etraf•~ıcla çığlık- dir. Ancak bu muahedeler sulh kon- dilmesi Jazımdır. mün sonuna a ar oru;.u~m. 
nacaklar ve buradan toplu olaı·ak Kızılay, çocuk e..,irgeme, Tiirk ha- lar yükselirken, Roma sokaklarında fernnsmda tetkik edilebilir. Almanymıın elinden bütün silah-

---o o* o o~----hükumet konağma gidilecektir. va, matbuat verem ınlicadelt!, 'f"irk f"ino köpeklerini kucaklarına almış 3 - i\Iilletlerin keneli mukaddera- farı alınmadıkça onunla sulh ma"a 
En son olarak dn ecnebi devletle- maarif, malfl , z"' r, em ki: subay- knclıııkır kırıta sırıta ılolnr:ın•oı lll'. t ı•a bi7.7.nt hfLkim olması dü.-;tuı u ·mıın başına oturulamaz.> Zabıtada 

rin şehrim'zcleki konsoloslnrının teb- !ar, ulu · .• l dwnom' ve artırma, dib- Yarın, öl.Ur gün beyn€lmilel hirn:!- sulh konferan!'mda takarür edecek Diye bağırmıştı. 
rikleri kabul edilecektir. ba oda ı. sağır dibiz ve körler esir- \·ej hay\':ııı:ıt ccrni\"!:'ti harekete geçe- \ e Helçilrnnın mukaddeı-ntı da orada Bundan sonra Balfort kürsiye gel-

Saat 10.55 de Atatürk heykeli ö- geme, izmir 1 .esinden yetişenler. rek, \"arı:.ıwad.a köp,.,kler için hir mü- l:ararl:ıı;tmlncaktır. ıniş cAlmanlar işgal ettikleri arazi-
nünde bir geçid resmi yapılacaktır. kuru me,p•n il"'acatçılar b'rliği ve di- dafna ceı hesi açar \'e zavallı Vnr~'Jva- 4 - Balkan meseleleı·; !'ıulh kon- de bir çok şehirleri ve köyleri tahrip 
l\lilli hakimiyeti ve cumhur"yet sev- ğer kurumlar. •ı!arı açlıktan bii~bütiiıı ölclürline, kG- feraıı~ınıla miinaknşa edilecek ve o- etmekle kalmıyorlar, masum halkı 
gisinj Iayıkiyle takdir eden halkımız, Cumhuriyet bnyrnmı günleriııclt> pekle insan kıymetinin mukaye.:::c.:i w rada bir karar v~rilecektir. öldürüyorlar, memlekdler ahafüini 
bu geçide b.tılacaktır. ccmh•"tleıden hiç Lil"i l"ıJZd t.ıkmı - köüpeğ-in jeııme i fnC'ia ·ı ilr köpeğiıı ;, - Serriscfaiıı serbest olacak ve sefil ve perişan bir hale getiriyorlar. 

Kara, deniz, hava kuvvetlerimiz- cak \'e para top in ınıyaeaktır. miidafna~ı 0~aslaı ıııı kiınlıilir nasıl Cebelüttarık ile Süveyş kanalı vesai- Biz de arazimizi genişlettik. Filistin 
le bütU1ı okullar, sporcular, izcil~r. Bu gece vilayet tarafınılaıı Kültnr münakaşa eclecEk \'ene şekilde bir ııe- renin techiz:ıtı refedilecektir. ile !rakın cenubundaki geniş araziyi 
cemiyetler ve parti teşekkülleri, ge- parktn Cumhuriyet Lalosu verilecek- •iceye varacaklar Kümiir me~kezlerinden istifade alarak Mısın da kendimize mal et_ 
çid resmine iştirak edecektir. tir. Baloya ı 50 zat dnvetlidir. Gazetelerde baıan, ma!Om eserin için umumi bir hak düsturu kabul o- tik. Hatta Alman müstemlekelerini 

Parti nahiye reisleri Ye parti men- Bu gece fener alayları yapılacak - ismi ile cGarp ceııhesinde yeni bir şey lunacaktır. işgal ettik. 
supları önler"nde nahiye adını gö~- tır. \·ok> deniliyorı;n da huııdnn daha mü- 6 - Müstemlckfıt mecelesi muha- Fakat her nereye girdikse orada 
terir levha ile Tilrk ve partj bayrak- Karçıyako.da : him ol.ın bir CCJ>hedc, Tanrmm her r bc_d n c,,;velki vaziyetini mııhah7~ı n nyiçi dcrlı.ıl tcnıiu c:Lm~Jd.- lıı-ntlıt'r 
lan olduğu halde saat ona kadar Bu ak~ m Karıyak da okullar 'c t;ünii yeni bir çol şeyler nıku hulmal yliyecektir. şehirleri imar ettik. Ticaret ve serve-
krokide gösterilen yerde muntazam halk tanıfından biı) t. k b!,. f •ıwr ah :ı olduğuna hiç tôiııhe etmiyelim. :.. ti ihya ederek ahaliyi terfih ettik. Biz 
'Jir surette toplnnacaklardır. Biitün yı tertip ol.ınac ~k ve hu .llay ha1kev; Mesclfı şuur, mesela sinir, ruh. ka- Almanların bu teklifleri üzerine hiç Lir vakit Almanlar gibi masum 
cemiyetlerin idare heyetleri geçid önünden hareket edenk ~oğukkuyu ·a, ııhlfik, ''icdaıı cepheler;nde hcrgfö Fransızlar, tecil edilmiş olan beş yüz halkı öldürmek ve ezmek suretiyle 
re:-;mine girecek ve kurumlarının a- da Atatürkii aıır.el'i:nin mezarına ·ıyamet1er ko•,maktadır. bin ameleyi de derhal sil:ih altın. ~ehirleri de yakıp yıkmak yolunu ta
dını gösterir birer levha bulundura - gidecektir. Oı:ada nutuklar sö~ lent'- Bô~ c b:r wmaııcla, rncclıul'i istirn- çağırclılar. kip etmedik. Artık yeler, Avrupayı 
caklardır. Bu cemiyetler mensupla- cek , mezt ra c·e nkıt · k1rnacsktı··. ı..atın nıulrnyyet ol:u·ak kalemi bir ke- 4 Ağustos 1!118 gccc~i Fran..;ızln- bu kuba \'e barbar insanlardan kur
nndan partili olanlar men:-;up bulun- Bugün !Ialkevincl konferans ve ıarn lıırakmal., göniüklcrini. <lüştin rın Alber mıntakasından yaktıkları tarmak !fı.zımdır.> Diye bağırmış ve 
duldan parti nahiyesi ile geçecekler- müsamereler verilfcek. eğlenceler fül,lt.:ılni .öylenıcmek. müteınndiyen k:ınlı b'r taarruz iizerine Ankr sahi- çok alkışlanmıştı. 
dir. tertip edilecektir. Bu eiin ve ynr:n •tıtkunup oturmak, hu bir felakettir, lindeki cephedeki Almanlar üç dört Bunun üzerine Loid Corç kiirsiye 

Geçid resmi başlamadan önce sa- ;::aat 16 ela a keri müz"ka sa~t 17-J 8 enbel tcııbel oturup muııta-:aman ge. kilometre kadar geri çekilmek mec- gelerek: 
at 10,45 tevali, yanında askeri ko - arn~ında muMerf mu=-;J·i p .. ı\:a'a ı 1° c ~kisi gibi p:mımı, hakkımı ~ılmak- buriyetincle kaldılar. Fran~ızlar di- cBize .Almanla.la sulh tavsiye <'

mutan ve C. H. P. vilayet idare he- çalacaktır. 1ığıma rağmeıı, b:m lıunu istem:yorum .rer taraftan so.I cenahtan da il~rli - den muhterem mebusbrımıza hafır-
yeti reisi olduğu halde cumhuriyet Parti k. mun ve orı.k lıh. larmd~· loğru u.. yerek Suasona girmiş bulunuyo~hı.r- !atmak ·~terim ki. rok kıymctlI arka-
meydanına gelecek ve orada yer a - da bugün ~arın konfcran hır Hrıle' • ÇIJ!DİI\. clı. da~ımız Mi<:ter BaJforun söylediği 
lan her grubun ve askerin önünden cektir. 7 Ağustos 1918 günü , Fr:m~a ha~- gib:, Almanlar insaniyete çok ı'tırap 
geçerek bayramlarını kuthyacak ve Polis abidesindP.: ~ehrin muhtelif yerlerine konacak vekili Kleman-:o, millet mecl'sindeki vermişlerdir. Rusya ve Romanyaya 
müteakıben yerini alacaktır. Bu iş o- Yarın aat 14 de Selvili me$cidrle C. TL P. hnlk hatipleri kürsülerinde milli miidufna encümeni mebuslariy- malum olan ağır şartları zorla kabul 
Jup bittikten sonra vilayet, parti, be- karakapı parkıııdaki emniyet anıtı .;öz ~öyliyecek olanlar: ettirmiş olanlar, başlıca chi~manımız 
lediye ve bütün cemiyetler namına Kültürpark rndyo merkezinde: da saat l 7 de. olan biı' memlekette i~başında kal -

önünde ayrı bir proğrama göre me • ö t ·ı 
Atatiirk heykeline birer çelenk ko- 1 - Avukat :\hıstafa ::\Hinir Dir - 11 - ğretmen rfan Hazar: Tı - dıkça, onlarla sulh yapamayız. Yal_ 

ra~im yapılacak, sehid polis!erimizin 1 2 b · ı "l'kl t 17 1 nacak Ye sonra hep bir ağızdan mu- ~ se : !l irinci teşrın ırnzar günü saat o ı e ı:.aa < e. nız ingiltcre idn degil, bütün cihanın 
hatı raları taziz olunacakl11-. 1 o 1 5 ,. t f n ld 1 Al k h zika He istiklal mat"şı söylenecek ve • " < e, - .u us a a u an ı: sanca - ra at ve huzuru için bu harpte Al-

bifükten sonra, C. H. P. vilayet ida- Heyetler: 2-A\'ukat Baha Yöörük: 29 birin ta ~aat 17 de. manyayı mutlaka mağlı1p etmek ia-
re heyeti reisi Ahf İnan tarafından Bugün saat 16 da Halkapınar. ha- ci te~rin pazar günü saat 20 de. 6 - Öğretmen Reşid Gürol: Bas-- zımdır. Çünkü büyük harpten yalnız 

Raşelin marifeti 
Dellalbaşı sokağında terzi Raşel, 

yanında çıraklık yapan Demir kızı 

15 yaşında Fatmaya cam sildirirken : 
- Ne duruyorsun, çalışmıyorsun? 

Diye kızı itmiş, cam üzerine dü~me" 
sine ve bileğinden yaralanmasına se· 
bebiyet veı·miştir. Suçlu Raşel, adli
yeye verilmiştir. 

Elbise çalmak 
Eskimahkeme önünde İsmail oflu 

Kasım, Mehmede aid bir takım elbi• 
se çalôıgından tutuımuştur. 

Elektrik lambaıı lazım olmuf 
Karşıyakada Kurtuluş sokağında 

11 yaşında Kemal ve 12 yaşında Se· 
dad, Turan yağ fabrikası müdürü B. 
Kadir Çeliğin evinden elektrik 
lambası çaldıklarından zabıtaca ya
kalanmışlardır. 

Earar bulundurmak 
Tepecikte !\Iehmed oğlu İlyas, es

rar taşıdığından tutulmuş, adliyeye 
verilmiştir. 

--=·*·=-
Geydirilen çocuklar 
Dün C. II. P. işçi ve esnaf kurum

ları birliği tarafından fakir bir çok 
çocuklar giydirilmek suretiyle sevin
dirilmiştir. 

