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Alman Taarruzu ilkbahara Kaldı 
Dün Alman jtayyareleri büyük faaliyet gös. 

tererek Parjs mıntakasına kadar sokuldular 

Almanlar,Zigfrid hattını Hol iki taraf ta hudut/Cıra as-
landa hududunca uzatıyor ker tahşit ediyor 

Finlandiya hey'eti, 
lngilterenin Şetland adalarına giderek bomba attılar Rusya, Anka 
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Alman tayyareleri keşif uçuşları yaptılar. Şimalde MoakovaJan 
iissiinii ısrarla 

/Ki ALMAN TAHTELBAHİRİ 
DAHA BATIRILDI 
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Gidiyor 
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ayrıldı. 
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Gaz:antep'te bir 
. . . ' .. 

camı çoktu 

Üç k'şi ö~dü, 9 kişi ağır 
yaralandı 

15 Tcşriniuıni 1S39 Çarşamba 

emer'de kanlı 
V bii· kavga 

Gaziantep, 14 (Husu i) - Hacıta

hir camiinin k dınlar kısmı birdenbi
re çökmüş, üç kişi ölmüş, dokuz ki;i 
ağır ımrette yaralanmıştır. Bir çok ta 
hnfif yaralı vardır. 

Pepe Kemal v~ Sıtkı· 
yı yaraladılar 

Evvelki gece Kemerde kadın me-

o l on ya _ın is ·ıasından sonr H tlerin meşyul olduğu yegane ~1:~~~ı~.:i~ı:~~ ~~u:t:~i:ı~:c13 Muğ:a Cezaevinde okuma 
odası kt lh • b '"t rı b •" h • k • ki~i Pepe Kemal ve Sıtkıyı bıçakla no a, SU lÇln l QTQTı QTl ı:vasıta fa Tl e lıle fzr göğüs, ha,. ve yüzlerinden ağır euret-

Muğla, 14 (Hususi) - Muğla Halk St kh 1 • . ~ 
evi idare heyeti bayram mıinasebetble 0 0 ~· 14. (Rad)o) - Aftenılat Pari, 14 (Radyo) -Bitaraf kay- 1 nı teklif edecektir. Bu teklif kabul re; Ilitler, şimdiye kadar yalnız bir tc yaralamı,.lardır. 
cezaevindeki mahkumlara eker ve si- gazete~ıne gorc; Alın n aııın, ulh naklardan gelen haberlere göre; Al edilmediği takdirde Almanya, bü- nokta üzerinde sebat etmiştir. Bu Suçlular yakalanmış, yaralılar mem 
gara dağıtmıştır. Cezaevinde bir oku- ~e ebbü ~hne v~eee~.i .ce apta, Po - manlar, sulh tekliflerini redcİetmiye- tün mesuliyeti ingiltere He Fran:>a- nokta, sulh için bitaraflnrı gizlice ve ieket hastanesine nakk!dilmiştir. Milcl-
ma odasının açılma töreni bugün ya- onyayı ı ya e eccgını ve Çeko lo - ceklerdir. Şu kadar ki, zayıf olduğu ya yükletecektir. bilvasıta tahrik etmektir. Hit!er, Po- deiumumilikçe hiidise tahkikatına e' 

1 t 
vakyanın da, bazı şerait altında yeni- kanaatini vermemek için şartlar bil- lonvanın istilasından sonra sulhtan konmuştur. 

pı mış ır. • d kT ,, 
en teş ı ıne taraftar buluı durunu ~jrmiJ ecck, her ~flyden evvel muha- Faris, 14 (Radyo) - Bitaraf kay- başka hiç bir şey düşünmemiştiı". Ah'aksız'ığa teşvik 

T ekirdağm kurtuluş 
bayramı 

bildirecektir. rıpler nrn ında bır temas yapılma ı- naklardau alınan son haberlere gö-

ya ı Eden Paris' t döndü 
İkiçeşmelikte Mollareis sokağında 

Hüseyin oğlu yetmiş beş yaşında Hak
kı, Şevket oğlu on dört yaşında Azizi 
ahlaksızlığa teşvik ederek suç işledi

ğinden yakalanmış, adliyeye verilmir 

Tekirdağ, 14 (Hususi)) - Bugün, 
Tekirdağın kurtuluşunun on yedinci 
yıldönümü merasimle kutlulanmıştır. 

