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lngiliz Tayyareleri Mussolini 
Umumi harpte bile İngiliz 
ve Fransız taraftarı idi 

Almanya~a Uçmuşlar Ve Resimler Almışlardır Roma, 15 (Radyo) - Mussolini J ) p k t k k .., 
tarafından tesis olunan Populo D'İta1 apOD ar' a UYI ya 3S er ÇI armaga 

Cephede Büyük Bir Fa
aliyet Bekleniyor 

ya gazetesi, bugün yirmibeş yaşına b J d } H J k h . . d 
girmiştir. Bu münasebetle yazılan aş a ) ar• a eyecan IÇID e 

Almanlar, harbın inkişaf etmemesinden dolayı gittikçe 
artan bir asabiyet içinde kıvranıyorlar 

bir başmakalede; umumi harbin de
vamı esnasında bile M:ussolininin , 
İtalyanın İngiltere ve Fransa ile be
raber harbe girmesi lüzumunu te -
barüz ettirdiği kaydolunmaktadır. 

-=*=-
Rus kuvvetleri 

Litvanyada yerleşiyor 
Paris, 15 (Radyo) - Sovyet Rus-

ya - Litvanya yardım anlaşması mu
cibince dünden itibaren Sovyet kuv
vetleri, Litvanya topraklarında ka -
rarlaştırılan üslere yerleşmeğe baş -
lamışlardır. Bugün topcu kuvvetleri 
Litvanya cenubunda Aliposn gel -
mişlerdir. Buraya 4500 Rus askeri ge japon askerleri .. 
lecek ve garnizon halinde kalacak - Tokyo, 15 (Radyo) - japonlar Pa- Bunun üzerine japon kumandanlıfı 
tır. kuyu havalisine asker çıkarmağa baş- tarafından neşredilen bir beyanname-

Kanuas civarına da motörlü birl~k laınışlardır. Halk heyecana düşmüş- de, ecnebi devletler tebaalarına do-
ler ve süvari kıtaları yerleşecektır. tür. kunulmıyacağı bildirilmiştir. 
Asıl büyük kuvvet Vilme civarına 

gelecek .ve orada kalacaktır. Bu, bir 
· fırkadır. Litvanyanın muhtelif yerle

rinde bulunacak Sovyet kuvvetleri 
yekunu yirmi bin kişi olacaktır. 

---:::=+=-

Çember/ayn 
tngi lizler taraf andan düşürülen bir Alman tayyareşi Tamam en iyileşmiş gibidir 

Paris, 15 (Radyo)'-Havas ajan - ne rağmen İngiliz tayyarecileri fev - oksijen cihazlarını kullanmışlardır. 
sı askeri vaziyet hakkında şu tafsi - kalade muvaffak olmuş, Alman şehir Bu uçuşlardan her birinde en az 1300 
latı veriyor: ve limanlarının, askeri harekatın kilometre mesafe katolunmuştur. 

Dün havanın fena olması yüzün - yüzlerce resmini almışlardır. 16 tay. Paris, 15 (Radyo) - Garp cephe 
den hava faaliyeti olmamış, yalnız yare meydanı ile Emden ve Ham - sinde bu hafta içinde büyük bir faa-
karada cüz'i kuvvetlerle bir kaç ke-- burg liman ve şehirlerinin de resim- liyet beklenmektedir. 
şif hareketi görülmüştüı'. Bu keşif leri tamamen alınmıştır. Havanın Amsterdam, 15 (Radyo) _ Al -
hareketlerine en ziyade Sarın garp gayri müsaid olmasına t"ağmcn · İn - manların, harp here ketlerinin inki -
havalisi ve Orental sahne olmuştur. giliz tayyarecileri, fevkalade yüksek şaf etmemesinden doİayı gittikçe bir 
Askeri harekat, Sarın Bitsin ve Ri - ten uçarak ve zaman zaman derine asabiyet içinde kıvrandıkları Berlin
Henburg arasında vojlarda keşif fa - dalarak bu keşifleri yaptıkları sıradn den haber .veriliyor. 
aliyetini haber vermektedir. Bu iti- -=oo--------
barla muharebenin, cephenin diğer 
taraftarına intikal etmesi çok muhte
meldir. Son hafta zarfında İngiliz ha 
va kuvvetler!. Almanyanın hrnhte -
lif kısımları üzerinde geniş uçuşlar 
yapmış ve keşiflerde bulunmuşlardır. 
Alman avcı tayyarelerinin faaliyeti-

(' "'\ 

ltigiltere-FrcinSa 
M. Çemberlayn 

Londra, 15 (Radyo) - Başvekil 

1 TEBLİÖLER 1 
Paris, 15 (Radyo) - 145 numa

ralı resmi tebliğ: 

Arasında mali ~e iktisadi cephede 
tam bir ber~berlik vardır Nevil Çemberlayn, tamamen iyileşmiş 

ve muğlak meselelerdeki vukufun - gföidir. Bugün, ikametgahında topla

Gece, mutedil bazı faaliyetler mü-
şahede edilmiştir. 

Paris, 15 (Radyo) -146 numara-
lı resmi tebliğ : 

Bugün, ileri karakol temasları ve 
.mevzii top faaliyeti olmuştur. 

---®*00....._ __ 

dan dolayı hayran olduğunu kay - nan kabineye riyaset etmiştir. 
dettikten sonra nazi şefleriJl!n Av - · 00000 

rupay~ evvel emirde tethişle sonra 
da tankla tahakküm etmekten başka 
bir hedefleri olmadığını bildirmiş ve 
demiştir ki: 

Demokrasi 
kazanıyor 

Londra, 15 (A.A.) - Evening 
İşte bunu niçindir ki yıllardan be ~ 

ri kudretli bir tayyare ve tank ordu
su vücuda getirilmesi lüzumunu kay- Standard gazetesi «iemokrasi kaza,.. 
dediyorum. İki sene evvel Almanya - n~yor> başlıklı ba~ makalesinde uzun 

Almanya dan döndüğüm zaman vatandaşları- bır makale neşredıyor. Bu baş maka-
ma şöyle demiştim : lede hul~satan den.ili~or .ki: .. 

Çekleri kandırmağa Acele ediniz. ve silahlanınız . Da_ - Nıhayet nazı zıhnıyetının .kalın 
çalışıyor ha şimdiden kanlı olmıyan bir harbe zırhını deldik. Büyük de~okrasıler~.n 

P 
· 15 (D-d ) H A ' girmiş bulunuyoruz. Ve şimdi harp zaman zaman yaptıkları fütuhata goz 

arıs, "'wı. yo - avas Jan- mar k B . , 1 v ·1 
it Slovakyanın merkezi olan Bratis- halindeyiz. Ve size şöyle diyorum: yu a rıta~ya . ımparator ugu 

1
: 

la b'ld' ·. . . . Düşmanımız müthiştir Hararetli Fransa cumhurıyetıne muvaffakıyetlı 
vdan ı ırıhü70kr :. . d . Sır Con Sımon hazırlıklar yapıyor İstif ~dil etmesi - bir meydan okuyacak hale gelmelerine 

Almanya umetı Prag a ve cı- · ~ · ·· ·t v 

1 Ç ki
' . d Londra 15 (A.A) - Fransız ma - ni bilir:3ek zaman bizimle müttefiktir musaı davranacagını sandılar. Ve ay-

•arında bu unan e erın Londra a- . 1 d ı · . . · ı k d' k · · · t 1 ş· k• . f . .t ' hye nazırı Paul Reynau ngılzı rad Alman mılletine zorla tahmil edilen arca en ı endılerını aldat ı ar. ım-
.,ı ~ek hükilkkm~lınıd aknımç akmalardı ve yosunda verdiği bir nutukta İngiltere fedakarlıktan üstün bir fedakarlığa di artık Hitler hakikati keşfetti. Kra1i-
rarıste teşe u e ece e or usu İ . ·ı .. t çe Vilh 1 · ·1 Kr Le Jd 
11 

.. . . k"' .. k .k . ye ngıliz maliye nazırı ı e muş erek katlanmaklığımız lazımdır Diişma _ e mına ı e al opo un sulh 
e mucadele ıçın uçu mı yasta bır . . di db' 1 · ·· ·· b' · · teklifin d'W · t H"tl h ~k ordusu teşkil etmeleri takdirinde :tctısald' v~e. mal.i te s!r erı g~.rutşr::ıd~- nımız ızım ~endisi kadar fedakarlık halde selhver ıgı ckevf~'pt ah t ı der er 