** 
l spartada yağmur 
İsparta, 28 (A.A.) - Dün bölge 

mize bol miktarda düşen yağmur çift 
çiyi çok sevindirmiştir. 

bir nutuk söylenecektir. Bundan son- va, emniyet şehidlerini ziyaret ede· 3 - Avukat Ekrem Oran: 30 bi - mahanede saat 17 de. Almanya mesuldür. Aksi takdirde ---------------
ra hep beraber Cumhur·yetin onun- cek heyetler, vilayet , parti ve bele- rinci teşrin pazartesi günü saat 18 7 - Avukat Halit Tevfik Ôzya - bir (Milletler Cemiyeti) kurul~a bile ve artistleri değişmiştir. Fakat gerek 
cu yıl marşı söylenecek ve geçid res- diye namlarına çelenkler koyacaklar de. man: Kahramanlarda saat 17 de. müzakere ma"acıı başında her şeyden Majino ve gerek~e (Sigfrit) hatıarı-
mi başlıyacaktır. Bunlar partinin ho- dır. Stadyumda spor mü.:;abakaları 4 - C. 1\1. Bankası müdürü Nazif 8 - Müfettiş A~ım Kültür: Kar· evvel Alman kılıcının se~ini işitece- nın arkasında oynanılan dram ve ko-
parlörleri ile izmir şehrinin her ye- yapılacaktır. İnan: 30 birinci te~rin pazartesi gü- şıyakada saat 17 de. ğiz. medinin mevzuu, dün ne idiyse bU" 
rinde dinlenebilecektir. Müaamere: nü saat 20 de. * Bunun için Alman militarizmini gün yine odur. 

Geçid resmi sırası şudur : ~ Dolaplıkuyu kam unu Orhaniye 0 - Halk kürsüsünde: Malul gaziler: mahvetmek llzımdır.> Büyük harbin ekonomik ve diplo-
' A - Ordu cağı temsil kolu, bu ak~am saat 20,30 1 - Öğretmen Mitat Oksancak: Şehrimizde bulunan malul ga~i- Demişti. matik hadiselerini buıı?ün daha feci 

B - İstiklal ve devrim için canla- da bir müsamere verecektir. Hükumet önünde saat 17 de. !er de bugün saat 8,5 da Cumhu~rı - Yirmi beş yıl evvel söylenmiş olan bir şekilde seyrederken, birdenbire 
:rını ve uzuvlarını vermiş olan kahra- Söz aöyliyecek halk hatipleri: 2 - Öğretmen Vedide Karadayı: yet Halk partisi merkezinde bırle- bu sözlerin, bugün aşağı yukarı ay- (Tarih bir tekerrilrdeu ibaretuıiş) 
manları anmak üzere her rütbede su- Cumhuriyet bayramı günlerinde İkiçeşmelikte saat 17 de. · şerek bir heyet halinde ihtifal ala - nen tekrar edildiğini görüyoruz. Yal demekten kendimizi alamıyoruz. 
lıay, , erler, emekli ve malfıller, yaşlı Kültürparktaki radyo merkeziyle 3-Avukat Murad Çınar: Eşrefpaşa yına merasimle iştirak edeceklerdir. nız bugünkü harp sahnesinin dekor Pamirtan • •• CUMHURiYET BAYRAJII şerefine akıl almaz şahane ve zengin 

• Program meşheri '.,, ' ' •• ,., _,'ı 
·~ 

"""'·'7 • ' ,, , ' - • :.ı.: 'JT~. ~ •.• ,-..::: . ' .. ";, . 
·~ ' ..-; I .. • "ıtl,!';"lf' ,. • 

YENi SiNEMADA 
Hepsi İzmir de ilk defa 

KAll[{AIIA .5JtMPlYONLARI 

REL-HARDi H.A 1.?. BE 
T O R K ç E 1.!!_J D I Y QJi 
TAMA:\!İYLE RENKLİ MUAZZAM ~r.· ,.,ERA FİLMİ 

K O R S A N L A R r.~ ~1 . S İ 

L 

TÜRK - ıxctı.tz - FRANSIZ karşılıklı ~ ını paktının Aı ·1cU!.\ 
da inu.alanma büyük merasimi butun ı..ıc.:rrüati: 'e 

Türkçe F O X ta en yeni harp hı:vndisleri 
................. ! • • , •••••••••• 1' ••• • • • • • • •• •• • • • • • • • .. ·-···. ... • • • • • • ••• • • • .. - · • •••••• 

Cumartesi, Pnzr.r, Paznrte j 10 - 12 - 14,!;0 - 5,30 - 9 c1,ı bı.!i'nr. 
Sair günler: 12 - 14,80 - ö,30 - 9 cln başlar. 

... H 

Tayyare sineması 1 Tele fon3646 
Bu hafta iösterilmeğe başlanan ve büyük bir muvaffakıyet kazanan 

Şarkın ees kraliçesi Mısırlı 
ÜMMÜ GtJLSÜM'iJ:n 

Temsil ettiği her yerde olduğu gibi 
İstanbulda da 100,000 kişinin görüp 
alkışladığı Şark filmi: Ü M 1 T 

ŞARKiSi c Neşidei Emel > Türkç 
sözlü Arapça şarkılı ve enteressnn 

mev..&ulu bir şaheser 
Filimden başka sahnede ŞARK REVÜ 
heyetinde Mısırlı rakkase ve mugan

niye bayan 
K t K t 

tarafındnn şark saziJ·le Arapça ve 

Türkçe şarkıl:ır. Şark Ye Arap dans 
ve oyu,ılnrı. Dilyilk bir harika. ÜMMÜ 

Oyun ı:ı:,ntları: 1-8 - 5 - 7 -9 da .. 
Rc>··u h": e.i \'e Bn. Ki :! buy,i\n ... ··"' 'J,30 seansına iştirak etmektedir 

l\ietro Jurnalde Mf l~ 7 
' ' .:..ıZ lSMET INôNÜniln huzurla-

r;ndr Trnkyad· ~,.anı.r .ı maneYralar vesair diinya hadisatı 
~~DE:l~:f-!ı~~.%- . 

SENENiN iLK BÜYÜK TÜRK FiLMi 

llagün ELHAMRA Sinemasınao 
Türk sanatkarları, Reji::ıörii, Teknisiyeni ve musikişinaslan 

tarafından yaratılan 

AL LA HIN CENNETi 
, B A $ R 0 L I~ E R D E 

MtlNlR NUREDDiN - HAZIM - FFJRlHA TEVFiK 
BEHZAT - HALiDE - MUAMMER - SA.iT -

PERllIAN - HAD! - SUAVi - YASEMiN -
ve küçük G tJ L S E R E N 

MUSİKİ KISMI: üstad bestekar 
SADETTiN KAYNAK - MUHLiS SABAHATTiN 

Tarafından bilha~:,a bu film için gayet nefis olarak beı:ıtelcnen t 

,, 

AŞKIN SE l - AŞKIX tSTIRABl - AŞKIN ZAFERİ - DEL. 
GÖ!\ÜL ve meşhur SAÇLARlılIA Al{ DÜSTC şarkılarını dinliyeceksln 1ı 
Programa ilave olarak: TÜRK - 1NG1L1Z - FRA~SIZ paktının J.fl' 

karada mutantan bir surette imzalanmn,;ı merasimi 
SEANSLAR: Her gün 14 - 16.30 - 19 - 21.~0 ela başlar. 
Cumartesi ve Pazar günleri ll ,30cla ncuz HJ\ u\· m.a tineleri 
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· 29 T. evvel 1939 PAZAR. CANADOJ.U\ 
(SAHlf.l..,S) 

9HiKAYE 
------~ 

Satıcı Kız 
· · · d" A · ·· el satıcı Kamil Başaran, mağazanın came- sonra ıçerı gır ı. rnı gu~ .... 

kanı önilnde epey tereddüd geçirdi. kız tarafından gene ayni cazıp gulum-
Kalabalık ve apaydınlık bir mağazaya ı:ıeme ile karşılandı : . 
inıUnı yok i'İrİp bir şey satın alamaz- - Ne arzu ediyorsunuz ~fendım? 
dı, Oııa kilçük, şatafatsız dUkkAnlar Kamil bir çift güzel eldıven aldı ve 

Ambargonun kaldırılması, haroten 
beri kavdedilen en mühim hadisedir 

• 
~B!:!:eva~!=::cı m::~~ ~ıi.r kelime ~öylerrH!den dükkandan çık- lngiltere ve Fransa derhal 6000 tayyare, 100 tahtelbahir takip 
•l'&lxndôi bu küçük ve mütevazi tu- Artık şüpMsi kalmamıştı.Satıcı kı- • • b • k h • • • ·ı 
~dftlckAnmdan daha.münasibini za tam manasiyle abayı yakmıştı. gemısı ve ırco mü ımmat sıparış ettı er 
btıl b el' t A tık h r gün devama başladı. Her · • ·· kere sin· tes &nıaıdı. Bununla bera er an e- r e S d·-· Vaşına-ton, 28 (A.A) - Ayan yor Esasen Ruzvelt de nutkunda şöy heretinin maddi, manevi ehemmiye- taraflık kanununun muza 1 

~dUd ec!Jyordu. defasında bir şey alıyo~utt ev ı~7 meclisi, )"alnız silahlara konan am _ le demiştir: tini takdir edenler, yani bütün Fran- ri eylemiştir. Ayan meclisi ambarj'o-
l Blm!ı Bapran, zeytiııyajı ve za- yaklaşamk, ~nun ~~s:mk v~_ses ye bargonun kaldırılması meselesinde Bir milletten hattı hareketinde ol- sızlar mezkQr kararı sevinçle karşı - yu kaldırmıştır. Bu çok mUhim bir 
.Iııı. tacca:n Hayri Yeıiloğlu mttesseae- sarhoş olabılmek ıçın aş a ır çare Pittman projesinden ayrılan ve bu duğu gibi !ildrlerinde de bitaraf ol. lar. Bundan böyle Amerika endüstri- hadisedir. Ve şunu itiraf edelim ki bu 

. lfnde muhasebeci ve kltiptt Bütün gü bulamamıştı. . "k . d·;ı;.- biltil projenin yerine kaim olmak üzere masını istemek imkAnsızdır sinin sonsuz kaynakları Fransa ve nu biraz da Alman donanmaııı ku • 
t ııtı;u ticaNthanenin kend.i.6ine tahsis Bu gidişle bın tır 151 k" n par~ Nye tarafından te\ di edilen projeyi Aube "'azetesi Amerika· ayamnın İngiltere tarafından kullanılabilecek mandam Amiral Raeder ile Moloto. 
~- ı .. ha l avaş yavaş suyunu çe ıyor o - • ' .. d b" · · · ~ ~ odaaında ~rıyor, ~ · ar Y . . 

1 
k, KA 22 reye karşı 67 reyle reddetmiştir kararıııı birinci derecede mühim bir tir. fa medyunuz. Her ikısı e ızım ıçııı 

l'i"'-"'- u....__ ld et.ti"" olmu nu.ııla makılsen mütenaaıp o ara a· B k . . . · . . d . . d ~ &WU10 fle ilci ~ &• - • d Ald kl u arar ayan mecl~ın ambargoyu hftdise olarak alkışlıyor ve dıyor ki: Papulaıre gazetesi e şöyle dıyor: çalışmışlar ır. 
>'oııcbı. . mJUn şıklığı ardatı~hor ut ·b.. 