Romen - ltalyan A'.man matb:.ıatı; lngi:tere, Almanyayı lngiliz Döminyonlar Nazırı Cep- tır. Silah çekmiş 
Ticaret anlaşması imh:ı etme2e azn1 eylemiştir, diyor heyi baştan başa · t Çorakkapıda Ali efendi caddesinae 

'-J gezmış. Hasan oğlu Ali ve Tahsin oğlu Ynşnr 
Romada bir Romen heyeti B~rlin, ~4 (A.A.) - Deutsc~e Al-iBe~lin gazeteleri,. bu nutku~ ingilte- Londra, 14 (Radyo) - Paristen ve bundan dolayı fevkalade memnun arasında kavga çıkmış, biribirine silah 

b ki . gemeıne Zeıtung, Hollandanm bır sulhl reuın Almanyayı ımha etnıege azmet- avdet eden döminyonlar nazırı E- kaldığını, Fransız milletinin, ingiliz çektiklerinden zabıtaca vakalanmıl'· 
e emyor tavass una Fransa tarafından veril- miş olduğunun yeni bir delilini teşkil den; Niyoz Kronik] gazetesi n:uhabi- ordusuna karşı derin bir sempatisi Iardır. . 

.R~ma~ ~4 (RadJ:o> - Bir Romen m: olan ~ernpta mut k'l bir ~\U, -ıetlmekte bulunduğunu yazmaktadır - rine verdiği beyanatta, cepheyi ka- olduğunu söylemiştir, Serseri imişf 
he~etı, önilmüzdekı per':ı:embe gunü turyanın ıhya ından da bahsedılrnen:-,lar. rış karış gezerek her şeyi gördüğünü 
Bükreşten buraya gelecektir. Heyet te olduğuna i ret ederek diyor ki: Roma, 14 (Radyo) - Gazete Dö- · =O<>=- Sabıkalılardan Boz Bekir, ild a;,-
gelir gelmez, Romanya ile İtalya ara- - Bu har kd iki memlck t hüküm- popolo, iılgilterc ile Fransmıın Avus- • clanberi lıezaret altında olduğu halde 
sında bir ticaret muahedesi için miı- darının teşebbüslerine karşı açık b"ı turya veliahdı prens Otloya karşı de- erı bu müddet zarfında kendisine iş bul-
zakerelere başlanacaktır. hakarettir. Miıttefiklerin c vahı Al - rin bir sempati beslediklerini ve buse- madığından hakkında serseri nizam-

M K 1 h , manyaya karşı yeni bir tahriktir.> ıbepten dolayı Avusturyanın ihyasını "tlamesi tatbik olunmuştur. 
acar ü.tür ey eti B. Çörçilin nutku ile meşgul ol.:ın istediklerini kaydetmcldedir. B d "' Hırsız'ık1ar 

Roma'da oo= un a sonra u uını aarruz ya. 
Roma, 14(Radyo) - Biri iktı.sat- lm A "" J b ld• d•I Ça;rırlıbnhçede Süleyman, B. !zze -

Pl a ıyacın-_ _ını ~ eı 'e ı· ır 1 er tin çamaşırlarım çalmış ve yttkalan -
çılardan, diğeri maarifçilerden mu - . ~ - mıştır. 
rekkep iki Macar heyeti buraya gelmi Parıs, 14 (Rad o) - Havas A- lere bildirmişlerdir. Yalnız Polonyn d 

t . 'ılır ı· · h 'k" h t" d k b l · a·-· b' h b .. F h b' d . k l Şa ırvan altmd~ u,;tnfn Kn~ımoı;. ır . .ı.Jıusso mı, er 1 1 eye 1 e a u Jan ının \ r ı ı r a ere gore, on ar ın e Alman motorıze fır a arını 1 B 11 t f Ak l' ır .' ~ 
etmiştir. Hitler karar er e ·ş o! ak a b Katyel d dahıl oldugu halde bütün idare eden general Plaskoviç bu fikr: u .• usa a sem il' çıft aynkka-

