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(ANADOLU) Matbaaıında baaılmıtttr. --- Her gfln ~al>ahlan İzmlrde 2ıkar siyas1 gazetedir · 

Teş. sani 
1939 Nüshası her yerde S kunqtur 

Günü geGmiş nush a1ar 25 kuruştur 

us ya Finlandiyayı Tazyili Etnıiye ek 
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Taarruz yakın mı?· 
Bugünkü durgunluğun muvakkat olduğu söyleniyor 

L. Çörçil Majinoyu gezdi 
A lmanlar, lngiltereye hücum ettikleri takdirde 

şiddetli surette m ukabele göreceklerdir 

Alman 
ayyareleri 

Frans :z cephesine be· 
Y aru:ameler attı lar 

Tokyo, 5 (Radyo) - Azahi Si -
bun gazetesinin siyasi muhabiri, bu 1 
gün İngiltere başvekili Nevi! Çem
berlaynle bir mülakat yapmıştır. 
Çemberlayn, lııgilterenin şarktaki 
menafilni anladığını i::;bat ettiği gün 
japonyaya karşı olan siyac:etini der
hal değiştireceğini söyledikten ~onra 
İngilterenin bu günkü harbi kalbsiz 
idare ettiği hakkında Alm-an meha -
filinin yaptığı bir propağandanın 
yalanlara dayandığını ilave eylemi~ 
tir. 

---*·---
A lman tayyareleri 

Taarruzda bulı nmuş •• 
Brliksel, 5 (A.A) - Bu gun saat 

11 re doğru Fransanın $imalinde bir 
lı~va taarruzu otm~tur. Bu taarru 

, ~ ~me Roubai'- ve Tou?coing mınta -
kalarında \;.uku bulmuşhır. Belçika 
hudbdu civiı.rmda Fransız hava mü
dııf a bataryalarının atışı açıkça işi-
til mektediJ:. ..._, # J 

TEBLiGLER ' 1 

Amcrik donanması 

.. L~ndrıı:, 5 (Ra.dyo) - Amerika vazör, elli iki torpido n:ıuhribi ve S'2 
huk~metı, Amerikan donanmasının tahtelbahir daha yapılacaktır.,Am~ 
takvıyesi için yeni bir inşaat proğ - rikan donanması, bu suretle mühim 
r~mı t~nzim etmiştir .. ~u pr?ğrama bir kuvvet haline gelmiş buluııacak
gore; uç tayyare gemısı, sekız kru - tır. . ~ 

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

·-General Gambara 

Tokyo, 5 (Radyo) - japonyanml jnponyaya bildirmiştir. Amerika tli· 
Çindeki hattı hareketi hakkında Ame- yor ki: 
rikalılar üç noktada ısrar etmektedir- - Uzak şarkta olan bazı vaziyetJe 
ler. Amerika mevcuq muahedelere j a- ri Amerika kabul edemez. Aksi tak
ponyanın riayet etmesini, Çin mesele- dirde iki memleket arasındaki müııa
sinin Amerika efkarı umumiyesi için sebetlerin iade ve islahına imkAn kal
memnuniyet verici bir şekilde hallini mıyacaktır. 
istemektedir. Asnhi Şimbon gazetesi, japonya 

Amerika, Çi ııdeki japon emellerine hariciye nezaretinin Çinde Amerika, 
itiraz etmekte, Amerika menfaatler i- İngiliz ve Fransız zararlarının tazmini 
nin himayesini arzu etmektedir. Ame- meselesinin halledileceğini yazmakta
rika hariciye nezareti, bu isteklerini dır. 

----------c:::=OO---~~--

Silah am·bargosu 



r ~~HfFE: 2) 

Balkanı rın gayesi 
sulhu ko umaktır 

(ANADOLU) 6 T~riniaani 1939 Pazarte i 

Ziraat Vekaletr 
1 V·ı4~:! 11 

Hab~rl~'rD 
A tıncı hafta lik müıabakaları 

Y ozgad köylülerine tohum- •• 

luk veriyor LJ k t k b• • • ı•k• Ankara,~ (Husust) - Ziraat Ve- ço a ımı, ırıncı ı l• 
kaleti, Yozgad vilayetinde nıahlulleri 
has~r iören ~ylijlere yardım olDUlk • • ld 
üzere 1,6 milyon kilo to~urpluk haıır- nın şampıyonu o u 
lam'f ve tohumlan tevzıe başlamıştır. 

Ifaıya - Yunanl.stan anlaşması lngı·ı D ı ·1· ·k·ı· . Altıncı hafta lik müsabakalarına mirspor takıınJ. teşkil edildiği sırada a 11 11 Ye Ve 1 1m1 Z dün Aliancak spor sahasında devam müdafaa zayıf diiiürülınek, mülıacim 

S
, d edilmi~tir. Havanın guzel olmasına rağ hattı takviye edilmek gibi bir hata it-• f k • ı l · V asa Var l man sahada ve tribünlerde pe1' aı ~e- leıııni§ti. Bu yüıden Wuın. hv vakit-

ter enı n mu va a atı e O muş tur Sıvas & (Huausi) _ Dahilift yirci vardı. ki oyununu göstereınemiıtir. ~irinci 
Vekilimiz B. Fııik öztrak, bu aa~h Birinci takımlar ara~ındaki mfisa· devre<le S!'ft; phal •ayreti saııesin.de 
saat dokuzda Sh'asa gelmiş başta vali bakalarn saat 13 de Doganspor - Ya- takımma ıkf gol kazandırmıştır. İkın-

~ lı ad, 1 (Rad ·o) - Vreme gs,- ki ihtilaflı ıne elelcri tetkik ederek sJnda kuvvetli bitaraflıklar tesisi i - olmak üzere mülki ve as' ... ; 1 erkan ta. manlar takımları arasında başlanmış- ci devre Üçokun hakimiyeti altında 
bugUnkü makales'nde Kara - Avrupanın cenubu sarki inde sul - çin gen 'zemin hazırlamak olduğunu rafından karf;ılanrqıştır "~ tır. Nedense bu oyuna noksan bir kad- geçmiş, Saidin oyunu açan güzel çalım 

c 'z ve Balkan menıeleketler' aıi· })tin muhakkak olarak ko un a ına bildiri) or. • · rp ile i4tirak etmiş plınasın~ rıığnıep \'e nıasları ş-ol sartl$1Qı .artıı:dılcçi De-
~ iı dc-ıı ba diyor ve ipı ed en va be lenme ine imkün ha ıl olduğu- Loııdra, 5 (Radyo) - Londra Romanya Doğanspor takımı, rOsgir altına '1Qt- mitspopulaPda asabiyet görilhnlşter. 
A k ra pak ı i e B. Molotof un nut - nu, Yugo:ılavya ile komsulaıı arasın- radyosµ, İtalya - Yuııani~t~n ıır3s1n- tüğü halde iyi bir oyun oynamış, 4 - 1 Fakat hakem İsmail Hakkının güzel 
ku u ele alarak l\lo kova hül<Oınet da hiç b"r ihtilat bulun-madığını, bu d& akdedilen anlnımadan İngiltere Bizdfn pamuk afac~k golle oyunu kazan~ıştır. . idaresi, ufak !ll~nakaşalara bile sebe-
crk.rnının Karadenizde sulh istedik- . . A ve Franf;ıının daha evvelden hilber • ~ Oyuna başlandıgı sır• ilk dakı blyet vermenµftır. 

. . ıhtılafların Balkanlılar arasında ber- dar edildi1dn. lnailterenin bunu tas- be • l blarda yakaladıJPan fır~ttan lfıtifa- &fit, ba tlaytede de takımına b"ş 1 r nı ve Balkanlann harbe ıahnı ol- tar f dHmit olduiunu i ive ediyor. vip eylediğini, c:nubi §arkj devlet.- nzın Vfl pet1'0 ve• de eden Do.fanaPQrlular devrenin ye- ıot kJz_,-ıdır~ ~Ullll ıpukabil J>epaf;. 
lam~ 1 ırsu unda bulunduklannı Polit'ka gazet i de Yu ani an _ !erinin Av ·u ad~ bitarllflar cephesi.. re .,k riJıe g~Ulnü atmıtlardır. Son dakika· 1'porlulfr iki go1 atmva muvaffak ol· 
ıkru Sa a ğlu - Molotof görOıme- ltal a ar ındaki mi &kın akdin te. ni kuvvetlendirecekleriIJi bilpirmiı- C larda bır penaltı kazanmışlarsa da bu muşlardır. Üçok 2 - 7 golle oyunu galip 