1 alnb~ı bilfiil kaldırdığı manasını tazam .. thtillfın muazzam hedefini ve zn City Of Flint vepurunun müsade- Paris, 28 (Radyo) - Ambarao-
p .... A,, bir . onu kullanmasından a a ıı ne o a ı- k . 1 . h h h kk d k" Jiyfhanm 

1 &tro.nu.ııun en WAA ıma& . . d"'kkA d ldık mun etme tedır. ferin amillerini göıönünde tutanlar resi ve Sovyet erın attı areketi A- nun kalkması a m a ı 
!aP31\rı eb:Dıele kAfiYdi. Hele patro- lır~ı? Hem yalnız 0 t u Şık n ~n t k - Londra, 28 (A.A) - Ayan mee.I kııymet bilenler ve Amerika müza - merika Ayanında tesir yapmış ve bi- Amerika ayanmca kabul . ~dilme~i, 
nu.n lazi Necıtmn, tiearteha.neye ırel- larıyle de kalmabmbış ı. . lgb?m

1
e . vle li.sinin kararı bu sabahki gazeteler blltun dünya siyasi mahafılmde mü-

d.fıu bil şık kravatları a ayanı e rne erıy e . . . Alak 
( ~~ dnler, yttzilne bakması ı e za- . . ? Ü d .. t k .. lb. tarafından hararetle selamlanmakta- H 

11 
d N hım bır tesır uyandırmıştır. a-

l v~ rnabc\lP de1flce.n3ıyı utancından gıyemezdı ya .. ç or . at guzel e ı- dır. Gazeteler haberi muazzam bat- o an aya ota dar mahafile göre, Ruzveltin ideali, 

1 
~ yaparcb. se yaptırmış, bır kaç çıft kunduı·a ıs- lıklarla neşrediyorlar. hürriyet ve adalet için harp eden d .. 

:Aq,ımıuı 1d1qtlk bir IolWıtada y&- marlamı§tı. . Daily Ekapreaa diyor ki: mokrasileri yalnız bırakmamaktı. 
~ ft oOJ1e be.7ie epey para Çahıtıiı tıcarethanede herkes hay- cAmerik Utt fi.ki fllh 

lrıısanm=. olmuına rafmen yemefi ~~lidi. Bizzat patron Hayri Ye~l~t tacak. Ruz:e::ın beu za~::i~ önU~:z: lngiliz himayesini istiyen Hollanda o·· b. Alman tah 
~-.u- t..·_,..n -tmat tlfıere bekir u e ara sıra omuzuna vurara deki hafta 300 harp ta . . A Ull il 

---.ıv u.......... ~- ttl di d yyaresının - / b l k 
OduJu mpııdi. t e eAyokr.u. b k eli merikadan hareket edeceği demek- gemileri der ha QilTl QCa 

, Vakit 88Çiyordu. KAınll niha,,, - ~ ıns~n.ı ne yapar a , yor- tir.> . . . . . . . . 
'-~-• ....-...., __ --ı...11 ı.: Ve kap•"'" it.e~ du. Barı sevdığın gilzel mi? Bu şıklık Av . t . N k h . Brüksel 28 (Radyo) - Alman va harp gemılermın hımayesını ıstıyecek "V-.,.- ~w.. v· . . .• .,nı gaze enın evyor mu abır· ' • .. .. 1 
dmrkAnda.n i98I'i ~· Kimseler yok- onupn ıçın tabıı !. de §Unu yazmaktadır: 1 hükümeti, bugün Hollandaya bir nota olan b_utun Hollan~a vb~lpd~r a.rıt~ın 

telbahiri daha 
batırıldı 

tu. y .. 1-- t.atlı bir aea ifitildi: .. a.tr.onun kızı Necla şimdi onu es- cAyan meclisi bu kararı beklen _ vermiş ve Alman tahtelbahirlerinin habersızce batırılacagını ı ırmış ır. 
~ k b üh" l"kt 1 ı k h d 1 -Baıtarafı linci aabifede--ı _Şimdi &'eliyorum efendim. ısı gı ı ~ _ ımsememez ı en ge mi - medik bir süratle ve ezici bir eksui _ işaretini <lin emiyece veya u ngiliz . 

ı --.ah bir kadın satıcı ile karşıla- yordu. Bıllkıs çalıştığı odaya sık sık yetle vermiAtir. Bu Ruzvelt . . d h oo buçuk milyonluk bir kuvvet hazırla-
.,v, ' "rmi gelm kten h 1 "b" di v ' ıçın e mış olduğunu ve bitaraflnrı taıyik et-

tacalıb. Ne diye bu dtıkklna ırı f- e . oş anıyor gı ıy : şetli bir zafer ve Almanya için de A •k l 
ti. K1mil daha kıeDcHeiJıi topl&maia LA.kın bütün bunlara ragmen Ka- ağır bir mağlQbivettir A b merı an vapuru meğe karar verdiğini yazıyor ar. 

"""' il d d y "ld" s t k el • • m argo - Par is, 28 (Radyo) - Almanlar, 
Vakit bu1-madan, aantın, genç ve a .. - m mesu egı ı. a ıcı ıza 'an nun kaldırılma~ının önümüzdekı" haf 

.,. 1 t H ? Bremen ile Hamburgn asker sevket-
. ıel bir satıcı kız çlJr.a pıdf. a~ı amamış ı. ayatta ondan başka ta mebusan meclisinde de kabul - b b k l d 

- Ne arzu etttnlz efendim? hır_ şey .gördüğü yToktu. Ne patronun dilmesi bekleniyor. Bunun üzerine ede ser est ıra l ma ı mı melde devam ediyorlar. Alman umu-
XAmilin o anda arsu ettfii şey dülc- latüelerı, ne de Neclanın etrafında Amerika fabrikaları ke d"J . mi karargahı, bugün Goderburia 

d'" ·· d 1 1 1• n ı erme nakledilmiştir. Aliikadarlar; Alman 
kandan kaçmlfU. Pak.at bun~ ya~· onup 0 aşma arı onu a akadar edi- müttefikler tarafından sipariş edi - l rın, Hollanda ile Belçikaya taarrua 

lJlıyacafı iofn ilk arstıJUDU aöyledı: yordu. . len 6,000 tayyare ile 100 denizaltı c·ty Of Flı.nt g ,· ı·n,·n nerede etmek tasavvurlarında bulundukla-
- Bir boyun batı almak iatfyor • . B~ vazıyet, böyle sürüp gidemez- takip gemisini yapabileceklerdir.> 1 e ffl S . 

dum. '.Artık bu pek eskidi de.. dı. Bır sabah ani olarak karannı ver- Brüksel 28 (A A) A b ,. b / f rını iddia ediyorlar. 
. . d" t· th . . ' . - yan mec- UlUndUg.., U i inemiyormUŞ. Brüksel, 28 (Radyo) - Havas .&-

Eliyle boynandaki ip halıne ~elmış 1 
ve .. ıcare aneye gıtmıyerek doğru- !isinin kararı Belçikada derin bir alA- lı jansı, Alman başkumandanı Von 

kravatı l'ÖStıeriyordu. Heyecanla gafı ca guzel satıcı kızın bulunduğu dlik- ka uyandırmıAtır. İlk intiba ı:ı. d k" BrUksel, 28 (Radyo) - City Of Amerikalı mürettebat vapurda u - ~ h dö 
ıd kAna koı:ıtu. v ... u ur ı . . Broçicin cepheden kararga ına n-

•nla.:nnca kıpkırmızı o .. u: . .. .. ... · . . . bu karar muhasematın başından beri Flint adındaki A~erikan vapu.runun lunma~.tadır. City Of _Flınttekı . ~1 - düğünü ve mareşal Göringin de bu-
Satıcı m t.ezıtbm uatüne hır suru - Ne arzu ettınız efendım. kaydedilen en mühim hadisedir. Ve serbest bırakıldıgı hakkındakı ha- man murettebatma tabı vapur hır ın- .. 1 d h .· t ftiş edeceg~ini ha-

kr -'Ad Oda _,.,-41 ı· . c;ı ... Y Beyaz k d w d ~ 'ld" · ı· l .. t f d t gun er e cep e) ı e avat tırauıı ı. sının ııUAune ı ı- - "i"" •• ya a.. Ruzvelt için şahai bir muvaffakiyet berler ogru eiı ır. gı ız rnrp gemısı ara ın an zap e- b kt d" 
f .:ı_ ~Ukanl b '--.:ı-- bo Satını kız o·· - k t 1 1 A "k M k f" · b ·· d'l d"W t kd" d b b" l er verme e ır. ç nw: bile, ~ ı u ~ yun " , nune u u ar sıra ar . te§kil eder. Müttefikler gerek mad~ merı anın os ova se ırı, ugun ı me ıgi a ır e u vapuru ıra - B r .,3 (Rad ·o) _ Alman do-
batı arasından birisini seçmekte çok ken Kamil büyük bir irade kuvveti deten, gerek manen takviye edilmiş Kremlin sarayına gitmiş ve hariciye man li~anına götürecekleri zannedil nnn:aı~:· ~mum k:ımandanı amiral 
rnfJ.ŞkttJ1t çekerdi. Keudiaine mtttebes- sarf ederek fısıldadı: oluyorlar. müsteşarlarından Potemkini ziyaret mektedır. Retler, bugün 1 ile gitm;ş ve bir kaç 
~ ve bfra.z da milatehzi bir nazarla - Ben .. Şel-.:· Sizi seviyorum.. Va§ington 28 (Radyo) _ Bita f ederek, vapurun kaptaniyle temasa Londra, 28 ~Rady~) - Ser~est hı- gün .en•el ingiliz sularımı kadar u. 
?>akan güzel satıcının karşısında ise, Satıc.: k~z, hıç oralı olmadı ve ga- 1ık kanunun' tadil· hakkındaki li;~ - gelmek istediğini beyan eylemiştir. rakılan Amerıknn Cıty Of Flı_nt v~- zannrak istiksnflar yapmı .. olan ka-

f bu müşkül iş imkinsızlaşmıştı. Elini, yet tabn bır tavırla mukabele. e~ti: ha; ayanca kabuı1 olunduktan sonra Pote~k.in, ~apuru_n .n~re.~e ol~u~unu purunda. Alman ta~·f ~nın ~~mıyıh· bkır rakol gemilerin ·n zab tan ve efradiy-
ö ö.ndeki . . -. .37 numara yakalardan ıkı düzi- bugün kongreye sevkedilmiştir. Ll- liyıkıyle bılemedığmı eoylemıştır. Alman lımanınıı gotürec~gı. ~uh a - le uzun tema tn bulunmuştur. 

n kravatlardan l&alittayın bı- ne ıstıvorsunuz öyle mi? Pek aJA efen "h k . Moskova 28 (AA) - Amerika kak sanılı_,·or. Bu sebeple mgılız arp B ük 1 ~8 (Rnd,·o) _Bugün ln-risine tarak f" tı d p . · · · yı anın, ongerede hemen müzakere ' · · r se :! " 
uza ıya nı sor u. ara- dım .. Kocam da i;;te geldi, size biz- d"l k .. - ü d k" . . sefiri dün akşam hariciye komiserli- gemilerinin_ vapura yanaşmaları tı·~ar edeı1' bı·r Alman ı·e m·ı teblig-ln-

151m verdi ve kaçar gibi dükkandan t ts• e ı ere , onum z e ı cuma gününe Y• . . ~ 
çıktı. me e ın.. kadar tasdik olunacağı söyleniyor. ııkınle &"ıdereSk_:r.adCa _bırOsfaaFttl_en fhazkla muhtemeldır. . de üç Alman tahtelbahirinden gün-

y ek Kamil elinde yirmi dört yakanın . a mıştır. e.nrın ,ıty mt a • Ruzve~t, vapurda_ lıangı~ tayfan~n leı'.denlıeri haber :ılınmadığı ve bu 
em t.en sonra odasına dönünce ld ~ k ti k - Parıs, 28 (A.A) - Matbuat, Pa - kında edindı·g· ı· rnalfimata dair bir b 1 d - h lı - t d ı 

8 nın karıı nd . k sarı ıgı pa e e so aga çıkınca pesin- b . • u un ngu ve angı ayragı aşı_ ıg tahtellıahiı'let•in kaybolduğu bildi· 
yna Yısı a yem ravatını d k 1 . 1 . . .. ~.. panın eyannamesını mevzuubahse~ haber alınamamıştır. fy· haber alan hakkında malümatı bulunm<!dtgını .

