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Milli Sefimizin • Türk Milletine Mesajı 
Bayram, her yerde pa ....... r_la_k ___ ş_e_k_il _e __ k_u_tla_n_d_ı 

Cumhuriyet . bayramı 1 Bugünkü şartlar altında, dünyamızı en çok 
alakalandıran mes' ele: 

Bütün Türk yurdunda ayni hararet 
ve ayni heyecanla . kutlandı 

Ambargonun ka dıralması 

Birçok yeni eserlere kavuştuk. Bir çoğunun da tP.mellerini 
attık. Yıldönümü, Türk milletinin Cumhuriyet aşkın· 

tam manasile tebarüz ettirmiştir 

Ayan meclisi, Hitlerden ve onun tem 
sil ettiklerinden de iğreniyor 

Iran meclisi f ngilterede olduğu gibi, Anıerikada da. 

t l d vaziyeti değiştiren; HITLERDIR ! op an ı . -
. . Amerikan cepaneliği, artık lngilte• 

Şahenşahm verdı- re ve Fransaya acılmış bulunuyor-. 
g.., i DUtuk! · ~ • Ayan meclisinin kararı, büyük· bir 

,.ı meydan muharebesinin kazanılma!l-

Sad~abad münıe3silleri 
toplanmıyacak 

Tahran, 29 (Radyo) - İran par
lamenteı:;u toplaıımıştır. Kab!ne çe
ldlnı!ı,, yrııi kııbineyi Adliye nazırı 
te~kil etmiş \"e eski b.~şvekil alay na
zırlığma tayin edilmiştir. Şehinşah 
yeni kabine erkanını kabul etmiştir. 

Tuhran, 29 (Radyo) - ~feb:.ısan 
mecH~i on ikinci içtima devresini yap
mış, iktısadi, içtimai ve siyasi sahalar
dn mi.l:lakt:relere başlamıştır. 

Şahinşah Riza Pehlevi, meclisi a
çı~ nutknnda, bütiiıı m~mleketler ve 
l.ıilhu.sşı1 kom~ıılu.rla müııaı:1ebetlerin 
dostluk ve karsılıklı hiirmet e~nsmda 
devam ettiğini,· Sov,\·et Ruava ile ti
caret rnnkavelesi bittiğinde !' mü bn rle
lerle bir tevıı.klrnf olduğunu, rıı.ır; mnfih 
yeni mlizakereler umduğunn. vaziye-

lzrnı!rdeki bay ram jntibalarından tin normallcşeceğ·i ıi söylemiş; 
IZ.~IIRDE: Atatürk heykeli önüne gelmişlerdir. mek ve merasimi takip etmek için yer - Avrupa haroinden müteessiriz. 
Cumhuriyetin 16 ncı . yıldönümü Birinci kordon önünde bilvük bir tri- almışlardı. Bu sırada Ebedi Şef Ata- 1ran kati olarrık bitaraf kalmalıdır. 

Yurdumuzun her tarafında olduğu gi- bün hazırlanmış konsoJosİar ve da - türkün heykeline elliye yakın çelenk Harbin devamı bütün milletleri iktuıa 
hi, 1zmirde de emsalsiz tezahüratla vetli zevat, bura

1

da geçit resmini gör- -Devamı 3 nc-ü sahifcd~ - di, m3:li zararlara sokacaktır. __ Bütün 
kutlulanmaktadır. Dün öğleden evvel p &•Men• ra **WMWWiiW "trF =I n;ede~ıyet bu harp.t~n. z_ar~r gorecek-
Cumhuriyet meydanında büyük me· ı M T k tır. Bız _stılh7ın .. tt .. ı;mı ıstır?r~z. . 
rasim ve geçit resmi yapılmıştır. 1• llAıŞefı• mı• zı• n 0•• r . Demış, !°1tlk~me.trn, _d~lıılı s~yasetı-

Şehir baştan başa NtM.nmış, bilhas- nı, umran, ınkılap ışlerını takdırle an-
sa Cumhuriyet meydanı fevkalade bir mıştır. . 
Şekilde süslenmiş, muhtelif yerlere •il • • ~a~r~n 29 (Radyo) - Fars AJan-
hoparlöı·ler yerleştirilmiş, limandaki mı etıne mesaıı Sl bıldı~ıyor: . .. . 
Türk ve ecnebi vapurları bayram gün- . ~a~nabad paktı devletl':!rı mumessıl-
lerine mahsus bayraklar çekmişlerdi. lerı~ın yakında toplan?c:ıkları hak~~n-
~abahleyin erkenden halk ve mektep· Ankara, 29 (Radyo) - Milli Şefimiz lamel İnönü, bugün Cumhuri· dakı h~berl~r İran .;:;ıyasi: mehafılın-
hler akın halinde Cumhuriyet mey - yet bayramı münaaebetiyle Ankarada yapılan geçid resminin ba,ıa •

1 
ce tehıp edılmektedır. Bu haberler e-

danına gitmiştir. maamdan evvel, hararetli tezahürata sebebiyet veren ve alkışlanan sassızdır. 
Sabahleyin vilavette devletin en fu meaajı verm:•lerdi.r: ,---------------.. 

hüyiik memuru sıfaÜyle vali B. Etem «Bu aene, milli bayramı, dünyanın fevkaladel hi.ldi~eler i~inde k hu- 1 TEBLİG..., LER 1 
~Ykut tebrikleri kabul etmiştir. Teb - lunduğu bir zamanda idrak ediyoruz. Bütün mi lel er•n emnıyet ay-
rıke gelenler, frak giymişlerdi. gısı içinde ya§adıkları bu seneyi, milletimiz, kendı.sine güvenir, ı·ıilli 

Daha evvel Bornova tümen komu- hayatta nifaksız beraberliği ve vatan miidafaası için kimsede ~üp- Berlin, 29 (Radyo) - Resmi teb-
tanı tümgeneral Avni ile Müstahkem he bırakmıyan ç~tinliii ve hazırlığı ile muvaffakıyetli lü imtihan su- l~: Garp cephesinde kayde şayan 
ınevki komutanı tuğgeneral Mahmud retinde geçirdi. hiç bir hareket olmamıştır. 
ı:L k" • ·ı Paris, 29 (Rad.vo) - 111 numa-
k
.oer oz maiyetleri erkanı, vilayet ma- Azız mı Jetim! 
amında valiyi ziyaretle tebrikte bu- Gelecek sene, senin, bu sarsılmaz vasıflarına insaniyet i.lel?'inin rah tebliğ: Cephe ele dün gece pek 

lunmtlşlardır. daha ziyad~ minnet 2östereceğine emin ol. az faaliyet kaydolunmuştur. 
H k 1 d • ·kh Paris, 29 (Radyo) - Gece tebli-

•- Ü ünıet daireleri erkanı, parti ve Türk milletini, onun kahraman ve şanı or usunu ve vatan ıısb a-
d ~ t h bb ı ği: Cephede, havaların gayri müsaid ıger eşekküller reisi ve mümessille- linin kıymetli müjdesi olan genç ev ladlarımızı mu a et e selamla- 1 b 

