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Sabah: 6,37 
Öğle :12, 8 
ikindi : 15, 3 

İftar 17,21 
Yatsı : 18,52 
İmsak: 4,58 

Nüshası her yer de 5 kuruttur 
Günü ~eçmi~ nushalar 25 kuruştur 

Rusya bitaraf l{almalita devam edecek 

Alman Baılıumandanı 

VonBroçiç 
istifa etmiş 
Şaht ve Hugem
ber g de kaçmış 

Alman büyü.k taar.ruzunu 
bizzat Hitlef idare edecek 

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

T AH TEl B Hi H RBI 
Şimal denizinde ,. 

un de 
bir kaç g mi ırıldı 

Paris, 3~ (Radyo) - Alman baş. E k " l b. . h l r .. ., 
~~~anda;ıı Von B~oçi~in istifa etti- T anlılQT zyenzn mU a eretıne ragmen Umumi fQ(l.T• 
gını, Zurıhten aldıgı hır habere at- • 
!:ı;.öti P ariziyen gaze~esi yazmak- TUZa karar Veren flztler hUSUSf karargahını 

Di&-er gazetelerin haberlerin~ gö- B l "k h d "' k / • 
.re de, doktor Şaht ve Hugemberg e Çl Q U U Q U 1JQ na ., eff z 
Almanyadan kaçmışlardır. 

a 
Tahtelbah ir kuınandanı, balıncı gemisi hap· , 

tanına : " Biz sız ı değil, Çember/aynı 

Garpta dün şiddetli muh .rebe o!d 
---'*·---

Sovyet 
Finlandiya 

r demiş1.e1 ! 

ı .... zakereleri 

Razvelt hususi mek· 
tuplar göııderdi 

A nf aşınaya varılmanın im· 
kansız olduğu söyleniyor 

IIelsinki, 81 (Radyo) ~ Finlandi
Ya tnurahha.sları dün gece Moskovaya 
Yaıınışlardır. Gazetelerin yazdıkları
na göre Sovyet şartları ile Finlandiya 
~itleri arasında. mühim :farklar 
~vcuttur. Bazı noktalarda esrardan 
Vazgeçen Fnlilndiyanın, yeni tavizler 
de bulunması imkansızdır. 

• 

lielsinkide söylendiğine göre Ame
l'ikanın Moskova sefareti erkanından 
biri diln gece Finllndiya heyeti mu -
~~hasa ~isini ziyaret etmiş ve ken
dısıne Amerika reisicumhuru B. Ruz
Yeltin hususi bir mektubunu vermiş -
Ur. Londra:. 31 (A.A) - Hava n cza-

Söylendiğine göre B. Ruzvelt bu reti b~l~iriyor: 
1llektubunda Sovyet • Finlindiyıı mU- İngılız hava kuvvetlerine mensup 
7.ıtke~le.ri t~hdid edici bir şekil alırsa, tayyareler pazart esi günü şimali Al
hendisinin haberdar edilmesini rica manyanın havıı meydanları iizel'inde 
etı:nittiı-4 keeil. uçu§~rı yapmışlardır. Hava -

r-------------------
1 TEBLiGLER 

Paris, :n <Radyo) - Fransız ka . 
rargahınır. 11 i numaralı sabah tebli
ğı: ~phede tam bir sukuııet hükiıın 
ı-iirmektedir. 

Bel' ' · :.n (Radyo ) - Alman h. 
rar?~ıtıının t<?bliği: Garp cephec;;ind€ 
ve lfozfi'l civarında ileri kurnkol fna 
li.rdi olnıul:"tur. Cepheııin ı:mir yerlc
ı·in<ll! sükunet h:.iküm siirmektedir. 
Dort dil ·man t:ıyyaresı düc:ürülmüş • 
-Devamı 3 ncü ::ahifede -

,. tir. 
Paris, 31 (Radyo) - Hitleı·: mu. 

ttriz kum •• ntlanlnrm tavsiye1 rine 
rağmen . umumi taaı ruza knr •. ı ·•;er
miştfr Tuarı \ JZ, bizzat Bitlerle er -
kanıhnrbive r eisi Katyel taı afındmı 

. ::: idar e olu~acaktır. Bunun için, Belçi 
..... '""...,,--,&~~ .. kn huducllarmda Hitlere mahsus bir 

!L:::&lllWl.~ı~,\ ~?~· karnrgflh hazırlanmı~tı r. Alınan tahterbah"r )erin de n ikisi.. 
~ "' - · Mareşal Göring ile amiral Rodcr Londrn. 31 (A.A) - aint - Ni - Iıırn binmişti. Trhte!bı hirin kumaıı-

doğrudan doğruya inrrHtereye ta: dan balıkçı gemisini ba•ıran Alman deıııı ~u sözleri ilf\c etınistir: 
arruz edilmesini btemekteJirler. tnhtclbah "rlerinin kumandanı ge - «- Bizim: 111 iliz b:tlıkçı gemiJe-

Ordu ba~kumnndanı Von Broçiç , minin kaptanını kuctardıktln sonra !·inin mürettnbatiyle h'ç bir knvga -
tanrı uza karışmıyacaktır. - « Biz sizi değil, Çembcrlnj ni ınız yoktur. Fnkat Alman~·a . Çember 

Paris, 31 (Radyo) _ Hitler, Po - arıyoru.z>. }aynın başladı rı ha~·be onuna ka -
lonya toprakilarını muhafaza icin Demıstır. dar df>vam c>decektır.~ 
altmış beş yaşına kadar olanl arı si - ::'aint .. - Xidanm .ıs ki~ic~en ibaret! Kumı:ındaı bun( n sonra gemi mii 

-Devamı 3 ucü ; ... hif"de - 1 olan mlll'ettebatı bır tahh:;ıye sanda- - Devamı 3 ncü Sahifede -
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1 Te§rinraani 1939 Çarşamba 
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"'\Çocuk esirgeme kuru· 

Ş~f ve Meclis reisinin munun yardımları 
beledi veye cevapları Çocuk Esirgeme kurumu İzmir 

merkezi 939 senesi birinciteşrin ayı 
zarfında aşağıdaki yardımları yap
mıştır: 

Stalin yüksek meclisi açtı. Hariciye komiseri klolotof, uzun bir nutu.~ 
irad ederek, Sovvet Rusyanın sulh istediğini söyledi 

Belediye reisinin Cumhuriyet 
bayramı münasebetiyle Reisicum
hur ve :\filli Şefimiz İsmet İnönüne 
ve Büyük Millet Meclisi Reisi Ab
dülhalik Rendaya çektiği tebrik 
telgraflarına aşağıdaki cevaplar 
gelmiştir: 

Te§ekkür ve muhabbetle bayra• 
mmızı tebrik ederim. 

lsmet /n-Onü 

1 - Dikili zelzele felA.ketzedelerine 
(485) lira (85) kuruş kıymetinde gi
yecek eşya gönderilmiştir. 

2 - Çocuk bakım evimizde (135) 
çocuk meccanen muayene ve tedavi e
dilmiştir. 

3 - Çocuk yurdumuzda (15) çocu
ğun yemesi, giydirilmesi vesair blltün 
ihtiyaçları temin edilmiştir. 

Moskova, 31 (Radyo) - Soırret 
yüksek meclisi. bu akşam sn.at 19 da 
Stalinin riyasetinde toplanmıştır. Bu 
toplantıda, Beyaz Rusya, Ukranya 
Te Galiçya delegeleri de hazır bulun 
muşlardır. 

Hariciye kcwıiseri :Molotof, uzun 
bir nutuk irad eylemi~tir. 

Londra, 31 (Radyo) - Mulotof 
beklenen nutkunu irad etmiştir. Bu 
nutukta hiç bir fevkaladelik yoktur. 
Berlinin, Molotofun nutkuna bağla -

dığı büyük ümidlerden hiç birisi ta- ki : edilmiş ve 13 milyon Rus bize iltihak 
hakkuk etmemiştir. Hariciye komi- - Beyaz Rusya ile Ukranyadaki eylemiştir. > j .""., 
seri, sadece Rus siyasetinin umumi milyonlarca karde~lerimizi ihmal et- Molotof, bundan sonra Almanya - Bilmukabele Cumhuriyet bay -
hatlarını çizmekle iktifa etmiş, Rus- memek maksadiyle Polonyaya gir- dan bahsetmiş v~ Avrupanın muva- 1 ramınızı kutlular aayğılarımı su· 
yanın bitaraf kalmakta ve b_areket dik. Polonya topraklarına ayak bas- zenesi için Almanyanın yaşaması ıa 1 narım. 