-----=OOı=-----

Rusya -Finlandiya 
Halk, sükunet ve emniyet icinde • 

neticeye intizar ediyor 
Helsinki, 15 (A.A) - t.1illt mü - murahhaslarının avdeti halkın mane

dafaa için çıkarılan elli milyon mark viyatı üzerinde müessir olmamıştır.' 
!ık istikraz tahvilleri tayin edilen Halk sükunet ve emniyetle neticeyi 
müddetten çok evvel satılmıştır. Mil- beklemektedir. Hükumet merkezin. 
li müdafaa için satılan tahvilJerin ve den tahliye edilen bir çok kimseler 
toplanan ianenin şimdiye k:ıdar yüz avdet etmekte iseler de hükumet ma
milyon Finlandiya Markına baliğ ol- kamları bunları geldikleri yerlere 
duğu zannedilmektedir. Bazı şayi - dönmeğe davet eylemektedir. 
alarm hilafına olarak Finlandiya - Devamı 3 ncü Sahifede -

-----=OO~-----

Lord Çörçil 
lngiliz vapurlarının niçin kafile ha

linde seyir ettiklerini izah etti 
·----..-"'-··-......... ,-~--

..., ... 
8 

.. d t tak ge ge ıgını ve John ımona gos er ı- yapamıyacagımıza kanidir Fakat al- u un anca u u a ın an vaz 
4eşen a.razısını u e rnın asından . · tt · t·~ · t k · · · ··mk· . k ı· 

1 
ği gi.ızel kabulden dolayı mınne ar - Devamı 3 ncü .Sahifede _ geç ıgı a dırde tesısı mu ihı olaca-

•Yırarak. ı~de ey~e~e sure ıy e Çe~ 0~ ğını idrak etmiş olsa gerektir. Nazi Kafile halinde seyahat eden İngiliz gemileri .. 
llrotektor~ ıdare~~n~ tam bir muhtarı- h rejimi fütuhata istinad ettiğine göre Londra, 15 (Radyo) - İngiliz har- ve Oseanlarda faaliyetlerinin önüne 

Jete tebdıl edecegını ve bu sure:~e ~uh Alman ta şı· datı Hitler Polonya Çekoslovakya ve A- biye nazın, Lord Çörçil İngiliz va - geçilmesi kolaylaşacağını da ilave 
~r bir Çekis~n. teş~il eyliyecegını bü- vusturya milletİerinin hürriyetini iade purlarının denizlerde kafile halinde etmiştir. 

n Qeklere bildırmıştir. etmektense harbe devamı tercih eyle- seyirleri münasebetiyle serdedilen *---
0000 - mektedir. Yani Hitler rejiminin mab- tenkidlere cevap vererek şimdi~·e ka M•• . " . . 

Belçika Kralı uollanda hu··ku"metı·nı· mukabı·ı te·J. kOmiyeti şarttır. Zira bu bir diktatör- dar bu usul ile seyris?f.e~ eden 3070 unıh had!sesı 
n~ a· lük rejimidir. Biz bu vaziyetten mem- vapurdan yal\llZ yedısının batmla -

1 

fngiliz sefirile konuştu b nun olmalıyız . Çünkü Almanyanm za- bildiğini, . d~ğerl?r~ni~ tayin olunan Kur banlar sekize baliğ oldu 
I irler almag., a sevketmi$lİr afı bizim kuvvetimizdir. yerlere gıttıklerını soylemiştir. Ka- 11.ı·· "h 15 (R d. ) B' 

Brüksel, 15 (Radyo) - Belçika nada tayyarelerinin bir kaç yüz met- ~ ~· uı:ı ' a .> 
0 

- ırahane 
1 lcraıı Leopold, bugün ingiliz sefirini Amsterdam, 15 (A.A.) - Bazı ham eylemektedir. Halbuki daha ev- * re alçaktan deniz üzerinde uçarak hadısesınde yaralanan nazi zabitlerin-

lcabul etmiş ve uzun müddet konuşmuş Ho11anda gazeteleri hükümeti, aldığı vel halk ~ü~ük bir sükünet içinde ya- Empero zırhlısı düşman denizaltılarının keşfi için den Şmaydel, bugün hastanede öl -
tur. Bu konuşmanın, umum! vaziyetle askeri tedbirlerle memleketin her ta- şamakta ıdı. Ecnebi müşahitlere göre Cenova, 15 (Radyo) - Empero yardım ettiklerini, bu surcth Alman müştür. Bu suretle hadise kurbanları 
alikadar olduiu :zannediliyor. rafında korku uyandırmış olmakla it- - Devamı 3 üncü aahifede - zırhlısı, bua-ün denize indirilmiştir. denizaltılannın Amerika c· rmda k' ilik lmu.ıdıu!.---~--~--
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Bir katil 
Üc sene sonra İzmirde 

tutuldu Hit er, asla boyun 
istemiyor 

Köy okulları 1 

eğmek 
Maarif Vekdleti yeni bir çalışma 

programı hazırladı 

•••ISLAM TARiHi~••••••••••• oldu ve Ebu Talibi seçti. ise de kendisini tanıhnca azad edil- kabristanını andırıyordu. Tanın baba«ına geçmi~tir.) 
. ş ş ı. u a ıp Ebu Talip, ıraderzadec;;ine karşı , 

1 
Dh.•erek Cenabı Hakka hamdet - miştir Artık avdet ba lamı t Eb T l' b' 

Hz. Muhammed. 
ıtikten sonra çocuğu çağırdı. Yüzünü Abdülmuttalibin cenaze merasimi mütemadiyen göz yaşı akıtan yeğen' ıynen bab~sının tatbik ettiğj mı.ıa-
gözünü öptü, boynunu kokladı Vf çok parlak oldu .. Çünkü Kureyşin bu Muhammedin (S. L. A. M,) elmder lıeleyi tatbık ediyordu . .Kendi çocuk. 
sonra: ihtiyar şahsiyeti, fazileti, kahraman- tuttu. Onu öpüp koklıyarak teselliyt.. 'arı; Resulü Ekrem olmayınca sof-

YAZA 
a.r •• M. A vhanl/9m • - Al Ya Ebu Talip -dedi- hafidi- lığı ile herkesi kendisine sevdirmiş- başladı... ·raya oturrnazJar<lı. Ebu Talip de ha-

l'Y< T ••••• mi Allaha ve sana emanet ediyo - iti. Ondan memnun olmıyanlar he - Hazret Muhammedin, Ebu Talip ı;~za, öyle hareket ederdi. Sofranın 
ler. Hazret Abdülmuttalip, bafidini rumÇ. v k a· r 1 ~I men hemen yok gibi idi. ~linde kalmasında çok büyük bir hm 1.ıereket ve meymenetini getiren Re-

Hazret Abdülmuttaıı·p ,· ıatagvında .. v .. b t kta . . . kt' ocugu en ı e ıy e og una tes - O giln Mekke çarşılarında hayat et olmuştu. Çünkü Ebu Talip, :kon- ~ulü Ekremdi. Bilhassa .evde sil..J ı'çi-gogsune ası n sonra 4çını çe ı: 1. tt' ,.1 .. t k'b b't b' h 1 u ~ 
kımıldadı. _ Yavrum -dedi- bak artık ihtı _ ım e 1·v . .n u ea ·ı en . 1 kaµ ır a - ve hareket kalmamıştı. Herkes; Ab - disini fazla seviyordu. İyi kalbH leeeği zaman evvela Hazret Muham .. 

de yatagına uzandı. Bır aç gUn son 1 't · l' m d _Oğlum -dedi- gerçe sen ..Mubam yar oldum, hastalandım ve yatağa dü muttalibin cenazesine gı mış ı. rahim, adil, terbiyeli ve faziletkar e içer ve diğerleri kendisini takip 

d
. . . d .. k . . N d . ra idi. Ecel onu götürmfü~tü. d ld n cd 1 a· rne ın vesavetıne hepsın en dah:ı du~me üzercyım. ere e ı~c hay:ıt- T 'hA k 

1 
' l Ccnza kendi evinden kal ırı ı. u bir zattı. Hatta şarabın menedildiği er er ı. 