&: er - Alman gen ralleri, bundnn sonra u- kabul etmemiş ve kışta umumi bir ta- hısım ç.nlmış. tutulnınştur. 
Li:v~nya kabinesi her taarruz j kbahar ır "l aca !( 1Ş mumi taarruz yapılamı)acağını '\:e ilk arruz yapılabileceğini ileri silrmilş - ~Me1sinlide ~asan oğlu temai ' .. Ali 

ıstiJa edecek baharı beklemek lazım geldiğini Hit- tor. oglu l\fi!hmedın ceket ve fantJ mı 

K 14 (R d ) L
'tv Paris, 14 (Radyo) - Havas Aj n- ır.iş değildir. Tahminlere nazaran, u- =o"· çaldığından tatulmu tu?'. 

ovno, a yo - ı anya . A • "' 

k -ı..· • • b' h f•ft ·ı.tif sının, bıtaraf memleketler kaynakların mumı taarruz ılkbahara bırakılacak- l .1. F ~ [SVfı / Asans6rtle Mustafa oğln A!'rmedm 
_,ınesının 11 a ı.u sonra ı::ı n e- a 1 ·~· b' ~ l naz Z Ve ran "'Tansa a ı·ye d eii ö 1 . ıın a ıp neşrettıgı u unbere gore, tır. 6 .. üzeı inde bir tabanca bulunmuş ve mcr. 
ec 8 y enıyor. Bitler, taarruz hakkında bir knrar ver- k ' N sndere edilmi§tir. 

t~land"' sa-'eyağ =-00
- sız ıt a arı azırı " ~ aı Camide kalbi d 

verecek Tien·Çin' en çekilme· Pol Revııo Londrava 
ğe başladılar gitti 

Dün öğ eden sonra KemeY~ltı cmntf 
nvlu~undn yaşhea bir acfumm ansızın 
rere dü':ı:crek öldüğü görülmiiştiir. Mu-Londra, 14 (Radyo) - lı-landa i

le ingiltere arasında ktolunan bir 
muahedeye göre, İrlanda, ingiltere~ 
ye sadeyağ ihraç edebilecektir. 

/ngiliz gemileri ha· 
ber&iz batırılacak 

r Pekin, 14 (Radyo) - ingiliz \'C Londı·a 14 (Rad,·o) Fran""' m" • ,, - ... ... ayene inde kalp ch:rrmtısından öldftğii 

Frı~nsız. kıtaatı. Tj~·~nçinden çekilme~- !"ye ~n~ın Pol Re~yo bugü.n burnyn anfaşılmıştrr. Hüviyetinin tesbitf için 
Nevyork 14 (Radyo) - Ameı·i.ka- ko1 n ömrunün ba.kıyesini Floridar tedır. \:alnız, ıngilız ve Fransız mu- gelmı§tır. Nazır, Sır Con Sımonla u- tahkikat yapılmaktadır 

' ki :ırh ı a ikf.nesinde geçireceğini e seselerinin muhafazası için bazı müf Zlın müddet konu muş ve mttteakı- • 

bu 
a d ku n a c /, m 'km b \ n ey re2 ler kalacaktır. ben başvekil Çemberlnyn, Çörçil \'C' yara' ann , ar! 
~ m on ı 1 ,, d' - 1 . · t" p 1 ederek hapishaned n çıkncaktır. Al- u hac~ A , ma n, ar ıger nazır arı zıy·aret etmış ır. o Knrşryakada Hakikat sokağın 1 

Renvo, şerefine verilen ziyafette, l.ıir t . . . aa 
Eolin, 14 (Radyo)_ Silahlanml<l Berlin, 14 (Radyo) - Litvanvn- t.k . d 1 ._.. smnrl km Nezıhe, llekır kızı 3 va-·~ nu u ıra ey emı"'ı.ır. d '!\ • • 

ingiliz ticaret vapurları, ht-.rp gemi- dnn Al manyaya transfer ediiml§ on p 1 R • .1. . d tti-. şm a ıtlulmddesı taşla başından yara-. .. . ., o envo; ıngı ızce ıra e gı f t 
!eri teliikki edilerek, Alman t htel- be~ hın Alman koylcıc yerleştıl'he- nutukta, ingiliz milletinin büyük feda- n~ş ır. 
bahirleri tarafından habersizce batı- cektir. k~ 1 ki •t ·.,1,, d tt'kt Kuruçay mnhrı.lle tnde Tahir, Abi-ur ı arını sı avı~ yu e ı · en son- d' . T' 1• H 
rılacaktır J •' " f F 1 ~ . . k d" ın ve Şazrment, ~ e r asan Necip · ..,gz terep 1T amer. OSU ra, ransız mn ıyesının ço uzgün ve C:::..o.f'k H ,ıd· . ' ' ... 