1 rin'n bu e aa dahilinde cereyan et- kaddüm eden hidi 1 ri v bu anltlş tir. İstanbul, 5 (Hususi) - Türkiye - fırsattan "stifade edmemfşlerdir. Dev- olarak bitirmiştir. 
t'ğini, Bılrrad bük6m&tinin Balkan- manın husule geti d"ğ" mühim teıir- ~lmanya istiqbarat bürosı.ı da, Jl.omanya ticaret 'aqlpşıpası i~in iki re 1 -. O Doğanspoıı lehine bitmiştir. "Q,OJc takımL bµ oyunlıL biri~ci 
1 rda ve dün a sulh Amili olduğu - leri yazarak Romanya da bu anlat - Yunan 'ştan ~ İtalya arasınıjal<i mü - taraf murahhaıları aHsında cueyan t~ıncl ~nede DotarıaPtr akınları llen• ilkini namağltlp olarak bitir -
nu, Budape t ve Roma, ile anlat. ınanın m rret u ndırdığmı ve na ebetleri Jc~yı:Jederek Ankara pak- ~tmekt~ olan müzakerel_:r sona ermek teval ctmış .. ve _?n kişj oynıy~n Doğan- miş oluyor. i)pümü?4ieki hafta yapı!a
t g nı, mdi de Yunanistan • İtalya Balkan ant ntı devi ti ri için ç k tıqın imz~ mdan aonra Balkanhların Uı~re~ır. :Mua~ey? ıore, Romanya, . ~rlnla~ ruıgarın avantanndan da ık~ IJhabplJni• Jlld.,rln birinci dev 

ra nda d tluk va ademi tecavüz milıaid oldu unu, İta anın sulhu \ az'y ti erini takviyeye lüzum gör· Tilrkıyeden pamuk ıthal edecek, buna ıstıfade ıl üç gol yapmışlardır. Buna . k d·- tak mlAnn 
• nla ma nın Belırad ıiyasi mahfil- tar in etmek f tedii ni, İngiliz ve f'· düklerini, zaten "fUJl3Di·t nın 1tal - mukabil benzin ve petrol verecektiı·. muk bil Yamansp rlular, bir penaltı ~sı ~~n:ı !~~~~ıla~!k~:er 1 

terinde fevkal&de memnuniyetle kar ran ız gaz t 1 rinln d bu anla mtl- YflS a kartı harbe girmjyeci hakkında ~u ~ure le m mlek tin petrol ve ben· k eıran Arap APnin wayretiyle oeref re e. . " • 
ılandıtını yazıyor. yı mü "d v bil nü t likki ettildt - e\rv lce verilmi~ bir kararı mevcud zın ıhtl1acının mühim bir kıımı lo- il tü il t kt n ı nra 1 • 4 musaba- lkincı takımlar: 
Gazett Balkan de 1 ti ri arasında r"ni gay n 'n Avru a d 1 tleri ar - o du ~,unu yazı;·or. manyadaıa tıtmin olunc ktır. kavı fş v zfyett.e sahadan ay. Birinci takımlar kartılaşmaınn -

B• o • k rılmı l r r. dan evvel ikinci takımlar arasında ya-

Mı{f lfe /ıı/, ler V:unanı•stanın • t • lt 801ffiar 8 Ü k - D 'rapnr pılan müsabakalarda Yamanlar takı-,. ~ S ıya S e l 'Ü D m ·r por takımlal'I aruın- mı seremoni yaparak Doğanspora ve 
Am ilıatlan mtJhim vapu:·u. . daki m b ka d 2 - 7 1rolle Cenk t"crık takımı da l'ÜZel bir oyunla o - 8 

mik,... .... n fO•Or .~mi· Bir Bulgar gazetesi, Yunanistan. İnfilak neticesinde batb lehin• neti<elenmlfttr. Bu-·.;: D il'llpora plip plmleJerdlr. 

ri alaeolılar ltalya anla•ması için ne diyor? Londra, 15 (Radyo) -Danimarka. 1!'1tr· .... ,ı.., 1 
Zelzeleye karşı 

y nın 11,000 tonluk Kanada vapuru, T ı , s; .,._ il J b 
Lonft I (A.A.) - People •azete- Sofra, 1 (A.A) -Son İtalyan- Yu gJıliyor. Hududları i4in İngiltere ve bir infilAki müteakip batmı,tır. MQ... iter yıl Ramuanda wrdliin' Mukavemet eaen i~ 

mal6mata l'ÖN mOttefk- nan anla ma ı hakkında f ada Fransadan iaranti aldıktan sonra rettebatı 60 kişi kurtanlmııtır. • Fitre e kA n yurd mOdata l ! k 
an mühim m ktarda d - münteşir Slova 1razete i ~ ı or: y nani tanın İtalya ile münasebet - L . d c . sına hizm t k, kfıuea1' ya na ar yapı cc "W ., 

nizaltı r av ıları satın almak Oze Yunan· tanın poli ika mı A d n ı- }erini nz m etmeıd tabii bulunuyor- Ol orç ne clıyor ruları sevindirmek, ıulhta ve Jaa11n. Dikili ve Bergama kaıalan ile kay. 
ı d'rler, Bu paorların teıir aahaları d deniz teveffukunu haiz ol d v- du. Her halde yeni Yunan - İtalyan te fel&lcetud lerin imdadına yetit leripde zelzeleden e.leri yıkıhnıı olan.-
Atlas dtnJ inde muadil bir meaaleyf letlerle daıma Iyi müna b ti · il- anlaşma ı Balkanlar için bir barış un- Londra, 5 (Radyo) - Loid Corç, mek mabadiyle kurulan Türk ha- !arın kıı mevsiminde bannmalkn 
g çmelne imUn verecek dereced m ·n ma uf bulunmuıtur. u - uru ve g ttik~e daha sarjh olarak yazdığı bir başmakalede diyor ki: va kurumuna veriniz. makaadiyle hükümetçe paviyonlar in· 
buyuktilı l)uorlann ustura feklirıd fevvuk evvelem rde 1n v F- lıelirmekte olan yenj bir diplomatik - Ge en umumi harpte mQlılm - şa ettirileceğini yazmıştık. lntaat& 
) apılmıt olan ön kısımları bb' deniı- ransa,Ya aiddir. JılUtealdb n İtalya f •• iyet.in başlangıc1dır. mat nazırbiı yaf.mlf olmak itfb&ff7· Verecetiniz para, Türk Hava süratle bqlanmaıı ve kış bastırmadan 
altıı gemfllııl iJdie bölmaktedir. oo le söylüyorum k, batvek&letlı bera· Cocuk Eairıeme ve Kızılay kul'Ultl feliketzedeleriıı birer catı alt.in- yer .. 

-tt:m: ı ı l h her Avrupanın atili yeni Amerika bl. lan arasında taksim edilecektlr. ltttirilmeleri villr•tte ;Wc&rri:r et.. 

ta Ya Ve ı• a tı taraflık kanununa batlıdır. Bu k4. Bu Ue mühim kurumwsıusu unut. nıişiir. 
a 'enbur e nun şimdi demokrasiler lehine ol,a. mavınız. EneJce B8Pl1lma ve Dikili 1reu'•-

I~ • rak kabul olunmuştur. - rınd& ıelzelenfn ıebepieri haldanda 

Birlıat; 6'1n dolaa Dün Musso i i ıle iki ~aat konuştu. Çantalar Kadın yiJziinden !=r·=~=~r\1:;:; ra~~ 
B il d lı I le M 1 B d r . f . d k ld Bir kişi cğır varaland: da r.elzeleden tamaman harap olan 

Pari~~ (~ad~o) ~ B:c! 1rfln areşa a oğ. 1.Y~ vazn. e~ın e Aa ı Nası ateş alulı? Torbalı .kazası~ın Demi~ci köyün - ~/!ı~~j~~nci~:!~nd~fı!af.~~;;naee':I 
evvel Berline gitmiş olan Almanya_ Roma, 5 (Radyo) - Mu solını bı- Başvekıl, muteakıben erkanı har- Londra, 5 (A.A.) - Londra _ T_.f- de Bulganstnn goçmenlennden Meh vederinde inıa ettirdikleri tab!inle 
nııı lJoskova aefiri Sülenburı. bir rin~i i:rup komu nı veliahd Onb ı·- ~iyei un~umir~. reisi mareşal Gr#çyani verpol ve Londra Voolverharnuten ~ed oğ u Salih Po~ut, kadın mesel~- ltide ~krar zelzeM yiidaden WAkett 
kaç j\in daıha Berlind~ ~ıılacak, Ruı to ı~e. buiun ijskerı m se~le~ hakkın· ıl~ h, rbı~? mysteşa:ı ~el)eral Sod~yu trenlerinde kut'ier çantaları birdenbi- sın den Mahm.ud ogl~ ~asım Kaya ı· uğ~an:ı-!'!-4•• mubt.emel stirüldüifl bil· 
ların Transfer me1ele iy~ petrol i- da ıkı saat kon\lşmuş ve mUteakıben abul etm ş \'e kendılerıyle uzun mild- re ateş almıştır. Bunun nasıl ola~ilecc- le kavga etmış ve buyuk bir taşla dfrdqımnden fellketzeaeler için inta 
'nı UitW,}f koQ.U.f'lCutır. ordular bıış kumandanı mareşal B.a- det kcmıışmuştur. ğini polis tahkik etmektedir. Her defa Rasımı başından ve göğsünden atır adJMeGk evler ve hükilmet t.eşltilitı 

0
°*

00 
dogliyQYIJ kabul eyleın"şt'r. M r 1 Graçynniden boş kalan mda ateş söndürülmüştttr. ı aurette yaralamışhr. Suçlu yakalana i9in inşa olunacak binalann eranit lra----4 )lussolini, 68 yaşına giren Badog- fJıiıu:i grup kı>mutanh~ına, :2erlin a· JI 

8 
• rak ~}'yeye verilmiş, yırş.Jı, İzmir Yllları Uıarinde ve dailılJ kısUllda va. ita/ya }iyomm vazife i -sona ermjş ise de t s militeri general Bouça tayip edil· lt'JQCOrııtan ••ıplelç~ )ıas~~' aetirflmiştir. cı.ule ~tirHmeai teuip edilmiştir. Bu 

l j kendiaini mevkiinde ipka eyleıniştir. mişjjr. itibarlıı veni bina inşa ettirmek J.atf. 