A . . ~ . . . .. ~ ar. ı ayıt ara nazaran· ranı·ı Eh lanksın. Fakat hepımızın de gon - tan ayrılıyorum. Sen yalnız kalacak- , 
1 1 

t a· t' ·l . f' . .' kesif kalabalık arasında ağlıyarak ve lslam dininin henüz inkişaf etme- u. Talibin diğer bir adeti daha 
1 

. . h 1 . . b' k d İ 1 H . . . . , .ıc a e ve ıraye lJ e maru ı:ılan hu- d k v d UnUn oş o ma:;ı ıçın ır ·erre e sın. şte amca arın... angısmı ı::ıt - .. T • • yaya giden bir çocuk var ı... diği o devirde bile şarap içme ten ar ı. 
çocutun kendisine soralım, onun re- yorsan göster de o seni büylitsün ve kumdarı Nuşırevanı Adıl de n.rni se- Bu çocuk Resulü Ekrem idi.. kendisini temamen uzak tutmuştu. Geceleri, mutlaka onunla beraber 
yini alalım... Rafidin kimi isterse himaye etsin yavrum.. ne i~incle ölmüş ve oğlu Hürmüz Dedesinin vefatına ve aynlığına Şarap içmenin sıhht mazeretlerin - yatardı ve sokağa çıktığı zam.an da 
hamisi, mürebbisi o olsun., Resulü Ekrem çok sevdiği dedesi- hükümdarlık tahtına geçmişti!'. tahammül edememiş, hıçlora hıçkı - den ve tevlid ettiği sarhoşluğun neti- onu yanından ayırmazdı. .. 

Bu teklif çok adilane ve yel'inde nin ağzından dökülen bu ıııözleri bH- BuRdan başk~ meşhur arap ~airı ra ağlıyordu. Cenaze bu bi.iyiik ka - celerinden bahsetrni,Şti. -Devam edecek-
idi. Hep~i de; yük bir teessürle dinledi ve sı:>nra ·<O- Hatem Tayin vefatı da ayni seneye file.nin on:ası~da ve merasimi ~ı~b<1u- . Kureyş~n ~iye.seti ve bu . riynsete lllllllllRHHmlHIHlllRftHUlllnlRHH11llllllll 

- Peki baba!... şarak; karşıki s dirde oturan am - isabet -0der. Hatem Tay şecaatı. sa ıle şeh.r cıvarında Hacım ctayınm aıd olan ımtıy:ızlar ve vnzıfeler de . n 
Dediler. Resulü Ekrem dL5ar1da cası Ebu Tnlibin bo;rnuna nrıldı ve merdliği Ye bilhas~a sehaveti ile ma- dibine getirildi ve ebediyete tevdi artık Ebu Talibe geçrniş bulurouyor- H zmetçi aranıyor 

• 
-45-

bulunuyordu. Dedesi: kucağına oturdu: ruf bir şahs;yetti... Hatta lm zatın kılındı.. du. İyi bir m~ssesede temizlik işlerin• 
- Hafidimi çakırın! - Bu amcamı isterim.. kerimesi; bilahare Hazret Pe~rgam- Abdülmuttalibin dedesi maruf (Diğer bir rivayete nazaran, ri - de çalışacak bir kadına ihtiyaç war· 
Pedi. Dı~n.rı çıktılar. Al'tık tam İhtiyar dede kendi kendine: berin idare ettiği bir muharch~rlc Kusey-yin 'mezarı da orada hu 'unn - ya~et Ye imtiyazlar, gene :..yni ~i1Hi~ ıdır. Taliplerin Kemer:ıltı caddesinds 

sekiz yaşında olan hafidini ıı:atirdı • - Çok §ilktir yarabbi, istediiim 1 Beni Tay efradı arasına esir düşmüş, yordu. Burası hemen hemc11 bir ail~ lenin diğer bir §ULeıi olan Ebu $uf- Sıhhat eczahanesine milracaatla.rı .. 

• 



I 

16 Teşriniıınni 1939 Perşembe (ANAPOLU) ( SAHİFE: 'Si 

A.man tahşidatı Ticaret vekilimiz ı.:atan ve batırılan 
-Sa ~•rafı tinci aahifedi- Af t '- 1 "([ • T 

Fransız gazeteleri 
Bitlerin son hareket· lI ), a h"·k·· .: . <l. d.. .. :nanvanın eR ... ı erı vapur 

1
ar o ran :ı u · me.,.m ~n ışe~·.e uşu-

ren ep1e:r şanl!ırdU': ha.~kındaki /ıaher/eri Paris, 15 (Rndy-0) Kereste /eri etrafında Uzan 
ı - Hollanda hududunda Alman l J yüklü Yano es \'e kömür yüklü Lida l l 

kıtalarının hareketi, ya an lYOT ndındaki Fiııland:iya bandıralı 1·a- maka e/er yazıyor QT 

BayramF .Müsa 
., 

Altay, Nc~zil/iye, Uçok ta Ma-
nisava galip f ıe!Ji!e~ 2 - Nazi partisinin 1.>üyük lıir fa- Atina, rn (Radyo) - Türkiye ti- purlar, .bugün Baltık d-enizinde Al - Paris, 15 (Radyo) - Fransız ga.-

ali.Jet gösternıesi. cııret \'ekili Nazmi 1'opçuoğlu, A1man- man tahtelbahirleri tarafından ba - zeteled, hükümdarlara verilen cevap Nazilli, (Hususi muhabirimiz - gayret :mrfetnı~ş. fakat Alt: mDda-
Diplomatik mahfcllerde söylendi- yanın, «<~ering u uliine aykırı teklifle?"- tırılmışlardır. münasebetiyle B. Hit.ler aleyhinde çok elen) - Bayıramın birinci günü, bir faa ·ının J erincl müdahale · ı ya-

ğinf! gö.r.e Hollanda hududu cirnrmda ele bulunduğu hak1nndaki haberleri Loııdra, 16 (Radyo) - Porikpo. şiddetli ııreşriyat yapmaktadırlar. Pöti maç için şehrimize gelen Altay takı- pılmasına mani olmuştur. ~ . · r Al 
bulunan Alman .k.ıtalal'l Ilctllanda ıiçin yalanlamıştır. adındaki 2216 tonluk Yunan vapu- Pariziyen gazetesinde Leon Bnı·g, B. mı sah günü Nazilli takımı ile karşı- tay takımı ise tecr.iibesi ~.· ·ade 
daimi bir tehlike teşkil .etmektediı'. Le br U il ru, !:ıgmz sa11i11erinde batmış ve 22 Hitlerin geniş propagandasından bah- ]aşmış ve mi afir takım güzel bir o - yakaladığı fırsatların yüzde e'kseni-
Faknt Hollanda nazi ıp:u-tisi ciddi bir kiş;den jbaret olan mfirettebn.ti kur - sederCk diyor ki: yun dan :;onra takımımızı 0-3 golle ni iyi kullanmış ve bı:. · ı~ tle 0-3 
tehlike addedilmemektedir. Hinihacet- D f · 1 b tarılmıştır. - İki hükümdar Hitlerin bu hare- yenmiştir. Spor sahası ~eyircilerle galip olarak sahadaı . ·r• ı · ır. :Mi-
te "kolayca bu partinin hakkından gel- G f tOpt ar atar ya· Londra, 15 (Radyo) - Hollanua ketinde cinayetlere devam etmek kara dolmuştu. Gerek birinci devrede ve safir Altya kafilesi gece treııle lzmi. 
tnek mümkündür. Hudud civaruıdaki /arın l tef ti S /()•ti bandıralı 150 tonluk Sta-:e adındaki rını görmüşlerdir. Şimdiye kadar hep gerekse ikinci devre . 'azilli takımı re hareket etmiş ve istasyonda -:por-
şehir ve kasabalardan ~elen ha.lk yer- Paris, Hi (Radyo~ _:: Cumhurrei- vapur, bugün mainlere çarparak hat. tarruz edeıı Almanra, yarın Hollanda mağlübiyeti tahfif etmek için azami cular tarafından uğurlanmıştır. 
lerine ıdöıunektediı·. ·i Lebruıı, refakatinde Pari~ mub!l- mıştır. rıltirettebatı kurtadmıı:;tır. ve Belçikaya taarruz ~ttiği takdirde 

0 
Manisa, (Hususi muhabirimiz -

~yi nnber alan mahfillerde Amerika fızı general Irernig o!duğu halde )JU • Brüksel. 15 (Radyo) -:- Be!ga a- düny:ı, hep eski r..,, . ., rlevam edegel- A k r ,,,, ,,... . ~) - 'Üçok takımı, bayramın ikin 
sefirinin .kraliçe Vilhelmina tarafm- ün dafi toplar bntaryalal'ını tefticı Jansı; Arneldo adında bır Norv~~ ·ı·ğ-!ni gJrcrnl:t:.·. Avrupada çekilmez 0 ara -~·-·~. ci gü11ü bir maç için şehrimize gel -
dan kııbulfine dalı- ;resmi malUmat me1• eylemiştir. • vapurunun, bir Alm::ın tahtelbahırı bir hayatın u .. şlıyacağını anhyacak - A k t k fı t • mış ve l\Ianisanın Yıldırım 