· t b o ma.sma rağmen kıtaatımız azı 
tmin e r!katından sonra vali, bu ze- rım. ilerleme hareketleri yapmış ve 
\>at bera.be;inde olduğu halde müstah- Aziz vatanda~larım ! Almanlardan esir alarak mevzilerine 
kem mevkı komutanlığına giderek zi- 16 mcı Cumhuriyet bayramı hepinize kutlu olaun. dönmü~ttir. 

~~~Jr:~~~::~r.~~g~~~= Garp Cm e· phesı·nde 
Vali bundan sonra İzmirdeki kon-

lloloslann .tebriklerini kabul etmiştir. . 
CUMHUR/YET MEYDANINDA 

Saat 10,45 de vali, kumandanlar ve 
diğer zevat, otomobillerle Cumhuriyet 
llleydanına gelınişler, burada hazır 
bulunan ordu birliklerini~ talebe gurup 
larını, parti, işçi ve cemıyetler, teşek
k~Uer mensuplarını teftiş ile cumhu
liyet bavraml:ırını kutlulamış, sonra 
r , "' 
Mareşalımızın tebrik ve 

teşekkürleri 

Taarruz muhakkak; faka~ nereden? 
Alman · plinı gizlidir 

Cep kruvazörleri takip ediliyor. Röytet · Ajansı 
muhabiri, taarruzu Sar'dan bekliyor Ankara, 29 (Telefonla) - Ge· 

!ıel kurmay başkanımız mareşal 
~evzi Çakmak, bayram münasebe-
tıyle muhtelif teşekküller, müesse- J •J t tJ k k • k } . k 
~eler ve halk .kütleleri tarafından ngı tereye aarruz mu a a a l m a aca 
17;har edil<?n tı>briklere mukabil teb- .. . .. 

1 
t · ı b .. 

• - Li k - h k k tün hudud kısmında 'Tli.ilıim tuh.şıdat 

na muadildir ve müttefiklerin dava
sına fevkalade yarayacaktır. 

Popüler diyor ki: -· 
- Artık Amerikanın mua.zza.m 

cephaneliği hukukan ve filen mütte
fiklere açılacaktır. Gerçe, bu cep -
hanelik Almanyaya da açılacaktır, 
fakat bu açılış fili değil, hukudtdir. 
ı:adisenin kıymeti şurad.adır: 

Ruzveltin mesajı, tam bir beli~ai
la kendisinin ve Amerikanm mOtte
f ik lere karşı olan sempati ve dUYl'll

' !arına da makes olmuştur. 
' İngilterede olduğu gibi, Amerika. 

P:ıris, 2!) (Radyo) - Ambargo
nun kaldırılması Fransız matbuatın
da ehemmiyetle mevzuubahsedilmek 
tedir. Pöti Pariziyen gazete~ine gö
re, bu hadi<:e, .deh.'?etli bir akis yapa
caktır ve Amerikanın bitmek, tüken
mek bilmiyen knrnaklarınm ingiltere 
ve Fran3np açılma"ı bu hadise ile 
bir \'aid halini almıstır. 

Gene bu suretle bitaraflar da müt
tefikler lehine terazi küfesinde bir 
ağırlık keydedilecek.ir. 

00 

da da vaziyeti değiştiren, bizzat Hlt.. 
lerdir .. 

Gazete bundan sonra harbe Hit
lerin sebebiyet veıdiğini yazarak 
şöyle diyor: 

- Demokrasi ideali ile meşbu bu. 
lunan Amı: L'ikan efkarlUmumiyesf, 
Hitlerin, istiklal, hürriyet ve emniye
ti ve diğer adlariyle ıSöze hürmet "e 
sadakati ortadan kaldırmak istedi
ğin( anlamıştır. Ayan meclisinin ka
rarı bunu göstermektedir. 

Londra, 28 (A.A.) - Amerika a. 
:vanının c:iJah ambargosunu kaldıran 
kararı üzerine ingiliz efkarıumumi
ye"inde husule gelen derin memnuni
yet bu sabahki gazetelerde büyUk 
başlıklarla tebarüz ettirilmektedir. 

Vaşington, 28 (A.A.) - Ayan ta. 
r!\fından kabul edilen bitaraflık ka
nunu projesinin esas maddeleri şun
lardır: 

1 - Proje, muhariplere peşin pa
-Devamı 2 nci Sahifede -

Mussolininin nutku 
Eski hükumetler devrinde Italyada 

buğdav fıkdanı varken ş:mdi kalmamış 
Roma, 29 (Radyo) - Mussolini, 

Pamtendeki bataklıklarda inşa olu
nan Pomvsti.ya kaı:ıabasının ::ı.cılma 
töreni münasebetiyle bir nutuk· irad 
etmiş ve faşizmin 17 sene içinde 
yaptığı işleri sayarak, bu meyanda 
ö1ilmün hakim olduğu yerlerde ha-

yat ikame etuğini söylemiş, eski hf1· 
kumetleı· zamanında italyanın dai
ma buğday fikdanından ıstırap çek
tiği halde şimdi bu fikdanın zail ol· 
duğunu ildve eylemiş, köylüy\1 da
ha fazla çahşmağa davet etmi~tir. 

------=oo------

Ruzvelt söylüyor 
Amerika, bütün bir silahh alem ile 

çevrilmiş bulunuyor 
Nevyork, 28 (A.A.) - Donanma 

günü münasebetiyle rei. ~cumhur 
Ruzvelt bahri~ e n ~zırına gönderdiği 
mektupta diy ı· ki: 

Deniz te lihatı devam etmelidir. 
Amerika büti.in bir silahlı alem iJe 
çevrilmiş bulunu~:or. Milli müdafaa
sını kuvvetl~ndırmelidir. Birleşik 

Atatürkle bizim kadar 
insan 'ık da öğünsün 

Amerika devletleri dünya ile sulh 
içinde yaşıyor. Ve doğru ve şer~fli 

bütiln vasıtalarla sulhü muhaı:fau 
etmek azmindedir. 

1922 denberi ilk defadır ki bal~a 
donanma gününde harp gemileri ve 
tezgahları ziyaret ettirilmemi~tir. 

İnönü 1 ürk birliğinin 
timsalidir. tık ve te~ekl<üı·lerı"nı· bı·ı...ı.ı·rnıegwe A- . LondTa, 29. (Radyo> .. - Royter A-ı cekler_ı. taarruzu muta.rn ederek di -ı svıçreclen Hollanda rn knd:ır o an. a-

nadolu Ajansını tavsit eylemiştir. · Jansın_ıı: as erı mu ahırı Alman ~v- yor ı . .. , .. A 

___________ ;..._,;.__ 1 vetle1·ının Sar mıntakasında yapablle- - DuLun alamet!eı-, Almunlarm -D~varnı 2 ı d S .. hilede - ----------"---------



<-SAHİFE: 2 > 

Ambargo kaldırılması 1 1: §: !' o 'R 1 
-••ttarafı 1 Jnci .. lüf411e - lca~ır. Katı. netice bu suretle teey- u·· çok 1 Ate..:. 1, 

1'l ite tıilah $3tılmaaına ıyıüsaafe et - ~fid edtcektır. s k k t • • • y 
J91ektir. :SusUTetle,y~pyenibiryaziyetta- ovyet yu" se mec ısı 

2 - ~roje, Amerika vapıırlariyle haddüs edecektir. Altay 2 D SporO 
lter M-.; tuafa ail&a nakliai me. N evyork Taymiı gazetesine göre, • • 
ıtetmekteatP. ingiltere 'Tt Fransa lehine olan bu Dün öiledeıı SQIU'& Al~aeıak saha. 

.a. - Pme. 'baz.ı mtısteına haller kanun, müttefiklere ilk aiızd.a 450 t l IUMia befinei Rt.f'-eıe lik Müealnk .. 
harici~e muharip memlekatlert A- milyon dolarlık tayyare siparişiae yarın ~"p anıyor tar,na devam edildf. Cunıluırflet ı., .. 
merika vapurlariyle erzak ve yelcu imkan vermiştir. Maamafih, meba - "-# raaı olduğu i~iıı salaada Q eeyllq 
n 'Jll m•eUııekt.edir. san meet~nde jiCdet;Ji ıattnakatalar nrdı. 

- ?Cuhariplır~ ıönderilecek geçecektit'. Fakat netice ittbartyJe, Vaçlar, Üçok • Atat birinei ta_.., 
nıllket1eıün s'Snderileceti memleket ambarıro, Ayan mecllairıden flktllı IArmın karşıla~asiy!e başladı. Bfrin-
hükQ~ine aidiyeti tahakkuk etme.. şekilde tasdik edilecektir. 1\ "o' .. otof, bir OUtUL ı·rad edecek Ve suı' h ı·çı·n u·· mı·tıerı· O et devrede Üçok rüzgarı lehine alarak 
dikçe S'elrkini meMtmektedir. ~D- Bu arada, mecliai mebuiH ve i. 1~1 ~ oynuyordu. &na rağmen Atelin can· 
cil mıtı41dede zikredilen istisnalar bu yan ~isleri ile aynca bir toplanta h I J d 1 k la başla mı,ılcabele eden enerjik OJDU• 
m .,. ce pmflcür. yaplıması da mevzuubalüttir. enüz zai o ma ıgw ını söv iyece Q karp V'çok•• forveti fşliJemecli. 
~ PfOje, muharip memleketler Alıeılara 90 lflnlük kredi artık l\laamafa $afdla yirmi lılkiziııci ta. 

ta111fı.... Mrllllik 4•erikaya 11. kaJdınlmıştı!'. 4mterika gemileri m11- Mcsllou, 2!} (Jlady..,. - So.,.et llifin .Almanya~& zala.ir o1duiun• ~ Molotof ha içtimada l>i:r nutek ir~ kfkatia •e' ya1nndu attılt gofte ~ 
ham i~racını da yasak etmekt.edir: harip memleket limanlarına gidemi- yilksek ~el.isi. salı J~U !e~~e zah edeMklerini bildirmektedir. edee.k ve dünya va?.iyetint izah et- 1 • O .devreyi galip olarak bitirdi. 

Va~ıngton, 28 <~:A.) - Bırleşık yecek, fakat ce~ubt Atla~ ltmanfarı- ıSUrette ıçt~a edeceKtll'. Londra,_ 29 (Radyo) - Opserder tikten şonra, bir sulh için ümidlerin }i'akat ikinci devı;ede Ateşin geilf 
A~er~ka devlıU.nııı:u düyO•v Y1•u•- il' safer yapa.~eklerdır. . Alakadar sıahafil: ıı.ı içtimada ıazetesi, salı günü toplanacak olan henüa zail olmAdı&-ını beyan edecek- tqımı rüzgarın ava.jını da lehine 
mıyesı 41 mtlyaT dot.ara baHf. ol- .A.-ran me.ctismde eberf~eti!' te ~ Stalfnin ve müteakıben hariciye ko - Sovyet yüksek raecUsiııcle nıiUıi~ • tfr. '141 "18 ,..tsıüık ewi göstermiyen 