35 bı·n fo11la L ,,enr· bir 00~· Slov:ıkya ile bir tica· Sevgi ve ş fkat venlere )'erleri .Y~ııuia •itst.erilmd• 
11 Yalandır Belçı·ka ş ..1 ,___ ..__ başlanacak, yem ınşaat plialı oi& .. ,. f l • / J en ve nıeıua r•Vl'V~ızaq ._7 • cılctJr 

zırh/ı yaptı e Qll ilfmQSI lrJI~" tJııı rtlll ..... nnı Jınp-l•rQııt ~IJ f.tp.. Bu· bifudar. zelr.eleden ıarar «inal· 
,,.,, 15 (ltlldfo) - İtalyap 4o- N~ Göring Romaya, ne de Valide k'l'nliçeai Mon . Budapeşte, 5 (Radyo) - Macş - geme kuru~u'!un k?~dugu yavru. Yf.Celı bir tAnda yaptınlacaldır. 

nanması için ~eni inşa olunan otuz Rib t M k \ n [ Ü · i . rıstaınla Slovakya ara•mda bjr ti• !rr•d:a evı~11ı., ~ ıayıı Yeni inşaıı Pl'OCl'&mının taUtfkfna 
5 b tonluk Smperp Zlrhbilnın deni en rop os o aya re ye n vera teaı caret muahe~.esi lmzalenmı~ttr. ı:u le er. derhı&l bqla1'tCakt1r. 
z ftıdfrilm '" fırtına dolayi!fyle ge- aidecek r h • r .. I r IIJUahedeye gore, Slovekya Macı:&rıa- o /ı &ıt hak t 
ıi ialnnftU' Bu gün Hllnız N!r~~oni • 1 Q rı pro,-ea6ru O au tana köt~r verecek \e mevqi ala - rman yangını 5' aı:-e 
o muı ve pren e İrini tarafından Roma, G (Radyo) - Ma~eşal Gö- 'f' r· , 5 (Radyo) - Mon~lyc ii· cJktır. ~1 d~v.let are: ındıı ırele~ek Seferihisar ka;;ı:a1:1ırun Be Jer kö • Karşıyııkada .A}•TQl!YJn~ Gil~&f· 
~· mpanya p~tl.;ıtıhpıştır. ri g·n Ro~ı1 zj~·;,ıret _ye Rıbl.> ntro: iversire i tıu fakiiltesi, JJelcika vuli hafta tur~~m ıçm de bır #nl~rnıı ırn,.. ypnde Kar u mevki nde olman ,·an. dr aok~k~4~ ı~ıl s.arıb ble ev1nd.9 

Mera imde, İtal) a donanma ı a - P n T kov ya gı~ c ıı hal5.k~ndakı de kral'.~s· f,liz b ti fahri profe ör z~ anaca ır. g1nı ~ıkm 70 ~nm, 1 QO zeytin ağacı : ~fil~ e · aı,m ızı IJ)~, aza. lt~ya ~ü .. 
m'rah He bahriye kuma11danlan ha l r, . d~k ;Alımın e!çısı t ra- intihap etmf~ ve diploptılilm şefir va· Norveç sefır'ı yanmı r. Yangın n ebebi hakkında 41: ~tij ~er~:ınu:~ıı.ırtiuıule.~v::-
dort b ·n işçi hazır buıu.,muıtur. Ge. fınd n t P e !mı ' el~ı, ~u e· ıta iyle g nd rmi tir. Kralice, rektö- tahkikat yapılmaktadır. rafınaan ".ı;.Jr hAkarete e;r:!1,.., • 
ıi fırtına ilkunet bu duktan onra le) e d r Londra gaz tec l rıne be- r• bir tel raf çekmiş VG reşekkürde f b ı ld" Ş h · - · ,.... · ~ıır•ııs ,..a'"'; 
de~ize indirilecek ve donanma lıiz _ yanatta b.ulunmadığını söylemiştir. bµlunmuştur. utan u a ge ı e rın ağa9Iandınlması rını 1!1ıha. etıpıe ve t11.ııkı~ta b~lanr 
metine seylq>h.ıa~4ktır. , , _ .. r µ * btanbul, 5 (Husust muhabirjı:niz,. Ağ.aç dikme mevşjmJ ielmlştir. ~e- ın~tµ-. T k . l . 

d~n) - Norve~ h(lkftmetl tarafından t7di_ye, lzmir ve karşıyakadakf Uç a U prım en 
Betman ltalyan kabinesi ı~tan bul be lediyes. hükOmetimfı neı4ine ta;vm edilen el .. fidanlığında on bfnJerce fi~Jı yetiş. Takas limitet 'irkttf, adJ takaıs 

çi bugUn Jstel)bula g~Jmfş ve gaze- tirll)iştir. ı\şrıca civar vil!yetler fl - prfmlerinin ihraca~ılar,a derhal te-
Y cmin v•rdi Bir opera te~kil edecek tecilerfn 8Uallerfne verdiA'i cevaplar- danlıklanndan ve Karşıyakadaki or- dfyesi için tedbfrter almıştır. Sirket 

"" da demiştir ki: ~an ffdanhğından mühim miktarda nıüdOPIOğUnden n)Jntaka tfcaret mtl-
Belgrad, 5 (Radyo) - .Alman mil- Roma, 5 (Radyo) - Başta Musso- İttaabul, 1 (Uuauıt muhabirimi& .~ Türkiye ile Norveç arasındaki fıdan alınacak, şehrin bütün eı4de dllrlütfine ve şlrketfn lzmir oubeşiııe 

t h ı Janndan &tıN.ıJ bu~ijn bii- f i old ·,u halde, İbU)'aıt kabinesi er- deIJ) - İatanbul belediyesi, küçük mu~ue~t doıtt•ntdir, Tjear_,. işleri. ve naeydaolan ata~laadırılllCllkt.,r. bu hususa dair gel~cek ta imat !ze
r ·a gelmi tir. Mumaıleyhin Yugo v kAnı, bugun Sanl'O!oro sarayına ~it - nıilqaata bir opera teşkilini kararla ni ınkifaf ettirmeğe 9alı ... ağı111. Bu ataçlandU'Jfl& f~en için beledi'• rlne ~arşamba günftnden itibaren ta
~ ada ildlaadf tetkikat y.aPf&C&iı töyle- llJİ§ ve ~ı'llın hııı'lµ'tı~dıı yemin ~ tr- tırmıttır. İleride bir de oper abinaa Norveç hilkfimeti, harp sonuna ka - fen heyetince planlar hazırlanmış - lqltı primlerinhı tedlyesfne b.aşlana-
niyor. Jlf i er«Jir. iııı:ıa t4 l• ektir. dar bitaraf kala&aktır. tır. cpktır . 

• •~JSLAM TARiHi~ IJ•ıie kabile inden 6tykUlhezel valden gitti~çe endişesi artan Hali- rUme.ğe b.aşladı .. Ham g1dfyor, hem belki biraz ileriye gitmiştir dlye da
nıınuada bir Arraf k,,.Jabahk bir ka- me .hatun, nıhayet onu Mekkeye, an- de dü§ünüyorQ.y. şpndU. HUiar kuyusuna tamaJDe1,1 
J>JleJ btfıaa toplayıp muaahabede nesıne iade etmeği düşündü, Kendi ailesinin ve kibilesjııin Be, yJlklaımlfb. 