3
por ta -

cud değildir. Fakat sefir, Ruzveltin tarafından batırıldığını yazıyor. !ardır. n G ra a lml ~ an kımı ile kar5:ılaşmı§tır . .Maç bay.rama 

bir mesajını bam'il ok1u.ğu için mez- EcnPbiıer H" dl. ler Hit!er nazarında Polonyada ve da- bul !'ı.u." .. - itbıi vendi tesadüf ettiğinden saha .seyircilerle 
kar mahfellerde bu ziyarete büyük bir 1 • 1 n l ge Il Ç ha evvel Çekoslovakyada katledik"l A k 

16 
(lfus ·") _ Ankara _ dolmuştu. Misafir ta'kım birinci dev 

ehemmiyet atfedilmektedir. Ayni mah- Vtf nadan çıkarılıyor Londra, 15 (Radyo)_ Hindistan- kadın ve çocukların akan kanı el,em- L~~ıı~u~~·uhtelit ta~~~ları arasında- r~de .ral,"bini ~·orma~ için tedafüi 
fenerde Jr6'11anda~'1l Lir tecaviiz veya Korno, l5 (Radyo) - Litvanya <lan tayyarecilik öğrenmek üzere ge- miyetsizdir. A\•usturya ve Çekoslo\'ak- ki maç bugün 

19 
mayıs saha:;ında ~·a- bıı: ~ıstem _takıp etmış ve bu. suretle 

tazyik vukuunda bu memleketin Ame- hükümeti, bugün neşrettiği bir tel>- len gençler, kısmen Irakta ve kısmen ya ve Polonyada tethiş kamplarında pılmıştır. Hava .güzel olduğu iç.in bu S?ı.dın. a:tıgı t~k r"1l.., devreyı. O - l 
rika hüküroetinin fili S€mpatisinden 'iğde, ecnebi tebaalarının, derhal Vil- de Mısırda tatim göreceklerdir. Bu - \'e hapishanelerde akıttığı ve akıtmak- h~·ecanlı milsabnka kalabalık bir sc- bıbrmıştı.r. 1k ncı ~ene, İzmır takı-
tarnarni;-Je .emin olabilec~i söylenmek nayı terk etmelerini bildirmi§tir. ııun sebebi, bu yerlerin ıklimce daha ta devam ettiği .kanların hesapsız ka- yirci kütlesi önünıltı 'cere,yan etmi§, ne... mının faık oyunu ıle b~şlamış, Üçok 
tc ve Amerika sefiri taııafmda:o y.a- K . R N mUsait olmasıdır. lacağını ümit ediyor. Hitler, yalnız ticede Ankara takımı 

0
_
1 

galip gelmiş takımı bu devrede yedı gol daha a 
ı>ılan ziyaretin •.azir.et.teki gerginliğin ı. ra. çe, c manya ve or· kendi hır~larını tatmini tanırnn rne- t• ı ta b l ı k t . tank oyunu 8-0 kazanmı"=tır. · · · · . f · ' · · k b J · • ~. . · ' ır. s n u oyuncu arı, a şam r.enı-ızaieJine ,.ar.dım ettıği uave edıtmek- veç se ır.erını a u eıtı Rusya· F· ia d ·ya denı mem .. :ketıerdekı hakları tanımı- le ıstanbula hareket etmiş ve istasyon :ı R A D y O I 
tedir. Amsterdam, 15 (A.A.) - Kraliçe ) n n l yan bir g&ü karıımu~ gaddar, ko1ay da teşyi edilmişlerdir. 1 

A!man propaganda 
b ;yanname'eri 

:\.'ilhelmina dUn 1\·orveç ve Romanya - Baıtarafı 1 inci aa.hif~d• - muvaffakıyetlerinden deli olmuş öyle 

'lefi.derini kabul etmiştir. Paris, 15 (Radyo) - Hava'l ajan- bir propagandisittir. o, yere serildik- Yalan haberf er Bugünkü program 

lngl!tere·F ransa 
Brüksel, ii .(&adyo) - Alman tay: 

ı, vnziyet hakkında siyasi mahfil _ ten sonra hakikat1 anhracaktır. • S-aat. 
p··t· · · ı b k ı ,· d . Londra, 15 (Radyo) - Şankay -lerdeki mütaleaları cö,·lcce tesbit et- 0 1 Jlll na aş ma a e~ın e · . . . . . . ı? 35 AJ·aııs \' met 

01 
J •• h b 

kt ı . . !>' " - Hür bir milletin hür vatanda~la- clakı fngılız a«kerlermın gerı alma- -· e ( ·o oı1 a er 
me ec ır. • • kk el k. h lı 1 ı· h. t Jeri - Ba•ta~afı 1 "ne· aah"r" d... .. .. . . . ı· ı . k h'. k 1 k . . k · cnU'ı ha ın a ·ı a er er, se a ı'l·~ - · • • ı 1 

' e " - Dutun ~ıvası mahfiller )':iındikı hal ı o aın ur ama •e ) aşama ıs- -.o . . " 
clanı•·or 1 ''t d · .,, ·- · k . · ' ·s t• . . Al ·ı . b kk.. .. tar rnahfıllerce tekzıp olunuyor. 12.45 Türk müziği 

Yal'eleri, son günlerde Belçikanın muh
telif ~·erlleı-ine propagımda 'l>eynnna,.. 
?neleri atmışlardır. 

Fransız kabinesi 

•' . ngh er.e e geçu·uıgım ·ısa de Fınlandi.va - Sov.vet Rusua mesele ı~oı uz. man mı letı ta a umu se- k 
bir müddet 2arirnda gördüklerim " h" · t d.. d A B J l · O uyanlar: 

. . . . si ile Hollanda ve Belçikanın bita - ver ve urrıye uşmanı ır. vrupa- U gar gazete ef l Sadi Hoşses, 'Mefhare't Sağ. be.n~e ehe~mıy~tlı .ıntı~a hasıl et - raflığı ve uzak şark meseleleri üze_ ya kanunlara empoze etmek istiyor. · 

mışt.ır: f~gılız mılletı galıp ~~l~ek ~e rinde meşgul ve alakadar bulunmak İngiliz ve Fransızlar muvaffak olma- Bizim için ne vazıyor 18.05 ~~~~s haberleri 

Paris, 10 (Radyo) - Fransız İrn
binesi, öniimtizdeki cuma lfünü Eli -
za sarayında Cumhurıreisi Lebrunun 
l"i~·a etinde toplanacak ve umumi ·nı 
ziyet etrafında müzakerelerde bulu
nacaktır.. 

hakıkı bır barı§ elde etmek ıçııı nıut- t::ıdırlar. Ajans. Lfıhey Ye Brüksel - dıkça hür ya~amak mümkün olmıya- . 18 20 Türk muziğı· Yarın Elizar:!a top· anacak tehid bir surette azmetmiştir. En- d"k. Alma 1 •1 .• b "k" 
1 

caktır Sofya 16 (Rndyo) - Mır ve Slovo · 
. . . . " ı • n e çı erını u ı r mem e - · t 1 . T' k" ·ı B 1 · Ul 2 - Okuyan: Sadi lfo~es dti~trı istıhsalıni artırmak :için hara~ ketin haricye nazırların ıkabul et - Övr gazetesinde madam fieneviye ,.e gaze e erı, ü~. ı~'e ı ~ u ga~rıs .. nın 1 - Kazım Uz - Hicaz şar-

retle çalışıyoruz. Fransız milletine tikleri sırada Almanya har!ciye na _ Taboi, yakın istikbali endişe ile ·~r- Balkanlarda mu~ım bır sulh amılı ol-
gelince sekiz nüfusda.n bir nufus zırı Von Rilıentropun da llelçı·k:.ı "" sılıyor ve vazh·etteki vumusaklıgrın duklalrından bahısle uzu11 makaleler ya k1: (Gamla kıymettarı öm • 
r h l d d K d ~ b ·1 • • - • .J • zıyor ar rüm) 51 

a atın a ır. a ınıar fa rı rnda Hollandanııı Berlin sefirlerini kabul Fon Ribbentropun yeni manevralar · 2 - ..... - Hicaz -.arkı 
ve tarlada erkeğin yerine kaim ol - d T A J "' 
muştur. Hemen bütün atlara ve kam- e. erek iki h?~ün:ıet.in .~~taraflığın~ :rnpm~s: ve or1._alı~ı biraz daha oy.ala- .S VeÇ ffianyan lll (hasret ruyinle) 

rıayet edeceğıııı bıldırdıgrni ve temı- mak ıçın oldui'unu yazıyor ve dıyor ' 3 _Refik Fer.san - lıicaz car yontnra eJ konmuştur. Ekseriya bir k" kJ f l d ı1 
F 'JııC. d 'f' d f ele k" d b' t k t k 1 v nat verdiği kaydediyor ve dıyot• ki: ı: ~e ı· erı·n"ı re e'-'" .• kı: (cihanda biricik sevdi-