1 
. t " 

prova etti. Çok güzel, haddinden fazla :n ova ı~o: arınış g~lıı hızla yuru - derek bunu Belçika kralı Leopoldun mahfellere elen maıurr:ata göre va- söylemiştir. r mış ır. 
Jrtızeldi. Babayani elbisesi ve ikişer li- du. Derhal ~ır ?tomobıle atladı ve doğ ve Ruzveltin nutuklarına benzetmek- pur Nu a i kdan harek~t etmiştir Londra. 28 (Radyo) İngiliz 
raya. alınmış ırömlekleriyle tam bir te- ruca çalıştıgı tıcarethaneye gitti. tedir. rm ns . tayyareleri, diin gece Almanyanın 
&ad t.eşkil ediyordu. H_a:ri P~tiloğlu, o?asında ınuhıı- Eksel.5ior, üç büyük ses dünyaya hi oo- sima tinde uçmuşlar ve istik~aflarda 

:.: sebe:ıyı be~lıyordu. Delıkanlıyı gönin- tap etti diyor. Rusya-Fı.nla" ndı· ya bulunduktan sonra salimen üslerine 
tı d h. k · · ce soylendı · dö müşleı·dı"r Kamil haya n a ıç ~ı gı)·ınmez, · n · N ed Fakat gazetelerin asıl neşriyatı A 

bilakis g&Le çarpmıyacak şekilde giyin - er .. en geliyorsunuz? Geç kal- merika ayan meclisi tarafından am - *---
ın...x..: •-rcı"h ederdi. Buna ilk defa av. na dını_z. Bu boyle devam edemez. Eliniz 11 utku 

"<IS' ı..ç d k bargonun kaldınlması kanununun ka M } d B k ·ı · ka d . k • t ı p tt•Y . e l paket nedir? R it k .. k . en aşve ı ın rşısın a yem ra\:a ın rova e li,l A • • bulü etrafındadır. Ancak mezkQr ka uzve ' os ova muza ere er\n 
zaman üzftldü ve p~man oldu. Kamı! Başar.an kekeledi: rar gazeteler makineye verildikten - Baştarafı 1 nci SahifeJ.e -

Neda? . . -~P~~e: ~~?.Şeyden aldığım - ya- sonra geç vakit Parise geldiğinden dakikası dakikasına haberdar arzettiğim teraid altında bu ııetell 
Bu suali kend! kendısıne sord~. A- ka, yanı ıkı duzıne yaka!. matbuat bu kararın veri leceğini ih- güne ulathran M:lli Şefimiz Rel.1-

caba bunda güzel satıcı kızın hıç te- - İki düzine yaka mı? Amma da sas eden yeni teklifinin reddini mev- olmak istiyor cumhurumuz lımet lnönilne minnet 
•!ri yok ~uydu? Onu aklından çıkara- çok ha! Ne ise bana ne! Kızım böyle zuu bahseylemektedir. ve şükranlarımı arzeder ve Cumhwi-
llllYordu. Aşk bu muydu yoksa? şıklıktan hoşlanıyor .. Öyle yüzüme Petit Parisien diyor ki: Berlin, 28 (Radyo) - Siyasi me- mahfellerde hakim olan kannata gö- yetin 16 ıncı yıldönümü bayrammm 

- Ah onun hoşuna gidebilsem.. tuhaf tuhaf ne bakıyorsun? Necla D"" A "k . . . haf il, Rusya ile Finlandiya arasındaki re her ne kadar Sovyet talepleri bir başladığını ilan ederim. 
Erte . ü ü K:ı ·ı .. d ktı~ b h . un merı a ayan meclısının ver- .. , . •. . 1 1 . 1 

sı g n ıs.mı, ışın en çı gı ana er şeyı anlattı. Onu seviyor· _ d" Y. k b"lf"l b ıhtılafın sulhan halledılecegıne kanı- dereceye kadnr arazi mese e erıy e 
1 &aman, farkında olmadan kendisini bir m~sun amma, açılamıyormussun 1

1gı ara~ ı ı am ~gonun kaldı· dir. alakad.nr ise de talebler Finlandiya-
l'On evvelki diikkAnın önünde buldu. O da seni seviyor. K1Z1mı bend<;?n istiy~ rl~ ~Md ını .. zakmm

1
un. e er. ~yan mec- Amsterdamda çıkan Telgraf gazete- nın hakimiyetini ve tamamiyetini 

Bu f ~ - b"l" . E 1 ısın e muza ere erın aldıgı cereyan . . . . 
' Be er ~ısa suren bfr tereddüdden ı ırsın. • v enmenize razi oluyorum ··tt f"kl .. 1t. t si, Finlandiya delegesi Paçıdıtının ha- tehlı"keye du·· ~c·ırecek mnhi.vette değil-. mu e ı erı ı ızam e mekte ve on - . . . . - ~ 

------==:OO )ara Almanyanın aske - ti . e reketınden evvel Amerıka sefırıne mu- dı"rler. 

G b Uk d 
• k rı gayre erın l.k. ld ~ f" . R ıt· b. ar i ranya a arazı ta simatı karşı mütecayit vasıtalarla mücadele a ı o ugunu ve se ırın, kuzvde ın ır 

etmek imkanını temin 1 kt d" mektubunu vererek, Mos ova a cere-
Paris 2 ey eme e ır. d .. l d A . 

.. • 8 (A.A.) - Moskovadan gelen bir telgrafta bild irildiğine Yeni Amerikan kanunu b'"t" 1 a- yan e en rnuzakere er en merıka 
ıore garbi u · u un mul h · · · d k"k d k"k 
1 790 000 d .. kranyanm büyük araz~parçaları takaım . edilmiştir. riplere silah ve mühimmat satılması ~u: udr ~elmısınkıu .• ~d ~ w ~s~ b ·~d·ı d~~ı.n~ 

• '. onüm arazi 178,000 köyI.,..4ilesi arasında taksım edilmiş- na rnilsaade eylemektedir Fakat de. a r ar o a ısı..ç ıgını ı ır ıgını 
Ur. Köylüye bir çok hayvan datıtılmıştır. nizler hakimiyeti münh~sıran milt- haber vermektedir. Balkanlarda ha-

' ...., Moskova, 28 (Radyo) - ~kranya as_arr,tblesi, bugün toplanmış ve tefiklerin elinde bulunduğundan ve . Helsi~ki, 28 (A.A_! - Başvekil 
"'kranyanın Rusyaya ilhakını ılan eylemıştır. . böylece kalacağından mezkOr karar ıle Malıye nazırı dun Moskovadan rekefe mi 

r Z • f 1 r k •ı • M k 'd ld dan filen yalnız müttefikler istifade dönen Finlandiya murahhas heyetiy 
' lraQ Ve l l 08 OVQ Qn ayrı l edeceklerdir. le birlikte Sovyet tekliflerini tetkik k ? 

Moskova, 28 (A.A.) - Türkiye ziraat vekili Muhlis Erkmen ile re- Ekselsior gazetesı· dı"vor kı··. etmiflerdir. Öirenildiğine göre bu- geçece • 
fakat· d k. zevat dü ıı.- " gün siyası liderlerin iştirakiyle bir B"t f k ın e ı n ··~oskovadan ayrılmışlardır. Dünkü karar Amerı"ka efka·rında . İ Paris, 28 (Radyo) - ı nra ·ay-

ıçtima aktedilecektir. yi haber alan 

Rusya 

Tebliğler 
- Baıtarafı 1 inci aa.hifec:le -

sükunetle geçmiştir. 
Paris, 28 (Radyo) - Fransız ka

rargahının 110 numaralı gece reamt 
tebliği: 

Cephenin muhtelif cenahlannda 
düşmanla temaslara başlanmıştır. De 
nizd~ bulduğumuz Almnn zabıtan ve 
efradının cesedleri, bir Alman t.b· 
telbnhirinin patırıldığı kanaatiai .. 
mektedir. 

----tt 
Avam kamarası azası 

cephede Macar Ticaret Nazırı istifa etti hasıı olan değişikliği isbat ve büyük------------- nakıardan aıınan haberlere göre; 
bir ekseriyetle Ruzveltin zaferini te~ Fır nSQ ltaly Souuet Rus~·a, yakında Balkanlara Paris, 28 (Radyo) - Avam ka .. lludape.cıte, 28 (A.A.) - ~"'acar aJ·ansının bildirdigw ine göre ticaret Q • Q • ., " d h 

~ •tı. yid eyler. Ayanın hattı hareketi müc h 1 k marası azasın an 9 ki"'lilik bir eyet ~ın Kunderin istifasına sebep muhtelif ekonomik meseleler hakkın- karşı umumi bir taarruz azır ama - ... 
4- bir müddettenberi mevcud olan ve son günlerde art.an noktai nazar rimi irae ediyor. Ve hükmünü veri - Ticaret müzakereleri tadır. bugün tayyare ile Londradan Burje 
n..t·ı ye gelmiştir. Heyet, cepheye gi'de. 
• 

1 lflandır. ba l d *--
Al 

ş a ı -= - rek tetkikatta bulunacaktır. 
lngiltP.renin bakır ihtiyacı temin edildi manya Paris, 28 (Radyo) - Fransız - i- Prağda sokak muharebeleri Paris, 28 (Radyo) - Bugün Lon-

Ottova, 28 (A.A.) _ Kanada bakır müstahsilleri ingiltere ile 480 Italyaya olan borcunu talyan t icaret müzakereleri başla- oldu dradan gelen nrnm kamarası aza-
1b.llyou ingiliz liralık bakır hususunda bir anlaşma akdetmişlerdir. Bu ödemedi mıştır. İki devlet arasındaki müba. Paris, 28 (Radyo) - Prnğdan ha- sı~dan mürekke_P 9 k!~li~ h_eyetin 
llıtetıe ingilterenin bir senelik harp bakır ihtiyaçları temin edilmiş ol- dele usulü normalinde edilecektir. T. . · reısj general Sp r, ma ua mümes • 
laaalctadır. Londra, 28 (Radyo) - Almanya bcr verı ı~oı · sillerine beyanatta bulunmuş ve in. 

ile italya arasında ticari münasebat, -o*o Çekler, bugün istiklii.l bayramınm gilterc ile Fransnnın bir oldufıunu, 
Yeni Zelanda Başvekili Londra' da durmuş gibidir. Bunun sebebi, Al- Bayram tatili yıldönümllnü hararetli surette kut- ingiliz milJctinin, Fransız millet:ne 

•u~ndra, 28 (A.A.) _Yeni ZelAnda başvekili Frazer memleketinin manyanın italyaya olan iki milyar Cumhuriyet bayramı milnasebetiy lamışlardır. Alman polisleri, bari - nihayetsiz bir itimad be lediğini ve 
er Un ınenabiini inafüz hükumetinin emr:ne ~made kılmak üzere Lon- liret borcunu harp münasebetiyle te- le re-.mı daiı-e ve müesseseler yarın katlar yapmnğa mecbur kalmı~lar - zafern, muhakkak surette mUttefk-

aya ıritıniştir, diye etmemesidir. da kapalıdır. 1 dır. lerin olduğunu ::ıöylemiştir. 

t 

\ 



,:;, f. evve~ 1939 PAZAR 

aponya Gar i Almanyaya Umumi mağazalar T. A. Ş. 
İngiltere ve Amerika kar yağıyor lzmir şubesinden: 

~ ife anlaşıyor Paris, 28 (Radyo) - Garbi Alman Şirketimizin izmi:r şubesi lkincikordonda 84 numaralı binada açıl-
çaglfl YOT Tokyo, 23 (Radyo) - japon kabi- yanııı her tarafına bir haftadan be- ını~tır. 