serbestisini muhafaza etmekte de - tığımız zaman, bir Polonya d~vleti zım geldiğini kaydeylemiştir. T. B. M. M. Reisi 
Yam edeceğini ve Sovyetlerin gaye - ~·oktu. Tam bir inhilal vardı. Polol'.- l\Iolotof, bundan sonra Baltık dev- _______ M_._A._ •• Riıııienııııiıiıid•a--
si harbi tevsi etmek değil, tahdid et- yadan elimize geçen mühimmat; !etlerinden de bahsetmiş ve Rusyanın M d k [ • 
mek olduğunu tiöylemiştir. 900 top, 10 bin makineli tüfenk, 150 Baltık devletl~rinden hiç birşey iste- enemen e ana lı"!• Şehir meclisi, bugün saat l6 da b& 

Moskova, 31 (Radyo) - Hariciye milyon fişenk, bir milyon top mermi- d·-· · b t kl d hi bi lediyede Dr. Behçet Uzun reisliğinde 
komiseri Molotof, "üksek mecliste i- sinden ibarettir. Anavatana, 186 bin m\ıg~nı, d 1: op~~ 1 ar~~· ç re- Saatı i/erliyo,. toplanacak, riyasetin bir yıllık çalış-

J me ı o ma ıgını soy emış ır. ... . .. . . ma raporu okunacak, riyaset divanı, 

o*o ·-------
Şt hi r meclisi bugün 

tnplanqcak 

rad ettiği nutukta ezcümle demiştir kilometre murabbaında arazi ilave Menemen kazasının l{esık koyti cı- dairnt ve ihtisas encümenleri seçile-" ç b d Tu·· r k ll F ı · . varında sulama kanalları inşaatına cektir eşme aşın an, mi etine ransız . ma ıyesı devam edilmektedir. Gerek bu tesisat, • :,____ * --gerek l\fendres tesisat işleri 1940 yı - -· ·-

se'-aA m \'e sevgı·ıer,, lın~a.bitiri~ecek! mühim mikta;da a- yerinde bir terfi 
1 razıyı fennı şekılde sulayarak ıstihsa-

l~tmı artırmak mümkün . olacaktır 1zmJr emniyet direktörH1ğU adli kı-
lH kf [ h d · d H d • d b •• k 1940 da Alaşehir ovasının sulama te- gım komiseri B. Mehmed Alinin ser-ı v evy or u ara e ıye ettiğimiz çeşme os· er zaman an zıya e ugun ço sisatına da başlanacaktır. komJserliğe tefi ettiğini memnuniyet. 

t tez~hürata vesile of du d 1 k ı k * le haber aldık. B. Mehmed Ali temiz, an... kuvvetli ir ve kuvve~ıİ a aca .. tır Rezalet emektar ve fedakar zabıta memur1a-
N°C'\'york, 31 (Radyo) - TOrkfye- 16 met yıl mi.lnasebetiyle büyük el- rımızdandır. Uzun müddet devam e .. 

nin Nevyork şehrine hediye ettiği çeş- çilik binasında bir toplantı yapılmış- Paris, 31 (Radyo) - Maliye nazırı nunda bir nutuk irad etmiş ve zafere . Tepecikte 13 yaşında Recep adında den hizmet esnasında müteaddid tak-
nıenin takdim töreni bugün yapılmış- tır. Pol P.enyo; bugün Lejyon donör salo- ulaşmak için Fransız milletinin hükô- hır çocuk, Hakkı kızı ~ !aşı~da Sem- dirnameler almış ve her zaman A.rnir-
tır. Merasimi Vedad Tör ac;mış, Mis mele itimad etmesi ve fedakarlık gös- hayı _k~ndırarak kıra goti.lrmtiş ve kir- !erinin teveccilhiinü kazanmıştır. Ken .. 
Kuk bir söylev vererek Türklüğe de - termesi lazımgeldiğini söyledikten letmıştır. Bunu haber alan Hasan kızı disini tebrik ederiz. 
rin sevgi ve saygısından bahstemiş, Pa rtı· Gru un da sonra, muazzam harp masraflarına Emine ve Hediye, Recebi fena halde o°*o~ ....... 
Türklerin sanat sahasında hamleleri- rağmen Fransız maliyesinin çok kuv - dövmüşlerdir. 
ni kaydeytemiştir. vern ve düzgün olduğunu, parıamen- ---* Belediye reis!nin teftiş' eri 

Nevyork belediye reisi; şark roman tonun açılışında, umumt harpte bile gö Tav as ma'müdürü Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün 
lnrında çeşme başlarının kalp macera- rillmerniş mütevazin bir bütçe verece- .. .. yukarı mahallelerde yol ve kanalizas-
larma sahne olduğunu söylemiş ve bu ğini, Fransız altınlarının mütemadi· K7malpa~a kazası mal mudurl~. ~~Y von inşaatını teftiş etmiştir .. Karataş. 
çeşmenin Türk - Amerikan sevgisinin Meclis reisligy ine namzet gösteri 1en yen memlekete avdet ettiğini ve bu Cevrı;.ıl Benıp TaY:\S kazası mal mudur- •a lngilizbahçesi mevkiinde üzeri a~ık 
ntmasına da vesile olacağını beyan et hareketin, zaferin bir müjdecisj oldu- lügüne tayın olunmuştur. kanalizrı.synnun kapatılmruıı muvafık 
miştir. Abd ll} ı· k R rl •tt•f ki · 1d • ğunu siiylemiştir. oooo 11,'Öriilmiiş, reis tarafından verilen e-

Nevyorklular namına teşekkür e- U! ıa ı en~ a 1 1 a, a seçı 1 Pol Renyo, nutkunu şu cümlelerle Zeytinlerin budanması mir iizerine dün miihendisler giderek 
den belediye reisi, parkta bir Türk a- bit:rmiqiir: bu inşa:ı.t için keşif yapmışlardır. 
bidesi, rrüzel bir e~er olarak kalacak Ankara, 31 (A.A) - C. H. P. I habata ara tn!-ınifi netice inde evvel- _ Maliyemiz. her zamandan ziya- . z.e:vtin ag-açlaı:ının bu~anm. a m.e.v-

0 Grup rİ''-'asetinden teblig· ediliyor: ki idare amirleri Bayezicl mebusu d ı ·· k tl"d" k k 1 Q mının hL>ı· verın hususıvL>tıne gore B 1 kanalizasyon inşası, Malclcresi 
Çe.,.menin sanat bakımından kı'-·meti- J • e mgun uvve ı ır ve uvvetli a a- ·· 1 

' '" • • ·'" k ı· "b" üh' bi · t' 
., J Parti grubu unıum·1 heyeti bugün Arif Bayıak ve Mardin mebusu İr- k ı alin t""n"t ,.,d.lmes· ziraat vek~ ana ızasyonu gı 1 m ım r ışır. ni anlatmış ve Türkçe olarak sözlerini ca tır.» ma 1, e '"'' 1 

"" ı • ı · tı-
şu cümle ile b!tirmiştir: saat 15 te grub reisi ve Başvekil Dr. fan Ferid Altay ve Manisa mebusu 00000 letinden vilayete bildirilmiştir. o*o 

-c Bu çeşvıe başında Türk milleti- Refik Saydamın reisliğinde toplan - Dr. Saim Uzer büyük bir ekseriyetle N * J-'ükilmet tabibi 
ne selim ve sevgiler.. dı.Başvekil, altıncı B. M. Meclisinin se~~~~~\atiplikleri için yapılan se- ..:.z."zn~ yı '~rfıncaya Tramvay çarpmış İzmir hükO.met tabipliğine tayin, 
ira~:~~:~~se;t.!uz::fı!~~~ ~~t~~ yarın açılacak olan birinci içtima yı- çimde de gene evvelki divan katip - kad -r h T p Bahribaba parkı önünde Tramvay dilen Uzunköprü hükumet t.abibi Dr. 
l"iooe bnşardıgv1 işlerin hayranı oldu- Iı için meclis reisliğine Çankırı me - !eri Vedit Uzgören (Kütahya), Be - I 1 .,1 (R d ·o) B .. tü caclde.sinde tramvay vatmanı B. Ali. Ziya Emre gelerek vazifesine başlı.-
.. bu;:;u Abdülhalik Rendanın, reis ve- kir Kale · (Antep) Kemal Ünal ,onc ra . .., - a ' - u n ga - "d · d k" 12 1 t 9 mıştır. 

i'unu; Türk milletinin Avrupa -Asya (İ rt n)ı C "t U •
1 

(N"-d) D zeleler, Almanların Polonvada yaptık ı a~eı:;ışn e.f1 1 ~ay~~ ram\~ayı Yr 
yolunun bekçisi, insaniyetin hadımı killiklerine Aydın mebusu Dr. Maz- S 'Ja l{ a ' k (~ r) Z: ıg ~ ' h r. !arı fonalıkbrdnn bahis be' az kitap- şınc.~ eny n; m a ı~ çocuga çar~ ı-
olduğunu .söylemiştir. har Cermen ve Bursa mebusu Refet Eat·ı! (Çonu kk ur)sak, ıya 

1 
edv er tan parçt'..!ar alarak şiddctÜ ne;ıriyat r~ra ııyag.ın~ an yara anmasıpa se e- c:' { 1..: d / 

---oo*oo~--

Rusyanın Sofya el· 
çisi geldi 

Canıtez ve Sivas mebusu Şemseddin ı ı . ana a_ e azam~ı~ ar. ır. yapmakta ve t:ırihte ı~imcliye kadar bu b;yct vermıştır. , re ÔRef ze e ere yar• 
Günaltayın parti riyaset divanı tara- Partı grubu ıdare hevetı üyelıkle- 1 f 1 ki .... 1 <l"Y• . t b ** 

1 l kl . . b 1 .· . . • 1 • . 't .f·. d ( erece ena ı ar goru mc :gını e a- · d d 1 
fından namzed göösteri ( i erını i ll ıçın ) apı an seçımın asnı ın e es rüz ettirm kt d" 1 • • • • ım e en, er 
dirdi. k! üyelerden .Abdülhalik Fırat (Er - TaJ'm;s ;,az~t~~i~\)ll fflnalıkları ya- F akr e r;! e b se dağıtılac k Dikili feldlcetzedelerlne yapılan 

Gene riyaset divanınca parli gru- zıncan), Rasıh Kaplan (Antalya), · · k ,ı a·· 1 1 . d 
fakla kabul etti. D t\. 1 - 1 (S h ) E . 1 pnn Nıznmun, ya ınua unvReıan ka - l{ızılav merkezı tarafın an 300 yok yardım listesi: 

Aamkar ·(İr~ clo)g uş··k :.YK.an 't (mEın - tlırılaca~rnı ve im sayede A!man mil- su) talebeye elbise dağıtılması karar-
Gen eriya ·et divanınca parti gru- nc.ın ur çc • u ru oça rzu - ı r ı be b "h d · t· · d 1 t 1 D t l b · •t Lira kr. 