1 a e ıya a ze Z oy e ~r e a a mıştır. e mü - Bu bitaraflığa riayet için şart ko - - Bu vaziyet belki bir kaç gün da- • l L 

Filadel!iya, 15 (Rndyo) - Burada ~avebe ıle k~llanılmakta.~ı~~· Kad~n şulmuştur. Hollanda ve Belçika. bi - ha devam edebilir. Bir çok mühim ha- Stokholm, 15 (Radyo) - Alman- ~i~s~n~~~!an Mefhar.et Sağ-
ŞiddetJi bir zelzele olmuştur. Nevyer- .rnca~ının yerme sapa~. ~uruyor .. :. ~ taraflıklarım müdafaa edecek kuv - diseler bekliyebiliriz. lsveç ticaret müzakereleri inkıtaa uğ- nak: 
15 d k. 1 .· .. h. b" k . • hepsı bu kadar da degıl. Bazı vıla - t k d t· .. t ı·ct· 

1 
B t H 'k" . ·~· 

e e, es ı ev eıın mu ım ır ı~mı )1- ve ve u re ı gos erme ı ır er. u ramış ır. ti ·umetın neşrettıgı resmi ı _ Musa Süre.'•"a _ hüz _ ı 1 ., yetlerde kadın ve çocuklar camamen t .1 b' l'k . . ·- . - .J cı nuşu:r. t hr d'l . . tk· .. . b" şar ı e ır ı te Alman tayyarelerı - B / ·ı d ı·k bır teblıgde, Almanyanm, bıtaraflıga zam şarkı: (sen sanki baha-
R ~ ıye e 

1 mıştır. ıyuz yırıni ın nin bu iki memelelcet üzerinden uç- e Çl a a Ş >n l .aykırı tekliflerde bulunduğu ve mü - rm gülüsün} ırusya prensi siyaset nüfuslu Strazburg bombo~tur. Mem - ü t d.l · B ak J 15 (R d ) K J L k l · b · ·-· 
. . . , • . masınn m manaa e ı meme~;ı mese- r se, a yo - ra ~o- za ere erm undan dolayı kesıldıgP 2 _ Yesari Asım _ hüzzam Yapmıyacak leketım.ızın maruz kaıdıgı ekonomık lesi de ileri sOrülmüştür. poldiln isim gilnü olmak müua::ebe - bildirilmi tir. 

darbeyı herkes kahramanca karşıla- ·- t' ,1 b ü B 1 .k h t f d ş şarkı: (gene kalbim ta-şar 
Londra ı~ {Rad ·o) Prusya ı · · Dıger taraftan Holland ıwe Belç:ka 1~ e ug n e çı anın er ara ın a A k ağlar) 

, D ) - mışbr. şçımız altmış saat çahş:yor. . nl°kl kT ı d . J l ~ mer . a 'Ja 
'Prensj Fl'ederik, siyaset yaprruyaca- Yeyecek maddelerinin tahdid. de baş hükümdarlarının sulh teşebbüsleri - şe ı er ve ı ıse er e ayın er o mu~ l Uı 3 - Zekai Derle - htiz-znm 

iına namusu ilzer!ne söz verdiğinden lamış bulunuyor. Ve haftada .iki gün ne ı.n~iltere ve Fransa ta.rafia:ı~da~ tur. Reisicumhur intiha- şarkı : {ey hüsnü ~emal) 
E!eıbest bırakılmıştır. sığır eti yoktur. Fransız milleti bu fe nazı kan. ered cevabı verılmesı uzerı 20.00 Tilrk müziği halk tür killeri. 

D.. .. , t k dakarlıkJarı ,·almz cesaretle kabul ne B. Hıtler de cevabım h~z1rlam1ş- Eden Londraya batı hazırlık 'arı 20.15 Konuşma (doktorun saati) 
unya sur a re oru tır . Alman gazeteleri, Hitler!ıı ceva- 20 30 Türk milziin (fasıl heyeti) 

etmekle kalmamış ayni zamanda •• •• Nevyork, 15 (Radyo) - Ameri- · ,.. 0 • 

Paris, 15 (A.A.) - Ekselsiyor ga- biiUin .Eorluklnı·a rag· men mali kal_ hının da menfi olacağını yazıyor - d Qil du k d . . h . . . . h 21.lo Müzik (küçük orkestra - şef 
ı a a reısı cum ur seçımı ıçın azır-

2etE.: inin bi1d.iıdiğine göre 
50 

bin ki- kuımada devam etmekte bulunmuş- ar. . . ~ • . Iıldara başla11mıştır. Ruzveltin üçün- Necip Aşkın) 
lcıuetı·elik dünya sürat rekoru, 506G tur. Frnnsada burrün albn Ye döviz Sovyet Rus~ a - müzakerelerının Londra, h (Radyo) - Domınvon- .. defa 

1 
k dı··· . "a d. t 22.00 Memleket saat ayarı, ajans 

ı o . • .. . • . • • . • • . cu o ara namze ıgım • ze ıp e ·•İl metrelik bir mesafeyi 1.2 saat 30 mevcudu harbin bidayetindekinrlen ınkıtaaa ugraması mu~ıasebetıle Ru-ı- Jar ~ümessıllerı ıle bırlıJ..."te Parıse miyeceği henüz belli değildir. haberleri; ziraat, e ham • 
dakika 58 sani~ ede saata 404, 436 ki- daha fazladır. Fransız milleti harbin !ar, zamanla Finlandıyanın seferber gitrnış olan dominyonlar nazırı Eden, tahvilat, kambiyo - nukut 
loın tre süratle kateden Sovyet pilot- her nesilde tekrar etmesine raani ol- lik masrnflarına dayanarnıyacağı ve bugün buraya gelmiştir. Eden, cephe- Atf /e ıborsa ı (fiyat) 1
ar1, Shabanof \'c :Modviger U!rafın- mağa azmetmiş bulunmakt:ıdır. bu suretle Sovyet Rusyanın dilekle- de gördiiklerinden memnuniyet duy- 22.20 MOzik (kiiçük orkestra - Yu. 

n kırılın ur. 900 beygir kuv\'etinde Londra, l 5 (A.A) _ :\IaHse nez.ı- rini kabule mecbur olacağ! mütale- duğunu söylemiştir. Tekrar isci Par tisi karıdaki proğramm devallh 
ıki motörlu b:r tayyare ile uçuş ynpıl- ı·eti tarafından bu gün ıl.!şrediicn ::ısındadırlar. reisi ~of Ju 22.85 Müzik (Chopinin pıyano e -
tnışhr. Bundan evvel 1938 senesinde tebliğde deniliyor Ss:i: Bir M:oskova tebıiği bu g-ünki.i se- K k serleri - Pl.) 
tesis edilen rekor saata va-:ati 400 ki- İngiliz _ Fransız mali ve iktisadi ferberlik vaziyetinin Finlandiyaya aça eşya Londra, 15 (Radyo) - :\.Iajor Atlle 23.00 Milzik (cazband ... PJ.~ 
loınetre uçmak suretiyle yüzbaşı Rossi elbirliği B. Paul Reynaudun ziyareti kaça mal olduğunu, fakat birkaç. ay Paris, 15 (Radyo) _ Dokuz haf- tekrar işçi partisi liderliğine seçilmiş- 23.25/23.30 Yarınki proğram ve ka.. 
turafındnn kırılmıştı. iizeriue ~·eni bir inki~lf bulnıuştur. sonra menabiinin tükeneceğini bil- tn içinde İngiliz harp gemileri tara - tir. Gren Vod, ikinci reis olmuştur. panış. 

Yüzdürü'en Jspanyoi Maliy-c .naznnın daveti üzerine Fran dirmektedir. Mamafih Finlandiyanın fından müsadere olunan kaçak eşya, ( 
sız mahye nazırı Paul Re~·naucl Fran gösterdiği cesaret ve hareket, ciha- 400 bin tona baliğ oluyor. Fransız ge-

gemi!eri t:\a maliyesi mümessille,rlyJe birlikti' nın takdirini celbetmiştir. Ruslar, milerinin mUSAdere ettiği eşya da 223 ELHAMRA 
l.fadrid, 15 (A.A.) - Dahili harp 13 ve 14 teşrini ani tarihlerinde ika Finlnndiyadan bir miktar arazi mü- bin tondan ibarettir. 