muştur,. Geçen senenın 38 . mılyar ~mı, Arnerık~nın hıaTbe gınnıyeee- "6seri Molotof un birer nutuk irad e- ıakereler cereJıan ~ni huet Guete; Hitltria ,eul) iaıiJı Au. •ir .•~jl ~- a&'U& «ird~. Y_e yirmi 
424 mılyon .. d~lar~ muk~bıl. utıı gı .bı))ıııdakı te~iıd llOJ'tu ol- derele, umumi vaziyeti anlatacakları- Yermektedir. Ayni gazetenin bilc!ir- ya bel bağladığını ilave etmektedir. yedıncı dakıkada yakaladıgı hır fırsat 
farkı çok !'lluhı~d!r. Ve şım?ıye k~- muştur. . nı ve bu meyanda Sovyet Rusyanın, 4iğine nazaran, hariciy-.l kGmiHri tan istifade ederek beraberlik golilnQ 
dar Amerıka duyunu umumıyes! h.ıç Mecliste, ekserr~etin ttçt~ tkt~i, A~- attı,. Bu JOlden ıonra Ate~ tak,ı?Dı -.. 
bir zaman bu kadar yükaelmemışta. maıı davas• aleyhınde sarıh hıç bır rakap bir fjrikfk ve j1',i korDıl.l" ka~ 

Vav!nKton, 29 (Rady~) - Ayarı ~ sö~lememi~ olmakla . beraber, P:rag~a tevkı·~at Rusya dı. Fa)ptt ietiflde edılıMi. Sondıa\lka 
meclil~ çık• ı?Jharıoıuuı kal- Hltler ~e uun temsil etijfı her tel- larda 'C'çok ga1ibiyet saYlsını kazan· 
dınI.a ~ CSAU•iJzdeki Ak .ta Mf.fetlll'ini aç•a ~ ma)c için çok uğraştı, bir iki fırsat ya. 
ıünü mebusan meclisinde konuşula- dir. k~ j'~ At.Qf •dafaası golt Yeni Alman Au- irüln vtırıqd. Orun p l. 1 Mr• 

Beneş Çekler, Alman Z bıtasının tazyikine d d d t h .el t ber~~~=e:!!ÇınıAıtay-Demir. 
• ra~men J•stı•kıa-. ı do•• nQ.,. mu•• nu•• (1 Un a Q f 1 Q spor müsabakası takip etti. Rüzglrlıl 

- 8qtaraf1 1 nci SaJaife.fe - -, ~ ~l'ıtber •fn.Vau ~rsp0:r t.a'uıu 
yaptıklannı göstermelltedir. Muht. Tekrar Ç~k devle- ..... k Jul k . d·ı yapıyormuş ilk dakikalarda istifa® ede)lledtti iki 
mel taarrui ıw1datvı hakk••.U ınwh· ..,, ·ut ama ıste l er . . kor~ 1w.AAılı. Otuı:unca •klkada 
telif faraziJlleletıı VIU'dfr, Bunlan11 •• • • • • ld Parıs, 29 (tadyo) - Hnaa •J~- te ~ m<isKf ~artlaı-la eynandıfı bir 
kati fşaftti, bizzat Frans1z kumandan- tJ010 lCJSJ 0 U L01tdn, ~ (Radyo) - eekosto=1 \ürnt yapılmıştır. Zabıta ile nümayiş sı, Sovyet Rqsyanıq, beyaz ~usya }- anda Altay s,pldan nk+-ı ve Hakkının 
lı~ıpn tebliğleridir. Filhukika bu teb- . vıkyaaın istiklale kavuştuğu gilniltl t_iler arasında çarpışmalar ol-.rı,_, '• Kar~atlarda ta~~llt Jf-P.Jn•~ MSJttı llt•nQ istimal eden Tevfik A!. 
liM' mt~ııen Alıaanların Sar . Londra, 29 (Jıaclyo) - !~terede. yıJdasıiınU Malc ._as~~ 4tt~Çeklerden dört ki.~i ölmüş ve bfr çok başhıdıgı ~aber verflmektedır. tavın ilk ltol011ü attı. Devre Altayın 
nrl'il~nda yaptıktan tahşictattan ki Çekler, bugün umumi bı~ toplantı Praıda na .. yifler •ıaıuştuı. Atman kimseler de yaralanmljtır. . C~hautı, 29 (A.A.) - Sovyet i - 0-1 calibiyetiylı bitti. 
bahaeqp~r. 1Jbıaınaleyb lıu ka- yapnuşlar v~ Ed':ar Beneşı tek:ar ıabıtasının tayzikine rağmen nüma- Almanlar, kalbu:r Uıtü Çekleri tıhkam kı aların n Polonyad.a yen; lkinci devrenin ilk dakika'annd& 
naat, c,lv~ Jı>emleı.tlıria O•ttı™!eki Çek de·detfnın relalıjine s~mişlerdı~. yişlere iinlerce insan iştirak etmiş tevkif etmialerdir. • Alman -. Sovy h dı.adu uıunlut~n- Demin..-lular, birinci devrede ol • 
meoum ıölgeleri sıYlrmaktadır. Eger, . C:koslovakyanın .banfsı M~zan. - ve poirt.ln ktrlosu Ç1'Jartk teza- ~ da tahkimat fi ~ ..... ettık- iufu ıUll tehlikesiz -.n bfr kerner 
hududun başka taraflannda da fazta kın ~ Jaa Mazarık, müttefıklerın -oo~ lerlllt lıllr Y.ae• Jaı'f ..... ell\.ia bir hz....._r Altay mukabil kt>ntri 
har.Pa=tYft)rsa. bu: ına.kaadı .ı.- bir Çek hükilm~tinin teessüsüne mO- ' " = _... .... tkWir. AJni dönllaıel dakfbcla kuaadJ. !af.m~: 
lefn11e •· Yade ~ekl(!rındeD eıubı oldııfuu R Al ......... lfr-INittne site aon ıa 1ıOl'MJ'4en oıtaladltı topu tekrar TeY. 

Muharrir, bundan sonra Almanla- söylemıştır. us ya - v ...... tukt Ga '°' .... Solombi- fik kaptı Alteyın ikinci ve oyunua IOD 
rıp "-D~ ln,siltıreye hflewıp 1 • * T · lU!D arbaıiMla Saaı,. ldcametiıl· '38YWIBI kaydetti. Bu &'Olden aonrakl 
eaeni'paraşOtH!rle asker iıtdirm.elerl L• t d d l 4e ~Ghfm miktar~a S.V,et kıtalan "'•lılfll.lllar bf r fayda vermedi. OYUn 
nmeWIM temas ile, bunu• pyn Ya- 1 vanya Of usu tısa i an aşması taqid edilmektedır. . da A.lt.Qa O-! lehine netieeleHI. 
rit .w.atunu, iki sene evvel RuaJann • • • Londn, 19 (Radyo) - Parıs rad- * _ 
K ... höUla bir livayı silih ve m(i., Vilaa ıehrine r rdı yosuna i'ÖH Almanlann timal de- T -=· . --; 
himmatluiJle bu tekilde indi"'!iş ol- Lonfra, 19 (Radyo) _ Litvauya • • nizinde .Breoıen ile Hamb~ aras~n- ı ayy•e p sta an 
malanna ra~en bu kuyvctluın. t:o- cumhuır.W, Litva11ya orduaunun Rusya y'...llıkında A'manyaya bir mıl- da tah~ıdat YtPtıklar~na daır Parı~ Devlet UYeyollanam yoltu yt 
pslamp faa1118te. ~eıcrebilemleri ~ın Vilna .. hrine airmeai mUnaubetiyJe ' u &'elen haberler teeyyild ~tmektedıx. PNta ian'lıNIBi m•1WI• ...... be-
d~ hılll -.at flçtiii."'lı yazmaktadır. &uaya harieiye kOlftiseri ~fa } k h h Moskovada Alman -..1etı azaaiyat tin. ı ~lfinden -..n kal· 

Jaıdıa. 28 (Radyo) - Bötrter A- bir tefekkl.r t.ll'J'afı •IHenlfitlr. yon ton U U Sovyet ııpmurları a'fı'lacla mtızakt- ........ _ t ..... MI. t..w 
1 .... WWlıjJ'ol': ..... reler dn .. ~. ...... ....... .. llferf 

AJman Donlntt ve Admiral Şer :a;;s*=- . M~o~~· 29 (A.A.) - Havas A- ya~ lt.iı~t ~ e aö~---~ .. , ..._ 1 u: 
cep kruvamlldlrilli• açık denizlerde bu Fransada J~l bildırıyor: tedınr. ~' ... p • JuaPJaıt kanaatleri aittik(e teeyytt ?doakovadaki Alman ikhaad beye- ~t• ~ ...,..a1ıea 
e.,...,,iır bsilt.ere laükümeti ltir 1. Unln ~ ettiii ilk -"8\let a.U.. iki ha T 
çoe Rıw~rleri, bu Alman &amilerl- Bazı ıınıf/ar terniı ~·lık .'bir müddet içinde Alm7nraya kında !!at ~ . . Baıı kim- Alman -·*·::;:;: 
ni taharriye m~ur etmiştir. bır mılyon tonluk hububat temın ede- selere •öre dahüt 1118 U!l6I ,.. taarru~una 

Jamoa. 29 (A.A.) - Almaa rad- o 1UnU)'Ot oek bir an~şm.~ hu.sule gelmiş olma~ı- üç mU,. toa IMl..W- .. 
yQIDlua bildbıdiiine ıı~re AJ~an yük· Paris, 29 (Radyo) _ 1909 do- dı.r: ~coe91 1!11:şahit~er Sovyetler bı~- de ......_ ... hk! 111. '*r ..._ ınnnmıyor ~atı ltllalt olaa l•n• teql 
sek kumanda heyeti işgal edılen p • .,. fumlular terhis ediJmittir. IJ~.!,ll:Jl milşk~1!1tn. ugr~ad__awn bu ~ır mah.... ı•· M'Ml .. 1 t.kk Londn, • (814ro) _ Sahak bat • teliaata ~ aa&t 
ı:.~~ tatbik ~ecek mU- Bu~ünlerde 1910 lulann da evle- ~o.n tonu .ıkı mılyona ~bliğ e.debıle. hen.üz 9- .- ıtlltsıi ırekillenlla Loit eore, Judıit Mr ... ÜI lauvl -.Mls.M:~._--• 
a lıanlleri hakkında bir kararna- . ö d ri-l ~ • '-ap ed ~gını, çUnkü 1938 senesınde bılhassa :ieiildir. nlede ••-·---· .. t&t.rrula ............ • 

- f la taf rıne 11 n e ece •• v"' • erse, 1n ilte B ı ... ·k .k. .1 • ...._...,,_. .a..~== D!e neşretmiştir. Bu hususta az • çok fGCuklu •1914 llll •• 1916 h- a reye ve e'\'ı aya ı ı mı yona landıjı 'lııMJnn+Jd h1"n'lıerila •••• q • 
ııl&t 4Jın~~amışbr. lana .. aerbeai -.w.-ıkl.an aöy- ==oo- men proıpllllnda 111 ... aıı •• .... iti •-ü __ , ... _ .. _ 

''DrOJtıtel. 29 (A.A.) - Takında as- lenlJ ' ı •ı• t 1 • tamı. n.e bu &eM ft • dt 111ll11k • t T9W •-.-

kert lJ.A"kAtııı hııcııa.t ~tı 'Berun- "· ngt lZ ayyare eri ne taarruz edecekıe!"!nc ctaır mantık! 1 b~r ~ .. .._ ~ H"l'l'8 tt-dt~ ı>ncUrflımektedfr. !lu hususta ft- F = 'JI bir delil flleveud bGlunrudtilaı byıt lerıiır. Bu kavgaya ıkı tarafın akr~· 
t~ e~U.t'Q 1'•l'ıu-lan anc1,k Hitler ve A ka' ey1-ıiıtir. basındaJ?- ve tanıdıklanndan Hh&f.tn 
as~or! teftfr bilmektedir. f:vi haber • • • . , • ,. tk.uı.e.ktı.. ~u.harNm Can, thrallim 