H M h d l;>µlpnurk n; Halime kucaiinda 90.. Zıten kabileıindıii kadualar Ü reketioi «etiren bu çoevktu. Ji!ıJ nıuhr Çocuk burada da yoktu. z. u amme C\lğU tl b raMr ıradan ıeçiyordu ... bu fevkaladelikler karşısında kendi- taç ve fakir bulunduktan zamanda Sata eota gitme~ başladı: 
Arraf oıılan ıörUnce yerinden ııç- sine ; a-elnıiı, fakat ayağJ •ve bJşar ba.s - Beyhude .... Çocuk yok veseellın!. 

Ar M, A h • rayıp bafu'dı: - Halime, ne olur ne olmaz, 11n ınaz viranhaneye ben&eyeıı ~ta. SM annenin kalbindeki teliş «it • y AZA.ı•l • )1 an..-. ••: :•&•JZ•:ıııl• -- .., il Arap, fU fOOUiu öl. bµ ravruyu artık ebev~ypine. ıön- lannın altm<Ja .bir saadet, bir varlık ti:kt~ artıyordu: 
dJirjl • •• eli, öldUrflıaOs der. Demekten :farf olmıyorlardı, baş ~österm "şti. Şimdi qıı y1-vrunuJı - Aman yarabbi-... Muhammed 

-37- ıuı ıP.St geldi. Z.eY.ci Haris te yanında .l\Ju bı bulunan Araplar; k& .. Yalnız zevci H!ris hjç bJr telltş gös- ayrıhfı ile Mekke ~ereflenecek ve Mnharnmed, neredesin ıyavrum, say~ 
_ Eğer senin boyle söyliyecejini bulunuyordu. Yahu.dilerdeJı p;ı~~ı m len b an ı tevlrdilar ... V • aor • termlyordu. Fakat !on hadisenin , kendi kabilesi belki ~ski saıuJeUnj I• neredeeln? 

v &ılö bir ~ a{ıl l,lir tdim olq j,.ı- ocuğu gorilnce yaJclaftılar. Ke~ dular yani k&hlnfn, çocuğu kaparak; kaybedecekti. "Maaınafih, kendisi , Feryadlardan, ağlamaktan bir ne-
nu ·ı 4 , a lm d'-1. S.n e- ndll ı mırıldandılar vı: - H -: Bizi öldürünüz 1 hizmetinin maddi, Jıunıevt mUkAfa • tiı:e çıknuyoftlu. Bir sFalık; 
g r, muh k k n ölilMi;\"9 anJor· ...-. ~· sı~t.laka ~'°'·: ~akat ac~ lla Dıye,A bağırdıj'ı ıün~n. akffmı, o tım göre~eg nd n e.mindi. - Acaba, çocutum~ şu adamlar 

n onu b'zd n arama .. Gıt, başkala- ba yetım mıdır, degıl mıdır? -,- Bu n ruı 1ıvrum11 derhal dJl kat• kararmı vermıştt Yol, (jo dö e nıhayet )le~lce ~ş .. almış olmasınlar! ... Dıre düşUıadü 
rın; çagır da seni temiılüinwr.. Diye görü.ştüler. Nihayet Halime gjzled 'm ve kalabalık arasına dala - Hazret Muhaınmed o şµ-ş.Jarda 5 pılarm eli.. n· ~r ~ş.pwıp43: t;>fr ve koşarak onların yanına geldi. Af· 

H :w~ bu ozleri mtıte'1kıp süt rav hatundan sordula&r. rak kaçmafra başladım. Artı}f })Ala ya~ınd.a idi. Mıtall)afih bazı mUver • yığın in vardı. Dereden tep~41:!n lıyarak; 
rt. ı 1Dpil11d oldua halde; orl'dN - Bıı çocu1' 7ttina mJf bıığmyordu. rlhlerin rivayetine naıaran da 6 ya. kpnuııuvor nr4ı. Bu:nl"r o civann - Burad, -,.ır ÇOfUlc 1rördOnüı 
er tıe aynldı ve arkaaına pakmadan Halime hatun şüphelenmişti. - Bu ~ocuk sizin diulniıa ?Jleıısup 'ında idi, hAlkmı t k" ediyorJıu-dı. ~il? 

k a k ta H·ne gitij - Hayır •.•. Be'1 aaa11yua.,. İşte ohan in iijJarı .katledecek ..• Putları- ~af ıiln artı)c r•vruyp götflre - 'J'am bu ı ada, H4Jlpıe hatuıı deM Di'• sqr4'1, Onlar batl2'nnJ sallar 
Fakat artık adam akıt1t korkmuştu. btt da habaeı... nnzı ~ır~ak, ~lki biı' diJJ. u.eH"ed.e - ce1'ti. Gece vakij, hepsi de d.triJJ bir haçet taz~ k' j 4uyd\J, $ılt o#hına; dılar. 

Endi• ve e ham iqj~ idi,. Yalwdilerden ~iri bMnwı UHrine ce$,.. ~y~µ1~ 4•lmışlaniı •. Halime hıtıın, - Yııvrum .. dedi- sen §Uraya bir - Kiııı ı~uk, timbı ııeıtl .• 
Bu wlkulMe vaJcşluı, plm• ııt. ŞUnları söyladi: Ar~P.ll'r bu ı:_Qmleyl işitince der· Jiatifi bir seş i~jtti: k~nara otur da, ben şimdi .gelirim. Dediler. 

dırqnyqrdu. :Neler duf111UU.ttı?. Ju.. - Yal . ., f.ier .au.MJ b.abası olm• .. hal bızı aramaga 'b.aotadıJar, l"akıt - ~y M:ek'ke, pıır ve l>thJr HAiime hatun bu sözlerı mtıte•. - ~bdillmuttalibin hafidi Mu _ 
nu IOOU 11 ol~•ktJ ?. saydı çocutuıı uf kalacağı yoktu. ~n U?Ja1'Jatıp ~açınıştmı, bulşına. ı•J)- ıelfyQr. ÇOnkU o yarıl) l>eıd kfp oklunu; kenarda bir ta§ın üz,.. hanııııed ... , Demin kendjsini şurada 

H im• hatuıt'!Jn 'f ad.esin• •ör• s Onu öldürUrdUk... dılar. Sa'd pbilesinin araııııdan ÇJlup gl- rinde 'bıraktı ve ileride tenha bir tar bırakmış ve biraz uzaldaşmı§tım. 
i 4 Jtjlde ıveya nı ya.lım bAdi... Halime ,hatun, bıı. a#>ı~ri dqyunca .İsar kapısında çocuk an~ dfyor... laya girdi. . Şimdi ise ortadan kaybolmuı. 
iraı evv 1 de vuktı bulmuştu. ürpererek ayrılıp ııtnıittır d ka b , . ,Ji;~i gün günıf c!oiarken yavrıııo B.e on dakıka sonra av.det eder· - Sen onun nesisin 1 .. 
nln1'tf,IJ1 b' i 1.JdiJr ı D't•r hidffi!; Şuku TJk1'ba. vu- sızın orta an y o up i tt IUJHl ınıırkebe bind 'rdi 'Je Me~keye keIJ k~r ıdlln; cocuğun bıralrtıiJ - Süt •pneıirfm .• 

Halı hatun bir yalaudi kabilesi· ku baıl11uqtu: ı şyt Qilµnu çok aeven, fakat bu ah- giden yolun u~.unlua"uııa dılarak yU- yerde buhırım 'clıiını gördü. Fıut (Devam e4ecek)" 



6 T~§rini:mni 1939 Pazartesi 

Rusya - Fin"iiıdiya 
Vaziyet birdenbire değişti. Rı:sya, 
Finlandiyayı fa ~yik etmiyec .::k 

(ANADOLU) 

Sevkiyat başlıyor 
J_k partide lngiltere ve Fransaya 

Amerikadan bin tayyare 
gönderiliyor Londr!ı, 5 (A.A) - Sundey -1 şamki haberler, Rusların :Finlfüıdiy:ı 

Dispach gazetesine giiı e B. Stalin ta- ile lıir nevi topı1ak rnUIJadele i y;:ı.pmak 
rafından Moskovaya çağmlmış olmı istediğini lı:J,1irmiştil'. İngjliz :..-e Frnn
Sovyetlerjn İsveç.teki elçisi Ilayan Ko- sız siyasi mahfilleri de bu mi.izµkert!- F I..<>ı~dra, 5 ~~ad~:o) - İn~iltere ve kamyon, mühimmatla dolu olduğu hal-
lontai, B. Stalini Finlandiya işinde mu !er hakkında nikbindirler. Gazeteler, k rmıs.~. Am~rıka sıluh fabı:ıkal.arın.a de iskelelerde vapur beklemektedir. 
tedfl davranmağa ve İskandinav dev- Finlfmdiya lıaş\·ekiliııin nutkunda gös- ırk .dort !11ılyon dolarlık bır sıparı~ ilk partide İngiltere ve Fransa için 
l~tlerine yüklenmemeğe duvet eylemiş- terdiği cesareti taltdir ve hayranlıkla ver~:şl~rd~. r. (R d ) Y" 1 bin tayyare yüklenecektir. 
tır. knrşılamakta ve Fiıılan<jiv::ının, yurda n~ıng n, 0 n yo - uz .. erce 