bu reisliklerine namzed gö::ıterilen ·um) İsmet Peker (Çorum) Asım e ıy e ryn er cı 'n me Pnıye ınn e a:;; ırı mıştır. •ll a e enın tespı e-
Belgrad, 31 (Radyo) - Rusyanın c·· ... ' (Ç . h) G . l İh•; (G" kurtulacagırıı kayclPylemektedir. Ga - dilerek adreslerinin bfülirilmesi kül- Aptülkadir ve kardeşi 

Seyhan mebuı:ın Hilmi Uran ve Tral.ı uzun , oı u , eneı a van ı- tc · h""klı t" 1 lh kt d k t·· ı· kt'" ı·· ~ ·· d · 1 • d" k S · s·· yeni Sofya elçisi Sofyaya gelmiş ve zon mebU"U Hasan Salrn, umumi he- ) KA .1 Dt (1 i ) ek ze , mızı 1 "t me ıy e su a e ece ur c ıre · or ugun en ıstenmış, ıre ·- amı ozmen 10 
"f · b 1 t ~ res?n t'ı ~1

1 . 1ırsdu.n zm r - bfr hülcüıne.t·n tasavvur olunamıva - törlük de okullar0 müracaat etmiştı"r. C. H. P. Şehitler o"ag·ı ' vazı esme aş amış ır. t '-'etçe ittifakla sec.ildiler. erıvc e ~eçı ınış er ır · " ,_, 
" RJ ·- d b 1• b: 1 d cağım ve harbin, nrızizmin imhacıı için * Halitbey okulu öğrencileri 

21 58 
G li -=*=-- Eundan sonra B M. :Meclisinin i - _ uzname e aş ~a 1:· ş.ey 0 m~ ı ~ zaruri olduğunu ilave etmektedir. Yıldırım Kemal okulu öğren-

/ ngı· ı iz kralı Roma se· dare azaııkıariyle i·iyaset divanı ka- gından .sa~t ~s;30 da ıçtımaa nıha - Havagazı ucuz ıyacak cileri 14 34 tipli!deri için yapılr..n serbest inti- yet verılmıştır. -=...;-=-=- U d "lk k 1 .. v 

fl.rı·nı· kabul ettı• 00 1\1 k . - Ilavagazı fabrikasında yeni inşa e- .zu~a a l o u u ogren-
ı ve v yor ser g· ıs l dilen binalarda yeni makinelerin mon- cıler' 

Memlketimizde bü- Ma1·ino hattı taj ameliyesi devam etmektedir. Öğ- B. s.erafett~~. 
21 
1 

Londra, 31 (Radyo) - Kral al- • • "' kapandz rendiğ;mize göre bu ameliye yakın- Yenıpazar ıgrıdere okulu 
tıncı jorj, bugün İngilterenin Roma yük bır tayyare fabrt· z bt · k b ·ı tla sona erecek ve otomatik oc~klar fa- öğ'rencileri 2 35 
sefiri Sfpers Loreti kabul etmiş ve k a l gayrı a l Nevyork, 3l (Radyo) _ Beynelmi- aliyete g~çi~il~cektir. . ~-arab~ruı:ı Çatalkaya okulu 
kendisiyle uzun müddet konuşmu:,- hası kurul,-ca mıs bir kaledir !el Nevyork sergisi, bu akcıam kapan- o vakıt ıstıhsal edılecek havagazı ogren~ılerı _v • 

tur. • mıştır. Sergiyi ziyaret edenlerin 26 kalöri itibariyle yüksek evsafta ola- Ödemış okulu ogretrrtenlen 
1 

66 18 

il 
Belgrad, 31 (Radyo) - Türkiyede Londra, 31 (Radyo) - Parise git- milvona baliğ olduğu anlaşılmıştır. cak, ayni zamanda gaz ücreti indirile- r 

l>ürilk bir tayyare fabrikası · kurula - ıniş ve garp cephesini ziyaret etmiş * cektir. SRJr AT ' Bir Finlandiya vapu
runda inf ilah 

::ağı haber Yerilmektedir. Söylendiğine olan avam kamarası azası, gôrdükle- A ı v 
göre istanbula ~elen ingiliz tayyare rinden son derece memnun kaldıkları- NamU

0

i düs-rnanları -=*=--
mühendislerinin seyahelleri, bu fab- nı ve Fran~ız cephesinin, zaptı gayri t t b 1 (T ~ - Cürmümeşhut yapılmış CO CUG., U 

kabil bir kale oldu - una kanaat etir- s an u • 31 elefonla) - Beyog- . . . . . 
Londra, 31 (A.A.) - Helsinki li- rikanın inşası işiyle aiti.kadardır. d'kl . . .. 1 . 1 g d" g lunda otuz kızı fuhşa teşvik eden iki İncırattmdakı gazınolardan bırınde • 

manında bağlı Yuno vapuru dün şi - 1 erını soy emış er ır. Rum, zabıtaca adliyeye verilmiş ve yabancı erkeklerle buluşan R. ve M. 
mal denizinde bir infilak neticesinde -=·*·=-- --=·*·=-- derhal tevkif edilmiştir. adlarında bir kız ve bir kadın meşhud 
batmıştır. 24 kişiden ibaret olan va- ltaly ac!a televizyon R ~ l l. suç halinde yakalanmışlardır. En güzel çocuk gazetesid:r 
vur mürettebatından bir çoğu ve s ka- te,.. .. u·· ı.efe .. ,· omten ..... ugkoç- alv .ıca Berlinden ilk tavyare 
cıın denize düşmüştür. 20 dakika ka- "' 'J , re muza ere erı . : Förster Danzig valisi o'du 
da.r suyu_n. ü.stünde kaldıktan sonra Roma, 31 (Radyo) - Mussolini, ls ~an bula g~lıyor C t • Gii .. 
Mımosa ısımlı Norveç vapuru tarafın- . ~ .. .. Belgrad, 31 (Radyo) - Romanya L J Danzig, 31 (Radyo) - Doktor Umar est nu 
dan kurtarılmıştır. Yuno kazazedele - Vılatorlonyanın buyuk snlonunda ya- ile b:ı.şlıyacak ticaret müzakerelerini İstanbul, 31 (Telefonla) - Berlin- Forster, Danzigin satalnerliğine ta -
rinden 197 kişi dün akşam ingiltere sa pılan yeni televizyon tecrübelerinde idal'e edecek olan Yugoslavya heyeti den ilk yolcu tayyar~si yarın saat 15 yin edilmiş ve bugün yeni vazifesine Çıkıyor 
billerine çıkarılmıştır·. hazır bulunmuştur. bugün Bükreı:;e hareket etmiştir. de gelecektir. başlamıştır. ••••••••ı•lllİ~İİİİİİİmmam::immm[;İİİİİİİİ:i~ 

1
.-~ISLAM T ARIHl--- •ı 

Hz. Muhammed 
• - YAZAN: M.Ayhan ... --• 

-33-
Halime, düşünüyordu. Mütereddid 

görünüyordu. 
Kendiside fakir bir kadındı. Süt an 

Binaenaleyh böyle yetim bir çocuğu 
Binaenaleyh böyle yetim bi rçocuğu 
alırsa eline ne geçecekti? 

Abdülmuttalip; 
- Hemşire -dedi-yetim yavrumuzu 

ktbulde tereddüd etme, faidesini gö 
rilrsan? 

Halime cevap verdi: 
- Ben, size kat'i cevap veremem. 

Fakat zevcime danışayım da cevap 
vereyim. 

-Olur. 

Halime, biraz 45onra kendisine ço -
cuk teklit edenin kim olduğunu sor -
muş, ve: 

- Bu zat, Kureyşin rei9lerinden 

Abdülmuttaliptir. 
Cevabını almıştı. 
Keyfiyeti derhal zevci Harise aç

tı. 
- Peki, alalım; inşallah hayırlı 

ve uğurlu olur. 
Dedi. 
Halime, zevcinin muvafakat ceva 

bı üzerine Abdülmuttalibin yanına 
gitti. 

- Muvafakat ediyoruz. Çocuğu 
veriniz t 

Dedi. 
Abdtilmuttalip memnun oldu: 
- Berhurdar ol hemşire ... Bunun 

sevabını da göreceksin .... Allah mu
radmı versin ... 

Beraberce yürüvorlardı 
- Hemsire ... Senin ismin nedir? 

Hangi kabil edensin? 
- İsmim; Halime... KabHemin 

adı da Beni Sa'ddır. 
Hazret Abdülmuttalip, 
- Ne mutlu sana! -dedi- birj Sa'd 

biri Hilm ... İki güzel hasletin var .. 
Halime hadisenin diğer kısımlarını 

şöyle anlatıyor: 
- Abdülmuttalip, beni alıp Emi -

nenin evine götürdü. Cenabı Emine; 
güzellik hususunda eşine az tesadiif 

'edilen bir kadındı. Nazik ve lütuf
kardı. Beni çok iyi karşıladı ve alıp 
çocuğun yanına götürdü. 