alan mahftt~de aöylendiAine göre ve lngıfız sıpar i en tec;: ım Al " Al l 1 ==**- lCırıruaı, Ah TiltUucU, Nusret Xeaer. 
aa4er1 ıı.r~t tn,ııtereye ~arp yapı- ol k . ıwe zaman o sa man ayyareıe- Komünist m~buslar ~~zım Gül~aç. Necati ve Ahmed da 
la'4ltıt unaca • • Wtıru etmiştir. J4~harrem taf,la lbo-

!trttksel, l9 (Radyo) - Belga 'A- Paris, 29 (Radyo) - Amhargo ri'ne faik hır dereceye ge eceR Fransı,z r"calinden b zı'arını tahimi :4'1nd•'1 .. ~~h~.-d• AlJ,i 
jaıısı, iten nehrinin taştığını, ve garp kalkar kalkmaz Fransa ile ingilteze- . -..,. 'd ,,,Jp t bb· • .,umun ~ yara ~ar""". 
eıe,i'~de 1ıavallann son Clerecede gny . Amerik • arlamış oldukl .. . t.ondra, 29 <.Radyo) - Röyter A- Jllek .ıstenllm~eticlir. r ranııı •11•· ö Orm~5e eşe üs etınış H~eYUl kavıa ~mda bıçak 
. mtıs •t olmasından dola:vı Alman.la- nın . ay• ısm. a 3ansı haber verıyor: reltrı de aynı suretle 'hareket ehnt;ı.r . feknıİI ve SBÇ}ular tanıaıaeıı yaU. 
~n ta~ ıza imkan bulamıyacatını rı genış mikta~dp,kı tayyareler ve lnıiltere ve Fransa Ahruuıyanın her ve ~atta Alman tayyarelerine tefevvuk Pnrıs, 2~ (Rftd~o>. - Sabık me • lua.rak adijy~e v~lerdir. 
h r Y 1:ektedfr ıntthim1'!1at. ~eshm oluna~aktı.r. Bu hang-i bir taarruzunu karşJ'lm»a.k için ettiklerini ispat eylexgiılerdir. buslardan bır. ko!D~nıst, bugün zabı- ı=n:;;;z:_... __ 

• f · aayede mgılız tayyarelerı, kayde fa- bütün tedbjrleri aLnıı§\ar ve bu hmuw-- Jngiltere Alınuı hava kunet:Jeıri _ f.aeJl t.e\&Jcff edılııııft.U'. 'M~us~m üzeri .w. ...._ , , , * yan bir derecede f~zlabııacaktır. ta a"a""i derecede "'"wll'ların'l•"'"r-1·r ne ehemmivet verilmiyor de"i? antak M"aştmhmş ..-e eebınde, htlkümet er· 8" 7 .... 
-·· W1J- _......'9'4 ..., ' • 15 ' ' k ~ dan ba ı · · 11 · · ı. · Bueada Yukan mahallede 2leybet 

Rusvanırı Almanyayo ~o*<>= lnefüz hava kuvveileri. ş~tilff! ka lııliliı t.ayy~eleri ıittikçe fazlalıtş - an;ı; te b lttzı arının ısın erınJ,. •• avı ı&Piuuia İbnlafm oilu Veysel il• "' R F~ ı · d" \ar d~faatli Aln\ARY& ü~:rıı;ı® uç - ~akt~4ır. Ve ne zaJn1ln olsa Alman blr 
18 ~ nmatnıP. lıl ~ ilıll D.wnıu uaaında k-. 

VeTeeetf WfdO maJJesi usya• JD an JY2 'llUŞlarsa da. bom?a atmamışlardır. hava :uvveUeri.ne ıtıUtefevvfk bir O~ ~;'ı:n~s~ıt:::,::=~; f&u çık:ş'Veysel bıç~lda Darmt1111 
Pari~, 29 (Rady~) - Moekovadan Müzalıerelere bu 

1111
;n Buuu..u aeb.ehi. aWJ. ~ .m&ı i&r.:.= geleeektır., tar~~ından bir takı• tıel'tMat akndı~ ~t.af ~1leri1Mkn ağll" ~. ;ya 

•elen bır habere gore; Rusya, yakın •- • • • J at mtaf etmi,ti.r. HUkömtC, koınlllist tM•ırll§W· 
da Alm&fW'I blr rn!11ca ton ~u~u· tekrar ba-'aııcıaak lngılı~ foy}'prt:_lerı ıfanbulda Gazi itip• mebuur ilakkmda takibat ,.,...,. H- -.ıu. Mai....-
bat ile o~ yat verecektir. ... 1"'---.L~ Al ~-..l- karar 1ıreı•Yaiftir. Kahramanı.ar. mahalleainde Bab-
- llelaiDki. 29 (Radyo) - Finlindi-~~ manya ilzerHIUC:7 rÜ•Ü açıfJı e· •1. _,. &.ff ı1:=- sekaiıada H nu..aralı evde 

tMTJYAZSlZ, SINIFSlZ BİR ya delegaşy~nu, bı,ıgin Moskov~a ha- uçtu'ar İstanbul 29 (Telefonla) _ Cum- lT mı11race M4011t041 al Eadir otlu fjftb!i öz• 
Mll.Lt:lf~. rekat etınıf~ir. ?f ()ııktrelere nrın . ' . k a.,. :ı d ı Jı ~ elauk mnaY HaniP n• 
Ttttn{, İNKILABI TtlRK'ONDC'R başlanacaktır. Müşkülata tesadüf e- Paris, !9 (Rdye) - İngiliz tay- hul'ıyet bayramı münasebetıyle bugün ,.,_ · sın a .YOf(lıanııı nklıı ciöY.Oo ve karalohla 1>o1We.. 
IJUlW.Ct Ifı\KlCIN YAŞAMAK dflirşe, Ru,şya ile Fin!Andiy~ 4raşuıdıa yaNleri, ceaubt Ahnanya üzerinde u- t~tanhulla .köylerinde ftraU "1t4 okJıl l.4nd.ra, 29 (Bad10) - Jılarkor te ele kaqa l'ebnıei• ~,.bbis eıtmil-
JJJC 1'AZtFZN YA$ATlUJ{TIR milnakit ademi tecavaz mi!8ktnlll be- çu~lar yapmışlar Te hiç 'hasara utra- ile Gazi köprüsünün açılma töreni Y. atUlraceei, buein W. etomnll lilMr ıir. Şükrü, her iki suçuııw Miri 

inci ;mııddesinin tatbiki itı.necelçUr. J11adan üslerine dönmüşrerdlr. pıl~. A aetiC88Gde yen~ MiJir~• veril!IÜliM'· 

ISLAM TARiHi Tarihin lite rbir 'kaydına göre üt emzirmek Adetini bej'enmezler 'htiyar bi.- merkep; bir de bakı~ H..-et •Jı)tAımuttellp; ll•l1-ı-•••1t. HaZJ'e~ Abdü.lmuttaUbln CIU'i}'es: 'Ji. Bunu Adeta asalet ve ıerafet ~tlrük bir deve QW~Wıl' lqıp;. ~o- .U...ı~~u: 

Hz M h d 
Xevraha da Hazret Peyganı~er• ıPt l1'ın •ayarlardı. H~ 4iitl" liur c4 vv4'.. - •di- ei• ~ M-

kı- ~ dl ......... V• ...... o.ı.. ........... .-- ... -~= 1•tla ~ -Qo~M U amme 1111nelik yapmııtı" ~iç bir maUur veya nokl..ııt l(lr yorlardı.. nı:-ôii •• ÇODll1I ~ 
Fakat; J d ı;.rm met"- ~ laf Bblt 11m1 4Wfl'uza, lenlzlıı diler : 

Y
. A 7 ANı M.. Ayhan.-_ - aeiret halin .. ,_.,._ "b ıw4 llükelilwta bql ••• kabülsi kadtQın tsml 4• R.ıtm,..uadlye -JbYettmçq.q ~Aan•• 
n~ -- sPt annelere wri.._ 'M' yllntila tll Dntlerlal tueOı .meı.-.. de idi.. JOl:e&llzt 

l' d •• 
1 

arılarda ~ütteJJ. keailiucaa...b.dar u.ı.. ebep vardı. • Kadımn kucağında bir erkek ço- ı>e.vtP ~9c;~2l1l a.lJM..dJlar .. 
. -: sı - ın e 1 • . B'ıuılardaıı bııhc-.ı lau "'bblle Ji... cutu V&J'dı. Cocuk albıor. f eyad e- -DeY.am •ele"' -

Abbas dıyor kı: Hazret Abdulmuttalıp, Cenabı ~a~ı, o zaman cart otan ttnltenltp ::ıanıtllll çc.k düzgüa, çok ahenktar diyordu. Aclkmıştı, süt istiy_.. .. 
- Put bu sözleri mütea1dp c!evrf1 - Eıpine, Ebu T.ılip ve kardeşleri Jel - birı 19r. ve fu~ olsıası idL Arap ıı.uuu. bu Fabt J!alimeofa o •rtl&rda !11 gı- ________ _., __ ....,._,. 

di .. ~ ,.._••la te:J frıhri risa. ~Ueo aevi119 içinde idil•:r., Bil' gln Meklre S'&kaJrlımnda Be1!1 lrab'ile efradı ki.dar güzel g5rüşen ka da ahnac:tığı ~n. Mit(} kalma•lfb.· y J f 
letmeaba gittim ... Mescidi Reaulul- Arada yalnız bir boşluk vardı ki, ~'d kabilesinden kalli'bahkça btr btte yoktu. . . Yanl~cia bit" de ~eş altı ya~:· 8 anJ 
Jah dahil oldum B.eQi f1Öril1'CM 0 d• yavru•~• U~tsı Hazret Ab _ k,adın ve erkek kafilesi ~~Jar<tıJ. Bundan başka bu ltabılenın s~t an- nnda bır kızkçocu.ğ!-1 yürüyordu. - B•'- at (Racbıo) .__ 

a ··· . . . ..1 1. ıtelerf, 90cukl~ın bakılJIWl, gıda"l· baaı, annesi euısıne: ualef, - ~79 

atıldfl: dullabtı ••. O ; bu saadeti görememif- :Qunlar, Mek~enın ılen g11'"1 IİJr· nı da~a iyi biHrlerdf .. Cocu)llar ek. - fiına, &hrıa ve Yuıoat•V1• ı.reklllerinJn Od mem 
- Ya AW>.aa ..declt. 1a1Amiyetin h~ ti... l•rinden emzırecek çocuk aramağa seriyette sıhhatli, canlı yetişirlerdi. Diye hitap ediyorlardı. '8Jı:et huduc!una yakı~ btr yere!~ \:o-

kl'Tesi nasıldır? Anlat! Bunun O zeri Ytvıv.ya, anasın111 ıOtilııil QOK eDl- plmitlerdi. Güneşte, çölde pişer, fakat her HArfs; bir aralık karısın• döndü: 111ıtıı5!4n ~~4.aki ~ •• 
ne put hik&yesinf anlatımı ... Hazret mek naaip olmadı.... Çüıa~Q iwiıe lılt'k;Ni'8r eaeriya kai Sıj,ıJ \ıt- avufı haiz olur)Jlrdı. Bent &'d ka-. - ~r'ah ~aJime ~z ~~ • :::u~jaıuıı a surette P et • 
Peyaamber · Hat.a1'a J(lt;4 ktıllil:rnifij. B'1 da •11· bUeshıhı sllt annelerini tercftıl eder- d'mlaPI, c:eouk allnalc. ~in Mekke:ve. dik ~aliu .• BiEdıea 1 1 B' r, • 

• ' . . . ya Sıf!nfde, va.yahud ıki senede bir z~gın ç,ocuklannı a mı' a~. ıze na- •- ı f 
- Dotru söyledm ya Abbas! ~adduabn bfıt hikmetini ipNt edt. ltrdı. dş,f• ~ltrltP y~ e•cuklt:rı ıhııca der- sip tıknyaoalt J~ Dedı. rucOn:JtlfMR prO UfQIU 
"edller ·n ben de kavmimle bera- yordu... . Bittabi bu vaz~e.' beda~ detil, hal dönOp giderlerdi.. Reni Sa'd: - Öyle ya !fitti!. Taliimiz yok- }MMln, it 4-.0) - 1qllten-

ber mlelilman oldum.. Bunun üzerine Ebu Lehebin cariye ~r b~f~et d mu~~bı~nde ııe!11\0r~O. HaTazm 11anttndalri ~k kabilenin mws.. ,_
1 