Gene ayni gazeteye göre vaziyet ait menfaatlere bir tecnvÜzdc bulunul- oo-
şudur: duğu tal<dird.~ kar~ı. koyma~a amade Alman gemileri H"rİcı·ye vekı·ıı·nıı·z 

B. Stalin g0,·ye !er birliğinin zayıf- oldufuı tebnruz ettırılmektedır. a 
lığıpı ortaya koyacağından korktuğu Helsinki, o (Hadyo) - Hükilmet, Naga k. ı · nda R ,,. ·ı 
için bir harbe girişm(;k istemiyor. Fin- radyoda.halka hitaben bir beraı:nam.e za l unanı n omanya Se ZTI e 
liindiya metin davrandığı ve İskandi- n~sretmış, sulh :ırunnnında olcl~~A gı- kö nür alıyorlar k __ ,_ '. 
nav devletlerinden teminat nldıö-ı tak- hı harp zamamndn <la hal}cın sukunet O ..... ~ ll 
d:rde Rusya ta:ırrıız etmjyçc<::k ~e mu- :çind.c iş gör~m·c;ini bildir~i:-ş, Y.h-ec.e~ Pari8, 5 (A.A.). - İngiliz el:-· ~.. BelgrııC:, ::; (Radyo) _ Röyter 

(SARİF~: 'n' 

lzm·r 
den: 

Malzemeni» ne\ i I'utur 

Çıplak bronz Ld ı ·- m m 
Çıplak bronz tel ~ 5 m nı 

M'l r 

~o 

Galvanizli çelik tel 5,1 m m 2· 
3 tonluk galvanizli çelik tel halat 7X2,2 m m 
6 tonluk galvanizli çelik tel hnlat 7X3, m/m 2C 
Kapalı kalaylı bakır tel 1,5 m/m 2000 

1 - İdare ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı ynzıh eı'r.n • ı I.d

lem telefon teli açık eksiltme ile satın alınace ·tır. 
2 - Muhammen bedeli (3195) üç bin yüz doksan b<.:~ : , Jkkat 

teminatı 239 lira 63 kuruş olup eksiltmesi 21/11/ ~..,:> s ... , g4nü 
saat on beşte İzınir telefon müdürlüğü binasında müte~ekkil 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuzu veya banka mektııbu 
ve diğer knn•·"'A ""<'!' 'l(lp n· ·' r,,. "'Ün ve saatta komisyona mü
racaat edcc •. eruır. 

4 - Şartname! r her gün lzmir ve İstanbul telefon müdtirlüklerin-
<l" para~ız verilecektir. 3 · 18 2 18 3569 

tavassıt tarzı halli knbnl cd ·ccktir. ve rr yeccklerm fazla t.edarık edılmesı- makamlarının 10 bın tonluk Alman ajansının Ankaradan verdiği bir ha
Finlandiya znaf vö.,•ercliği ve İskan- ni { •::;ive etMiştir. Admil'al Seher zırhlısının büyük O~- bere göre bugUn Türkiye Hariciye 
dinav de\'letleri de knr:ırsız bir vazi- Moskovn, 5 (Rndyo) - Ruraclaki yanosta bulunup bulunmadığını tetkık Vekili B. Şükrü SaracQğlu He Ro _ 
Yet talnndıkları tl>l<dirde Rusya belki Finlandiya n;nrahhn°lnrı, dün öğleden etm.ekte olduklarına c~air Şangha.>:dan manya hükumetinin Ankara ı;:efi.-j ,_, ____ ._._, __________________ _ 

de şiddetle hareket edec~ktir <ıonra Krcmlındc SQvyct Rusya erka- verılen \'e Sundey - Tımes gazetesı ta- arasında ınilhim bir mülak"t olmu:;, 1 T c z • ~ b k 
,Sto]\hQlm, 5 (Radyo) _ 't.:,veç i- "liyle ?,ir sna1ta~1 f~zla go,ör~ mUşlerdir. r~fı~dnn neşredilen haber burada al:\- Romanyaya aid muhtelif me-ı...-.1cr • • ır aa l an ası 

Yasi mahfilleri 'SQYrnt RlJ ynnın Fin- Bu muzcıkereletde B. S~alın de ~Julun- k~ ı_Ie karşılnnnrnktadır. Şang~arda müzakere edilmiştir. Mü~terek 'fiir _ 
liindiynya son tekliflerinden "tee _ fr!U!'>t~r. 13. l\fnlot~fu~ l{ugranın muka- l.ıır Jap.?n ~embaı~dan verilen bır h~- kiye - Romanya projesi tetkik olun -
sirdir. Müzakereler ehemmi ·et~'iakf b:l .cevnbıııı. Fln.hı.~dıya murahhas he- ~re go_re Jnpo.n lımnnlarında ve bı~- muştur. 
edil kt a· l\11 fih b'"l 

1 
P vetıne te\•dı ettıfü zannolıınuyor. He- hassa Nagazalm1e bulunan Alman tı-

me e ır. ıanmn , ır an aqmn ~ dü F' ıAnd' b 1 .1. c et e 11 · ok 'kt d k" ·· Yapılma.undan tnnıarnen ümit eksil- vch .. n ın ~ . ·~·a n~ve u ıne bir ra- .ar ~ .m erı ç mı ar a .. omt.ır 
nıiş d ğild' por gondermıştır. Bu r:.ıporun cevabı- H! benzın almakta fakat henuz lı -

~ ır. nı bekliyecektir. manlardan ayrılmamaktadırlar. 
t t~rı.s, 5 ~~ady.o) - Fra~.3ızA ga~e- P~rii, Q <Radyo) __ Son dakikada G .. b 1 

e.~rrnm fü)\_.1'.i~t Rusyzı: - F .~nlandıya elıpan haberlere pöre Sovyet Rusya. 0 e S 
~üzakcrelerı hakkmda.kı mutalealar:ı Skandirınv devlct'erini gür.en,dirmck 
başka başkadır. Bir kısım gazeteler. istemediğinden Finlllndivavı tnzvik Nihai zcıf ... rden emi".1 v.ır 
eks h~s~ıst.~. ~ed?i noldukları halde etmiyece~ ve ~Uzakerele;J~·biisnil su- Berlin. 5 (füı.dı·o) _ Propagancia Londra, 5 (Radyo) - (Sonday 

erısı lJJl\bıııdır. retle netıcelenmcsini remine çahş:ıcak- " Dispaç) gazetesi, 1ngilterenin her 
Jur g~zetlllli, 'C"inlı"\ndı'[ı·a hududuna tır. nazırı Göl.ıels, bugün Alman gençliği- . kt . ıı· l' t ki t h · · !<"!' ~· ' ne bir ııutuk irad etm:ş ve her Alma- cıns crzn nn kü ıyet 1 s o. ar yap -

a şıt e ılen 800 l:ıin kişi i~ Sovyet or- f\lakauar ınehnfil Rus ihtjlahıin yıl nm IIitlc . .. ü b 1 1 .. 1 ~ t tığını, Kannda<la akla hayret vere-
dtısıındnn bnhı'sf" dı'· k'· a··n·· .. ·· '·- ·' ' rrn ~oz ne arnrac sumne cek d d b ~d '· ' d d ~ n .. .. "' _Y?r J. . . • o umu mp:ımıevt'tıyle Ru~,·a _ Finlan- içinde ç.ılı mnsı h!zım geldiği• i söyle- erece e ug a_v uu.un ur ugu-
h - M~ızakereler ıçın daha ıyı bır vn mUzakerelerinin teehhilre uğnYa- <likt.en son Al h 1 • ·~ nu ve 1ngilterede sadeyağı stokunun 
.ava yaratılabilirdi. Sovyet Rusya bu- cağını bevnn ediyor ar. · mak il'in h~a,p ;.~1!Y:1nınk a en ~ ... ~a- 180 bin tona baliğ olduğunu ynzıyor. 
tıa neden lü.,ıım göril~·or' II 1 . ·k. 5 (A. A ) . A . ... . ar e ıgını ve azanacagın * .. - . " · . .. . ? sın ı, · · - Fmlandıya dan emın olduğunu sözlerine ilave ey- 0 o 

Jen~Vl)ev Tnboı g.a~etesmde dun harıcıye nE'nı.reti tnrrıfındnn aşağıda- !emiştir. ılS"olotof son .',özu .. nü 
a~şa~kı müzakereler ıçm fevkaHi~e ki r(.>Jımi tebliğ ne~rcd'lmiştir. p · 1 , u -
~!~bhılik MÖBtermekte ye de.rnektedır M~s~ova mQz;ı~et•Pleri do'lİ"na bir - apPn Be orad a so''ylen-:en'Jı·ş 