Baktım: 
Çocuğun yüzü, yeşil bir ipek örtü 

ile örtülmü"tü. Mışıl, mısıl, tatlı tatlı 
uvuyordu. Bu örtüyü kaldırarak yav 
ruyu görünce, gözlerimin önünde 
sanki bir nur, bir melek tecessüm e
der gilıi oldu. 

İçim, kalbim; ani bir muhabbet ve 
şefkatle doldu ... Gönlümde, bu mu
kaddes yavruya karşı doğan hisle, 
dayanamadım, hemen onu kucağıma 
alıp bağr1ma bastım ... 

Mememi ağzına verdim!.. Ben me 
memde südün kesildiğini biliyor -
dum. -Bir de ne bakayım. l\'T em elerim 
südle c!olu ... Bu bir saadetti, bir u
ğurdu. 

Çocuğu aldım. Cenı:ı.hı Emine ba.na 

bir çok nasihatlarda, tenbihlerde bu - Mekkeye geldiğimizde, bir mer 
tundu. Artık vedalaşarak kocamla kebimiz vardı. Bir de maya deve
beraber gerisin geriye köye, evime miz. Merkebimiz zayıftı, ihtiyardı. 
geldim Devemiz ise; oğlumuz Abdurrabma 

o zamana kadar bu ev, fakrüzaru na gıda olacak kadnr bile siid ver
retin tesiriyle matemi bir hal almış- miyordu. Peygamberi alıp eve gö -
t!. Fakat yavrunun ayak bastığı gün ttlrdüğümüz vakit, zevcim deveyi 
evimiz şenlendi. bereket ve gınaya sağrmya ba.şlactı. 
mazhar oldu. Gönlümüzde hiç bir ke Birde ne bakayım: 
der, hiç bir elem kalmadı. Devemin memeleri südle dolu .. 

Yekdiğerlerini takip eden bu sa- Hemen deveyi sağdık ve sfldünü 
liih; zevcemin nazarı dikkatini cel- içtik ... Zevcem H§ris; 
betmişti. Bana: - Ya Halime, gördün mü? aldı -

- Halime -dedi- bu yetim ne ka- ğın yetimin ayağı mübarekmişf.. De
dar uğurlu imiş, bak, hanemizi bere.. di. 
ket ve refah iJe doldurdu. Biz de onu Mekkeden avdet ederken merkebi 
ihtimam ile dikkatle büyütelim. mize bindim. Yavruyu göğsUmUn ü-

Hakikaten, Peygamberimizin süd zerinde tutuyordum. Benim merke
validesi ve süd babaqı ; çocuğu tam bim sUrafüı gidiyordu. Diğer hatun 
bir ana baba şefkatiyle sevip yetiş- !ar; merkepleriyle geride kalıyorlar 
tiriyorlardı. dı. Bıı hal, onların hayretini mucip 

Bilhassa kızları Seyma, yavru- oldu: 
yu cok seviyordu. - Ya Halime- dediler- bu nas1l 

Harme hatun, ilk cfuıün vakayiini şey, bu ne hal. Mekkeye gelirken se~ 
na!n1 anlatıyor? nin merkebin zorlukla yürüyordu . 

Halime hatun (R. A.) ; kendi ifa- Dü. llp kalk1yordu. Şimdi ise henimi
d,.<ıiv!e: Hazret Peyıı-arnberin kU - zin hayvanlnrını geride bırakarak 
cükJiik devre.,ini ve l\Iekkeden ken-1 kostwor. 
di kabilele-rinin olrluğu yere gidişle- Nihnyet kendJ tiiyarı.mıza geldik. 
rini şu şekilde ifade ediyor: , O sene: kıtlık vardı. Arazide ot ye-

tişmiyordu. Bittabi hayvanlar otlı • 
yamıyor ve süd de vermiyorlardı. Fa 
kat benim koyunum; süd veriyordu. 
Diğer kadınlar, çocuklarına. ve ço -
banlarına: 

- Onun koyunu süd veriyor, siz de 
onların otlattıkları yerlere gidin! Di 
ye tenbih ediyorlardı. 

Halime hatun; Hazret Peygambe 
re karşı büyük bir şefkat gösteriyor
du. Mütemadiyen onunla iştigal edi 
yordu ... Yavru iki aylık iken nazar
Jarını ve başını her tarafa tevcih 
ediyordu. 

ÜçüncU ayında ayak üzerinde du
racak bir vaziyet takındı. Dördün -
cü ayında da dıvara dayanarak yü ~ 
rümek istidadını gösterdi. Bunlar ko
lay kolay hiç bir cocuğa nasip olmı
yan hariktalade tezahürattı. Nite -
kfm beşinci ayda Hazret Muhamme
din yürtimeğe başladığı göri.lltltl. 

Bir rivayete göre Hazret f\eygam
ber 8 aylık iken görüşmeğe başla· 
mış ve 9 uncu ayında da lisanında 
hiivük bir belagat ve fesahat görül· 
müştü. 

- Devam edecek -



(ANADOLU) 

Amerika kongresi . Barem de -Ingj)tere Rusya harbe 
Projenin müz:ıkeresi- Bir derece vrikselmek 

ni ekseriyetle ka· isteyealer imtihan 

oır· ö 

Arnavutlull İf g:lini miyecekmiş 
tanıyor mu. Valiler top~antısında Hitler 

bul etti edilecek tondra, 31 (Radyo) - Tirana gön . 
derilecek konsolos için italya hüıtame- ne demış? 

Paris, 31 (Radyo) - Kongre, bu - İstanbul, 31 (Telefonla) - Barem tinden istimzaç edilmiştir. K ha 
31 

(R d ) N k' 
run toplanmış ve bitaraflık kanunu - kanunu muclbince bir derece yukarı - open g, . . a ~o -=-- ıy~ ı-
tıun tadili hakkındaki projenin, Bit- ya geçmek istiyeııler için yabancı dil- • • • • • • 'er. Pert g.azetesının Y.azdıgına gore, 
inan noktai nazarına göre mllı.akerc- !erden imtihan yapılacaktır. Bunun Bzrıncı resım ser gısı V~lıler topl~n~ısıll:da .Hıtıe;~ Sovyetle-
lini btiyilk bir ekseriyetle k~bul eyle- içinde, biri burada ve diğeri Ankara- • rın ha;be ?ınp gırmıyecegı. sorulmuş-
hıi4:tir. lilltakere bltgilnlerde başlıya- da olmak üzere iki köm:syon teşekkül dün acıfdt t~r. Hıt!_e~ın, bu_ suale menfı cevap ve-
Cakt ' etm · t · . 1 ,,. 'li t.• •t 1 • , · rınce, butiln valıler Sovyet yardımı ol-

ır. ca ış u · 11
o

1 zce, r ransızca, 1 a ~an- Anktıra, 31 (Telefonla) - Birinci !hadan müttefiklere taarruzun cinnet 
, !er' Ak lm~nca,1 :\faca1rca vetRUsca bılen- devlet ve resim sergisi bugün maarif olacağını söylemiı:ılerdil'. 

l..J • h omısyon ara a ınmıs ır. k'l· H Al' y· ı· b' tk' ·l ~ :.- · · · nürr:yet irın 1rp " ve ı ı asan ı Uce ın ır nu ıy e Alman erkanıharbıyesı ıle kuman-
, l' açılmıştır. da heyetinde tebeddülat beklenmekte-

Londra, 31 (Radyo) - Lord Lon· Güze/yalı c cak Merasimde başvekil, vekiller, me- dir. 
donder, bugün radyoda bir nutuk irad buslar ve elçiler bulunmuştur. Sergi c l h d · 
•tmiş ve ingnterenin hürriyet için hongre!e~i gezilmiş, davetliler burede izaz edn- epneyP e ı ye 
harp ettiğitii, maksadına nail olma - mişlerdir. -
dan harba son \'ermiyeceğini söyle- Güzelyalı parti ocağı kongresi, Nevyork, 31 (A.A.) .- Büyük harp 
ıniştir. dün gece toplanmış ve yoklamadan esnasında cephedeki askerlere hediye 

sonra Ebedi Şef Atatilrkün aziz ha- Cen:: ze ! eri bvlunanA l· müessesesini \'Ücude getirmiş olan Le-* tırası için beş dakika ayakta sükOt ton Potee bu hafta cephedeki askerle-
/ .... p ..,r:ıtorluk edilmiştir. Tr'On r skerleri re ait paketlcrleri ihtiva eden 50 san-

Müteakiben idare heyeti seçimi Ya p . 31 (R d ) İ '!iz sahil- dık göndermiş olduğunu bildirmiştir. 
ko ~ gre&i pılmış, BR. Nail maliyeci, Rahmi si- . arıs, .. a yo - ngı · 1 Q b" R k · 

t N . FTb l' Abd' .. v t lerınde bugun üç Almanın cesedı bu- in US aS efl 
Londra, 31 (Radyo) - imparator- gor acı, az_mı 1 ı e ı . 1 ogre. - lunmuştur. Fransız sahillerinde hulu-

l .... k b 1 k men ve Cemıl kunduracı ıdare heye- nup ka 1 'k' Al an askeri- R• d 
1.1.J\ ongresi u hafta top anaca tır. t' ·1 ' t• • raya a ınan l ı m ay 

O k b. · · d 1 1.-. .. d k nın cenazesı, ugun merasım e a ı -ıne seçı mış ır. 1 . . b .. . l k ld l g a var l 
ca ırıncı e ege ıgıne goz o l t c · ·1· il ·1 

Varşovacla naziler 
t B M 't t 0 1 'k' . d 1 lf rı mış ır. enazede, ıngı ız m messı - R' 31 (AA) 10 000 S .. t oru . ı a re ve ı ıncı .e ege ~ , leri de bulun t ıga, . . - . o\J e 
ğlne de avukat B. Remzi Duyar se-1 muş ur. a~kerini nakletmekte oian 10 .Rus tre-

,, ~rtisi çilmişlerdir. 1 ~ı Laepajaya \'asıl olmuştur. Bunlar 
Kongre, Milli Şefimize sıhhat ve Lo d f t l • • ışgal heyetinin ilk kısmıdır. • 

Paris, 31 (R ..... n) - Varşovada 
ııaziler partisinin bir şu besi açılmış
tır. Partiye y2zılan Jchlilere fazla .er
zak verileceği ilan edilmiştir. 