t ka~ de tıııı'±ut idea Poloaya JaOklnetl, 
.. ..ı Sfl d ldi SU d • . • -:a ı e er en ,..r ısnv. AıPY er e, bir şubesi idi. HAris zevces... er ~erek başka 1111 arazi takalm ~erbadekl Rus • 

. .. • °' vey e ge. .. v~ e • carıye dıter bir kısm.ı ja ~adlyel.,de oh • Emine Jtatuaun sfttQnflu k~nct;Rf solaklara dalslJ~. Ta_aı bu sırada Atmaa anlqmuanı PtoteMo He bu -
Har1k4lar btı ıu,etlt tatddüd e - likten ıu4 ecWmeal11e ıebeı> obluiu n1rdu. ytınlerrt<> bu kaf·tenln geJiqi. fqabet hazret AptOlmuttaUp geçiyordu. Ka- nın huk'llkt teıiri olmadığını ve aa)q-

der ve şuyu burncen; Hf\zret Pey - için yavrurı Wyük bir ılAke iöste- Şehfrdfll oturıım Mekkeltlerin ileri li nlmoqtu. • n 1cr-ra am~da ~eçen mullavnayi JllA1'l hüklmalhı M ••Yrf varit teWl-
i'amboir de ;ıç dört a-UnlQk }'avru ha • riyordu. ıeJenleri; böyle, para mukabilfndı Bunlar meyanında önlerinde HJıf, f kısıneıı işitmişti.. 1 kl •ttiiinl bUdlrm!ttl•. 
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30 Teırinievvel 1939 Pazartesi (ANAPO~U) 

Cumhuriyet bayramı Hitler Prens Otto 1 
Romany adaki 
Almanlar _ Qut.ar&fı ı .inçi çahife~ - ziyaret etmlf, JÜJ\fiU çel~lderi bırak- M J • • • J 1 A · f a.6 • • 

konmuş ve saat 11,30 da istiklal mar- nuştır. Bqraqa nJfHHddld Utli>ler ta- llSSQ illi 1 e te e• VUS Urya• lYıQCOTlSf Qn f.mparatOT• 
§iyle törene 'başlanmış ve heykel ö- rı:::tuıdan nutıı~la:ı- ~r1t9 ?hmmut. bü- f Almanyaya gitmek iste-
nünde hazırlanan hita~t kürsiısüne yuk a:nıJe tal:idll ~ılmı~tır. onda konuşmuı:. l••g.,unun ı·hyasını tekıı·r ettı• . l çUtım 1)aJ't\ ~kanımız B. Atıf hum, ll~LKEY_Lb'Rl.yDıc: ll ~ mıyor.ar 
hoparlörlerle meydanda ve bUtün şe.- _Dun İzm~r v~. KAr:3JYftkA ;Hall.Jwv- Paris, 29 (Radyo) - Hıve.a ajan- Lgndı:a, 29 (Radyo) - Avustur- sinin lJ.ükiimdarlıiı altında bir Avus I3elgrad,, 29 (Radyo) - Polıtıka 
hiıaj diuleıı~n veciz bir hitllbe irad le.rın~.e. partı nalı ye vç Qujc 1'malaru!- sı., ~omadan aldığı bir h,abere atfen ya veliahdı prens Otto, >tvusturya- turya Macaristan imparatorluğunun gazete:si, Almanya haricindeki .Al
etmiştir. da mus~mereltr veril.mü. hşl}{, ço1' , .... Mussolini ile Hitler ara~md~ bugün nın iıttiklali için müttefiklerle yanya- ihyası için ingiltere ile Fransaya manların tran ferinden bahsederek 
kutıulamak için cumhuriyetin llan!s! lenceli lıir v:~kit g~~~ın~tir, . . uzun bir telefon muhavtresi vuku ... na harp etm,ğe lcarar vermiı ve bir prens Otto tarafından bir teklif vu- fazdığı bir makalede, Yugoslavya 
kutlu lama kiçin cumhuriyetin banı::ıı G .~. e~ır clektirık ışıldA~l ~(;ınde bulduğunu bildirmektedir. ordu hazıı'lamağa başlamıştır. kubulmuştur. Ottonun bu teklifini, ıle Romanyadakj Almanların bu ~ ~ -
Ebedi ,Şe.fimiz Atnttirkilıı manevi hu- çok gqz; t bır J'lJ&n~ıı.J!I ıırı~tl!l s:tır. Hnvag, aiya t mahafilde bu muha,. Spylendiiine göre, Habsburg aile- Edvar Bene§ de muvafık förmüatür. k1nlarda transfer edilemiyec ğini ka) -
zurunda toplımdığımı.zı, ,f.tatilrkün C(,J_~JHUB/1 lfT. HALOSl(: vereye ~QyUk ehemmiyet verilmekte detmektediı:. 
'l'ür)ı yurdJarını "" milleti rtar<Ufrt· . :Pım geee ]{f1Jtürı:ıarl< g~uıosuntla olduğunu ilave ediyor. K d p Bükreş, 29 (Radyo) - B adaki 
nr ve bizi hurrh~t -.:e istiklal içinde "~ ~~t. t41-1·afından. büyük bir balo 'Ye- B . . . ana a ap a Almanı ar, yerlerini bozmamak içiı 
taşatbğını söyliyerek dem-iştir ki: rılmıştır, ıÇQ}s D zlh geı;e.ı> !iti S1l'bah~ rq/lael /:ııf ıae/erınde Almanyaya gitmek i temedikleriro 

_ Atatarlcttn kurd•ığu, milli ~efi- kac.l~ı de':a~ ~~ı b loru& çok ettencelı S lh . . i . ld bildfrmi:.lerdir. 
rnız, cumhur reisimiz t mct1 nönünün va ıt g cı;rılınııtır. u IÇJD ym yapı 1 Ceph•ye 30 bı·n Demok as·ı . . B .. ' .J! ha baş olduğu cumhuriyet hatk partWne BUGÜN: . Brilktel, 29 (Radyo) - Bugün ki- '-" r 1 er lÇIIl U/lreş SeTaref ne• 
dayanan n.illi iradeJıin tayin ettiii is- IlayrD-m milnaMb.etiyle bııgön res- liselerde sulh için dini jvin yapıl - • • b J d • J • 1.;;. h [ 
ti.~ettAt m'Jletler ·~ası müruı~beth!- ~i <lı\irı ler, mUess1?8eler VI mektepler T?ışt~r. Bu 'rinde kral ve ~alide kra- tayyareci gönde- sıtayışte u un LI "_!1~He res~nı """ u 
l'ını teyakkuz ve basıretle takıp ede1' kap ndn•. . . . )ıçe ıle hükumet erkanı hazır l>ulun- . . Bukreıı. 29 (Radyo) - Cumhuri -
~fakltutirnizin eutırlu •e temkinli Sa!lt on dörtte Selvıl•!"ec:cıtt~. tca7 ~u§lardır. • . R?ına, ?9 5Radyo) - PApa On ıkın- yet bnremı müııa betlyle TttrJ(~·~ 
ı~aresiyle cumhur'yetin MJ Jlbru:ı ~·tl nıkupu parkındaki ~mnıyet ~bıdeBı • .. • rıyor cı Pıyu, bug?n.12 papa:a pıskop~ yn: sefarethanesinde bir kabul resmi ya-
~onümüne 'imin ~rtlar içinde kuvv{'t- ~eraslmle ziyar~t edılecek_. şehıtl po- Bır tuccar Rusya tıca• . · . vanın~ ~el'f!1ıştı~. Bu m~~ijs~betle V~tı P-llmı.ş, saray mareşalı, kordiploma-
lı, kudretli bir durumla girmiıı bulu- l_slcl'fn.tzin hatırata" tazız o~µ1'eak, .. •

1
. ~ h , Londıa, 29 (Rady?) -Kan~cladan kıın kılısesınde ıra~ .ıttıgı .~ır_nu~yktıJt tik, hüJnlınet erkanı, ekonomik, kül

nuyoruz. bJr po1ı.s tarafından nu~uk söyıenecek ret mumessı ını ma • ).akın?a .~arp .~phe~ıne otuı bın tay- hµkuku ?eşer v.e vıc~nn h_urrıyetınden tilrel ve sosyal tesekkiiller milmes -
Hatip, TililJj ~~1JlJ1lJ.diln, ~r~J.in.e. v~ hava •a i~ dA ate~ ed1lmek suretiyle k d. ~ arecı gonderıleccktır. b~hsctmı~. bu ıns~nı .vecı?ele!e saygı silleri hazır bulunarak teorikatta 

ha kına \'e milli gururuna hürmet e- Şft.itlerimfa &elamlana.caktır. emeve Ver l S.on haberlere göre ~v~s.tury~. t?P ~österen demokrasıleFm, hıç bır zam.an bulunmuşlardır. 
dil•]), 'l'ürk tt.ıHl,e~iJıin asil vll..ritiı, iQ- TOP ATIŞI: İstanbul, 29 (Telefonla) _ Porta- fa~rıkaları, ~arp ceph_esı ıçın muhı~ ın~ı~a,z bulmıyacaklaı-ını beyan eyl(k R 
ııant huzur ve beşeri sükU.n jı;in i<l~l nun öğle)•ln ve akşam kışla(Jan 21 ınıkta a d!-fı t~pları ımal .etn_tektedır mıştır. usva 
bir k d t ld lr • h tın• k' ah• tep atılmı•tır. kal tüccarlarından B. Hakkı, porta- ler. Cenubı Afrıkanın da ıngıltereye .f 

u re o u.6unu ıza e ış, es ı .. " ı..~lı 1 k . te . 'D t' bi h . . .. d w. b'ld' .1 y k 1 I 
Ve yeni idareler arasında muJCayese .•. - arını a ~a .}S mıye_n .-.u~ya ıc.a- r a~p gemısı gon erecea-ı l ırı- unan ra 1 JllJerten 11eler 
Y:'PWş, muhtelif sal;)alardaki ijerleYj- Bayram münasebeti~~e. İzmir parti ~et TI1ümessı.llıgı aleyhıne bır mıl- mektedır. • W' 

şı~tfn etıemndyetinf tebarftz ettirmiş ,·llu.ret idare heyeti baskanl\ğından ' 00 ~hır dava açmııtır. Komı•tec·ıler Yunanistanın ke11tlisi· ırtevecek? 
Tül,)< nıill~tinin sulhu s~vdi!hıi, f.alç~t um Şefimize, Millet Meelisi Riya,şe- Yunan vapurları rıı· mu·daEaaya -.u.ı..td• Pari•,_ ~ (D .... A fO) ~. &. vve• 'Dn 
su!}t jdeaHnitı k~r ve zavalll aşı]l;ı pl- ti e, Başvekalete, Genel kurmay }>a§- • • T 1 

., • ~ ı;: - ~ .1 " 4ıl!J& 
nı~~kımızı, sflllhımız elde iştikl.Alf - kanhğı~a ve Parti genel sekreterliği- Kardif ve Roterdam1ıman- Ribentropla mı ko· . y~n.ın, Fınlanqıya. hHkümetıne yaptıgı 
nıızı müdafaa ettiğimizi, sözümüze ne tebrık U-.lgrattarı ,,ekmişlerdir. , dır o/au ğunu BÖ" /ı]yo1 g.~bı tsveçe de baıı tekl~fler yapa.cağı 
s d.1. ır } lor k a t ı ? J soyleniror. Bu h\J u takı haber Mos-
a: o~du,ğ'uml.l~u s~~1emi~. :. anna U5ramıyaca r n UŞ U ıar • Atina, 29 (Radyo) - Kral ikinei kova re~ıni me}ıafilinden ne tekzip ne 

ı·v . ~fıllet i~leıın.in en lı.ctytik mesn- Ankara, 29 (Telefonla) - Cum- Atina, 29 (Radyo) - Yunan deniz Paris 29 (Radyo) _ Bulgar ko- jorj, bugOn harp okulundan dip)Q- de teyft edilmi:tir. 