L d a 
n •tt .. r k ti. ld ~ h te Y"" ı a ve ayJ:e..ı mı odun ve demırle 

San Dakika 
on ray 5 l e . J,ondra, 14 (Radyo) - İngiltere ~V\~ ı o ıugun,u, 1 arp n evvel ha- ba§larmdan yaralamışlardır. 

parlamento~unun !çtima devre!;i, bu rıce. aıc:nıs .. ~ ~n -a.!~~n arı~ tekrar Fran- . kendilerini a ayın 23 ünde sona erecek ve 28 inde snra dolld~gunu soylemış ve Fransada Tütün p yasası yarın açôyor 
• · d , 1 kt . p 1 :- t cenheye gıdım erkeklerden boş kafan .Akh. • d'· 

Londra, 14 (Radyo) - Polonya baş caklardır. . . . . ykrenlı e.,;rtek'açlı acal ıı.kt ar ameıı o, ytırlcrin kadınlar tarafından doldurul- d t"t" ısnr ... ~tanısa ve ıge.r b81g ~r-
vekili general Sikorski refakatinde Genemi Sıkornki ıl-e Zaleskı, per - a ın nu ıy e açı uca ır. • . ~ . ~ e u un mubayeasına hazırlık olmak 

3"" • • • / dugunu, nmelenın fazla çalıştıgını ılii- ü ek ıer· tetk'k 
~ aarruz emrını ver• h rieiye nazırı Zale ki olduğu halde einbe günü ingiliz matbuat birliğinin A man tayv:ıreleri be- \"C eylemiştir. z~e speı: ın . l ve fnn!iyot -

bugün burnya gelmiştir. ~mi afiri olncalqardlr. • Ierı devam etmektedır. Bu seneki tft -

Leh l 
. }e karşı} Leh nazırları, erkanı harbiyei umu- yannamelerı yan/ıslık- Uf slar socıyet si tünler heyeti umumiy~i itibnı·iyle çok 

nazır arı merasım an- .. f' t• R k ıt " · 
Brüksel, 14 (Radyo) - Be.Jga a- mışlar, başvekil Çemberlayn, hariciye miye rei:si Edmon tronsay ile temasta la Belcikaya atmı,..lar ! onsey . t. ne. ısır.. e o ~ ..,3 ~ılyon kilo tah-

jansı; Almanya da hummalı bir f - azırı Lord Halifaks ve diger nazırla- bulunacaklar, donanmayı ve silah fab- . '? , lÇ tm~t mm edılmektedır. Pıyasa yarın çı-
liye hQküm eürdüğunü ve Hit eıin, n . . b kil" rikalarını gezeceklerdir. Parıs, 14 (Radyo) - Alman ta)- Cenevre, 14 (Radyo) - Kanunu- lacnktır. 

rı zıyaret ettıkten sonra, aşve m ·a le · F · · h ı be vel' d'" d" ·· .. ·· l _.. .. _~_'!'!P __ .....,~...,.---
bugilnlel'de umum'" taarruza emir' e b . • ı . ) re rı, ransa ıçın azır anan - c ın or uncu gunu açı ması mu - tulmutta.lip haf"d' . k 
receğini haber ve~mektedir. Hitler: ziyafetinde bulunmuşlnrchr. Çe er ay "1 l l e ıy r yannameleri, yanl~şlıkfn Belçika,!a at- ~~r.rer ola.~ uluslar sosyet:si kons~- i kmiyord~. Çü~k~ıb~n:ğlt:rh~:e~~ 
umumi ta rruz Jlereden başlanması Leh nnzı.rları, yarın da kral tara- LO'r.dn 14 (Radyo) - Çemberlay mı~lardır. Bu beyannameler, I ransa ~mm, o gun toplanmıyacagı ve içtı- merhamets:izli-· 1• r-· .1 ~-