" nasında muhtelif i panya limanların met etmek üzere I..ondrayn -:;:~yarete badelesini, birleşmeyi ve Finlandiy~ 
ela batırılmış iken son zamanlarda yüz gelmiştir. İngiliz ve Fransız nazırla- korfezindeki adaları, Hel inkı yakı- den bazılarını kabul etmişler ise dP 
r1Clrülen ticaret _gemilerinin adedi .şim- rı her iki memleket arasındaki mali nındaki bir limanı Sovret d!'niz üssü deniz üssü teklifini kabule yan~şma 
cliye kadar altmış ikiyi bulduğu söylen- ve iktisadi elbirliğini inki~af ettirmek haline getirmeyi istemişlerdir. Fin- ğa asla mütemayil görünmemışıer-
llıektedir. zaruretini tastik etmişlerdir. F...sasen landiya murahhasları. bu teldffler- dir. 

mevcud olan bu elbirliğinin icabettir U ) kô •• h J "' d 
Romen hey'eti d.iği :esviye tarzıa:ı~~:etlci~n g.e- rğan ı yu mu tar ~gın an: 

çırmışlef' .,,.e bu elbırht.ııne s-enış mık- iUrğanh köyünde yeniden k6y ooa!ilı yapılacngından 2211,76 keşif bede-
Lhire, 15 (Radyo~ - Romen .ti- yasta devam karnrını \'"Crmi~lerdit·. li eksiltmeye konulduğundan talipler haiı oldukları ehliyetnameleri ile 

caret heyeti lbugiln gelmiı;tir. İki Paris, 16 (Radyo) - Londraya yüzde 7,ü dc>ı>ozitolariy!e 30 ikinciteşrin t 939 günü saat u de Urganlı ih 
l'tıe.znJeket ar.asında bir tiearet nrna - gitmiş olan maliye nnzırı Pol Renyo, tivar heye.tine müracaat etmeleri lazımdır. Keı.ifnameyi görmek istiyen-
heaesinin akdi için bugünlerde mü - maiyeti erkaniyle birlikte bugün tay- ı;r ihale gününden evvel müracaat edebilirler. 10 16 22 2akerelere lbaşlanacalctır. yare lle ıavdet etmiştil'. 

Telefon 3646 1 

Senns saatleri: 11, 

Tayyare sineması 
Bayram müaaaebetiyle muh -
terem müdavimlerine P:ıatı -
rası daima dillerde ve gönül 

terde ya~ıyacak olan 
TORKÇE SÖZLO ve 

ŞARKILI 

Gülnaz 
Sultaıı 

AYRICA: 
MALEK BAHRiYELi ve 

EKLER, JURNAL 

1, 3, 5, 7, 9, 

Kültürpark Sinemasını 
Teşrif edenler salonun ihtişamı .. FHimlerinin güzelliği karşısında 

hayr.an kaldılar 
Siz de geldiğiniz de ayni takdiri iz.har edeceksiniz 

TINO RÖSSI 
Gilzel şarkılariyle ... ıŞayanı hayret rolleriyle 

PAR İS /ŞIKLARI 
Filminde sizi mest ve hayran bırakacak, alkışlarınızı tophyacaktır 

AYRIGA 
Kil~ük yaşımızda ninelerimiıden dinlediğimiz meşhur aşk hikayesi 

A R Z U JU: K A N B E R 
İlaveten METRO JURNAL - RE~ 'KLt M1Kl 

Seanslar: 11,30 - 14 - 16,30 - 19 - 21,30 da .. 

1daresinde Milli Kütüphane sinemasında bugün ŞEKER DA YRAMI 
şerefine şekerden tatlı bir şaheser 

S E NE N 1 ı\" 1 l{ I N C 1 B Ü r 0 K T Ü P. K F 1 L M / 
Bugüne kadar eşi ve emsali görülmemiş bir 

KAHKHA TUFANI 

TOSUN PAŞA 
BAŞROl;LERDE 

HAZIM - VASFİ -· FERİHA TEVFİK - HALİDE - MAHKHT 
ŞEVKİ YE - SUA Vl - NECLA ve küçük TOSU~ 

ve büyük N A T A Ş A R fJ lr Ü S Ü 
Programa Have olarak :SON DAKİKA .. 

Ebedi' Şefimizin aziz hatıralanna hürmeten Ankara ve 1stanbulda 
yapılan muazzam mera~im. Sesli ve Türkçe sözlü. 
Seanslar: bayramda her gün: 10.15 12.30 14.45 !l 7 19.15 21.30 

B A 

YENi 
YRAMDA 
SİNEAIA 

Bütün İzmirlilerin bayramlnşma yeri olduğundan mtidüril"etimiz 
aşağıdaki eşsiz muazzam ıpı"Ogramı takdim ediyor 

HEPSl İZMİRDE İLK DEFA Tlfirkre 8özlii bfr lıarik-a 

TÜCCAR HORN 
Fransızca sözlü Oynıyanlar 

CHARLES V Aı.\'EL - ERIC von STUOllEIM 

T reı,. Çapulcuları 
Progrıı.rna ilave olarak :SON DAKİKA .. 

Ebedfi Şefim:zin aziz hatıralarına hürmeten Ankara ve istanbulda 
yapılan muazzam merasim. Sesli ve Türkçe sözlü. . 

Seanlrır her gün: 9 - 11 - 12.80 - 6 ve gece 9,30 da 
o r nmn ar na ı n -



Ş.ahffe ' f ............................................................................................................. . 
: BlR INGIL1Z GAZETESiNDEN ~ . . ............................................................................................................... : 

Türkiye Sanayii Ordu-
sunu T echiz Edebilir 

DEYLİ EKSPRES Gazetesinden: 
Türkiye ile karŞılıklı bir yardım. lıem devlet hem orduyu yeniden kur

paktı imzaladık: Türk yardımının du. AYrupa usullerine göre umumi 
kıymeti n edir? a kerlik kanununu ilan ederek gayri 

Türk ordu u geçen harpte şiddetle muntazam bil'likleri kontrolü altına 
ve kahramanca döğü:ıtü. Fakat bu aldı. 
ordu, garbi Avrupa miy~.rları ile öl- Anadolunun Yunanlılar tarafın -
çillecek olursa, pek kudretli deği! - dan istilası yarattığı aleti mihenge 
di. · Modern Türkiyenin yaratıcı..,ı vurmak fırsatını verdi. Ordu imtiha
m<ldern Tilrk ordusunun da yaratıcBı nı geçti. Sulh gelince !'\ubaylar iç;n 
oldu. mektepler ac ı ve kurmay mevkileri-

. ~emal Ata~ürk, yahud .oöy,enildiği 

1

ne emel be,!iyı>nlerin iyi yeti~mesind 
gıbı sadece Kemal Paşa. Almanya - israr etti. Onlara harp teori::ıin, tar, -
nı~ r_nağlup olacağını ev.\·eltl.P.~ı ~e5tirj ~iı ettirdiği kadar a.~ker!P.rinin bakı
mıştı. Fakat muvaffakıyetmı ınan - ınına da ehemmiyP.t vermeyi öğret -
nıadığı bir harbin en iyi komutanla - ti. 
nndan biri oldu. O bu yenj orduyu modern nakli\·e 

\'e iyi muharebe vasıta 1 arı \'e mü -
kemmel siluhlcrla teçhiz ederek ma 
nevra kabil'yeti yiik.::oek Lir halde 
yetiştirdi. 

Çanakkalede bizi mağ!Cip ellen 
idi. 

Harbetrnekte olan Türk ordusu -
nun Osmanlı de\•letinin bozukluk 
ve ataletinden müteessir olduğunu 

anla.mıştı. Falkenhayn gibi Alman as 
kerleri Türklere Prusya n ·keri kud
retini Yermek istediler i.se de Türk 
zihniyetini anlıyamadılar. 

Ayni zamanda modern bir ~anayi 
.. i temi tn i.::; etti. Zira o h:tiyordu ki 
sanayi iz hiç bir ordu harp edemez. 

P0lonyaııın mahrum olduğu şey bu 
idi. 

· Harpten sonra Kemal Atatürk Türkiye ona maliktir. 

"•i•eııtıttllllHllllHllHllllltlHlt1tHt11s•ı•ı1111uıııı11Hıı11111111111u1111111111111111111111111"•1Hı 

ilzmi,• Levazım Amirliği Satırı A~ın~ ~ 
i Kornisyon~ llanlr.ır' ~ 
• lzmir levq:ım nıııfrliği ;atın r.lma krım ·.~71rnmrıdan: .. 