tlfivet temennisinde bulunduğunun . 05 ır ı nas SU- 1 o A D y o 1 
iblağını. bir takrirle kaza idare he - M.'\. 
yetinden rica etmiştir. kunet buldu 

--=*=-
Tehlikl" g'!!di ve g-çti 

Hltayda mebus 
• • 1 • 

seçımı yapı4acık 

İstanbul. 31 (Telefonla) - Lodos 
fırtınası biraz sükfinet bulmuştur. 
Maltepe ile Kadıköy i!-'.ke!cleri harap 
olmuştur. 

BugJnkü program 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri 
12.50 Türk müziği (Pl.) 
13.30/ 14.00:llHizik (küçük orkcstrıı 

Şef Necip Aşkrn) 
18.00 Proğram 

Londra, 31 (A.A.) - Bu sabah 
l(ent kontluğ-u dahilinde Kaim Vies
lede tehlike işareti ve biraz sonra da 
tehlike geçmiştir. işareti verilmiştir. 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Ônil- * 
müıdeki pazar günü Hatayda mebus lngiltere 
seçimi yapılacaktır. Nnmzedler, cuma 

---•aaıaau.u günü ilan ed;lecektir. Avustralyadan 
Alman matbu =ıtı A 7ıe· T . istemiyor 

18.05 Memleket saat ayarı, ajans 
ve motcoroloji haberleri 

asker 18.25 Türk müziği (fasıl heyeti) 
19.25 Konuşma (dış politika ha -

diııeleri 

r ikaya hücum ediyor er S ~ Il ~ nl lZ Londra, 31 (A.A.) - Sundeyden 
l' • • { tk• k t bildirildiğine göre A\'usturalya hüku-

aris, 31 (Radyo) - Brenden lia- ) ç, n e l, a meti in.n-!Jtere hükumeti ile istişarede 
ber veriliyor: " 
~lman matbuatı, ambargonun kal- İstanbul, 31 (Telefonla) - Tersa-ı butl~mdtftkt_an ~onra Avr~,PtadlaT'lbir hl e-

chrılması me~clesinden dolayı Ameri- nenin Beyközda inşası için tetkikat :ik 1 r: cr~·e ızamdna mu et ! et. o an 
l<aya şiddetle hücunı etmcktı::dir. yapılmaktadır. lngiiterenin açacağı 1 P anın an sar ınazar e mış ır. 

ocı 000 • krediden bu hususta istifade olunacak- -00000---

G tır. Fransız kabinesi bugün 
arp cephesinde .. top'anacak 

-Baıtarafı linci .. hilede- Universite açı rJ, Paris, 31 (Radyo} - Fransız kabi-
laba çağıracak ve halen Polonyada İstanbul, 31 (Telefonla) - Üniver- nesi, yarın ba~veki1 Daladiyenin riya-
bulunmakta olan yirmi beş fırkayı ite, rektör B. Cemil Bilselin nutkiylc !'etinde toplanacaktır. Daladiye, hari
lrarp cephesine nakledecektir. bugün açılmıştır. Talebe, iki bin ikil ciye ve harbiye nazırı sıfı>.iyle umu-

Paris, 31 (Radyo) - Alman me- yüz fazlac::iyle 7335 şe çıkmıştır. Ha - m1 vaziyet hakkında izahat veı·ecek
h.affünin tekziplerine rağqıen, Bel - 'en on bir profesör ile 112 döçent ve 1 tir. 
Çıka Ve Hollanda hududlarında '.Al - 212 asistan çalışmaktadır. *.-"'-___;;-
nıb an tahşidatına devam edildiği ha-

19.40 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Fahire 
Fersan, Refik Fersan, Cev
det Çağla. 

1 - Okuyanlar: itielek Tok -
göz, ikinci kısımda l\Iefha ~ 
ret Sağnak 

20.20 Temsil 
20.50 Konuşma (Haftalık posta ku 

tusu) 
21.10 Müzik (Riyaı:ıeticumhur ban 

dosu - Şef: İhsan Kilnçer) 
22.00 Memleket saat ayarı. ajans 

haberleri, ziraat, esham - tah 
vilat, kambiyo - nukut bor -
sası (fiyat). 

22.20 Serbest saat. 
22.30 Müzik (ravel: piy.ano için 

sol-el konsertosu - Pl.) 
22.50 MUzik (cazband - Pl.) 

er verilmektedir. f T bl. uler 
. Paris, 31 (Radyo) - İngiliz tor- alva k :ııbı·n~S·tnde e lo " il d ':\ - ., ............... llllltllllllllllllllllllllltllll• 
ı olarından mürekkep bir filo hü - -Battarafı linci sahifede- : 'N. Et K t · ~ i 

currıa teşebbüste bulunan Alman tay •• h• t d · 1 "' g M · m an l apeVl ,v. : 
~areleri, hiç bir netice elde etme - mu 1 m a ı .at tür. • .............................................. -
k Paris, 31 (A.A.) - Yarı resmi bir M• }" p· 

e muvaffak olamamışlardır. ı d tebliğde ezcümle şöyle denilmektedir: 1 ı ıy an go 
Pari!, 81 (Radyo) - Havas ajan yapt 1 

sının garp cephesi muhabiri yazı'"·or: _ Havaların düzelmesi iizerine faali- BA y-JLJ"G" J 
11 .J yet tekrar baş1amıştır. İlk defa ola -
•fozel e Sarın şarkında Almanlar- - Baştıorafı ı inci ~ .. hif~d~ -dan · 1 F k rak Alman tayyareleri Fransız arazi- 0 v 

esır a ınmış ve ransız ıtaatın- Paris, 31 (A.A) _ İtalya kabine- si üzerinde büyük keşif uçuşları yap- enemekte ~ldugun~z şa~sın~z~ 
~an yalnız bir nefer Almanların eline "'inde yapılmış olan tadilat Fransada mışlardır. Bu tayyarelerden biri dil - b~ defa d.a ~tunan kıta~e"'ı ~ı}lıl 
Üfmüştür. · İtalyanın ba5lıca kaygusunun bilhas şürültnüş, bir kaçı da hasara uğramış ' pıyango k•şesmden tedarık edın~ 

Alman ağır topcusu, bütUn gün sa Almanyaya karşı çok sıkı siyast tır. Bu müddet zarfında Fransız hat- (Devamlı biletler son güne ka -
f~aliyette bulunmuştur. Tayyarele ~ bir istiklal muhafaza etmek olduğu Jıırı ilzerinde değH, bu hatların gerile- dar saklanabilir.) 
tııniz, Alman hatları üzeı·inde uç - nun ani blr emaresi addedilmektedir. rinde memleketin içine kadar uçuşlar ____ ...., ..... ...., ... __ _ 
ınuııar ve yüz elli kilometre derinlik Mussolininin ekseriya bu kabil ta - yapm1şlard1r. Fransız tayyareleri bu Ek • Ş h 
lere dalar~k istikşafiarda bulunduk- diJat icra etmiş olduğuna işaret edil suretle geniş mikyasta 7 keşif UÇU!';U sır a a p 
tan sonra salimen dönmüşlerdir. Al- mektedir. Yalnız bu defa istifa et - yapmışlardır. Bütün tayyareler salif an tayyareleri de istikşaf için hat- miş olanların kaffesinin İtalya iJe men üslerine dönmüşlerdir. 
atınıız üzerinde uçmağa teşebbüs Almanya arasında en sıkı bir anlaş- Alman tayyareleri tarafından yapı- Bnsur memelerini gi· 

derir. Kuvveti, erkek-et.rnişlerdir. ma mevcud oiduğu zamanda vazife lan keşif uçusları hava bataryalarının 
t Alnıan tayyareleri, kısa bir uçuş - başında bulunmuş oldukları dikkate ve ingiliz ve Fransız avcı tayyarcleri-
an sonra üslerine dönmüşlerdir. şayan görülmektedir. nin faaliyeti karşısında sem~resiz kal- fiği, istihayı arttırır 

Paris, 31 (Radyo) - Bir Alman T h lb h.. h b. rnıstır. 
tayyaresi, Franeanın 150 kilometre a te a Jr ar . ) fi ı+4e;a ım: AA 1 W'*'iR* 
~erisinde düşürülmüştür. Daha bir • . T ,--- 1 

aç Alman tayyaresinin düşürüldüğü - Battarafı 1 ncı SahifeJe - 1. ay yare sinemaSl J~e/efon 3646 

Türk sanatkarları, Rejisöri\, Tehııisiycni ve musikişinaslar! 
tarafından yaratılan 

AL LA HIN CENNETi 
BAŞROLLERDE 

MÜNiR NUREDDiN - IL4.ZJM - fı'ERlHA TEVFlK 
BElIZAT - liALlDE - MUAMMER - SA.!T -

PERiHAN - HAD] - SUA. Vl - Y.4.SEMIN -
ı.•e küçük G 0 L SER EN 

MUSİKİ JUS.:\II: -Cstnd b0 stekar 
SADETTiN K4.rNAJ{. - MUHLiS SABAI1L1TTIN 

Tarafından bilhassa bu film i<;iıı gayet nefis oluı·ak bestelenen 
AŞKIN SESİ - AŞKIN 1S'I'IRABI - AŞKIN ZAFERİ - DEL! 