. "d' B • 'lt d b hi 1 kilf" 1 1 h kk gıı. za lm ıgı 1 e uı.nm-
;tzım ge ece~ini h nilz tespit etmiş fındnn k~bul olunacaklar Ye arnyda nin. ıh~i .durumu. ıyı ır. u~ünkil ve ıngı ere en a s 0 up, ur ere ma .~. .~nda .henüz bir karar veril- mıştı. Şefkati, merhameti yoktu. ç0 • 

değildir. 
1 
kendilerine ver:len ziyafette bulunn- kabın? ı~t m"ına rıya et etmıştıı·. doludur. medıgı soylenıyor. cuğu bir baba şefkJttiyle bakm11Sına 

alarmı bitirerek henOz Mescidülh - bulumıJorlar. 3 - Çocuğun arzusunda serboest imk~n göremiyO:du.. ~ 
ram gelmi !erdi ki, bol bir yağmur Bazı müverrihlel' ise 110, 130 veya bırakılarak Ebu Talibi tercih etme- Og~u Hamza Jse ;k evlad. Te ayal-
baı;ladı. 140 yaşında olduğunu kaydediyor- si.. Halbuki ikinci şekil; tanıamiylc ~enı zıyad~~:~raı ·Iıaı. id ·:~emen: 

Uzun zamandanberi su yüzü gör- Iar. gayri variddir. Müverrihlerin kı mı d em:n °'~ g~· . n_11 azam, mı, dag 
meyen toprak, de tiden boşamrcası- Diğer bazı müverrihlerin kuyuda- azamı, bu zayıf rivayeti reddetmiş- a, ayır: ırırdı. Av :?eşinde ko-
na yağan yağmuru çekerek ferahlı - tına bakılacak olursa ihtiyarlık yü - lerdir. ŞM d r~r u. 
yordu. ziinden Aptillmuttalibin gözleri de Akla en yakın geleni ilçüncüsildür . ~oc~~ ona ve:ır e, ihmal edilmesi 

H Ik sevinç içinde ndeta bayram görmez olmuştu. Kureyşin bu muhtc- ki; Aptülmuttalibin vefat edeceği ıhtim~~ ~ardı. Binaenaleyh ona da 
vam etrnl Ur. h Ik A h . . 'h - dO ü 1 d ra-zı o ~ e>rdc. yapıyordu .. Kureyş a ı ptiilmut- rem şa sıyetı, nı ayet yataga ş- g n er e vukubulmuştur. Diğer ~ı· 1 d 

- Acaba bahsedilen zat kim ol !l Aptülmu1:taHp; yanına oğlu Ebu- talihe; milştil. J.'akat kendisini en ziyade mil Aptülmuttalip; evladlarını ba~ına dIJ er en oğlu Abbasa 
gerek7 talibi ve hafidi Re ulü Ekremi al- _ Sıhhat ve afiyetler olsun ya E- teessir eden şey; hafidi Resulü Ek- topladı: verse; 

Diye sordum.. Görüştüklerimden m1ştı. Her k hileden de birer kişi h remi Ü"Üncü bir yetimlik içinde lıı- - Abbas iyi kalplidir. Fakat ev-
k d·ı . 'lt"h k tt" K 1 ı.. 1 k bülbat a !.. ~ - Çocuklarım -dedi- size '\: nstye- Jiidı ve ayalıı" f. zla .. Çocug·a JaAvTkı'W':· 

bfris? eevap verdi: en ı erme ı ı a e ı.. a aun ı k 1 ·ı:ı· · .;~ .; 
_Bu zat: kavmimizin sen•idi bir kafile halinde Ehi Kul yi dağına D yorlardı .. Az zam. n Ronra top- n ·mı} 0 ma 

1 1 1 
tim oTsun, kardeşiniz Aptullahın ye- le bakıımcyneak .. 

r. ki r da ot! r ye ermiş; ağaçlar çi- Tefrikamıza esas tuttuğumuz Me- tı"m r.1 · ·tn · · 0 terbı Dı"ye dikfrndn.. 
Aptülmuttnlıptir... Söylenilen ev af çıktılar.. fT 1 . . o~unu ıncı 1eyınız. nun - -r- ... 