Ita ya manevra ar 
için ihtiyatları 

Yeni Polonya hudutları 
Varşova, 28 (Radyo) - Yeni Po

lonyanın hududlarını tespit edecek 
olan Rus - Alman muhtelit komisyo .. 
nu, bugün burada faaliyete geçmiş
tir. 

R 28 (R d ) ık . ·t · · b · Her nevi tİc!ati ve zirai eşvayı şimdilik serbest depo suretiyle ve en 
. o.ma, a yo - ıncı eşrın nesı_; ug. ün.toplanmış, Ingiltere ve A- rı· mu··temadı'vcıı kar yagvmaktadır. Her _J ,, müsait ~raitle arziyelerimize kabul edeceğimizi sayın tüccara bildiri- Belçika kralının mesajı 

Brüksel, 28 (Radyo) - Almanya. 
propaganda nezareti, Belçika kralı 
Leopoldün, iki gün evvel Amerikan 
milletine hitaben verdiği mesajı Al -
man milletinden saklamıştır. 

lle nısan arasında yapılacak ve alt- merika ıle Japonya arasında başlıya- 1 .. t··ı .. b' h ld dı"r r· ·· · · · taraf kar arla or u muş ır a e · ız. 
mış gun sür.ecek olan manevralar ı- ea.k olan sıyasi müzakereler hakkında Alakadar milessesatın bu hususta her türlü tafsilatı mesai saatleri da 
çin i~alyan ihtiyat zabitlerinin bir kıs harJciye nazırı Amoranın verdiği i- bilinde şubemiz muamelat servisinden alabileceklerini arz.ederiz. 
mı silaha çağırılmıştır. zahatı dinlemiştir. devfotin Çindeki menafiini ihlal etmek t:•mmmm=m~?::5:mı::ıi9:miili2:ci\6 19 23 26 30 ~L .. 
Bir Alman tayyare- Hariciye nazırı, japonyanın hiç bir istemediğini söylemiştir. lstan.bul belediyesinden: 

Sı. lsllOÇyada yerP. "' nd İtfaiye ekipleri için alınacak 105 aded tulumba kapalı zarf eksilt-.... z e ır : mesiue konulmu~hır. 

l ld 
İhalesi 2/ 11/ 939 perşembe günü saat on beşte İstanbul belediyesi 

İ Il ( iri i Satlş Muhammen B. daim! encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 30870 lira ve ilk te-
N o. Lira K. minatı 2::ns lira 25 kuruştur. 

Londra, 28 (Radyo) - Bu sabah _ Şartname znbıt ve mualD€lat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Ta-
İskoçyada Of Portta alarm verilmiştir. 32<> İkinci Karataş Halil Rifat paşa cad. 208 eski 268 tajh )iplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna 
Bunun üterine dafi toplar derhal faa-

326 
dükkan 60 00 !5'Örc hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat on dörde kadar 
Göztepe Mısırlı caddesi 044 ada 14 parsel sa. 387 tajlı Istnbul belediyesi daimi encümenine vermeleri. 

Hyete geçmiş ve İngiliz tayyareleri de arsa 60 40 · 18 23 27 31 8465/3819 
uçarak, şehrin üzerine gelen bir Al- 327 Als::mcak ~lfü:el sokak 1228 ada 14 parsel 12 tajlı 

man tayyaresini sakatlıyarak, inmcğe arsn 
mecbur etmiştir. Valşekin şarkında ye- 328 Şehitler M. ikinci altın perakende sokak 65 tajlı 217,65 

mefre murnbbaı arsa 
re inen Alınan ta~'yaresinde, ikisi ö- 329 Darağaç :Mızraklı sokak 7 tajlı 110,20 M. M. gargir 
lü ve ilcisi ynralı olmak üzere dörl ki- depo 
şi mevcud olduğu görül:müştü:r. 330 Daı·:ı.ğaç 1527 No. ikinci altın sokak 22 tajlı 177,5 M. 

Londra, 28 (Radyo) - Okard ada.-
331 

M. arsa 1tı 
larına ı:relen bir Alman tayyaresi İn- Şehitler 1\1. ikinci a n çıknıazı sokak 13/1 tajlı 43,89 

{" M. M. ar1'a 
giliz tayyareleri tarafından takip e- 832 Darağaç 1\1. 1532 No. hücum sokak 24 tajlı 76.80 :i.\I. 
dilerek kaçırılmıştır. l\L hane 

333 Şehitler M. Papağan sokak 15 tajlı 66.00 :;,\{. l\I. arsa Romen sefirleri- 334 Kahramanlar eski sepetçi yeni 1517 No. şehitler cad. 
38 tajh hane 

Kral Karo/, sefirler· 
den izahat aldı 

335 İkinci Karantina köprü M. Kayatepe bayır sokı:ı~ .. 3 tajlı 
1737 ada 96 parsel sayılı hane 

336 Bornova eski servili yeni sevgili sokak 14 tajlı 114,75 
:M:. M. arsa 

337 Bornova orta namı diğeri merkez sokak 66 tajlı 35,84 
M. M. arsa. 

Bükre~, 28 (Radyo) _Romanya- 338 Bornova eski dede yeni Ata sokağında 2 tajlı 164,25 l\L 
l\I. arsa 
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9 00 

32 85 
nın Ankara ve Belgrad sefirleri, ha- 339 Bornovn dağdibi pınarlık mevkiinrle 5 dönüm tarla ve. 
riciye nazırı Gafenko il~ uzun müd- harap kule 125 00 
det konuştuktan sonra dün gece sn- Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 24/10/90~ tarihinden i'ti-
ny~ grtmişter ve kral tarafından ka- barcn on yedi gün müddetle. açık aı:tu:ma usuliyle müzayedeye konulnıuş
bul edilmi~lerdir. Bu esnada hac:ve- ~r. l~_alele:.i ?.111/ 939 tarihinde per.st>m~e günü saat on dörtte :ııi.!ll c~n-

• 'il • • • ' • lak mudtirluğünde yapılaca°!{tır. Talıpl nn muhammen bedellerı uzerın-
k l Arıenteano ıle harıcıye nazırı den yüzde yedi buçuk depozito akçası yatırarak yeYmi m€zkürda milli em
Gafenko da hazır bulundukları hal- lak müdürlüğünde toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilftn olu-
c1.e kralın riyasetinde bir içtima ak - nur. 24 5 3931 
tedilmiş, dört saat sifrmüştür. 

Alakadar ~hafil, Romanyanın 

Atina ''e Sofra sefirlerini de çağıra Istanbul Nafia müdürlüğünd~n 
rak, muhtelif meseleler hakklnda fi- 7 /11/fl39 salı günü saat on beşte lstanbulda Nafıa müdürlüğü ~k
kir teat.sinde bulunacağı söyleniyor. siltme komisyonu odasında 21867.14 lira keşif bedelli İstaııbul Gureba 
· h··J " t• i db. -1dı hastanesi arazisinde yapılacak dahiliye anfisi polikilnik kı;,mı inşaatı ka-

l orveç u <:ume ı e ıra palı zarf usulüyle eksiltmeye konulmU§tnr. 
Paris, 28 (Radyo) - Os!odan ha- Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna·· 

Tıirkive lş bankasından: 
Ölü Kesreli Ali Rlznnm tahtı tasarrufunda iken icraen bankamıza in

tikal eden ve halen ba tapu bankamızın mülkiyet ve tasarrufu altında 
bulunan izmirin Karacadağ mevkiinde Çapar Gölü nam mahalde kain ta
pu kaydına göre altı yüz dönüm karşalığ"l elli beş hektar ve bin dört yüz 
metre murabbaı me.saha.sında tarla. ve göl yatağı müzayede ile satılığa Çl· 
karılmıştır. 

Arttırma muamelesi 20 teşrinisani 1939 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de bankamızın izmirde birincikordondaki binsmda ve şube 
rnüdilı'lüğ1inde olbapfaki müzayede şartname~inde yazılı esaslar dairesin 
de yapılacak ve en çok artıran..'!. ihale edilecektir. 
. Müzayedeye girmek istiyenlerin arttıracakları bedelin yüzde onu nisbe
tınde teminat ulcçesi yatırmaları lazımdır. 

Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve satış şartları hakkında malu
mat almak istiyeıılerin her gün bankamıza müracaatları ve arttırmaya 
girmek ist.iyenlerin yukarıda giSsterileu gün ve saatte bankaya gelmeleri 
lii7.umıı ilan olunıır. 

3- 31 l 2 8 9 10 11 17 18 19 20 

lstanbul Jan aFma sa ınalma 
komisron.undan: 

1 - Muhtelif rcnl..-te 4G,916.000 kırk altı milyon dokuz yüz on altı 
bin metre maknra ipliği kap:ı.~ı zarf eksiltmesiyle satın alınacak ve eksilt
mesi 4 -ikincitcşrin-939 tarJhine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de Tak
sim - Aya.zpaşudn jandarm.a. mm.taka komutanlığı biııası içindeki komis
roııumuzda yap1facl'!kt1r. 

2 - İpliklerin muhammen bedeli 17218, on yedi bin iki yüz on sekiz 
lira 17, on yedi ve ilk teminatı 1291, bin iki yüz doksan bir lira 28 yirmi 
3ekiz kuruştur. ' 

3 - Şart kağıdı her gün komisyonda görülebilir. Veya parasız alına
bilir. 

4 - İsteklilerin 24!)0 sayılı kanunun tarifatı dairesinde ilk teminatı 
da havi t~klif mektuplarım e.lr.!:iltme saatinden bir saat evveline kadar ko-
misyonda bulundurmaları. 20 25 28 1 8467-3818 

Kanadada tayyare inşaah 
Londra, 28 (Radyo) - Kanada 

hükumeti, hummalı bir faaliyet göz 
termekte ve tayyareler yapmakta .. 
dır. Bu tayyareler, İngiltereye gön. 
derilecektir. 

Polonyanın protestosu 
Paris, 28 (A.A) - Polonya sefa. 

reti, Polonyanın Almanların. işgali al 
tında bulunan yeni mıntakaları11 

tahdid eden Alman kıı.rarnamesin\ 

şiddetle protesto etmiştir. 