u~:Jını ~n haktı 'bır selAbıyetle ve en huriyetin on altnıeı yıldönümt1 bay- icareti, Yunan posta vapurlarının mitecilerinden lıazı e!lhasm Berline ma a1an Yf:ni subaylara kılıç verjr- B M ı.. , • 
!rf'lltn .b1! vukuflat omuzlannda~ tufan rrımı, Tiirk yurdunun her yerinde. Kı:ırdif ve Roterdam limanla.rıırn uğ - giderek Alman\·a hnricl'-'e nazırı Von ken onlara hitaben bir nutuk irad et- • en met Alı Söke it 

ı ..,e.ıımfz em r edfnce aereuer ve C"mhu .. t "t ı·· k 1 .. .. 1 h kk d b'·t·· tel • ,, n. lü m .. üld"' wil t kd" d ıaf .L.- ~ • l"4 rı,J e e, ,... a ur e ve nonune ramama arı a ın a u un acen e- ııibbeııtropla konuştukları söyle:ıiyor. 11ş ve zu gor ug a ır e B; .. d buld JIT 
cel:1F.1. yaratmanın, ta~ını ıyı tanıyan k.arşı m._lletin k~ıbinde yükselen de- re emir vermiştir. Yunan m!lli mOd!lfaa~ının, Yunan ,r para CUZ anı Ul5 unu 
etm d;tıı or?umuz ).enı zaferle~ halk rm sevgı ve he)·ecanı ifade hus.usun- H. d k / · f topraklanyle demzlerıni ve seması- L:J...1:-d' 
?ak ege bdır.dır,· daıına~ dı;l k~dır 0 !a- da muazzam ve parlak bir vesile ol- ın uvvet erı r ansa nı mildafaaya muktedir olduğunu be ~~ 1 

d tır. Her zaman .oldugu gibı, bugün muştur. C h l ld 1 , . . • . yan eylemiştjr. Odunpazarında 22 snyılı mağaza-
ö~'u Y~rtn ~a A!atilrktln yolunda, 1n- Gelen h~b.erler, bayramın, büyük p eyıa vas. o u ar ~,oma ser gısıne ııtı- Uk h . . . . ~a tuhafiyeci B. M&hmed Ali Söke-

n ün. izındeyı~. küçük her Türk kasabasında ve teh· Londra, 29 (Radyo) - Hint kuv- k d k ranya eyetz 1 tihrr ıı: dün s:ece halkevinden çıkarken 
t ~ış, !fi;ek1ı ~1k1~ıar ıırasınaa hı- rinde, nahiye ve köylerinde ayni a- vetıeri, hidisesiz cepheye vası1 oı - ra e ece ,. b ·ıd. k . . M b~r p~ra .cuzdanı bulduğunu ve sa-
a Df~ httirmiştır. fk . . laka ve rph ittiraki içiode tesid edil- muşlar ve yerlerini almışlardır. p . 29 (Radyo) _Fransa hil- F<l l ırme ıçın os· hıbt kını ıse, ispat edip almak üzere 

bata a a sonra muz am~ ıştıı:_akiyle diğini göstermektedir. Bugün mem- Amerı'kada k" ~fısİ940 da a ılacak olan Roma k • • ma~azac:ıı~a müracaat etmesini geç 
n halk ve talebeler hır agızdan leket bir çok yeni eserlerin küşad um~., . '. ç - k ' . ovaya gıdıyor vakıt gelıp idarehanen.ıize bildir 

0nu..,. eumhuriyet marşını söyle • ~ . . . sergısıne ıs~ırak etmege arar "l:ermış p . ·şı· 
ler<llt B d t 1 mış- resmınj veya tem~! a~ma m~rasımını Rusya aleyhtar'ıJ'Tı ve bu kararını italya hlikômetine bil- arıs, 29 (Raılyo) - Polonya Uk- mı ır. 
kille • .. unu or un~n ve .a ebe t~şek- yaparak Cumhurıyetın f eyızli eser- ' o d ·rmi tir ranyasından bir hevet, bll'•iin l\foskıJ- { • 1 R 
kip_;n~nt'parla.k bır geçıt resmı ta- !erini bir kerre daha idrak etmiş- Vaşington, 29 (Radyo) - Ameri-

1 ş . vaya harekE:t etmlilir. Bu0h~\·et Uk- noutere. USya 
/fl)~ış ır, tir. ka umumi efkarında, City Of Flint B / dd ranyanın Ruc:ıv:ıya ilıi!ınk ettiğıni Rus J 0 

Don FF;RANSLAJl: . . Şehrimizdeki merasim, kahraman vapurunun müsaderesinden dolayı e gra Q hükümetine resnıeu bııcı!rnc,..ktir. /k temalar hakkın• 
lıt· ..,rat or. sekızde ?aro reı~ı ~R. ordumuzla Ankarada bulunan ve ausya aleyhine bir cereyan başla - B K .. • l -)' ~=.tr ..,.;:et.-.at yJnnıde partı vı1a- hariçten mektepli izcilerin, sporcu- mıştır. Al~kadşr mahafil, Rusyanın a.zı omunıst er nır Amerı·ka daµi kc:11' at 
he 11! e~l azaaında,,ı .. avukat Bfı.- Iann, muhtelif teşekküllerin tertip Almanya ıle yanyana hareket etme- • k 
it~ BrUk taraflarında~ Kulti!rparktn- ettikleri kafilelerin ve yüz binlerce ğe başladıiı kanaatini beslemekte- mayış yapma Mu .. temadı'yen pı·.'ot Londra, 29 (Radyo) - Sot t 
f~ radyp Jaym merkezınde bırer kon- vatandaşın iştiraki ile baş döndü- dir. • t d .1 • Ru ya ile ingiltere ara d k' !.lk. t -

l'elı! 'Yermişlerdir. b' h . · d , l l!J e l er • • . m.ilSlllr ha,klQndaki k n a.. udur: 
A-rıc• s at • d'd h"·k·· .. ren ır araret ve şlJ,ur ıçın e ~ apı. yetıstırıyo,.. Bu anla ma b' h h kk t .... u:f- .. ! a on ). e 1 e u umet 0- mıc:tır. Aı1knra ıı:deta verı·nden o,,_ B l d 29 (R d ) B k .. ' ' ır r:.ıc an a · 1 n-

•• ·~ og,:etmen Mıtat Oksancak, İki- Y ştı ş . 'h~ '- _. 
1 

. : Daima eyiye, crüzel• e gra ' n yo - azı o- . şıyacak vo müıakcrç ·r kaç güne 
~Şıa.Jikte ... t B V d. l K namı .. ehır, ayraa. da gaları ıçın e -. münistler, Yugoslavyanın Sovyet Rus- Vaşıngton, 29 (I_{adyo) - Ameri- kadar bitecektir. i\kd n"zdcki iki 
day-. E rc;$re ~en ~ e ıc e ara- de idi. Öğleden evvel, muhtelif yer- doğruya va ile bir ittifak akdetmesi lehinde ka hava kuvvetlerı umum komutanı vapur hadi esjndcn miıtovel id a .... v _ 
.... ar T:ş .. !lq~ a av at Murad Çı- l"rde yapılan tezahilratı, ög-leden ·nümayı'sler vapmak ı'stemi~lerse de ze İnkler· Amerı'knnın .,. b' 640 ·ı ~ ·• ılkılıkte "-'tme frl H ıı:; • "· • • ' '"" ın pı 0 - yet proLc to upun uıtizr '·er !ere llla-
'.Al • 05r• n an azar, sonra, 19 mayıs stadındaki tezahü- bıtaca derhal dağıtılmışlardtr. tu olduğunu ve bun! rın, 1940 c;enes· ni olmadığı zanuedilmekted'r 
ltı::akta Mustafa ~uldanl.ı, Kahra rat ye geçid resmi takip etti. Genç - onuna kadar yetm· b:11e ib ğ edi- · 
llıa Kda avukat Halıt TeYfık Özya- lik cumhuriyetin en lıüyük ümidi ve • leceğini beyan eylem. tir. Bi i n ebıı • k y /; ett~_J L 
tişi'fl,A arşıyakada ilk tedrisat milfet- ku~vetj olduğunu gösteren bir ruh Manisa 29 (Husµ i) - Cumhuri-ı reni yapılmış, vali l•a merasimde ha- ~ -ı11 
kü ... ~ı~ Kftltür taraftarından halk kudreti ve ~Oikunluiu ile bayramını yet bayrdmı yüksek tezahür~tla kut- zı_r l>ulunmuş, bu muııa ebetıe. y~ni Ak- Par ı· s ~l ~ lstaı.bul, 2~ (Telefonla) - !'ıht~a 
ke r~rınde konferanslar verJJmiş, kutluladı iulanmış, şehir baştan başa aonatıl - hısar halkev111de balo verılmıştır. ,.., mebusu B. Hüseyin Avni ölmüştür. 
d'Süallı kütleleri bu konferansları . mış. stadyomda merasimin başlangı- KAS'l'AMONIDE l'ENl BlR ESER a· Al b·~· ·ı 4 HalaA 
ın,...,.,iı:ılerdir Bu meyanda, Milli Şefimizin me- Aında vali B. 1'~aik Türel, daha sonra Ka:stamoni 29 (Hususi) - Yeni ır rnan za .ı 1 1 e ne- o mese c 
~IJIT~RIMlıFJ JIVJU/~1': sajı dinlimirken, biltün Ankara \te halk kiirsülerinde .muhtel~~ . h_atipler cumhurıyet !'ız ens!itusü, bu~ün vali ferin cenaZ"'S. kaldırı'dı 

li ... ton altıda ayrı ayrı h"yetler 19 mayı~.stltdl _görülec,ek bir m~nza- tarafından cumhurıyet reJımmın ma- B. A\,11 Doganın bır nutku ıle açıl - . 
.al-.,ınar, hava ve emniyet ~3htd?e- r,a erzettı ve bır tefe ınanıp baglan- na ve kıymetini, e'-'er ve faydnları:nı :nıştır. Müessese çok güzeldir. Ve Kas- Parıs_. 29 (Radyo) - Bugün l)ün- Ameri tlan v 7puru 

Nerede? ~1 ~elerini ziyaret ederek ç~leı~kler manın em a!Qh tezahürlerini gös- ebarüz ettiren nutuklar verihn:,;t'.r anıonunun buyuk bir ihtiyacına ce - kerkt? ~ır Alman zabiti ile dört Alınan 
ır~ışlıu-dır. terdi. l\1erasimi, büyüklerjm'z d.e ta- :\tatürk abide · :ıe, ş0hitliğe çeJenkleı ·ap vermi,.tir. neferı~ın cenaze meraiı"mi yapılmıştır. 
rARŞIY AKADA: kip etti. konmuş, gece halk evinde balo veril İstanbul, 2n (Telefonla) - Cum- Mernsı;nıc' iki generali• bir müfreze 

,. Dun akşnm K:ır§ıyak.Rd!ı okul' ar Ş'mdi gecedir; mi§, fener alayları yapılmıştır. Man ıuriyet ba) ramı l tanbulda muazzam nsker bulunmuş ve cenazelere çelenk-
Paris, 2~ (Radyo) - .t\lmanlşrın 

mil adere edip llus limanlarına göo, .. 
derdiklcri Ameri,kan bandıralı 5'ty 
Of Flint adındaki vapur, dün saat 16 
da makineleri ~uıir edil9Jkttn son
ra Murnam limanından çıkmış ve 
meçhul bir- semte hnreket etmi tir. 