GÖNÜL ve meşhur SAÇLA.Rl!IJA. Al( DÜŞTÜ şarkılarını dinliyeceksiniz 
Programa ilase olarak: TÜRK - 1NG1L1Z - FR~~SIZ paktının A11-

karı:!da mutantan bir surette imzıılaıırna~ı m~rasimi 
SEANSLAR: Her gün 14 - 16,80 ~ 19 - 21,30 da başlat. 
Cum:ı.rte~i Ye Pa7.f'' ünleri 11,30da ucuz HAJ,K matineleri 

n 
KURULUŞ TA RlHt 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası. Şuh. 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Mt!r.:neleleri 

Para biriktirenlere 28800 l:ra ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az 50 lirası bulunanlara senede dört defa. çekilecek kur'a iJe aşağıdaki 
plana göre ikramiye dağıWacaktır: 

4 Adet l,000 Liralık 4,000 Iha 
4 c 600 c 2,000 c 
4 c 250 c ·. 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 4 

120 c 10 c 4,800 ( 
160 c 20 c 3,200 ( 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde en: li..adan a~ağl 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 !azlasiyle vetileeektlr. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylül, 1 birincıkanun, 1 mart ve 1 haa 

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Iznıir n 
T. A. Sirh~tinin halkap1nar kunı: .. ş fabrikas. 

Tarafından mevsim <lolayisiyle yeni çıkardığı kumaşlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

-Yeni yaphracnğıpız elbireler için bu mamu1itı tercih edin 

•~S A T 1 Ş Y E R L E R 1, , 
a:rinci kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
~]dirilmektedir. Ancak bunlar, or - rettebatmın .sandalda yiyecekleri o- Bu hafta gföıterilmeğe başlanan ve büyük bir muvaffakıyet kazanan 
anlıklar ara.sına düştüklerinden lup olmadığını sormuş ve onlara bir 

adetleri bilinmemektedir. Araştır - kutu bisküvi vermiştir. Gemi müret- Şarkın ses krall\E>~i Mısırlı 
lnalara devam olunmaktadır. Büyük tebatının sandalda yaktığı ateşi gö- VMMÜ GtlLStlM'ün 

~UllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllUllllllllllllllllUllllllllH,~ 

~ f ZMİR :: t~hirlel'de alarm verilmemiştir. sil - ren Lynks balıkçı gemisi sandala Temsil ettiği her yerde olduğu gibi 
ı.ınet vardır. yaklaşarak tayfaları kurtarmıştır. tstanbulda da 100,000 kişinin görüp 
l>aris, 31 (Radyo) - Alman top~ O esnada tahtelbahir bir daha gö - alkışladığı Şark filmi: tJ M 1 T 

husu, bugiin ilk defa olarak Fransız rüldüğü için Lynks telsizle imdad i- ŞARKISI c: Neşidef Emel > Türkçe 
})·atları içinde, on kilometre geride şaretleri ve~iş ve bunu gören tah- sözlü Arapça şarkılı ve enteress:ın 
~: Fransız köyünü bombardıman et- telbahir gemıyi bombardıman etmiş mevzulu bir şaheser 
t ışlerdir. Bu suretle düşmanın ağır tir. Lynksin mürettebatından iki ki- Filimden b:ı.şka sahnede SARK REVÜ 
0ı:ılannın yerleri anlaşılmıştır. şi yaralanmıştır. Alman bahriyelile- heyetinde Mısırlı rakkase ve mugan-
~ Patis, 31 .~Radyo) - Alman tay ri Lynksin bordası~a. patlayıcı mad- niye bayan 
U ateleri bugun Fransız toprakları deler koyarak gemıyı batırmışlardır. K t K t 
ll~erfnde keşif u"uşları yapmışlardır. Bundan sonra HulJ limanına bağ' - tarafından şark saziyle 
};' lr Alman tayyaresi dilşürülmüştür. h Lady Hogarth ismindeki balıkçı 
h ranaız keşif tayyareleri de AJman gemisi facia mahalline gelmiştir .. Ge-

Arapça ve 
TUrkçe şarkılar. Şark ve Arap dans 

atı•n üzerinde uçmuşlardır. minin geldiğini gören tahtelbahır o-
l' Paris, 81 (Radyo) - Hitlerin ka- nu ağlabiihtim:ıl bir torpido zanne -
aılhı, Godezberge nakl~dilmiştir. derek derhal batmış ve gözden kay -

l'l aris, 81 (Radyo) - Bitaraf kay- bo!muştur. 
lı~klatdan alınan son haberlere göre; Lady Gogarth diğer iki balıkçı ge
al ıtı~r. bütun devlet işlerini uhdesine misinin mürettebatını bordasına ala 
h lnış, Propaganda nazırı Göbels ile rak İskoçyada karaya çıkarmıştır. 
d:ı-iciye nazırı Von R~ben~ro~u gölge- Londra, 31 (A.A) .- 4,666 tonluk 
dii bıtaknııştır. Hitlerın şımdı yegane İngiliz bandırah Caırnrnona vapuru 

ve oyunları. Büyük bir harika. ÜMMO GÜLSÜM 
Oyun saatları: 1 - ô - 5 - 7 - 9 da .. 

:Revü heyeti ve Bn. [(/Ki bugün 7 ve 9,30 seansına iştirak etmektedir 
Metro Jurnalde MlLLI ŞEFlı111Z lSMET INôNÜnün huzurla-

1 rmda Trtlkyada yapıları son manevralar \'esair dünya hadisatı 
;.miiiiılilıli!iiiiiimiiıılııiiiiiıiiıiıılllıİİlıilıiiiiiDiıiıımma:iiiB:mmalr.iilii"iliiu.;•• 

Devlet Demiryollaıı 8 inci işletme 

~ PAMUK MENSUCAT ~ = ·-= Türk Anonim Şir ~eti := = -~ Şirketin Merkez Ye Fabrikası: fzmirde Halkapınardaır. § 
= Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, Geyik -
:;;:ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi ima] eylemekte ~ 

§ olup malları Avrupanın nyni tip mensucatına faiktir. § 

! Telefon Noa 2211 ve 3079 i 
E Tels;rraf adresi: Bayrak !zmir ~ 
= = 
kom isyondanun: Teseltkür ... 

Üç senelik muham- .l\f. Teminatı Çok müşkül ahval ve şerait altın -
fihşUncesi umumi taarruzdur. Maama- batırıldıktan sonra mürettebatın - Kiraya verilecek gayri menkulün 
kat bu taarruzun neticesini de hesaba dan üç kişinin kaybold?ğu görülmüş Mahalli Cinsi 

IIarita veya kapı men kirası da vaki doğum esnasınd::ı. geçirdiği 
Lira Kr. tehlikeli vaziyeti büyük bir ihtisas No. su Lira 
------- ve maharetle önliyerek refikamın ve \1 lllaktan geri kalmıyor. tür. Mürettebattan gerıye kalan 41 

l:ıoon Kapyel, Hitlere verdiği son ra - kişi bir sandala biner~k bugün bir 
3-'/?n .. unıunıt taarruz için yüz fırka- İngiliz sahiline çıkma~a. muva~fa}t 
~u ıhtıyaç olduğunu ve Alman ordu - olmuştur. Bunlardan bırı demıştır 

Alsnncak - Şehitler - 1492 ci sokak 868 1\12 arsa oo SOO 45 00 nevzadın hnyatlarım kurtarmak hu -
Alsancak - Birincikordon 1456 cı so. 36 M2 , oo 60 4 50 susundn gösterdikleri ihtimam ve li-

tu nu:n ~inıdi 70 fırkadan ibaret oldu - ki: 
tttı bılrlirmi.;ıt;r. -<Evvelce hiç bir ihtarda bulu -

eı .1l"iikseJ, 31 (Radvo) - Beka ajan- nulmamıstı. Birdenbire şiddetli bir 
ı ~.A 1tnanYanın, Belçika. oHllanda ve infilak .oldu. Ve vapurumuz 20 da~ 
lıı ıcre hudıullarında tahsiclP.t v11ptıih- kika içınde battı. Geminin ambarın
t,.."'"e 11 mıımt +aarr11'1'.dı\ hı1 fü~ novleti11 da bulunan bir kaç ar!tadaşımızm 
~d!llklarından geçileceğini bildirmek infilak esnasında öldüğünü zannecli-

ır. 'V--.- ~ -.- -....-- vnrn?..~ 

lzmir lcemeri istasyon civarında Kahvehane 23 H. 12-107 K. 400 SO 00 yakattcn dolayı memleket hastanesi 
İzmir kemeri istasyonsalonunda :Büvet 00 250 18 75 doktorlarından Perihan ve asistan 
lztnir kemeri istasyon lst. kah,·esi 8/9 H. 21 K. 1230 92 2u Nezihiye. karşı duyduğu ~ minnet ve 
Yukarıda mahal, cins ve miktarları ya~ıh idaremize ait gayri menkuller 2490 sayılı knnun hükümleri dairesin- ş?~ran hıslerimin alenen ı~n?e ve lb

de şartnam~si veçhile üç sene müddetle. kıraya v:rilmek üzere ttçık artbrmara çıkarılmışlarc~ır: İhaleleri 17-11- lagını m.uhterem. gnzetenızın tnv:ıs 
939 cuma günü saat 10 da Alsancakta ışletme bınasında komisyonumuzca sıra ile yekdı -mı müteakıp yap 1n ,... • •• 1.1 rıca ederım. 