t
a tıncak 

0 
zat var. AptülmuttnHp; cephe ni Ki.b~ C(Pk açmış, mahsuller 1 ız enmiş ve ~azlar; Hazret l\iuhamınedın dedesı- ye~ine., himayesine. dikkat ediniz.. OğulTarını:rr jçinde ResulU Ekremi 

' - kıtlık tehlıke!':i zafl olmuştu.. · f tı d Ebu T Dedi .. Bunun O zerine gitlip Aptttl- ye çevirdi. Ve hafidini 1<ucakln~ ıp nın ve a n an sonra amcnsı a- Bu vasiyet, oğulları üze.rinde bü- en ziyade özley"p i iyen, Ebu Ta-
mtrttaHbi gordfik.. üç defa sema;p1; .kaldırarak durty Yağmur h-ildises"nin vukuun<lan Jibin vesayetine geçme i etrafında yük bir aluka uyandırdı .. lçierinden lipti. 

_ Çoluk çoeuğunln yağmur dua- bn 1adı: pek n-.z zaman S&nra idi. Art k ihti- bir kaç türlü mahlınat veriyorlar. bir kaç.ı; (Ebu Talibin asıl i mi Abdi Me-
srna çık! -Ey Bilyilk Allah!. Ey Beliyele- yarlık ve ecel, l>u sefer de Aı>tülmut 1 - Ebu Taliple diğer amcası Zü- ........ Mehmed benim olsun, beninıle naftır. Oğullarından birisinin adı Ta-

Diye rica ettik.. Aptülmuttalip tc rin kAşifi.. Sen her şeyi bilir, görür- talibin ~·akasınn ynpışıyordu.. Leyr arasında kur'a atılmış olması ve kalsın!. lip olduğu !çin onun ismiyle anılarak 
kabul etti. sün .. Kerim ve kadirsin •. Mck.kc ehli Aptülmuttalibin vefatındaki yaşı kur'anın Ebu Talip lehine çıkma ı.. Diyerek cevap verdiler.. .ı\ptül- kendisine Ebu Talip d~nilmiştir. ) 

Filhakika diğer tarihlerin t'!e ver- senin kullarındır. Kıtlıktan ctergahı- etrafında nyrı ayrı rakamlar veril- 2 - Resulü Ekremin evvela nm- muttalip vnziyeti dnha esnsh düşfi- Zaten amca:;ı eskidenberi. yeğeni· 
dikleri malftmata nazarau bu hatl' e na ş·k!iyet ediyorlar. B"zc hu çocu-

1 
mcktedir: . . . c~ ı Zübeyr tarafın.~an .nhnması. ~~- niiyordu. ne knrşı çok biiyiık bir alaKa ve mu-

1\IiH1dın 577 inci senesinde vukubul- ğun hakkı için yağmur ver rarnbbi ! 

1 
Bazıları 82 yaşında ıdı d YQrlnr. hıhare onun vefatı uzerıno Ebu Ta.ı- Çocuğu vesayetine almak istiyen- l h~t ~o~teriyord ı 

mu§ttlr. Ve uraklık da iki sene de- Aptülmuttalip ı.-e nrkndn~ nrı du- Bnzıları 120 sinde idi, iddiıısıntla 1 be intikal etmesi. krden biri Ebu Lehepti. :F'akat Ap- _ Devam edecek_ 

.......... 111111111111111111 

Hit er 

me üzere İFT'iş 

Ell 

1 • 
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ıs T;:::~··it:::;a~·;:mLa Almanlar; Zigfrid Ambargo kalkbktan son •• Rome_~l heyd'~ti· .l 
Kemerd M h , ı i e tnelik t"ad h H 11 d • wıaıra gıuı y or, nuş 

dtaiade k ve , M arlıkbaştn attını o an a A .k vazı·yetı te Atina'ya da l 
da Mtimin ve Mehmed, G ziler cadde- h d d İ ra merı anın L 
'1ıdo s n.n a ve Mur az. nın fizcrlc- U U U OCa UZ a 1V0 f tıftO.VC. C _ <! 