Müjde 
Alsancakta 1451 inci intikam 

sokağında 9 numarada açılan pan
siyonda her türlü konför mevcud 
olduğu gibi odalar gilneşe- nazır 
ve fiatler de çok elverişlidir. Sıli
hatini ve parasnıı snenlerin bir 
defa bu pansiyonu ziyaret etme
leri tavsiye edilmektedir. 
İzmir birinci icra memurluğundaq 
Menkul satı§ ilanı 
Bir borcun temini istif ası için hacız 

Jı olup paraya çevrilmesine karar ve
rilen Torbalı belediyesinin 26 No. 
da kayıtlı 1934 modeli Şavrele mar
ka, arka rn.stikleri sağlam ön lAstik

leri eski boş bataryası halen çalışır 
vaziyette bulunan 300 lira değerli 

tenezzüh otomobili 2/11/939 per-

,şembe günü ı.saat 11 de Şükrü Sara
coğlu bulvan 47 No. da özen gara. 
jında açık artırma suretiyle satıla
caktır. Kıymetinin % 75 şi elde edil 
mesi, elde edilemezse 2 inci artırma.. 
sı 4/11/939 cumartesi günü ayni yer 
ve saatte yapılacaktır. Sat~ peşin pa 
ra ile ve §artnamesi dairesinde ola
caktır. Talip olanların gösterilen gün 
ve Yerde hazır bulunmaları Iazwnu 
ilan ilunur. 

her veriliyor: mel eri proje keşif hulisasiyJe buna mü tef erri diğer evrak 110 kuru~ mu-
Norveç hükumeUi, her ihtimale kabilinde dairesinde verilecektir. Bankasından: ve Evtam 

karşı geniş tedbirler almış ve Nor - Muvakkat teminat 1640 lira 05 kuruştur. 
veçin şimalinde tahşidat yapmıştır. !stekli!erin teklif mektupları ve en az bi~ tanhhüdcle 20 bin lira.ltk 
hi.iküme tayni zamnnda milli mi.ida- bu işe benzel' iş yaptığma dair i<larelerinden alm~ oltluğu vesikalara is
fan için 70 milyon franklık bir tanııi- tiuaden İstanbul vilayetine müracııatla eksiltme tarihinden 8 gün evvel 
sat ayırmıştır. alınmış ehliyet ye 939 yılına ait ticaret ooası vesikalal'ını havi kapalı 

Bitaraf devletlere zarflarını 1111/939 salı günü saat on dörde kadar ıstanbul nafıa müdür-
ıüğüne vermeleri. 17 22 27 2 8341/3796 

bir tavsiye Nazilli belediye riyasetinden: Berlin. 28 (füıdyo) - Bitaraf dcv
lel1ere \"erilen bir muhtarada tebaala- Nazilli belediyesince şehrin 1/ 2000 mikyaslı imar haritası mevcud 
rınm sHahlnnmış olan tngiliz, ve Fran- nşağıA Nazilli kı~mının Al/ 1000 mikyaslı tesviye münhan_ili harita.siyle 

' . . meskun ve gaJrı meskun 120 hektarlık sahanın 1/ 600 mıkyaslı halı ha,, 
sız vapurları ıle seyahat etmemelerı zır kadastro haritalarının alım işi 2400 No. ıu kanun hükümlerine göre 
tavsiye olunmuştur. bu kere açık eksiltmeye Jrnnnlnıuştur. Bu işin bedeli keşfi 3000 liradır. 

Muvakkat teminat 225 liradır. Eksiltme 17 / 10/ 939 d:.ın 6/11/ 939 pazar-
Fa is aza SI tesi günü saat on dörtte Nazilli belediye binasında belediye encümeni ta-

. . rafından yapılacaktır. lstekliler tayin edilen gün ve saattan bir saat evvel 
Roma, 28 (Radyo) - Faşıst partı- Nezilli belediye reisliğine müracaat eylemeleri lazımdır. 

si genel sekreteri Starça bugün Mus- İstekliler bu işe benzer iş yaptıklarına dair almış olduklaı·ı vesika
so-lmi tarafından kabul olunmuştur. lara istinaden ihale tarihinden sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 939 
Star,.a fasist partıs· i um"m azasının yılına ait ticaret odası vesikalarını ibraz etmek mecburiyetindedirler. 
.._ .... ' c '.: ... • 19 23 27 1 3863 
21 milyon 600 bin kişiye baliğ olduğu- ---~------------..-.._..-_______ ...... ..._ 

n Mussoliniye bildirmiştir. inhisarlar UmUffl müdürlü• 
Uoktor 

B. Behcet Uz , 
ÇOCUK 

Hastalıklan mütehauın 

Hastalannı 11.30 dan bire kadar 
Bf!yler sokağında Ahenk matbaası 
,:r~nında kabul eder. 

Taze, temiz, ucuz 

taç 
Her türlü tuvalet 

çe§itleri 
Hamdi Nüzhet 

Çan çar 
Sıhhat eczanesi 
Başdurak Biiyük Salepçfoğlu ha

m karşısında 

ğündP-n: 
1 - Şartname ve numunesi mucibince 2/10/ 939 tarihinde ka_palı 

zarfla ihale olun.:ımıyan 10 milyon uded bira şişesi kapsülü ye
niden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beher bin adedi 260 kuruş h~abiyle 26 bin 
lira muvakkat teminatı 1950 liradır. 

3 - Pazarlık 16/ 11/ 939 perşembe günü saat on dörtte Kabataşta 
levazım ve mübayeat şubesindeki alım komisyonu.ııda yapıla -
caktır. 

4 - Şartnameler her giln levazım şnbesi veznesind~:1 ve !zmirr. ~n
kar.a baş müdürlüklerinden 180 ku~ mukabılınde alınabılir. 

5 - 1steklilcrin pazarlık için tayin edilen gün ve saatta yüzde 7,5 
güvenm~ paraları ile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel-
meleri iJUn olunur. 25 30 5 10 8693/3918 

BRISTOL 
Be yoğlunda - -=== 

OSMANİYE 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eaki otelcisi 

B. Ömer Bengü 

Eau No. Yen 

184 

135 
229 

231 

232 

233 

234 

236 

304 

309 

341 

352 

353 

377 

393 

867 

897 

727 

Kuşadası Davutlar nahiyesi Şanlı 
Köy: PTaka mevkiiııde 

> > > 
Hasanhoca M. Osmaniye cadde.si 
ada 364, parsel 2. 

Hasanhoca M. Osmaniıye caddesi 
ada 364, parsel 7. 
Hasanhoca M. Osmaniye cad desi ' 
ada 343, parsel 116. 

Hasanhoca l\I. Osmaniye caddesi 
Ada 364, parsel 3. 

IIasanhoca M. Osmaniye caddesi. 
Ada 343, parsel ıı 7. 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 
.l\Iirikelam hanında ada 343 parsel~ 
Hasanhoca M. Yolbedestanında -
Ada 3·12 pasel 4. 
IIasanhoca M. Kara Osmanoğlu 
hanında ada 343, parseJ 89 
Hasanhoca M. Yol bedestanında. 
ada 342, parsel 14. 
Hasanhoca M .Osmaniye caddesi 
ada 364, parsel 12. 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 
ada 364, parsel 12. 
IIasanhoca M. Osmaniye caddesi 
ada 364, parsel 6. 
Kuzuoğlu çarşısı Şalvarlıoğlu hanında 
ada 843, par.sel 121. • 
Gilneş mahallesi Birinci Hacı Süleyman 
sokak. 8-24 hissesi. 
Karşıyaka Reşadi'Y-e caddesi. 
ada 112, parsel 2, 5832.50 M2 
Göztepe Mısırlı caddesi 

1185 Göztepe Köprü M. Kimilpaşa yeni 
143 üncü sokak 

1186 Hasanhoca M. Yol bedestanı Yeni 
904 üncü sokak ada 341, parsel 14. 

11150 Reşadiye Şabanzade Faikbey çıkmazında 
ada 864, parsel 9, «573, 1\1'.2> 

No_. au 
E.ki Yeni taj 

49 43 

83 

Nevi 
Tarla 

> 
Mai-aza 

> 

62 62 Dükkan 

45 41 

64 -64 

- 12-32 

55-4 

26-12 

- 55-4 

33 29 

33 29 

39 35 

- 63-7-8 

63 

8 

18 

45 

11-9 

12--16 

'.458 
'429 

8 

6 

Maza. 

> 

Fevkani oda 

Fevkani maza 

Maza 

Dükkan 

Maza 

> 

> 

Ev 

Tarla 

Ev 

AhpP aliır 

Dükkan 

Arsa 

1276 Ahmetağa M. Kemeraltı sokak arasta 227 239 321 DUkkin 
«12-36 hissesi~ ada 281, parsel 29. 

1277 Ahmetağa M. Kemeraltı sok. arasta 
ada 281, parsel 31. 12-36 hissesi. 

1288 Hasanhoca M. Kantarcılar yeni 908, 
909 zuncu so. a.da 335, parsel 3, 12-72 his. 

1279 Darağaç Şehitler M. Selamet yeni 
1502 inci sokak «1516 l\ıI2.~ 

225 

31 

287 819 >' 

27 ıos ) 

- '1 Arsa 

Depozitosu~ 
Krymeti T.L. ~ 

16qo.- 820.-

500.-
1800.-

1400.-

600.-

2100.-

400.-

200.-

150.-

200.-

140.-

1270.-

180.-

;ıooo.-

200.-

50.-

1468.18 

1800.-

24.60 

800.00 

515.68 

600.-

500.-

167.-

758.-

100.-
260.-

280.-

120.-

420.-

80.-

40.-

80.-

40.-

28.-

254.-

26.-

200.-

~o.-

10.-

291.69. 

860.-

• 

~.91 l 

60.00 ' 

103.11' 
t 

100.-. 

100.-

SS.40 

151.60 

E.<sir Şahap d i r 44: Senelik teuübeli idaresiyle 
Bnstır memelerini gi· ıevdirmi§tir ..• 

bütün miifterilerine kendisin 1284 Karşıyaka Osman zade ismetpaşa C. 
1473 üncü sokak <697.50 M2.> 

6 5 6 > 1396.- 279.- ... 

Otellerinde misafir kalanlar evler indeki rnhatı bulurlar •• lstanbulda 
~'erir. Kuvveti, erkek· bftün Ege ve İzmirliler bu otellerde bulu§urlar .• 
/i iii, i.stihavı artt• rfr Hususiyetleri çok olan bu oteUerin fiyatları da rekabet kahı.ı.1 etm'i 

11--------------.~~·.__.....'-~•~A-derecede ucuu!ur. 

ada 192, parsel 22. 
İzahatı ynkvnda yazılı gayri menkullerin pc~in 'bedelle ~atı~lan 7-11- 939 tarihine mfisadif salı güntt saat 

nda yıı.pılacaktır. t~t<'kli o 1 anl:ırın }1 lzalarmda yaz1lt depoz:to akçeleri ni veznemize yatırarak artırmaya 
airmeleri ve yanlarında biı-er fotoğ ruf la nüfus tezkereleı·ini getirmeleri. 

. 
i 
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!lzrnir Levaz.ım Arnir/iği ~attrı Atma E 

i Komisyon~1 llanl arı § 
lzmir Levazım Amirr-· Satın Alma Komisvonundan: • 

1 - İzmir müstnhkem mevki birliklerinin (73500) kilo kuru fasulye 
ihtiyncı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 31-1. teşrin-939 salı günü saat 15,30 da krnlada izmir le· 
vazını amirliği satın alma komisyonunda yapılac;ktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 8085 liradır. 
' - Teminatı muvakkate akçesi 606 lira 38 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komi!=~ronda görülebilir. 
1 - fı teklilel', ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburi;\ etindedirler. 
"l - Eksiltmeğe istirak edecekler, 2490 sayılı Kanunun iki ve öçünd 

maddelerinde ve şartnamesinde yuzılı vesika· aril le teminat ,.e 
teklif mektuplarını ihale aatinden en az bir saat e..vel komisyo-
na vermis bulun. caklardır. 15 20 24 29 

lzmfr levazım aıı iı'liği sarın alma komisyonundan: 
l - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için a.,uğıcb 

miktarları yazılı maka:rnalar kapalı zarfla eksiltmere kon -
muştur. 

1 - İhalesi 1/1119~9 çarşamba günü hizalarında gösterilen saatlar
da miistahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Taliplerin mezkOr tarihte 24!)0 sayılı ihale kanununun 2 ve ü
çüncü maddelerindeki vesaik ve teminatı muvaklcataları ile bir
likte ihale saatlarından bir saat evvel komisyona mUracaat
lan. 

M. bedeli M. teminatı Tutarı 
Garnizon kilo lcuruş Lira Kuruş Llra Kuruş ihale saati 

-- ---
Çanakkale 
Ezine 

83700 20 
42750 20 

1255 
641 

50 
25 

16740 00 kapalı 15,80 da 
8650 00 kapalı 16 da 

13 19 24 29 3765 

lzmir le-vazını amirliği satın alma kom 'syonı rıdan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı ıçın aşağıda 

cins ve miktarları yazılı böğrülceler açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhaleleri 2/ 11/939 perşembe günü hizalarında gösterilen sant. 