Bonıora tümen satın alıncı komisyomı11da ;ı: 
ı - Ödemişteki birlik ihtiyacı için (64c00) kilo kesilmi"I sığır eti lqı. 

palı zarfla ek,..,iltmeye konulmustur. 
2 - !halesi 20-11-939 pazarte.i günü snat (11) de fzmir - Bornova 

da aııkeri sstm alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin eclllen umum tutarı (15552) liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçe .. i (1166} liraılır. 
5 - Şartname i heı· glin komi ~·onda göı-lılebiE:-. 
6 - fııtekliler ticaret oda<:;ında kayıtlı olduklarına dair \'esika göster

mek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanıınun 2 \'e 3 üncü 

madclelerir.de ve şnrtname~incle yazılı vesikalnriyle terninnt (ve 
teklit ... ) mektupları (nm ihale saatinden bir saat evveline ka
dar yukarıda aclı geçen komisyona mliracaatları. 

1 5 10 16 4018 
lzmir levazım mn 'rli.iii satm alma komisyonundan: 

1 - Bir buçuk milyon adecl kadar mak9ra ipliği alınacaktır. Pıızar
;ık1a eksiltmesi 20 11 93!) pazartesi güniı saat 14 ~O da Top
lum~de İstanbul le\'azım amirliği satııı alma kombyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 90000 liradır. 
8 - tık teminatı 5750 liradır. 
4 - Şartname ve numuneleri komisyonda görülebilir. 
5 - l tcklilerin kanuni ve !kaları ile belli gün ve snatta komi:'yonz · 

gel:neleri. 

M. M. V. Deniz levazım satı .rı 

komisyonundan: alma 
1 - Tahmin edilen bedeli 2i.1~0 lirn olan 80 bin kilo sabuna 28 

ikinci teşı in 939 tarihine ra. lıyaıı ah günii saat on birde ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - ilk teminatı 2034 lira olup şartııamesi her glin komisyondan 
186 kuruş bedel mukalı:lincle alınabilir. 

• - isteklilerin 2490 sayılı kanunun laı·ifatı dahilinde fonzim ecte
cekleri kapalı teklif mektuplarını en'geç belli giin ve "aatta!i hir 
saat evveline kadar Ka~ımpaı:1ada bulunan komi::yon başk:.tn
hiına makbuz mukabilinde vermeleri. 

11 16 21 26 9246 1149 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
c. 

Esas No. No. s•ı 

Eki Yeni Taj 
PE Ş I N 

(ANADOLU) 

Devlet Demiryolları umum 
müdürlüğünden: 

17650 lira muhammen bedelli olan 585 M3 mese azman kapalı zarf 
u::ıuliyle mübayea edilecektir. Bu işin muvakkat teminatı 1~23,75 liradır. 

l\!iinnka!'la 1 12 939 cuma günü saat on be~te Sirkecide 9. isletme 
binasında A. B. komi:iyonu tarafından yapılacaktır. hteklilerin ay~i gün 
saat on dörde ka<lar kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. Şart
namelt:!r parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

16 18 20 22 9389/4200 

lstanbul Jandarma satın alma ko
misyonundan: 

1 - Mevcud e\':;af ve numune~ine uygun c10228> kilo pamuk çorap 
ipliği kapalı zarf eksiltmesiyle ~atın alınacak ve eksiltmesi bir 
lıirinci kanun 939 cuma günü aat on beşte Taksim Ayazpaşada 
jandarma mıntaka komutan lığı bina~ı içinde komisyonumuzda 

• da yapılacaktır. 
2 - T:ıhmin ed:Jen bedeli on dokuz bin dört yüz doksan bir lira sek

"en dört kuruş ve ilk teminat bin dört yiiz altmış bir lira seksen 
dokuz kn ruştur. 

3 - Şart kağıdı ve numune her gün komiı:.yon<la göı·iilebilir. Ve şart 
k~ğıd~ p~ra~ız alınabilir. ~ 

4 - l:steklılerın ıstanLul le\•azım amirliği muha~ebeciliği veznesine 
yatıracakları ilk teminat makbuzu \'eya banka kefalet mektu
bu ve ~art kağıdında yazılı sair belgeleri ele havi teklif 
z::ı.rfh.nnı ek.-iltme "aatından bir saat e\'veline kadar komisvo-
numnzda bulunmu~ olmaları Jazımı.lır. • 

16 ~o 24 28 93il/ 4199 

• 
inhisarlar umum müdürlü· 

ğündPn: 
1 - Şartname, plan ve ke~ifnaınr:-ıi mucibince Ankara bira fabrik:ı

~ında ilaveten yaptınlacak iıı~aat i~i k\palı zarf ıı~tılii ile ek~iltmeve ko-
nulrrıustıır. • 

il - Ke~if bedeli cl44.07t-ı, 9> muvakkat teminatı c8489,04> lira
·!ır. 

TTJ - Ek~iltme 1 12 9~9 cuma gürıii sa.at on altıda Kabata!'l.ta leva-• 
·ım ve mübayaat şube<:indeki alım komi:;yonunlla yapılacnktır. 

I\' - Kt•~if \'e şartnameler her gilıı c720> kuruş mukabilinde sözü 
geçeıı !tıbcdf'n alınabilir. 

V - 1 !eklilerin ,·üksek mühentliıs veya mimnr olmaları, olmadıkla
.. ı t:.kr!ircl" :wııi ev-,, fı haiz bir miit ha sısı inşırntın <:onuna kadar iş ba
~ında bultınduracaklanııı noterlikten musadı.lak bir ta:ıhhüd kağıdı ile 
U>min etm~leri ve c75.000> liralık bıı gibi in uatı muvaffakıyetle ~·apmış 
olcJukların:.-ı aid vesik!ı vermeleri lazımdır. c~Hinaka:-ıa~·a iştirak edtcekler 
\'Ukarıda yazılı vesikayı eksiltme giiııi.!nden c:h gün e\ veline kadar in
hisarl:ır umum mi.idür!Gğü inşaat şuLesine ibraz etmeleri Uizımdır. 

VJ ,__ Mühürlü teklif mektubunun beşinci maddede .ıazılı kanuni 
vesaik ve teminat parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek oları kapalı zarflar eksiltme günü ihale saatınclan bir saat evveline 
k •. dar yukarıda aüı geçen kom'syon başkanh~ına makbuz mukabilinde 
\'ermeleri lazımdır. 16 ıg 21 24 9441 4201 

Sa!ihli belediye riyaseti nd n: 
1 - Salihli belediyesinin sekiz adet yeni sebze dükkfinlarına 954 lira 

keşif bedelli oluklu ve çelikli lamarinadan kepenk yapılacaktır. 
2 - Şartname belecli~·ed~ görüli.ir. 
3 - ihale 2~~-11-!J39 günü saat 16 da belediyede yapılacaktır. 
4 - 1'~kı:1iltme açıktır. 

5 - Muvakkat teminat 72 liradır. 
6 - Taliplerin müracaatları ilan olunnr .. 10 12 14 16 414;) 

Ankarapalas 
Lokanta ve Pastahanesi 

En mi.ışkülpe.seııdleri tatmin ede~P.k derecede mUkemmel olan lokan
ta ve pastahanemiz bir aile yuya~ı samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
ti ile beraber fiatlerı t~.hmin 'rı çok fevkinde ehvendir. _ ıe,·sim münase
betiyle en temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zevtü sôzleriınizin cioğnıluğuna şahit olac·ıklnrdır. 

f RRAHIM SESNUR 

Depozitosu 
Kıymeti T. L. 

DOK1~0R 

BEHÇET UZ 

278 Ka11ıyaka donanmacı M. eski Çakıroğlu 
yeni Dilaver sokak 

61 69 Ev 2500.- 500.-

Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 

Ada 98, parsel 5. c408 .M2.> 
"Sıs · İkinci Silleymaniye M. Kurtuluş sok. 

Ada 151, parsel 9 c66 M2.> 
D.18 Gündo~du Vasıf Çınar bulvarında 

Ada 1172, parsel 24 «514.50 ::\12.> 
TA K S I T ı•e 

96 Gilzelyalı Urla caddesi «484 M2.> 
Karşıyaka Turan Menemen caddesi 
Mesudiye Mah. ikinci kordon 
Gözelyalı Şaban zade sokak 

105 
180 
260 

295 
296 

:Ada 868, parsel 6 c144 M2.> J 

Tepecik Lile sokak 
Mersinli Yunus efendi sokak 

el 72.36 M2. > .. 
299 cllecidiye> Fatih Mah. Ziver aia S. 