~İ blk tarafından büyük lıjr fenı>r Ankara, nul'lar içindedir. Fener a - Turgu(llu yolunun jnsaatl bite '~ahuratla ku lul:ınıyor. Öğledt:n son- ler konmuştur. 
le aYJ tertip olunmuş, bu alay Soğuk- alayları t rtip edilmekte ve herkes I kıs.mı ile Manisa ı:ehir elekCğiniıı, Al BayezidJe muhtc11 m bir geçit res- A l 

UYtda ı .. tatiirkija annesinin mezannı balolara ko makt dır. ni~r halk parti i \'C C\i ı!n aAı.mn k 1 y~.pılmı.,. ır. VllS urya as· 

Dlakl 1'•nMı •• iki Vıtiba 
.,. ................................ !119 ...... ~Jlll!IU~P~""*'""'Ntiik*~R& .... fj 

ıahane ve zenş'in 

YENi SiNEMADA 
.... • ' .... ; 1 .... • 1 ~.. • • ' - ~, ~ • • • '. : ".' "' • \ 

~~· tzın.t, <le ilk defa 
KAH~AHA ŞA.lt.JPIYONLARI 

EL-HAROi H.A ~ BE 
R K ç E 1 GiDiYOR 

TAMAMİYLE RENKLİ MUAZZAM MACERA FlWt-

1< 0 R SANLAR GEMiSİ 
l'°QRK - 1NG1Ltz - ~KANSIZ karıılıklı Yudıın paktının ANKARA 

1' da imzalanma büyilk merasimi bütün tef errüatiyle 

c·._ .~t~ .... f. .. 9-.. ?L .. ~.~.~ .. r~~!.~~r.P.E!!~:~~ısı!.~L ................................. .. 
nartesi, Pazar, Paz rtesi 10 - 12 - 14,30 - 5,30 -- 9 da başlar. 1:1 Sair günler: 12 - 14,30 - 5,30 - 9 da ba!ılar. . -

Temsil ett'ği her yerde olduğu Jib' 
tstanbulda dn 100,000 kişinin görüp 
alkısladığı $ark fi mi: () M I T 

S.A~K{~I c Nee'dci Eıµel > Türk 
özlil A.:rap nr~ılı \ e ıınteressaı 

m~vıulu bir şahese.r 
Falim?en başka sahnede ŞARK REVÜ 
hfyetınde MıSJrlı rak\c~ ve muıa.11-

niye bı:.yım 
K t K 1 

t•rafından şark saziyle AraPÇ4 ve 

· rkçe şarkdu. $ark ~ A:raı> dans 
ve oyunlan. BUyük bir harika. tJMMV GÜLStJJt 

Oyun aaatları: 1 - 3 - ~ - 7 - 9 da .. 
Revü heyet' n~ Bn. KiKi bugün 7 ve 9,30 seansına iştirak etmektedir 

.Metro Jurnalde MILI~l ŞEFiMiZ iSMET /'tı.'ÔNÜniln huzurla
rınde Tr kvadn va ılaıı son maııenalar '<! aiı d nva hadisatı 

kerleri 
A!m-ınlara hi;ı 

t es' ·yorl ,...r 
Par's, 2!> (Radyo> - Alman orJ:.ı 

U?Jda harp e 1 n Av ıstuı a a kerler! 
Almanlar kar ı jWli \~ fakııt sônme 
bir d vet be mekterl;rıer. 
. Hunun s r. b;, Pol nya hm b nd 
~<:p Avusturya kı ı.~ıııın iJerı h.\tlar 

\k edilmcs'd'r. Bu yü1. len .\vustur 
nhlardan mür kh •p ulıı.ıı Grr.ç ala\' 

' .ıl'::c va harb'nc!r! t~man~erı ır.ahYol 
nuştur. 

Amerikanın Mosknva sefiri, Rus
ya hlikümeti nezrl'ııde teşebbüsatta 
bulunmak üzire hukumet;uden tali
mat .almı§tır. '3 •fir, vapurun esk1 mü 
rettebatiyle tema a gelmek istemişse 
de, mürettebatıu ueı·eda bulı.uıduiu.
nu an amaia muv ff ak olamamıp. 

Vapurun, şimdi kimler t raf ndu 
· dare ve tahrik ed 'ldiii mal tim ele .. 
ğildir. 

Amerika hükumeti Sovyet Ru ya 
hariciye komis rliği mil eşarlann. 
dan Potemkinin vapur hakkında ver• 
i'ii malumatı tatmi:ıkir bulıu&Dlli' 
ır. 

SENENlN iLK BVY T RK F L 

Bugün ELHAMRA Sinemaaındc 
Türk ıanatkirları, RejisörU, Tekni.aiyeni ve muaikiıinaalan 

tarafından yaratılan 

ALLAHJN CENNETi 
BAŞROLLERDE 

MÜNiR 'NTJREDDIN ._ HAZIM - F~RIHA TEVFiK 
BEHZA1' - HALiDE - MU~MMER - SAIT -

PA'R/HAN - HADi - SUA;VI - YASEMiN -
ve kı çük G 0 L S E R E N 

MUSİKİ KISl\tl: üstad bestekar 
SADETTiN KAYNA/{ - l>IUHLlS SABAHATTiN 

Tarafından b "fha!lc:" 'bu tihtı için ayet nefi olar k b teleneıı 
AŞKIN SESİ - AŞKIN tSTUtABJ - ASKIN ZAFERİ - DELi 

<'ıiYNüL \e mc hur SAÇLARl/t!~1 AK Dt1$TV şarkılarrnı diııliyecı9tsini:ıı 
Prugrtuna ilave olarak: TÜ~K - 1 GlL1Z - FRANSIZ paktııua An 

kar.Oa mutantan bır suret~ imzalanına!lt merasimi 
SBANSI.-AU: Her gün 14 -:-- 16,30 - 19 _,. 21,30 da başlar. 
C~ımarteşj ve Pazar gilnlerı 11.30da ucuz 1Al.-1( matineleri 

Devlet Hava yolları lz111ir acen
talığından: 

1 1 ı u.J9 tı.h ıiıinden itibaren mevsim dola) ısi) e tal yare yolcu ~ 
ferleri 1940 senesi ı.. _ __, ı a kr ... Iar t til edilecektir. 2::ı SO 



SU!fe 4 
= 

Makine ressamı 
aJın.acak 

•• umum mu· 
d •• ~ ......... 

u r ..:\:ı~t!~1~ en .. · 
' . . Falırik tlar 1 rıı;t, çiin a:-ıkel''iği11i ikmal eL11i~ ıı.nn~t mektı·l.ıi mezunu 
m<ildııt· r~.:;..ıtt•ı ı :duıacaktır. 3656 sayılı kanuna göre kendiler.ine ücret 
ver·ı cektir. T. lip olanların eıı geç 10 ikinciteşrin 939 gününe kaı:lı.r 
unıuııı müdiirliive müracaatları. 24 27 30 3904 

İfıhisar ar umun1 müdürlü-
ğ.ünaen: ~ 

ı- -· Şartname ve numunesi mucibince 2/10/ 939 tarihinde kapalı 
~ zarfla ihale olunamıyan 10 milyon aded bira şişesi kapsülü ye

. • niden pa-ı:nrlıkla eKsiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen lıerleli beher bin adedi 260 kuruş hesabiyle 26 bin 

lira ınu\:akkat teminatı 1950 liradır. 
· . S - Pazarlık 16/11/939 perşembe günü saat on dörtte Kabataşta 
frı levazım ve mübayeat şubesindeki alım komisyonunda yapıla -
r*"' .._. ' caktı r . 
( - Şartnnmeler her gün levazım şubesi veznesind~ı~ ve İzmir,. -:\n

kara baş müdürlüklerinden 130 kuruş mukabılınde alı~abılır. 
: ,5 - 1st.eklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve .:;aatta. yuzde 7,5 

-.?. güvenm-:? paralan ile birlikte yt'ıkarıda adı geçen komısyona gel-
meleri ilan olunur. 25 30 5 10 8ô9~ 13918 

ı---~~;,;.;..;~=-;,;,;m.--...;;;,;----.....~--~--~---
ızm ·r Emrazı sar ·ye hasta-t 

J nesi başhekimliğinden: 
l' lta!\tanenin yevmi ihtiyacından 1939 mali yılı nihayetine kullar ihti
. yaci olan aşağıda miktarı yazılı koyun eti eksiltmeye konn:wştur. Ş~rt_na: 
mesi hasbne baş hekimliğinde her gün görülebilir_. Bksıltme ~3 ıkıncı 
te.,rin 939 günü saat on birde Tepecikte emrazı sarıye ~astanesınde top
lanan komisyon huzurunda yapılacaktır. Muvakkat temınat ol~rak pa~a 
veya para maqiyetinde kıymetli evrak komisyonc~ alın:ıınıyac~gında.n ı~
t.ekliJerin ihale gününde evvel teminatlarını !zmır mal sandı gına -Yatır
maları lı1zımdır. 

~ 
Cinsi ı Muvakkat teminatı 

.J , 'ı Kuruş 

"' · Xoyun eti ~ ' 12915 
~ 24 30 6 11 
t t-- .... . ~ ... :;- • 

• 

8938 

Miktarı 
Kilo 

4100 

Tutan 
Kuruş 

172200 

T. iş Bankasının 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 

32,000 L i r a M Ü k a f ~ t 
•' KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 23 Ağustos, t Eylül, 1 ikinci te§rin t a-
rihlerinde çekilecektir. 

lKRArvlf YELER w44wg 

1 Adet 2000 liralık 2000 lira 
5 • 1000 .. 50JO " -
8 • 500 • 4000 .. 

16 • 250 • 4000 • -
60 • 100 • 6007 • 

95 • 50 - 4750 
" 

,, 
250 ,. 25 • - 6250 ,,,, 

435 32000 
.::casa f*Wtfi ıı wmw ffi*'Wt FM 1 

T. İş bankasına para yatırmak!u, ya: nız para Litirıktirmiş olmaz, ayni 
zam~nda talihinizi de denemi~ olursunuz. 

1 

T. C. Ziraat bankası 
~URULUŞ TA P.IHI 1888 

Sermay~i: 100,000,000 T ürk lirası Şu!H 
-,.. ·"" ve ajan adedi 262 

~ . . Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

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

az 60 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana ~öre ikramiye dağıtılacaktır: 

o& Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
4 c 600 c 2,000 c 
' c 250 c 1 ,000 c 

'40 c l 00 c 4.,000 c 
100 c 60 c 6 ,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c S,200 c. 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir . 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylill, l birincıkaııun, 1 mart ve 1 ha· 

ziran tarihlerinde çekilecektir • 
• 

(ANADOLTJ) 

Dikkat 

Hüseyin Hüsnü Uziş 

Pek büyük fedakarlıkl::ıria \:e yalnız 989 st'ncsi İzmir enternasyonal 
fuarına ait olmak üzere getirtmı:ğe murnffnk cılduğum 

Aıtf}eriltanan 
Simmons fabrikasının 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sandalya ile masala
rım saygılı müşterilerimin n.ız .. m dikkaUne arz eyledim. Arzu edilen meta