rinde b 'rer biçak bu uım uş, zabıtaea - Battarafı t inci a&Niecle - km d h Bilkreş, 14 (.Radyo) -

abnqtır. lar keşif faaliyeti yapmıştır. Silah ambargosunun kal ası a a ile Romanya arasındaki ticaret m~- 13.30 14 .Muz Dövmüş' r r İkisi sabah, ikwi de öğleden &Olll"a le ahedeaini imzalayan Rumen heyetı, Necip A ın) 
eh Fransız hatlarını geçerek Pariı mm- • d I · ıt re ve Fransaya y arayaca bui{la KalLiny.e hareket etmiftir. MI ıs.oe Program C ·alı:kapıda Kadı ••!usunda 111 .- takasına kadar aelmif olan Alman zıya e ngı e ıula bir ticaret muahedeoi hakkın- ıa.aı; Xemlel:et uat ayarı, me.ı kızı Şerife '" Me~".1 d. kı;ı;ı S.:'= filolar~ müdafaa i>ataryalannın ate- Son günlerin en mllhlm llidi>esl lnııilt.ıre ve Fr_. bu "':~ ela mOzakerelerde bulunacak ve dli- meteoroloji haber) ri 

ne, ltahrfye \•e Hilse.) ını dövmllşle şi karQısında Belçika üzerinden it- muhakkak ki birle•'k Amerika dev- de çok bflyflk avantajlara. aahiptırler. nfl-"... a•ni makaai için Atiılaya da 18.25 Ton tnuzi (f 1 h 
d. • .. rlkad --- olan ..... , ) ır. . H an ve !erine dönmUfierdir. . !etleri tarafından -Jıarııoııun hld.. Ame . an llO dnletl • ufnyaeakbr. 19.!ll Konuırna ( d 

Dolaphkuyu nıeTk n<le as Hava bulutlu olduiuııdan kqif nlması hakkında verllınlt olall kıırar Yaniıml, Bııiqfk ~ ~ Ga el f 'lattırılJı 19.48 Tflrk muzilf 

(ANADOLU) 

R 

f: 

) 

lialil, Mehmedi d09n.aı,ı.mllr. tayyarelerinin fazla malOmat edine- dır. san&Jiinin ink!pluı& aoıe zef er op 211.!0 TemsU AUe dostu 

Yangın nıed.kleri muhakkaktır. Silih ambara'oaunun bldınlması etmek, tmlrinlan anflırmak mtlmktln Brilkaol, 14 (Jlabo) -: E~ Yazan: Etrem Jtoelt 
~ Bıorp& kO,.ünde Hillo- C phede gece ve gilndnz, heyet_ ile müttefikler Blrlqfk Amerika dev dür. _ . jan ve Pariaanr _.werı. ıı.qib- 20.50 X:on11f1114 (lıaftalık Pollla kutu-

y·n 
0-ıu 111 ~':., Ta malu evi de..,. umumiyesı itibariyle oakiıı ~eç~iştir. !etlerinden fıılecllkleri kadar ~yyarel . Bu im~anl~~ ~akk~.nd~. güzel .ü - wn bitaraflıiına a1kın .yaaılar 7u&k- ) 

c g .._.,, lamamea :vıamıt- Sahil ve Sar vad· inde mevzıı dev- ve diğer harp malzemesi alabilecek- mıtl heııliyebıl r . ku ~::,U- lanadmı, :ıabllaca der. · - 21.10 M zilt (rlyuetl cumhur tıanao. lır ~ ç b·r ·ra parçuıııdaıı dil· riye falılfyetleri olmuştur. Alman as. !erdir. <' " gelen t:ı.beıler, ı.k ~ . ~ ııupır. •• IJOf: IMaıı x:anı:er) 
..,; alan:;•~ anl..,u.q&ır. ter! plllnı elin Hollanda ve Belçika- Bugün amLarıronun kalkmWyl.~ ıım son üç haftası içinde .çel~ JBtıh- R .-· . ..., Fi Ja,.. ndı·ya 22.00 Mem ket saat a1arı Ajana Iıa-