!arda .l\Jst. l\lv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
8 - Taliplerin muayyen tarihte ihale kımununun iki Ye • üçüncü 

maddelerinde yazılı vesaik ve teminab mu:vakkate akçaları i!e 
komisyona miiracaatlrı. 

M. bedeli M. te~i natı 
C arnizon kilo kuruı Lira Kuruş 

Tutart 
Lira kuru1 

sa atı 
Saat -- -ç_ kale 45100 10 338 25 4510 00 10 da 

Ezine ve 
Geyikli 21900 10 164 25 2190 0-0 10,5 de 

13 19 24 29 3767 

lzmir levzım amfrliği satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı 1çın aşağıdg, 

miktarları yazılı nohutlar ihale şekline göı·e eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - İhaleleri 31/10/939 salı günü hizalarında yazılı snatlarda :Mst. 
Mv. satııı alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin mezkur tarihte ihale lrnm:syonunda yazılı vesaik v~ 
teminat akçaları ile bil'Jikte komisyona müracaatları. 

M. b2deli M. teminatı Tutarı Ş. saati 
'Garnizon -- kilo kuruş Lira Kuruş Lira Kuruş sa atı 

Ezine 
Açık eksiltme 

Garnizonu 43700 10 327 75 4370 00 10 da 
Kapalı zarf 

Çanakkale 81500 10 611 25 8150 00 10,5 de 

18 19 24 29 3766 

lzmir levazım anıfrliği satın alma komi.<Jyonumlan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için a~ağırl,, 

miktarlnrı yazılı bulgurlar kapalı zarfla eksiltmey~ konınustuı. 
2 - İhaleleri 1/11/939 çarşamba günü hizafamıda gösteı·ilc.ıı saat 

larda Çanakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - htekliler ihale kanununda yazılı belgeleri ve mU\"flkkat teminat 
akçalan ile birlikte teklif mektuplarını ihnle snatından 
bir saat evvel komisyona vermiş bulunacakhırdn~. 

Garnizon Kilo ---tziee 

M uhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

Kr. S. L. Kr. 
Tutarı 

Lira Kuruı Saati 

Carnizonu 82000 12 
Çanakkale 

150 768 75 10250 00 11,30 da 

Cal'Jlizonu 184000 12 10 1266 25 16750 00 17 

• 13 19 24 29 

l mir lı:ı•a,rnn amirliiii ıatm alma. ko1tıis11cnw.ndan: 
&umeli ciheti için Anadolu ciheti ıçın 

SOO.O kilo 2000 Kilo Havuç 
89500 c 40000 c Ispanak 
40000 c 21000 c Lahana 
89000 c 40000 c Prasa 
l 0000 c 8500 c Kereviz 
38000 c 16250 c Karmb· l• r 
18700 de?Mt 10000 demet Maydanoz 

Yukarıda cıns ve miktarları yazılı 7 kalem sebzenin 6111/939 pa
ıartegj günü sa:ı.t on ~te !staanbul Tophnne levazım arrıirli~i satın. al
~a. komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Heyetı umun;ııye
~ının tahmin bedeli 20804 lira 40 kuruş Ru:ıneli cihetinin ilk te~m~tı 
d 086 Ura SS kpruş, Ana<totu cihetinin ilk teminatı 474 liradır. Heptı bır-
~~ ilıaJe edilebileceği gibi Anadolu ciheti ayrı ve Rumeli ciheti ayn ihale !1 

1leblJir. Ş.rtnamesl kQJnisyonda ~lür, İsteklilerin kanunt vesikalan 
Jı: e 'beraber teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evveline kadar 
~i&yona venneleri. 19 24 29 2 

l:•ir lcva;ltm amirliği 8atın alma komisyonımdan: 
1 - Çanakkale müstahkenı nıevki birlikleri ihtiyacı ıçın aşağıda 

miktarları yazılı kuru fasulyeler kapalı zarfla eksiltmeye kon
IDU§tur. 

3 - İhalesi 3/11/939 cuma günil hizalarında gösterilen saatıarda 
mtistAhkem mevki satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ve teminatı mu. 
vakkatları ile birlikte komisyona mUracaatlan. 

de 

Garnizon --~Zine 

l\I. bedeli M. tutarı 
Kilo Kuruş Lira Kuruş 

Tutarı 

thale saati Lira kuruş 

~anakkale 
Gc>:;"kli 
l<ı,ttb .. bir 

__... 
4nf!OO 

106700 
4or,oo 
G3200 

14 472 
14 1120 

14 426 
14 6G3 

J3 19 24 

---
50 lö de 6800 00 
35 15,5 de 14938 00 
30 16 ö684 00 
60 l 6,5 de 8S18 Oô 

29 8764 

-

(ANADOLU) 

Dikkat 
Mantoluk, Rop· 
lak erkek, kadın 
muşammal:ırı 

BAY.'.AR . . ,, 
1 çın paıtoJ par· 
desü ve eyi 

~lbise ve ağır z 
hazır mantoları ~ · 

lbrahim ·~ 
Karakaşta 
Bu·u~su:ıuz 

Odunpazarı No. 12 

Hüseyin Hüsnii Uziş 

Pek bil.yük feclakarlıklarla ve yalnız 93!) sene i İzmir entern;ısyonal f lfun.nna aıt olmuk üzere getirtmeğe mu\•affak olduğum 

ı Amer !~anın 
i Simn1ons f .. ıbrikasının 

Karyola ve somyıılannı ve portatif demir renkli sandalya ile mnsala
nıu saygılı müştcriıeriınin n:ızarı dilık tine :ırz eyledim. Ar .. ~ edilen 11wta
net, z<.rafet ve r •. ha lığı nnc· k mtz ur karyola ve rımvularda bulunncağı 
ve fiyat'arda h r b'r zam olmadığını f> ygılı nıi\şterı!er'me bildir:rim. 

~ Hr-r mü teı iyi tatmin edecek Şfkilde yerli hryola çeşitleri ve gs.y~t lüks 
\ -'vrupa çocuk ıırabaları dahi bulunuı·. 
ijızmir Yenikavaflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yeri 

fl Hü,c;e;:in Hüsnii U~is 
UkL Cb*'i6Ai!ME* W W'" tCNif&HUMS.4WWWtiEIBE3!i 

Aı Ü (7 EL L İ T 

Ali Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflnr Çarşısı No. 31 

Her türlü cıld, güzel, s&ğlem olarak ve san'at icaplarına 
s;!ÖTc yapılır. 

Bankalclra mahsus ~iritli ve vidalı defter ve dosyaları 
an::cak mücellit ALI RlZA müessesesinde yapılmaktadır 

Si!>ariş üzerine lüks albümler yapılır. 

u 
J\1ü,.~""'l~nin !':İ;:ırı <(:a<Jı.mlık. szüı,..Jlik ve siirnttır. 

AWMW 4 !&M AQIMit,+@ *" 'Rl'? 01"' re 

1 zmir le'!: azım mr.. • ı I i:ii satrn almo. komisyonundan: 
1 - Çanakkale r.;fisüıhk<.>m m~\·ki birlikleri için 15 l.ıin kil.:ı sabun 

4/11/939 cumartesi günü saat 11 de acele pazarlıkla satın alına
cakbr. 

2 - Taliplerin ın~lkOr tarihte komisyona müracaatları 

lzmir levazım amirliıji satııı alma komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo 
l!':OOOO 

Cinsi !hale günü ve şekli 
Kuru faı!ulye J/11/939 Pazarlık 

20000 l\Iakarna t/11/939 Pazarlık 
30000 Pirinç 2/11/939 Pazarlık 
20000 Kırmızı mercimek 2/11/939 Pazarlık 

1 - Çanakkale müstahkem IMVki birlikleri ihtiyacı için yukarıda 
cins ve miktarı Yazılı yiyecek maddeleri hizalarında g~sterilen 
tarihlerde pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin belli günde Ça:cnkkale müstahkem mevki satın alma 
komisyonuna müracaatları. • 

1zmir levazım amfrliai .atılın alma komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo Cinsi 

25500 Makine yağı 
7665 Gaz yağı 

1 - Ordu ihtiyacı için yukarıdı> cins ve miktarı yazılı iki kalem yağ 
pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 31 birinci teşrin 939 salı günil sant onda kışlada İzmir 
levazım amirliği satın ala komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 11032 liradır. 
,4 - Teminatı katiye al<çası 16ö5 liradır. 
G - Şartnamesi komisyonda görü!ebil'r. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazuhğa iı,tlrak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

m:ıdJelerinde \'C Ş[.rtnamefinde yazılı vesik !arı ve teminatı ka
ti) ! r: ile birlikte ihale Eaatından evvel komi ·yona mtirr.caat
hırı. 

acentesi V. F. l-lenri Van Derze 
«ADRIATICA» SOC. AN. Dl 

NAVICAZIONE 
ADRIATICA S. A. N. 

VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

. Galil.ea vapuru 26/10/93~ tari_-I Ameıikan Ek port L.n , İne. 
hınde lımanımıza gelerek dogru Trı- N k · · 

t . . h k t d k . cvyor ıçın 
Ye5 e ıçın ne~.·~ e. ece !ır. .. cEX1RlA> vap. 30 ilkte,.rine do .. -

(Seyahat rnuddetı üç gundur.) ru bekleniyor 
. DlANA vapuru .30/~0/?39 tnri - cEXPORTER rnp. Son te rin bıış-

hınde gelerek Adrıyatık lımanlan - lnngıcına doğru bekleniyor. 
na hareket edecektır. 

CALDEA vapuru 30/10/939 tari-
hinde gelerek CE~ .. OVA ve Mar:::.il -
ya limanlarına hareket edecelttir. 

ALBANO vapuru 2 11/939 tari
h.inde JimaHI-nnza gelerek karadeniz 
limanlarına hareket edecektir. 

EC1TTO motorü 8 11/939 tnri -
hinde gelerek ayni gün saat 17 de 

ARMEMENT DEPPE, ANVERS 
Anv rs için 

«ESP AGNE> vap. Son te~rin başlnn 
gıcında bekleniyor. 

Pir.e, Brindizi, Venedik ve Triyeste- D. T. R. T. 
ye hareket edecektir. 

BOLSENA vapuru 6/ 11/939 tari
hinde gelerek Adriyatik limanlarına 
hareket edecektir. 

C1L1C1A rnotörü 7 /11/939 tari -
hinde limanımıza gelerek Cenova 
ve Mnrsilyaya hareket edecektir. 

Tuna limanları için 
cDUNA> Mot. 15 son teşrinde bek 

Ienivor 
cKASsA> mot. Son teşrin sonların 

da bekleniyor. 

GAI.ıİLEA vapuru 10/ 11/ 939 ta-
rinhinde gelerek doğru Triyesteye SerYic:e Maritime Roumain 
gidecektir. (Seyahat müddeti üç Köıtence Kalas ve Tuna liman!atı 
gündür.) için. 

Ecitto motörü 17-11-939 tarihin- c01TUZ~ vap. 2 son teşrine doğ-
de gelerek ayni gUn saat 17 de Pire, ru bekJ~niyor. 
Brindizi, Ven edik, ve Triyesteye ha-
reket edecektir. 