net zarafet \e rahatlığı ancak mezkur kal'yola ve somyularda bulunacağı 
ve fivat!:ınla hir bir zam olmadığım sav1tı11 mu;o;terilerime bilıiiridm. 

30 Tqriniev-Yel 1939 Pa.z,aneti 

~ Sperco vapur acentesi V. F. Henri Van Derz.e 
cADRtATICAı. SOC. AN. Dl VAPURLARIN HAREKET USTESI 

NAVIGAZIONE 
ADR1ATICA S. A. N. 

Galilea vapuru 26/ 10/939 tari - Amerikan Eksp, rt Lines, İne. 
hinde .li!llanımıza gelerek ~oğru Tri- Nevyork için 
yeste ıçın haerket e.d~cek~ır. .. , «EX1RtA~ vap. 30 ilkteıriıle do• 

(Seyahat mUddetı uç gundur.) ru bekleniyor 
. DlANA vapuru .30/~0/?39 tari - «~PORTER vap. Son teşrin b.,. 

hmde gelerek Adrıyahk lımanları - ıangıcına doğru bekleniyor 
na hareket edecektir. ' 

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

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

hinde gelerek ayni gün saat 17 de 
Pire, Brindizi, Venedik ve Triyeste
ye hareket edecektir. 

!-'OLSENA vapuru 6/ 11/939 tari
hiııd • c feı'ek Adriyatik limanlarına 
hareket 1;;dtcektir. 

C1IJC1A motörü 7 /11/939 t ari -
hinde limanımıza gelerek Cenova 
ve Marailyaya hareket -edecektir. 

GALlLEA vapur u 10/ 11/ 989 ta
r inhinde gelerek doğru Triyesteye 
gid ecektir. (Seyahat müddeti üç 
gündür .) 

Ecitto motörü l 7~11-939 tar ihin
de gelerek ayni gün saat 17 de Pire, 
Brindizi, Venedik, ve Triyesteye ha
reket edecektir . 

İT ALIA S. A. N. 
NEPTUN1A motörü 19/ 11/ 939 ta

i rihinde Triyesteden cenubi Amer ika 
limanlarına hareket edecektir . 

Not: Ahvali hatıra dolayısiyle 
navlun ve hareket tarihlerinin kat'i 
olmadığını ve bunların hiç bir ihba
ra lüzum olmaksızın değişe bilir ol
duğunu ve bu husustan dolayı acen
teye bir mesuliyet terettüp etmiye • 
ceğini muhterem yükleyicilerin kayıt 
ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cumhuri
yet caddesinde Fratelli Sperco va
pur acentesine müracaat edilmesi. 

Telefon: 2004 • 2005 

ARMEMENT DEPPE, ANVEBS 
Anvera için 

«ESP AGNE> vap. Son teşrin-Pat~• 
gıcında bekleniyor. 

D. T. R. T. 
Tuna limanları için 
cDUNA> Mot. 16 soıı tefrinde bele 

!eniyor. 
cKASSA> mot. Son tefrin.·aoıalarm 

da bekleniyor. · 

Senice Maritiıu · R..-am . . 
Köıtence Kalaı •• 1'1ana limanlan 

için. 
cOİTUZ> vap. 2 son teşıine dol• 

r u bekleniyor. 

Ste. Commerciale BuJsare de Na
visation a vapeur 

Haifa lakenderiye Ye Port Sait İ,çia 
cVARNA> vap. hemen hemen li"ek 

lenmektedir . 

Vapurlann is:m ve ta'!ihleri -haJt• 
landa h iç bir taahhltd alınamaz. 

TELEFON: 2007 • 2008 

Olivier ve şürekası 
Limited. 

VAPUR ACENT ASI 
Atatürk caddesi Rees binası · · 
Tel. 2443 

Lcmdra ve Liverpol hatları içln 
piyasanın ihtiyacına göre vapur lM'l• 
nıız sefer yapacaklardır . 

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

Alsancak 
1stasyonu Karşısında Yeni Açılan 

--EGE-. 
Hususi H ..,,stahanesi 

H~r müstE:riyi tatmin edecek şekilde ,:. ..,rli kı.>ryola çeşitleri ve gayet lilks 
tı.vn.ıpa çocuk araLaları dahi bu1Lıııur. ' S AHİB İ 

· ı.:AOiLBf~:...ı lzmir Yenikavaflar çar~ı~ı 29 - 36 numarada s :n.!"lons karyola satış yeri 

1-lü~evin Hiisnfı U~is 
:.... .ı . 

fır1 Ü (~ E l l i · T 

..:4.li Rıza Evcim 
Jzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı N o. 31 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve san'at icaplanna 
~öre yapıhr . 

Bank=..lara mahf.us 4iritli ve vidalı defter ve dosyalan 
an:;cak mücellit / .. Lİ RfZ A müessesesinde yapılmaktadır 

Siparis üzerine lüks albümler yapılır. 
Mtie-qses,..•1İn sİaTı s<!vbrfl!ık. R"Üz ... IJik ve sürattır. 

1 21 ıemu. fff±SAJ AR+iMRJ'-fiJiM± tLA 

• 

'81&1 ' 2E1 ""1i1C*tmM O!'X.....,, t''ftMr77 P Rl.-&!AA 4 

Umumi mağazalar T. A. Ş. 
lznıir sııbesinden: 

' Şfrkı>tinıizin izmir şubesi İkincikordonda 84 numaralı b inada açıl-
mıstır. 

İler nevi ticari Ye zira} eşyayı şimdilik serbest depo ~tıretiyle ve en 

1
-~üsait şeraitle arziyelerimize kabul edeceğimizi sayın tüccara bildiri~ 
rız. . 

Alakadar miiessesatın bu hu<1usta her türlü tafsilatı mesai saatleri da 
:hilinde şubemiz muamelat servisinden alabileceklerini arzederiz. 
1 5 9 l~ 16 Hl 2~ 26 30 3668 

A nkarapalas 
lok anta ve Pastahanesi 

En milşki.ilpesendleri tatmin edecek derecede mükemmel olan lokan
ta ve pastahanemiz lıir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
ti ile beraber fiatleri ü•hminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim münase
betiyle en temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede-

. cek 'zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 
I __ IBRAHIM ŞENNUR 

Türkiye iş bankasından: 
Ölü Kesreli Ali Rızanın tahtı tasar rufunda iken icraen bankamıza in

tikal eden ve halen ba tapu bankamızın mülkiyet ve taaarrufu altınd~ 
bulunan izmirin Karacadağ mevkiinde Çapar Gölü nam mahalde kain ta
pu kaydına göre altı yüz dönüm karşılığı elli bes hektar ve bin dörvt YÜZ 

metre murabbaı rnesahasında tarla ve göl yatağı müzayede ile satıhga çı
karılmıstır. 

Arttırma muamelesi 20 teşrinisani 1939 tarihine rastlıyan pazar~si 
günü saat 15 de bankamızın izmirde bir!ncikordondaki binsında ve. şube 
müdürlüğtlnde olbaptaki müzayede şartnamesinde yazılı esaslar daıresin 
de yapılacak ve en çok artırana ihale edilecektir. 

ı\rnzayedeye girmek istiyenlerin arttıracakları bedelin yüzde onu nisbe
tinde teminat akçesi yatırmaları lazımdır. . 

Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve satış şartları hakkında marn.
mat almak istiyenlerin her gün bankamıza müracaatları ve arttırmaya 
girmek istiyenlerin yukarıda gösterilen gün ve saatte bankaya gelmeleri 
lüıunıu ilan olumıı·. 

3Q 31 ~ 2 8 9 10 11 17 18 i~ 20 

1 

lzmirin e n büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek \i:ı:ere 
hazırlanan ve her lü rlü fenni tekamülit, konförü ve kalorife r, ront 
ken ve etektr ik teda vileriyle müceh hez olan Eıe hu-auıi haılaneai 
A lsanc ak istasyon karıısmda açılmıştır. 

Per ~uheye a id hastalar kahul ve mütehaasısları tarafından te • 
davi edilir • 

l't1üessesede her zaman Doktor bulunur · 
Fiatlar iki liradan başlar . 

Fakir hastalar için her g ün sabahJarı muhtelif 
şube~ere ait po11k inik de yapı' acaktır. 

TELEFON: 2918 

J.Jo • .,_cor 

Bakteryolog 
A. J( emal Tonay 
llcll.tııpea. ulam hast.ah klu 
~ 

(Verem ve saire ) 
B..naNmc poli. ~ ,.... 

1mu!a 7•T 

T eJefon: 4115 

·---------ı!~~--------~---Do k tor 

M. Şevki Uğur 
Bir1nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 8286 

Hasta larını sabahtan itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. 

, 
,, .. . . ~~~ Q 

~ 

1 EH ~ ~ ~ ; 

·------------~~--~~------! Asabiye Mü.tahasıısı 

.Dr. Cahit Tıiner 
1 Her gün saat 3 ten aoma Şam. 
. lı sokak ( Üçüncü beyler) No. 19 
; da hasta k a bul ve tedaYi eder • 

Elektrik tedaviler i tatbik eder: 

Tel: 3559 

- Operatör----a 
Cevdet Mustafa : 

CÖNENDEN 

Heml~ket hastanesi ba§ta~fbl 

2 inci Beyler ıokak furwa karşım 

No. 2& 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

Menıleket haatabaneaf operat&-1 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı Ja
k:nyon apartmanında kabul eder. 

Telefon: 3537 

f\t1akine Tamir hanesi 
işi g ününde tes.;im etmeği prensip edinen ve bu· 

·ıunla iffhar eden bfr rnüessesed"r · 
1 Kestane ·paza.11 demircile; 67 - 69 T t>lefon: 8993 · .. ~ı-. 
~iıtttiıiitiilia?5'1a~-iiı1<rclt~~~ıi-11t;-iıCiCjiiiii•··il~iasilııihllliwiılİıİ=iM,.&:;ı~ ... ii"it,j•~iiiızi•' ····=ııııi·r· "ılwww•auı-llllİll ___ .ı'· .. ·a .. ""'a11•• 

' 