caktır. · Defterdarlık nıuhakemat kalemin 

İsteklilerin muayyen vakitte hizala ıında gösterilen M. Teminat m:ıkh •~ · ·., ·• _ ... :usyonı:ı. gr' · · · ...,dı . de memur Nihat Somıılı 
Şartnameleri işletme kaleminde &'Örfi lebilir. 26 1 5 s 3960 

• 
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(ANADOLU) .. -.~·-· _ .-........ -:-------.~-~-----------~....._ ~~~~~~----------~.:1:....:T.:e:!t:.;rin'::,:" aa:::,:n.:.i .;1:,:9:,:3:,:9~Ç:u:.;t~aııt.ba:;:::. __ • : i Komisyona ilanları ~"~ i 
; Bornoı·a askeri srtrn rıTma komisyOflundan: •• • 

Cinsi )fiJ-t · .. ı Koi!osu .){ Teminat İhale, gün ve saatı 
~ ~ı·ı • Kr. S. Lira 
Patate' TlOOO 4 50 . 96 3/11/939 10 

· Kurıı sog n l 4000 4 / 42 3/11/939 10 
·• Uşak turıı'1.onuıw te::.li ın şartiyle yukarıda cin.s ve miktan yazılı iki 

kalem erıııkııı mu\ tkl\<.t teminatı ve açık eksiltmesi yanlarında yazılı 
ıun vt "'-: tte ) up. cuUır. 
E~·saf \ e ŞET:.ıicini görmek btiyenler her gün ve taliplerin muvakkat 

temım:.ın nı.ıkbuz veya mektuplııriyle ihale günü yazılı saatte Afyonda 
.kor t>litlll almu komisyonunu müracaatları. 40Hl 

lzm'r levazım amirliii utın alma komiayonundan: 
1 - Çıınakkale müstahkem mevki birlikleri için kapalı zarfla ek

iltmeye konula·ı a~ağıda miktarları yazılı Zonguldak tipi 1, 8, 
5 num . ..ra ilzer!nden alınacak olan sobalara 28-10-939 ııazart.esi 

günfi talip çıkmadığından kanunun 40 maddesine göre bir ay müd 
detle uzatılerak pazarhğabmıkılmıştır. 

2 - Pazarlığı 8-11-939 Çaı şı.mba günü sa.at 11 de müstahkem mevki 
satın !llma komisyonunda yapılacaktır .. 

8 - İsteklilerin mezkur tarihte komisyona gelmeleri. 

t Cinsi~· '.Adet 

Beherinin Muvakkat teminatı 
Fiatı 

Lira Kr. Lira kuruı 
Tutan 

Lira kuruş 

Dikkat 
Mantoluk, Rop· 
luk erkek, kadın 
muşammaları 

BAY!~AR 
için palto, par· 

• ... z 
desu ve eyi ~ 

elbise ve ağır j 
hazır mantoları ~ 

~ lbrahim ~ 

Sıhhat nk.iletiııin remli ruhsatını haiz f 

Şiddetli ~AŞ, DIŞ ainlarmı, Ro 

MATIZMA sancıların;, SiNİR, r~ 

hataızhklarmı derhal seçirir CRIP, 

NEZLE ve SOCUK ALCINLIGINA 

kartı müeaair ilaçtır. 

icabında aünde 1-3 kat• al.DW'. 
Her Eczanede bulunur. 

------~-----------------Asabiye Mütahassısı Kaybolan av k6peği 

\

L"No. soba 100 20 00 2000 00 
S. No. soba 150 24 00 8600 00 
G. No. soba 150 33 00 791 25 4950 00 

Kara"":cs:a 
Bu~u!"su~uz 

No. 12 -' ~:.~~~i! .. T!!.?ş~! 
-- lı sokak (Üçüncü beyler) No. 19 

-.•. ~ :·,·· . .J. : - . ·. ,"...... ..: ' ,._'·. - ... : .. _. • . 

Kahveren~i etayol cinsi orta ce • 
samette bir av köpeği Mustafa bey 
caddesinde kaybolmuşutr. Bulan 
Vand-eru acentası muha.sibi B. Vi • 
doriye getirdiği takdirde 80D derece r 10650 00 

~ --~~~------------------------------------...;-------lzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale için 340 ton kokkömUrü ile 150 ton lavamarln kömü

' rti 4-11-939 günilnde saat 16da acele pazarlıkla mübayaa edile
c t!ktir. 

2 - İsteklilerin mezkur gün Ye saatte Çanakkale l\Ist. Mv. satın al

Hüseyin Hüsnü Uziş da hasta kabul ve tedavi eder 
Elektrik tedavileri tatbik eder.· • 

de memnun edilecektir. D. S 

, _____ T_e_l: _3_5_5_9 ____ , şif ası gayri kabil akıl hastalıiı ile 

lzmi rahkamı şahsiye sulh hukuk 

mn komisyonua müracaatları. 
il izm i1· leı·azım amirliği sa.tın alma komisyon.undan: 

.ı 
mahkem~sinden: 

B İzmir Halil Rifat pasa caddesin _ 
de 287 sayılı evde otui·an Mahmud 
oğlu Cemalin ereken bunama denilen 

malul olduğundan mahkememizce 
hacir edilerek vesayet altına al'rna • 
cak yerde anasının velayeti 84.bna 
konulmasına mahkemece karar veril 
miş olduğundan keyfiyet ililn olu • l On bin adet bakır kapalı bakraç ahnacaktır.A vrupa bakırından ter

cihan olacağı gibi bakraçlar Samatya bakırından ve eski yeni imalat kır
pmtılarındnn yapılabilir. Pazarlıkla eksiltmesi 9-11-939 perşembe gUnil 

\ saat 14 de Tophanede istanbul Lv. amirliği !ıatın alma komisyonunda ya-
f pılacaktır. Tahmin bedeli 55000 liradır. llk teminatı 4000 liradır. Şart
ı name ve nlimunesi komisyonda görülür. 1stekli!erin kanuni vesikalariy-
t le beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 1 4 8 
\ Bornova askeri scıtın a!ma komisyonmıdatı: 
~ 1 - 3500 kutu konserve pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 2-11-939 perşembe günü saat 10 da yapılac1:1.ktır. 

\ 

• 

8 - İstekli olanların vereceklerimala ait nümunelerle birlikte Borno
vay:ı a=ıkeri satın alma komisyouunagelmeleri ilan olunur. 4017 

Rornoı·a tümm sa.tın alnın komisyonundarı: 
l - Ödemişteki birlik ihtiyacı için (64800) kilo kesilmiş sığır eti ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - ihalesi 20-11-939 pazarte!'i günü saat (11) de İzmir - Bornova-

da askeri satın alma komiı::yonunda yapılacaktır. 
S - Tahmin edBen umum tutarı (15552) liradır. . 
4 - Teminatı muvakkate akçesi (1166) liradır. 
Ş - Şartnamesi her ~iln komisyonda görillebilir. 
6 - 1stekliier ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

mek mecburiyetindedirler. 
. · 1 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde ve şartname!'linde yazılı ve:ıikalariyle teminat (ve 
teklif ... ) mektupları (mn ihale saatinden bir saat evveline ka
dar yukarıda adı geçen komisyona miiracaatları. 

. 1 5 10 16 4018 

Nazilli belediye riyasetinden: 
Nazilli belediyesince şehrin 1/ 2000 mikyaslı imar harita!'lı rnevcud 

•talı Nazilli kısmının 1/ 1000 mikyaslı tegviye münhanili haritasiyle 
mesktln ve gayri meskfin 120 hektarlık .-:abanın 1/ 500 mikyash hali ha.. 
zır kadastro haritalarının alım işi 2490 No. lu kanun hükümlerine göre 
bu kere açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işin bedeli keşfi 3000 liradır. 
Muvakkat teminat 225 liradır. Eksilt me 17 / 10/ 939 dan 6/ 11/ 939 pazar
tesi ~nü saat on dörtte Nazilli belediye binasında belediye encümeni ta
rafından yapılacakbr. İstekliler tayin edilen gün ve saattan bir saat evvel 
Neıilli belediye reisliğine milracaat eylemeleri lazımdır. 

1stekliler bu işe benzer iş yaptıklarına dair almış oldukları vesika
lara iltinaden ihale tarihinden sekiz giln evvel alınmış ehliyet ve 939 
yılına ait ticaret odası vesikalarını ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

19 23 27 1 3863 

lzmir emrazı sariye hastaha
nesi baştatibliğinden: 
ltaatahanemizin koyun eti eksiltme!'i 1~-11-939 tarihi bayramın birin

ci gününe tesadüf etmekte olduğundan eksiltemenin 11-11-939 tarihincte 
yapılacaiı tashihen ilan olunur. · 4015 

lstanbul elektrik tramvay ve 
tünel işletmeleri umum müdür

~ lürden: 
1 -Muhammen bedeli 18622.40 lira tutan Silahtar yeni kazan dairesi 

binasının ikmaline ait işlerin yapılması kapalı zarf usuliyle eksiltemeye 
konmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1396.68 liradır. 