ı · . . . . hava ıçınde U(ır emf'kter'lir. gon bli _ ö Hı • 

:r· - ~~ınl~n~ıyat~ }>ı; ültımatorn ve- rnatı verınek ü~ere mıırıhhaslarımız- 'ol d Belgrad, 5 (Radyo) - İstanbul -
ılec,gı aşıkar gıbı ıdı. Fakat dün ak- dan mufaş al rapQr bekliyoruz. U g'r a 1 dan !'ol:tık ı!.<ıt. .. t•·.~:,. lıı J ·: lı.ğ·ıı ~ 

oo Belgrad, 5 (RRadyo) _Alman_ göre So\yet Rusya icra koıliitesi re -
J Yı b tt H t • • ynnın Ankara büyük elçisi Von Pa- isi ve harıciye komis,..ri B . .Mo!oto -

Unan Vapuru .,. l a ay SeÇJffi) pen. Ankaraya dönüyor. Elçi. bu,!!ün :~n soı;. d~fıı fradcttiği nutuk •. son 
Londra 5 (A.A) - Nikolnos a - buraya gelmiş ,.c Alman efaretlıa. _ -oz degıl~ır. Sc.\yet Rus~::ı· AHUP~ 

dındaki Yunan vapurunun mürettQ- Partimiz.itı gösterdiği nesinde misafir knlmıştır. Yarın yo- vuz.iyetlerı karşı ıı~.dn .hen~z son vazı 
batı,cio ü kili bir Hollanda vapuru • , funa devam edecektir yetı alınnnuştır. Turkı.re sıyası mnh-

-=*=-
ı~ıgilter~de 

.ll1ühi:n erzak stokları 

~URULUŞ TA RlHI 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk lira5ı. Şu!H 
ve ajan adedi 282 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

tarafından kurtarılarak bu sabah İn - n-ıTT.zetter secııdi H · fiJleri, bu sözun de söyleneceği ve 
gilterenin cenup sah!l~nde. karaya Ankara 0 (A.A) _ 5ıiı;939 ollaad3 So''Yet.Rusyımın bitaraflıktn ısrar çıkarılmışlardır. 14 kışıden ıl.Jaret Q- •• ' pa- edeceğı mütaleasındtıdır!nr. Para biı·iktirenlere 2~800 l"ra ilp-•nıiye nr•cek 
lan mürettebat J:ıııkiyeşj de başka pir ~·~r :ÜnÜ/'80

.
11<ln Hıitny mebus in - Pariste tesekkiil eden ı·=> A o"' . y' o 1 Zira~t bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heşaplarında en 

limaııa çıkarılmışhr. Jiububnt nak - ı ıa .1• ne 1 " ın e C~mh~riy.et llalk .. '\. az 60 lırası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
letmekte 9lan Yunanlı vapı.t.·, infi - Partısınce namzed go~te:·ıkn ~2 zat- Polonya ht!kü.metr·nı· plana gore ikramiye d.-ğıtılacaktır: 
lii.kfan bir kaç dakfkıı sonra batmış- tan EB, !lf ehn~ed T.ecı~·Jı, Rekır Sıt- B k tır. ınu infilakın bir torpillenme ne _ kı Kunt, Abdulganı Türkmen, Ab - tanıdı ugü 1 'Ü program 4 Adet 1,000 Lir~lık 4,000 lira 
ticeıfnden veya bir mavine çarp _ dul.lah Murısal .,.e Hamdi Sel~uk ele- 12.30 P.roğram ve memleket saat 4 c 600 c 2.000 c 
nıa te!IPll~ mi vukua geİmiş olduğu s~.rı~:ct kn.zannrak. mebusluğa $e - Paris, 5 {Rn&I!-·o) - Hollandanın ayarı. 4 c 250 c 1,000 c 
'nalOm dej'ildir. çılmıflerdır. hariciye nazırı, bu güp ecnebi nıat- 12.35 Aj~ns ve meteoroloji haber- 40 c 100 c 4,000 c 

00000 
Mühim bir mü~akat uunt nıümessmerine beynnatında , leri. ıoo c so c 6,ooo c 

Tokyo, 5 (Radyo) _ Har!ciye ı>a- halen Paric;te te~ekkiil etmi~ bulunan 12.60 Türk PlÜZiği plakla 120 c 40 c 4,800 c 
#il 

Kışlık zer'iyat zırı Nomora ile .Amerikanın bura :;efi- Polonya hükQme inin, Leh milletini 13.30/14 müzik .karışık hafif mü - lGO c 20 c 3,200 f 
ri arasında bugün mühim bir rnüla .. temsil edeıı yegane meşru hükumet zik Pl. ı>IKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene i~inde elli liradan aşağı Havalal" rnüsaid devam ettiğinden 

Vilaretin her tarafında kışlık zeri -
Yat devam erlemektedir. Bu ııene 
ekiın fazladır. 

kat olmuştur. Uzun süren bu mü!ft - olduğunu söylemiştir. 18.00 Program düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
kattan sonra hiç l.ıir tebliğ neşretlil- Liye)• de 18.05 Memleket snat ayarı ajans Kur'alar senede dört defa, 1 eyliil, ı birinci.kanun, ı m•rt ve 1 }ta~ 
memiştir. ve meteoroloji haberleri ziran tarihlerinde çekilecektir. 

N ,. b B• Al 18.25 Müzik, radyo caz orkestrası _&.\\l" ---......... , __ _ 
Hırsızlık 

Bayınpırdan Buca nııhiyec:ine ge -
len Ali Koeaelinin 18 teneke torna -
tes euyundan iki tenekesini çalan 
Nazmi, lzzet ve İbrahim yakalanmış 
lardır. 

_ ~~.;.=~ :~~;~:~~. ~ ı r ya~;: n~;sus U i ~: ~~ ~~;kı;;:g, ~~ nimetleri ı ~ ılllllllllllllllllllllllllll llllll~lllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllllllHlllillfi\ 
te diişecektir. Brliksel, 5 (Radyo) - Liyejde ~g:~g ~g~~ş:::;ziği (fasıl heyeti) § J Z M J R ~ 

J:>aris, 5 (Hadyo) - Norveç hükü- bir Alman casusu yakalanmış v etev- 21.15 Müz!k (Küçllk orkestra şef: E PAMUK MENSUC /\T = 
meti, City Of Flint vapuru hakkında kif edilmiştir. Ca<:usun, Belçikaya • Tecıp Aşkın) ;: J /' 
Almnnyanın verdiği notayı red etmiş yeni geçtiği zannolunuyor. 22.00 Memleket .saat ayarı, ajans = i5 

* 
\'e Alman mürettebatı serbest bırak- S k · 1 • haberleri; ziraat, esham - = Türk Anonim Şirketi 
mıyacağıııı bildirmiştir. ağ 1 ış.erı tahvilat, lrnmlıiyo - nukut = -

Taarruz Yakın nn? 
Amsterdaından verilen haberlere Kazalardan vilayet sıhhat ve içti- borsası (fiyat) = Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardaır. -

göre, Alman matbuatı, Norveç hükü- ma'i muavenet müdiirlüg-üne gelen 99 35 M" 'k fi 'k l = -
metine şiddetle hücum e .. Lmekt.e ,.e ver- ~-· uzı sen nı P · Yerli Pam~ndan At Tayyare Kö~kba• Değirmen Geyik -

B h
.f d • mnlümata göre vilfrvetimizin sag-lık 23.00 1lü..,.ik (cazbant Pi.) -- ' . '. :n. . ' -

- &§tarafı birine.~ sa ı e e - d 'ği d b A1 · " ' "' " L 1-k k 1 h h Kabo B l l 
P 

~ re _ceva ının manya içın çok i teri normal sekildedir. Bu1aşıcı mü- 2S.25/23.30 varınkı· program ve ka- :=ve eym mar a arını avı er nevı t ezı ıma ey emekte -
aris, 6 'A.A"" - Havai ajan - ngı I<l ı d 1 k d • " ' ı r o ugunu rny ey eme ·te irler. him bir hastalık yoldur. = 

l ukeri vaziyet hnkkında şu malU - s· Ah b panış. = olup malları Avrupanın ayni tip rnensucatına faiktir. -

""t;~:i~k~~~~t~ umumiyesinde te- ~aBa•taraafmı bı'rı"nao·1r•aghı"ofedseu- Menemen Helvacı köyü muh- ~ Telefon No. 2211 ve 3079 
rnas unaurlarınm k~if Vfl devriye ,,. - -