Ste. Conametciale Bulgare de Na 
iT ALIA S. A. N. vi~ation a vapeur 

l\TEPTUN1A motörü 19/ 11/ 939 ta- Haifa lekenderiye ve Port Sait isin 
ı ihinde Triyesteden cenubi Amerika c V ARNA:t vap. hemen hemen bek 
limanlarına hareket edecektir. ı ıenmektedir_. ____ _ 

Not: Ahvali hatıra dolayısiyle Vaparlann ia'm ve tarihleri hak· 
nayJun ve hareket tarihlerinin kat'i kında hl~ bir taahhüd a1 namaz. 
olmadığını ve bunlann hiç bir ihba- TELEFON: 2007 - 2008 

l'a lüzum olmaksızın değişebilir ol
duğunu ve bu husustan dolayı acen
teye bir mesuliyet terettüp etmiye -
ceğini muhterem yilkleyicilerin kayıt 
ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla taf Hat için Cumhuri
:re>t cnddes·nde Fratelli Sperco va
ımr acentesine müracaat edilmecıi. 

Telefon: 2004 - 2005 

Olivier ve fürekdıı 
1 ..... 

VAPUR ACENTASI 
AtatOrk caddesi Rees binası 
Tel. 2448 

Londra ve L'verpol hatları içi 
piyasanın ibti~ ac na ıöre vapurları
mız sefer yapacaklardır. 

• • ... \ - • • ~ ' • ,, ... •• • .. .. : ~ ·~ • ' 1 ,-; -: 

' Alsancak 
İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

11~EGE-j 
. Hususi H sta aneJi 

SAHİBİ 

1 
Dok,_or Operc:tör 

· -ADiLBiR-1 
lzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek üzere 

hazırlanan ve her türlü fenni teka ülat, konförü ve kalorifer, rom 
kcn ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan Ege hususi hastane9İ 
Alsancak İstasyon karşısında açılııııştır. 

Her tubeye aid hastalar kabul ve mütehassıaları tarafından te,. 
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün sabahları muhtelif 
şube~ere ait po .k.in·k de yap11acaktır. 

TELEFON: 2918 

J.j(J [;.) / 

Bakleryolog 

A. Kemal Tona1 
JICllaıpcl. ulgın hutalı ldar 

•8te~UUI 

(Verem ve saire ) 
Bumahane poJi. karak.oLa ya-

Telefon: 4115 

Asabiye Mütahassısı 

!Dr. Cahil Tuner 
ı Her gün saat 3 ten eonra Şam

lı aokak (OçüncU beyler) No. 19 
da haata kabul ve tedavi eder . 
Eı.ktrik tedavileri tatbik eder.· 

Tel: ~>559 

- Operatör---• 

l uada 74T ___ ., Cevdet Mustafa 
CÖNENDEN 

Doktor 

M. Şev <İ Uğur 
Bir:nci .sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 3286 
Hastalarını snbahtan itibaren 

ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. 
____________ ,_, _______ ____ 

Memleket hastanesi baştal:.ibl 

2 inci Beyler sokak furun 1'4r,ı11 

No 25 
.... jl ...... 1 ..... 

Opcratöı· 

Dr.Asil Mukbi 
At akam 

Memleket hastahaneai operatörü 
Hastalarım her gün 3 ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı Ja. 
k:nyon apartmanında kabul eder 

Tele(on: 8587 

~i!~-ı:AW 
Nlcs.kine Tamir hanesi 

işi gününde tes'im etmeği prensip ed'nen ve bu
..,,m1a ift har eden bir müessesed·r 

' Kestnne p:ızr.ıı demirciler 67 - 69 'f .'lef on: 3993 
= ıs ,==r,aıea •w • , 'it il && 



"'"'. ·-·-

sı·merbanli Yerli Mallar Pazarları 
Ş U B E L ·-. E 'R 1 N D E 

Bütün ihtiyaçlarınızı 
En eyi-E. u 

ive edil 
z- En emin olarak temin edebilirsiniz. 

• ·nye·· r ar:~ 
Soba reyonu 
Kürk reyonu -· T. C. Zı·raat b k #'1u1111111111111rn11111111111111H11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•"'t: lstanbul Mıntaka liman Reis-

an ası = ı· z Mı· R = ı ·., · d ~} ,.-; ~URın.uş TA RIHI ısaa \ ~ = ıgın en: 
-Se · J 00. ,000,000 Türk< /i~·~;, ~ ~:/;. " § PAMUK MENSUCAT _= 1 - Hizmet motörleri için lüzumu olan 20 ton benzin kapalı zarfla 

rn:ayesı: ~ - ve on ton motorin açık ekı:iltme ile münakasaya konulmuştur. 
oe ajan adedi 262 = Türk Anonim Şir Jzet i 2 - Benzinin muhammen berleE 41GO ve motorinin 700 liradır. 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri := = 3 - Benzinin ihalesi 31 ilk te~rin 93~ snlı günü ~aat on beşte ve mo-
;; Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardaır. torinin ihalesi gene ayni günde saat on altıda mm taka liman 

=: Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba~, Değirmen, Geyik - reisliği binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
_ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte - 4 - Taliplerin t~klif mektuplarını teminat makbuz veya banka mek · = tuplariyle birlikte kazanç tezkereleri ve kayıtlı bulundukları ti-
- olup malları Avrupanm ayni tip mensucatına faiktir. 

== Telefon No. 2211 ve 3079 -= Te graf adresi: Bay al< 

iz mir catı 

= caret odasında halen faaliyette olduklarına dair ve bu ilan ta
rihinden muahher tarihli bir vesika ile sirkülerlerini veya nam
larına teklifte bulunacaklarının musaddak vekaletnamelerini 
2490 sayılı kanunun otuz ikinci maddesinde tarif olunan şekil-

--
de zarflıyarak ihale saatından bir saat e\'\"cl evveline kadar 
komisyon riyasetine vermeleri ve açık eksiltmeye iştirak edecek 
lerin de tam ihale saatında yukarıda sözü geçen teminat ve 
vesaikini müsteshiben :<0misyonda isbatı vücud etmeleri, şart. 
namesini görmek ve izahat almak istiycnlerin her gün idare 

T. A. Sirk~ tinin hal kap! na,. k !1 nı :ış f abr i kas l ____ şt-ıb_es_i_ne_m_ür_a_ca_a_ı_e_tm_e_1e_r_i _Ha_n_oı_un_ı_ır_. ____ s_52_9_1_2s_75 

Para biriktirenlere 28800 ı:ra ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplannda en 

az 60 lirası bulunanlara senede dört defa. çekilecek kur'a ile aşağıda.ki 
plina aöre ikral.{l.jJ.e dağıtılacaktır: 

i .4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
~ ~ ~ .ı 600 c 2,000 c 

' ~ 1 250 c 1,000 c 
40 ~ 100 c 4,000 c 

100 .c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 3,200 c 
DiKKAT: Hes:ıplanndaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde «J'o 20 fazlasiylc verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylül, l birincikanun, l mart ve 1 ha· 

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Hava yolları lz1nir acen· 
talığından: 

1/11/939 tarihinden itibaren mevsim dol::ıyısiyle tayyare yolcu se-
ferleri 1940 senesi ilk baharına k:ırlnr tatil edilecektir. 29 30 ,· 

Tarafından menim dolayİ$İyle yeni çıkardığı kuma~lar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbireler için bu mamulatı tercih edin •:s A T 1 Ş Y E R L E ı_~. 
B:rinci kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş . .. .. 

lzmir Memlel<et hastahanesi 
BaşhekimliğindeALı: 

l zmir memleket h:ıstahnnesinin ~mu yılı ihtiyacını k::ırşılay:ıc:ık olan 
(10781) liralık ilaç kapalı zarf usuliyle 22-10-n:,9 t a r ih inden 6-11-~3!) tari 
hiııe kadar lfi gün mi.ıddetle yeniden ek~iltmcye çık<mlmıştır. İsteklilerin 
eksiltme şıu·tııameshıi görmek istiyeııler her gün memleket hustaııesi baş
talıabtine miinıcaatları. 

Eksiltmeye iş' irak edeceklerin eksiltmen!n icrasıncln n evvel bedeli mu
hamminin yüzde yedi lmcuk nbbetinde teın innh mU\akkala~ı olan (SO~ı) 
liralık mPktup \'eya maklJuzun bir znrf içine d:ğer bir zarf içine de tek -
lifnames1ni ve üzerine sarih aclre~inin yazıinıası ve bu iki zarfın bir zarf 
"çine kom.ıln:ak w~s~ü miih!irlen.erek z~rfo~ n iizeı ine h~ngi iş. i9in ck:-;i!tme
ye iştirak eoecegının dercı ve ıha1e günu o1~u. 6-11-939 tarıhme rngtJıyan 
pazartesi günü saat 11 de izmir vilayet daımı encümenine mür:ı.caatları. 

22 2li 29 3 3895 

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
sillme şartnamesini görmek istiyenler her gün memleket hastahanesi baş 
tababetine müracaatları. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin ekı:ılitmenin icrasından ewel bedeli mu
hnmminin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakknta ı olan kaput 
bezi için 165 lira 37 kuruş şeker için 151 lira 72 kuruşluk makbuz veya 
mektubu ile 6 - 11 - 939 tarihine rastlıyan pazat1e~i günü saat 9 dan 
12 ye kadar vilfiyet daimi encümenine müracaatları . 

lzmir Defterdarhğından: 
Komiser Salihin Karşıyaka maliye tahsil şubesine emlfık satış IJedcliu

den 1950 lira 55 kuruş borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükümleri
ne tevfikan haciz edihn!:;; olan Kar~ıyaka Alaybey eski han yeni Giinaydın 
ı:;cıbğınc~a E- savılı ve 800 ı:ıa k,yml tıncleki eYi idare heyet : knrariylc ihalei 
katiycsi icr!l kılhnmak üzere üzere on giin müddetle mii zayeueye çıkarılmış
tır. Tnlip!erin 7 /11 / ~139 günü saat on bc~te vilayet idare heyetine mü -
racaatları ilan olunur. 29 2 5 3996 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
31/ 5/ 940 gayesine kadar kirayıı. verilmek üzere müzayedeye çıkarı

lan ve talibi çıkmadığından pazadığa bırakılan Toraman mahallesinde 
Kirpi sokağında 152/ 16 No. lu evir. seneliği 120 liradan pey altına alın
mıştır. İhalesi 1/ 11/ 939 çar~amba günü sa::ıt ondadır. Taliplerin vakıflar 
idaresine müracaatları. 3997 

r-----....ı ____________ mm ___ _, 1 tllli!!l!!!~!!l!l!!!!l!!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.ııııı ~ 

T~ i a Ban·-ası'n.ın ıib~ · KARAPALAS.,= 
1939 K. Tasarruf ikramiye Plô:nı i Tele{~~·;· 3438 • 

........ 
32,000 L i R A M Ü K A FA T 

~~-===================a 
K ' l 1 Şubat 1 Mart 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 /kinci 

ura ar· ' ' k · • teşrin tarihlerinde çekilece tır 

lKRA Mf YELER ,,11111 ıaı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı'\: 
-

I Adet 2000 liralık 2000 lira ~ 
5 • 1000 • - 5000 • ~ 

,111111
' 

---- 8 • 500 • 4000 • § --§ ------

= = §l~•m:ııımı: ............... . 

== = 

1 
§ --------------------------

• •• 

ANKARA 
PALAS 

lzmirin en modern, en 
temiz ve en muntazam 
aile yuvasıdır. Konfor, te· = 
rriizlik, istirahat, ucuzluk -

.:~~~-· noktasından Ankarapa- 5 !~ : ~~~ : - :~~~ : 1 
; !!: ,: ;~ : -3~~=: : :=~ ~ ANKARA Soğuk ve 11cak banyolu, kalirüferli, mütcaddid friferli <>lduOu - PALAS gibi, en nefis yemekler veren lokantayı, mükemmel pastahane -
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıllllDIID S _ ve lruaethaneyi camidir : 

-- lasın fevkınde otel yok· ; -
tur. =: 

--

~l .. ş Bankc.sma para yat.rmakia, yalnız para bır:ktirmiş olmaz. ayw = 
1
§ 
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