3 - Eksiltme 11-11-939 cumartesi günü saat 11 de ::\!etrohan bina

sının beşinci katında toplanacak olan artırma ve eksilteme komisyonun-
da yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden para!>ız 
tedarik edilebilir. 

Pek büyük fedakfülıklarla ve yalnız 939 ~enesi İzmir 
fuarına ait olmak üzere getiriıneğe muvaffak olduğum 

Amerikanın 
Simmons fabrikasının 

en ernasyonal 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sandalya ile maıJala
rını saygılı müşterilerimin nazarı dikkatine arz eyledim . .Arzu edilen meta
net, zarafet ve rahatlığı ancak mezkur karyola ve som,rnlarda bulunacağı 
ve fiyatlarda hir bir zam olmadığını saygılı nıiişterilerime bildiririm. 

Her mü~teriyi tatmin edecek şekilde yerli karyula çeşitleri ve gayet lüks 
Avrupa çocuk arabaları dahi bulunur. 
bmir Yenikavnflar çar~ısı 29 - 36 numarada Simmons karyola aatış yeri 

" ... " ~ 

Hüseyin Hüsnü U7is , 

MÜl~ElLİT 

Ali Rıza Evcim 
b:mir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, sa~hm olarak ve ıan'at icaplarına 
~öre yaınlır. 

Bankalara ımı.hsus ~iritli ve vidalı defter ve dosyalan 
snccak mücellit ALI RIZA müessesesinde yapılmaktadır 

Siı>arİ• üzerine lüks albümler yapılar. 
Müessesenin ~iarı ~ailli'\mlık . Q'Üzellik v~ sürattır. 

Ankarapalas --• 
lokanta ve Pastahanesi 

En mUşkülpesendleri tatmin edecek derecede mükemmel olan lokan
ta ve pastnhanemiz bir aile yuva:-;ı samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
ti ile beraber fintleri tr.hminirı çok fevkinde ehYendir. :\!ev.sim münase
betiyle en temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zev:-ıt sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

.......... !ımı ............... ı.BmRmAmHmlmMmSiEmNmNiıiııiıUiR ...... .. 

Istanbul Jandarma satınalma 
·komisronundan: 

G - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırlana-
rak nafia vekaletindenalınacak ehliyet ve~ikası ile birlikte !'aal 1 O na ka- 1 - Muhtelif renkte 46,916.000 kırk altı milyon dokuz yüz on altı 
dar 7 inci kattaki komisyon katipliğine imza mukabilinde verilmiş bulun- bin metre maknra ipliği kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacak ve eksilt-
maaı lazımdır. 1 3 8971-4006 nıesi 4 -ikinciteşrin-939 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de Tak-

Cördes sulh hukuk mahkemesin· lzmir aaliye ikinci hukuk hak'mli sim - Ayazpaşada jandnrma mıntaka komutanlığı binası içindeki komis-
tlen: iinden: yonumuzda yapılacaktır. 

Gördes Hazinei maliyesi tarafın - lzmirde ikinci lise kimya öğretme- 2 _ İpl iklerin muhammen bedeli 17218, on yedi bin iki yüz on sekiz 
dan Gördesin cuma hamallesinden o - ni Tahsin tarafından mahkemeye mü lira 17, on yedi ve ilk teminatı 1291, bin iki yüz doksan bir lira 28, yirmi 
lup lzmirde karaosman oğlu hanın- racaatla evvelce AkMy adını almış sekiz kuruştur. 
da oturur boya tüccarı kazım Altuğ ise de bilahare bavbası. Burdur!u so - 3 _ Şart kağıdı her gün komisyonda görülebilir. Veya parasız alına-
ve Gördesin Kurtuluuş mahallesin - yadını almış oldugu cıhetle hır aile b'J' 

d 
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en ı me uccarı smaı og u e me doğru olmıyacağından Aksov adının 4 - tstek!ılerın 2490 .,.ayılı kanunun tarıfatı daıresınde ılk temınah 
haklarında açılan 45 lira alacak da- Burdurlu olarak değiştirilmesine ka da havi teklif mektuplarını ekgiltme saatinden bir saat evveline kadar ko-
vasından dolayı yapılmakt~ olan du rar verilmesini istemiş ve davacı Tah misyondu bulundurmaları. 20 25 28 1 8467-3818 
ruşmasında davalılardan Kazım Altu sinin bu talebi muhik sebebe milste -
t~n İzmirde ~-ski adresine .gönderil- nit bulunmuş 01duğ~n~.an ~edeni~· Devlet limanları işletme umum · 
mıo olan teblıgatın mahallınde bu - nun 26 ıncı maddesı hukmune tevfı-
lunamadığından. bila tebliğ iade edil .. kan Aksoy adı~ın Burdurlu soyadı "d.. [" ., ıı"nd . 
dili anlaşılmış Ve halen de bulundu- ile d~~iştiriJmesıne Ve .keyfiyetin nü- mu ur ~ g en• 
tu yer malUm olmadığı cihetle hak - fus kutüğüne kay~t ~e ışaret edilmesi İdare vasıtaları için 350 ila 450 ton mazot kapalı zarf usuliyle eksilt-
tmda ilin suretiyle tebliğatın ifa - n~_ 19/10/9~9 tarıhınde .. kar~r veril - meye konulmuştur. 
sına karar verilmiş buna aid duruş - dıgı maddeı mezkure hukmilne tev • Muhammen bedeli 32940 lira ve muvakkat teminatı 2470 lira elli ku-
ma 'terihi olan 7-12-939 perşembe fikan ilan olunur. ruştur. 
günü saat 9 a bırakılmış olduğundan ihalesi 17-11-939 tarihine rastlıyan cuma gUnü saat15 te Galata rıhtı-
l>unun tarihi tebliğinden itibaren bir si aksi takdirde hakkında kanunt mmdaki umum müdürlük binasında toplanan satın alma komisyonunda 
ay içinde Gördes sulh hukuk mahke- muamele yapılacağının beyaniyle ynpılncnk' ır. 
mesine bir istida ile keyfiyeti haber- bunun davetiye makamına kaim oı-1 B ~ı husus:takişartname 165 kuruş mukabilinde .;;özi.i vecen komic:"o!l-
dar etmesi veya bir vekil gönderme- mak üzere ilAn olunur. 'dan alınabilir. · 1 '4 8 · 128957-1Ö05 

f Alsancak 
İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

!ti-EGE-· 
Hususi H:ıstahanesi 

SAHİBİ 

Doktor Operatör 

-ADiLBiR-1 
lzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek Uzere 

hazırlanan ve her türlü fenni tekanıüli.t, konförü ve kalorifer ront 
ken ve e!ektrik tedavileriyle mücehhez olan Es• hususi bas~eSi 
Alsancak iı+atyon kar41sında acılDllfbr. f 

Her ~ubeye aid haata.lar kab~l v.-; mütehaaaıalart ' tarafmcfan· te .'· 
davi edilir. · · · ' · • -:· 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar i~i liradag__ __ başlar 

Fakir hastalar için her gün sabahları muhtelif 
şube!ere ait po\k'inik de yapı!acaktır. 

TELEFON: 2918 

----Operatör---·• 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştabibi 

2 inci Beyler sokak furun kar,ı:ıı 

No. 25 

-------------------------· Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir :nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 
İzmir Bcylersokak No. 82 

Telefon No. 3286 

Hastalarını sabahtan itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. 

UpR.tor . 
Bakteryolog 

A. Kemal T ona:1 
Balrııpa. aalpı butala k.laı 

att.l!aıam 

{ Verem ve saire ) 
• Bum.hane polie bnkol. ,... 

smda "'' 
T elefoıı: 4115 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

Memleket hastahanesi operatörü · 
H:ıstalannı her gün 3 ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı Ja
kinyon apartmanında kabul eder . 

Telef Ön: 3537 

işi gününde tes~im etmeği prensip edinen ve bu· 
nunla iftihar eden bir müessesedir 

Kestane pazan demirciler 67 - 69 Telefon: 8998 

Türkiye Is bankasından: .. 
Ölü Kesreli Ali Rızanın tahtı tasarrufunda iken icraen bankamıza in

tikal eden ve halen ba tapu banka:nızın nıUlkiyet ve tasurrufu altında 
bulunan izmirin Karacadağ mcvkiinde Çapar Gölü nunı mahalde kain ta-
pu kaydına göre altı yüz dönüm karşılığı elli beş hektar ve bin dört yilı 
metre murabbaı mesahasında tarla ve göl yatağı müzayede ile satılığa ~ı- ~. 
karılmıştı~ . 1 

Arttırma muamelesi 20 te~rin~sani 1939 tarihine rastlıy,an · , pazart~i . 
günü saat 15 de banka~ızı~ ızmırde birincikordondnki binsıncla ve şube 
müdürlüğünde olbaptakı muznyede şartnamesinde yazılı esaslar daire.sin 
de yapılacak ve en çok .ar.tmına ihale edilecektir. . 

Müzayedeye girrn;k ıstıyenlerin arttıracakları bedelin yüzde onu nisbe-
tinde teminat akçesı yatırmaları lazımdır. . 

Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve satı~ şartlın:ı hnkkın<,if\ m~ın.' 
mat almak igtiyenlerin her gün bankamıza müracaatları ve arttırmav·a 
girmek ~!'l~iyenlerin yukarıda gösterilen gün ve saatte bankavn gelmcl;ri ,. 
)üı, mu ılan olunur. 
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