~:~~ff~~:'~~;~i~~;!1:~"~mg:~~: di~~~"~~.:.·~11rı::~~1;.ıı1•r. tngi!iz ga- tarlığ~ndan . . . ~ Tel~raf adresi: Bayrak 1zmir 
letrnektedir. Alman bataryaJarı bil- zetelerı, amb.argo meselesini birinci 1 - 6286 lıra 89 kuru~ keşıfnamelı ;\lenemen lrnza$ınıu Helvacı kö- =: -= 
has• cephenin n1eı-lçezinde faaliyet derecede ehemmiyeti haiz olarak telfık yü mevcud künk su yolunun demir boruya tebdili ve })ir depo jpşnsı için - -
!Östf>,.rni~ ve başlıca hedef olarak da ki etmektedirler. Bu EPl!eU!ler, yeni ti- 28/10/939 tarihinden itibnreıı 21 gün müddetle açık .ck.ııiltmeye konul- lzmı·r Yu·' n Mensucatı 
ı•orb ·h mıntakasını ele almıştır. taraflık kanununa rnğmen her qevrien muştur. 
};'or6ach şehri bun den bir kaç giin e\' evvf!I A~erikanın _h.nrp harici!ıde. kaJ- 2 - ı:u i§l.crd~n. anlıya~ yaptığına dıı.ir. ~.lil)de ehliyetname ve vesi
\'el büyük çaplı toplarla döğülmüe _ mak azmınde oldugunu yazarak <liyor- kası olan ıstekhlerm ıhale günü olan 17 teşrını sani 93~ cum;ı ıünil s~t 
ttı. D~an topcnsu bu sarih hedefi lar ki: on dörtt.e Mçnemen k.aynıakamlık salonunda teşekkül edecek kom~yonda 
bır*arak dUn bu mevki etrafında Ambargonun kaldırılmasını Ame- hazır bulunmaları: . 
~akfkt bir harp ateşi açmıştır. Şeb- rikanın hnrbtı müdahalesi ~eklin<le <lü- 3 - İhaleye ışijrp.k etmeden 1 saat evel :muhammen J<~if üzerinden 
l'ın ıimali §arkiııi, cenubu şarkisi ve ~ünmek hata olur. %7,5 pek ~kçası olan 471 lira 45 kuruşu veya muk,ıl;ıili muteber 
cenup mıntakasına bir çok ağır obu.s- İngiliz gawtleri, lrnııda11 başka lt:'l- banka mektu~u~u. makbuz mukabilinde yat;rrnı.ıs bulunacaklardır. 
ler dQimilJtür. Dii'er taraftan Al _ riciye nazırının nntkunn, Alnıany:ı. de- 4 - ProJesını ve keşifname ve şartnamelerini görmek istiyenlerin 
?nan topcusu La Bliosin bir kolu 0 _ '1İZ ablokası ve bit.arafların vaziyetini her ıamaıı Menemen kaymakamlığı köycülük bürosuna milra.caatları ilin 
lan East rnıntaka.sı ile Sarre mınta _ •etkik etmektedirler. olunur. 31 4 8 12 AOOS 
~asuıda da atışlandna8devarn etmiştir. \fra

1 
şkingtQn, 5 (Rsdy?~ r- yeni bi- 21 E!J2 U A M R A 

h?rba~h yaylıısın . a arregemine:) ile •ara ı kanununun reısıcumaur Bay L H ,. 
~ıtcJıe o)dukçn düz ve açık bir saha Ruzvelt tarafından imıA .e<I:lme~i Ame 
ti.zerinde imtidad eden Fransız ge - rika gazetlerinde muhtelif : -!fsir ve Sinemasında bugün fevkalade zengin bir program. Halkımızdan 
l'ılerine de Alınanlar on buçukluk - mütalenlara sebebiyet vermekte i'.~vaın binlerce ve on binlerceşiııin i§lrAn ij~rine 
larla elli kadar mermi atmışlardır. <>diyor. Gazeteler, yeni kanunun kabu- • 

T. A. Sirketinin halkapınar kumaş fabrikası 
:rarafıodan mevıim dolayiaiyle yeni çıkardıiı kumaılar 

SA G.L A M Z A R I F 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiıeler için bu mamulatı tercijı ediıa •:s A 1 Y E R L E R ı:• 
Birinci kordonda 186 n-ıına.rada 

:Bhu iki noktada Fransız topcusu der- "iinde ve meriyet mevkiine ~irmc~indo AL LA HJN CENNET/ 
al mukabelede ,bulunmuştur. B. Ruzveıtin oynadığı birinci derecede 
ller ilci tarafın gösterdiği müda - '<i rolünü tebarilz ettiriyorlar. f aa harbi bu suretle bir topcu dfle1- Nevyor Taymis diyor ki: 

0su teklinde ağır ağır devam et - < F.ğer düıiilnceler., p~:rti ~ahasındon 

! ŞARK HALI T,. A. Ş 
SENENJ;v iLK n11raK TtlRKÇ& F/J.,M/Nt •sA YIN OKUYUCULAR Dl.KKA .• T.'.-.• 

CAROL LOl\tBARD 'VE FREI;>ERtC lf.ARCJI 
Tıırafından :nefis pir &'tizellikte )·.aratılan 

lnektıdjr. fakat son günlerde va - lışarı cıkarılmasa ve yüksek 0lm:ıs~:vf irnı~mek istidadını göstermeğe ba" 'lı yeni' bitş.rafhk kanıtnu olmıyar.ak
~nııştır. Alman natlarma topcu tak· Lı. Bunu temin eden Ruzvelttir. B. Ruz 
Vıye kıtaatının geldiii haber veril - "elt, hal'.elceijnde giirat, t,Rvc:ıiyelerinde 
lnektedir. •ysalhk, teşii meclis Uzerinrle te!'lirden -=*=- ·,,tinap ~r.ek kanunun kııbnl edilme-

'!ne .muvaffak olmuştur. Cumhuriyet-Kar · lerın hnttı hareketi efkarı umumiye-
~"' takbih edilmekt<!dir Demnkrnsiler 
lev~inP o.ln~ bu hın·Pk~ti ~iddetlP red 
-lerız. Milhım h~jci l)ir me.s.efonin 

''lhili bir pnrti mr~")eı;i 1ri.bi ~e .alın

Ankara, 5 (Hususi) - Doğu A · 
~adoluda kar devıım etmektedjr 
4. arırı toprak üstündeki kalınlığ 

rdahanda ı, Sarıkamışta 2 dir. masına teessilf ederler.> 

rii'!n~v~.~ .. ~ÖZ! ~m~ b~kte olş•k~dtıe!ile- Milli piyango b yiliği 
cektir. Ayrıca :MiLLi ŞEFiMiZiN ve ınisafir generallerin huzurları Etı·m an hı.tap evı· 
ile Ankarada 19 Mayıs stadında yapılan 

Büyük Geçit Resmi Milli piyango biletlerinizi (Etiman kitap 

ve ~l~~R:Ld• 2 dü:~~nın6: son mühim hidiseleri. 1 '"'"""""""""""'"'~~'..:~:.~ ..... :~~'~'~'~'?""""""'"""'"'""'"""" ••Yiiiıalmamnicıjla~r~:eniiiı .... 4İı.-i8.deijil'bıui~ •. a-r~.!1111"'........................ r .......... (Diıiiiıe\~nimiiiiı:•:a~M~m~m:m:~:.:i:ad~.euj~~.emNBkoi~j<l:.~.--~n.
2

k•l•a5nnmb•imlimr.n)m-.tl!ll!l!lllJ!l!l~Clm~ 
i! - 1 1 2 



Sahife 4 

Koyun eti 12915 4100 172200 
26 30 6 10 3!l~13 

" 1 Alsancak 
İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

-EGE .. 
Hususi H!lstahanesi 

SAHİBİ 

~Aöilpsrö:..ı 
lzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek üzere 

hazırlanan ve her hirlü fenni tekamül.it, konförü ve kalorifer, ront 
ken ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan Ege hususi hastanesi 
Alsancak istasyon karşısında açılmı~tır. 

Her ıubeye aid haatalar kabul ve mütehauuları tarafından te -
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün saı.)ah1 an ınuhtelif 
şubelere ait po1ik inik de yapı~acaktır. 

.. TELEFON: 2918 

,,,...apwgr+r.i'l!!'Mfi@Jfff!Mf*' ıesys 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcin1 
İzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 3 l 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve sa.n'at icaplarına 
göre yapılır. 

Bankalara mahsus siritli ve vidalı defter ve dosyaları 
anccak mücellit ALİ JRİZA müessesesinde yapılmaktadır 

Si.,ariş ü::ı:erine lüks albümler yapılır. 
Müessese:rıin siarı scığlamlık. güzellik ve sürattır, 

5 

T. İş Bankasının 
·1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 

32,000 L i r a M Ü k a fa t 
KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 ikinci teşrin ta

rihlerinde çekilecektir. 