Ada 531, parsel 16 c76 M2.> 

PAZA R 

~ "" 368 
21 

24 

7 

IJ 1 K . ~ ,. 

985 1123 
83 94 

118/2 172/ 1 
15 

8-10 
2-2/1 

22 

15 

\ 

800 '.Ali Reis Mah. Kireçli Kaya 977 inci S. 12 26 
'Ada 155S parsel 20 c81.50 M2.> .J ., -

Ev 

Arsa 

Ev 
Ev 
Ev , 
Ev 

Ev 
Ev ve 
dükkan 
Ev 

Ev 

SQl ~li Reıs Mah. Kireçli kaya 977 inci sok. 14 28 Ev 
l 

.. 
r 

. ' 
300.- 60.-

5150.- 1030.-

5000.- 1000.-
2000.- 400.-
3200.- 640.-
1200.- 240.-

1200.- 240.-. 
' " 1000.- 200.-

900.- 180.-

500.- 100.- ~ 

600.- 100.-

'Ada 1553. parsel 21 c81.50 l\12.> l • • 
302 :Ali Reis Mah. Kireçlikara 977 inci sok. 16 30 •• ~v • .ı.. 500.- 100.-

Ada l fl53, parsel 22 c78 M2.> ,. )~~ .. , 
1 

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

31Q Ahmed ağa Mah. Başdurak caddesi gön 12 130 ~ Maiaza ve 0000.- 1000.-
! 

hanı çıkmazında c278 M2.> de1>0 
Ada 187 parsel 35 ,'ti!f 

tzahatı yulcarıda yazılı gayri menkullerin peşin ve taksit \'C prızarlıkl!l «taksitler yUzde 8.1/ 2 f!lize tabidir.> 
aatıtları 29 11 939 tarihine rnii adif çarşamba günü saat onda ) apılacı:ıktır. 

İstekli olaı ların depozito akçnlarrnı veznemize yatırarak artırmaya ıirmeleri ve yanlarında birer :fotoğraf 

la.. ııufuı tezkerelerini ietirmeleri. . • _. 16 25 ı 4188 _ _ ..._~!:...... ___ ,,_ _ _ . . . 
~ ..... --............... .. 

Hastalarını 11.30 dan bire kadar 
BP.yler sokağında Ahenk matbaaıı 
v11.nında kabul eder. 

Operat6r 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

Memleket haatahaneai operatörü 
Hastalarını her gün 8 ten sonra 

Birincikordonda 31.2 numaralı Ja. 
k in.yon apartmanında kabul eder. 

Telef on: 8587 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
BirJnci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 

İznti.r Beylersokak No. 82 

Telefon No. 3286 

Hastalarını sabahtau itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. 

16 Tf!triniaani 1939 Pertem~ 

Sperco vapur acentesi 1 V. J • Henri Van Derze 
cADRIATICA,, SOC. AN. Dl VAPURU\RIN HAREKET LlSTF.SI 

NAVIGAZIONE 
ADRİATICA S A. N. 

DİANA vapuru 10° ikinci teşrin 
939 tarihinde beklenmekte olup Brin 
dizi Venedik ve Triyeste limanları
na hareket edecektir. 

GALİLEA. 16/ 11/939 tarihinde 
doğru Triyesteye hareket edecektir. 
ASSİRİA. 16/ 11/939 tarihinde ge

lerek Se!anik Köstence, Varna ve 

Amerikan Ekspert lines, İnic, Nev • 
york. 

Nevyork için , 
cEXPORTER> vap. 10 sontetrin • 

de bekleniyor. , 
cEXCHESTER> vap. 11 son te~ • · 

rinde bekleniyor. 
cEXMİNSTER> vap. Sontefrhı iki1' 

Cj nısfında bekleniyor. 

Burgaza hareket edecektir.• D. T. R. T. Budapeşt 
ECİTTO. 17 / 11/939 saat 8 de ge- Tuna limanları için l 1 

lerek ayni gün saat 17 de Pire; Brin- cDUNA> Mot. 18 son te§l'ine Clol• j 
dizi • Venedik ve Triyesteye hareket ru bekleniyor. { ~ 
edecektir. cKASSA> mot. İlk kanun JlatlanP ~' 

QUIRNALE. 18/19 tarihlerinde cında bekleniyor. ( 
beklenmekte olup doğru Venedik ve cTİSZA> m~t. İlk ki:aun J>a._. .. 
Triyesteye hareket edecektir. gıcınd abeklemyor. 1 \ 

Not· Service Maritime Roumain .___, 

B 
.. t .: b 

1 
. Köatence Kalaa Ye Tana .... nle'tf 

u un u vapur ar Trıyeste veya için. ' - , 
C'enovada şimali ve cenubi Amerika c:PELF.ş> vap. 18 aon tettja•~ ' 
limanlarına hareket eden İtalia ano- bekleniyor. ~· · 
nim seyri sefain şirketinin ve Afrika 
\'e Hindistanr. hareket eden LDOYD Ste. Commerciale BW.U. a. ~ \ 
TRİYESTl.NO anonim seyri sefa in vigation a vapeur - Vama · 'l. 
şirketi vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLANDAISE ROY ALE Haifa lakenderiye ve Port Salt~ .. 
KUl\IP ANY ASI « ? > vap. U / 20 sontepin araıt 

BERENlCE vapuru ll/ ll / 939 ta- sında bekleniyor. 

rihinde Anvers, Rotterdam, ve Ams- Vapurların isim ve tarihleri iialit 
terdam limanlarına hareket edecek- kında hiç bir taahhüd almmas.-
tir. TELEFON: 2007 - 200I 

ORlO.N - Vapuru 25/ 11/939 tari- -~-----------· ( 
hinde Anvers, Rotterdam, ve Ams- Olivier ve şürelubı 
terdam limanlarına hareket edecek- Limited 
ir. ~ APUR ACENT A!I 

SVENSKA ORIENT LINIEN. Atatürk caddesi Rees binası 
AASNE vapuru 15 111 939 tari _ Tel. 2443 

h'nde beklenmekte olup Malta. Ce _ Leındra ve Liverpol hatlan için 
Coen hag, ve Helsingfors limanları piyasanm ihtiyacına göre vapurlan-
;çin yiik alarak hareket edecektir. lmız ı::ı>fer yapacaklardır. 
SERViÇE MARITIME ROUMAIN D o K T o R 

ARDEAL vapuru 27 /11 / 939 tari-
hinde beklenmekt eolup )falta, Ce - Fu f Nı • B k 
nova ve Marsilva limanlarına hare-' a aım ayra far 
ket edecektir. • Etrefpafa haataneai Cildiye ve 

efrenciye mütehaaaıaı 

Not: Ahvali hazıra dolayisiyle nav 
lun ve hareket tarihlerinin kat'i ol -
madığını ve bunların hiç bir ihbara f 
lüzum olmakıızın deiitebilir olduğu. 
nu ve bu huaaatan dolayı acenteye 
bir meaul:yet terettüp ebniyecetini 
muhterem yükleyicilerin kayıt ve i
faret etıneleri rica oluaur. 

Daha fazla tafailat için Cumhuri
yet caddesinde Fra~lli Sperco va -
pur acenteaine müracaat edilmeai. 

TELEFON: 2004--2005 

Mantoluk, Rop· 
luk erkek, ka(lın 
muşammalar' 

BAY!~AR 
için palto, par· 

desü ve eyi z 

elbise ve ağır l 
hazır mantoları j 
Ibrahim 1 ~ 

• 

Karakaşta 
Bu:ursunuz 

Alsancak 
istasyonu Karşısında Yeni Açılan 

Hastalarını her gün muayene
hanesinde öğleden sonra saat 15 

de kabul eder. 
(3 ncil Beyler) Şamlı sokak 

No. 8 

---Operatör·---·• 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastaneıi baftabOtf 

2 inci Beyler sokak furun .karpm 

No. 25 

-EGE-. 
Hususi Hastahanesi 

SAHİBİ 

Doktor Operatör 

ADiLBiR·-
lzmirin en büyük ihtiyaçlanndan birine tekabW etmek u. .... 

hazırlanan ve her türlü fenni tekinıUlit konförü •e kalorifer roat 
ken ve elektrik tedavileriyle mücehhez ' olan ~e huauai hutannl 
Alaancak iataayon kar•••ında açılmııtır. 

Her ıubeye aid haatalar kabul ve mütehaaaıalan tarafından te. 
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün sabahları muhtelif 
şubelere ait polık'inik de yapı1acakbr. 

1.. TELEFON: 2918 