1KRAM1YELER 
I Adet 2000 liralık 
5 • 1000 • 
8 • 500 • 

16 • 250 • 
60 • 100 • 
95 • 5'0 

250 ,, 25 • 
435 

-
-
-

2000 lira 
SOOD 
4000 
4000 

47;:)) 

62.;) 

32000 

• 
• 
• 
• 

,, 

l•llll!!!l~r.!.ı!:-m":::'Zı> .... ;iilT~ ";5.;;:;a:mn&Jil!!id::as:1.s::J.at '1-'"""".IP,!liC 
T. 1~ banka~ın , ı a' :• · fır , r.ld:ı, ytt! nı:..1 ııar.t bit!!'!!.i.! ı·miş olm:.ı.,;, a.y.ıi 
zam:\llda talihiıüıi de ue .c·miş olursunuz. 

Pek büyük fedakarlıklarla Ye yalnız 939 senesi İzmir enternasyonal 
fu:..!.rına ait olmak üzere get.irtmeğe muvaffak olduğum 

Amerikanın 
Simmons fabrikasının 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sandalya ile masala
rıru saygılı mü5terilerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edilen meta
net, zarafet ve rahatlığı ancak mezkur karyola ve somyalarda bulunacağı 
ve fiya' lard~ hir bir zam olmadığını saygılı müşterilerime bildiririm. 

Her müşteriyi tatmin edecek şekilde yerli karyola çeşitleri ve gayet lüks 
Avrupa çocuk arabaları dahi bulunur. 
tzıo,ir Y~nikavaflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yeri 

Hüseyin Hüsnü U?;iş 
WH&MNti'f+&6&&d' *ti' 4 

' 

ı 

1 

1 

m 

m 

AR:YIEMENT DEPPE, ANVERS 
Anvers idn 

cESP.AGNE-'> vap. Son teşrin başla• 
gıcında bekleniyor. 

D. T. R. T. 
Tuna linıanları için 
<DUNA» Mot. 15 son testinde bek 

!eniyor. -
«KASSA'> mot. Son teşrin sonlarıa 

da bekleniyor. 

Service Maritime koumain 
Köstence Kalas ve Tuna Umanları 

için. 
cOİTUZ> vap. 2 son teşrine doğ

ru bekleniyor. 
Ste. Commerdale Bull'are de Na· 

vigation a vapeur 
Haifa lııkenderiye ve Port Sait için 
cVARNA> vap. hemen hemen.bek 

lenmektedir. 

Vapurların isim ve tarihleri 'hak
kında hiç bir taahhüd ahnamaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Limited 
VAPUR ACENT ASI 

A tatilrk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlan .. 
mız sefer yapacaklardır. 

Makine Tamir hanesi 
lşi gününde tesHm etmeği prensip edinen ve bu· 

nun1a iftihar eden bir müessesedir ,_ Kestane pazarı demirciler 67 - 69 Telef on: 3998 
•• ... ,.....,-~ 

Ankarapalas 
Lokanta ve Pastahanesi 

1 

En mlişkülp,.sendleri tatmin edecP.k derecede mükemmel olan lokan
ta ve pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
ti ile beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim münase
betiyle en temiz Ye modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

IBRAHIM SENNUR 
....................... lliiiıiiiiiiiiiiıiıiıııiiiıiıiıııiıiıııii ......... 

Emlak ve Eytam Bankasından: 1 '!!'!!~------------------.-.---faz e, temiz, ucuz 
A. Depozitosu 

Esr c:. No. Yeri No.su Nevi Kıymeti T .L. 

Eski Yeni Taj 
13-1 Kuşadası Danıtln-:- r.::ıhiyesi Şanlı 

Köy Pldlrn me\'1dinde 
13:> « c « 
2W Hasarı hoca M. Osmaniye caddesi 47 

nda :164, pnrfl.e] 2. 
231 Eaf'mıhoca l\!. O:rnıaniye caddesi 

ana 364. pnrcıel 7. 
232 Jfaganhoca ~r. o~maniye caddesi 

ada 343, parc:.el 116. 
2J3 IIasanhoc:ı 1\1. Osmaniye caddesi 

nd:ı 361. parsel 3. 
234 JIH~anhoca M. Osmaniye caddesi 

ada 3 t3, parsel 117. 
236 H:ısanhoca :\L Osmaniye caddesi 

Mirikclam hınıında ada 343 par~eı. 
30ı1 Hasanhoca M. Yol bedestanında 

ada 342 narsel 4. 
30~ Hasanhoc:ı 1\1. Kara Osmanoğlu 

hanında ada 313. pari'el 89. 
841 Hasanhoca 1\1. Yol bedestamnda 

ada 342, par!'cl 14. 
352 llasanhoca M. Osmaniye caddesi 

ada 364, parsel 12. 
353 Hasanhoca M. o~maniye caddesi 

ada 364, parc:.el 12. 
377 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 

ada 364, parsel 6. 
393 Kuzuoğlu ç.arş1sı Şalvarlıoğlu hanında 

ada 343, parsel 121. 
867 Güneş mahallesi birinci Hacı Süleyman 

sokak. 8-24 hisgesi. 
897 Karşıyaka Reşadiye cadde!'li 53 

ada 112, parsel 2, 5832.50 M2. 
727 Göztepe Mısırlı caddesi 

1185 Göztepe KöprH M. Kimilpnşa yeni 8 
143 ünci.i sokak. 

118'1 Ha!'iarıhoca 1\1:. Yol bedestanı yeni 18 
904 üncü sokak ada 341, parsel 14. 

11150 Resadiye Şabanzade Faikbey çıkmazında 
ada 864. parsel 9, ~573 M2.> 

1276 Ahınetai'i'a M. Kemeraltı sokak Araste 227 
«12-36 h issesi> ada 281, parsel 29 . 

1277 Ahmetağa M. Kemeraltı sok. :Arasta 225 
adn. 281 , parctel 31. 12-36 hissesi 

1288 H!isanhoca 1\1. Kantarcılar yeni 908 31 
90D zııncn "'O. :ırh !1"5, parsel 3. 12-72 his. 

1279 Darağ!l~ Şehitler lH. Sclfı.met yeni 
1502 inci ıı0kak «1516 )f2.» 

12~4 Ku · .... n·:ıka Osman?'.~de İsmetpaşa C. 5 
ı t7" · •r<i pnlrn!c ... An.50 M2.> 

49 43 

37 38 

62 62 

45 41 

64 64 

12-32 

55-4 

26-12 

55-4 

33 29 

33 29 

39 35 

45 

11-9 

63-7-8 

12-16 

. 458 
429 

8 

6 

239 321 

287 319 

27 103 

7 

6 6 

Tarla 

« 
Mağaza 

c 

Dükkan 

Mağaza 

c 

Fevkani oda 

1600.-

500.-
1300.-

1400.-

600.-

2100.-

400.-

200.-

Fevkani mağaza 150.-

Mağaza 

Dükkan 

Mağaza 

c 

c 

c 

Ev 

Tarla 

Ev 

• 

Ahşap ahır 

Dükkan 

'.Arsa 

Dükkan 

c 

Arsa. 

c 

200.-

140.-

1270.-

130.-

1000.-

200.-

50.-

1458.13 

1800.-

24.60 

300.00 

515.53 

500.-

500.-

167.-

758.-

1395.-

320.-

100.-
260.-

280.-

120.-

420.-

80.-

40.-

30.-

40.-

28.-

254.-

26.-

200.-

40.-

10.-

291.63 

360.

. 4.92 

60.00 

103.11 

100.-

100.-

33.40 

151.60 

279.-

~d ~ J2, 11~ r · - . 
fz:ıhatı , .. ıkıu·ıdn . .,. ' ;- · . ·•11;mkullerin peşin bedP.lle satışları 7 / 11/989 tarihine rnilsadif sah .'tı.1nll 

ı:n:\t onıl~ yupılac~ıktır. t ']' 1.-mnlnrın hizalarında y:ız1Jı depozito akçala rrnı veznf"mize yatırarak artırmaya 
l girmeleri \':? yal~!:::·:::::.~ :.. ·• ~r fotoğraf la nüfus tezkerelerini getirmeleri. 29 6 -· ........ ........ 

ilaç 
Her türlü tuvalet 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczarıesi 
Başdurak Büyük Salepçioğlu ha-

nı karşısında 
' 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

Memleket hastahanesi operatörü 
Hastalannı her gün S ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı Ja. 
k'nyon apartmanında kabul eder. 

Telefon: 3587 

r 
Kiralık yalı 

Göztepede cadde üzerinde 982 
numaralı yr.lı kiraya verilecektir. 
Her tiirlü i<ıtirahnt ec:.babını cami
dir. Taliplerin Kemeraltında Şifa 
cıczah~nesi va!'ıtaBiyle Enver Öz-

,_ge11e müraC'aatlat·ı. 
________ ""'!'9' ______________ __ 

-----~~!!.99~------------D ok tor 

M. Ş~vki Uğur 
Bir ·nci sınıf dahili has-
Lahk~ar mütehassısı 

tzmır Beylersokak No. 82 
Telefon No. 323$ 

Hastalarını sabahtan itibaren 

ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. 

'• 