• • yı tehdid etmektedir. Birleşik Amerika devletler! >•n•JL ••!Atının ybde doalraıı nıobetınl llf- ti _ • lU herler!, ziraat eolıaııı - tallvlllt, bm· RtıS kı falan Lı tvan• Anısterdam, 14 _<Radyo). - Han- milttefik devletlere ne temin ~er! mıı olduğunu gi!slermektedır .. Bu :-"" _._,_, ı- .- •• biyo _ nuhl borsaı (tıyat) 
• •• • • a-elarband ııazetesınln Berlınden al- Bu, üzerinde durulacak bır ~ bm Blrleşilt ~ 1111DaYlınln i ir_ Bmıulıı Bualamı .. ~ f~ 22.20 s ıı..t saat. }'adakı USlerı J Ş7a)a Oıfı bir habere ıı3re, Almanlaı·, Zıırf ledlr, evvel& ıunu kaydedelim kı mo- rilı!nde elde edılmlt oloa .,. m ~ m ••rdır. J1ıuum1a 1ııınbu FIBlb~ tt.s& 111 

-> rld hattııı.ı Hoıfanda hududu boyan- dem barp ıııuu..,. ıailduda aa • nriltyaatır. . arazlıılıd mlldaf.oaduı - doiil- 22.66 Mflzlk (c · d pLJ ba~ adılar ca tahdid için hummalı bir faaliyet hl•- oorfım maefp olmakta~. l/ugllııkil lıarbia. """"' ÇELiK diı" • ._em Jaöm --7lldi 2Ull :19.s& ;yamitl pnııram ft Jr:a. 
Y • • • sarfediyorlar. Bugün an dakiltaht harp netice- 1989 .....ı lıui~ -da Amo- Fin fırlraa SoY1'll --_,, -

- Ba•ta•ofr l 9"! oolrih .. - Berliıı mabafilinde bunun ınzumlu oinde bir hatif makineli !Ofek otuz rika birlqlk deYlotlerl latıııaaı etmlt mllddat -av.mıet --- H• ) 
l ..... ııt lıalıl!r \'Ordifhıe' ~ pıid olduğu, Alıııaıt7anm prp hadudla- kDogram, bir ajır makineli elli altı ol4uiu çe1ii1n aıu:alı: :rıı.do elll 1""8 teılir. Loıı1-aduı, lııı- - lıll• tt er Cevap l'tımya hududunun d3rt kllfeıme ~- nm baydan boya mftdaf aa kalesi ha- kDoııram, altılık hafif bir top 180 ki- aarf ettl metre olcluiu ela elıemıııl7etlo hat.ıa- d • 
n edilecek olan Sovyet kıtalannın ılk liııe ırftlreteii, Bolçfka ve Hollanda ıo ve g 5 !ut bfr top sekiz yilk kilo&'- B!rleııik Amori1rıı devı.t.leriıı!ıı bu· tılmaktadir. Ver I 
OıilfreaeJeri Viln~ yolu ile Y~ U. üzmeden bir hareket de dalma ıı&z ram c:phane sarfetmektedir. Bir ~a. günkil çelik ı.tıllsalitı ~ llı!qua ıı:aaııııfilı, ilev)'H-Flaliıı4lya .a _ ....,_,, ı ..er So1üfe4ıo -
v n, aya ııireceklır. Bunlar Liivalll'& anBnıle tulalao~fı beyan olunmakta- taryanın on dakikalık 3arliyalı ıse tonu millA<aViııdir. Halbuki ~ zakerelorinln inkıta& uindıiınuı .ı. talııılm e.ı-ı., bD:vtıt bir A vuatarya kerı - ilini tarafı~ılaı lw1>- dır. üç ton barut ve çeliktir. rın çelik i ilıulle<I ancak Yll'Dli beı ğil. bil& müddet tehir eclildiiinln ali& hnnaJı: ve ttaı:vayı mııttetlkiDden 
1 'Ul~aktır. M ht lif ~ nızonlara. tar Londra, 14 (Radyo) - Ruyt r a- ıı.,.tın aırahlarm alet kabiliyetle- milyon ton.ııır. . önünde tubılmoaa lbuadır. ayırmak ıatıyoıiar. Fakat buna muvaf-
' n eJ ·ıecek ol n J üz k dar Sovyet - j ansı; hıgiliz ordusunun g!lnden gtt- ri 1 • Başka bir hesaba Pre Amerlk.., Parla, 14 (Radyo) - Stoklıolııa ıJ.. !ak olaını:racallar ve ~· için 
b ı ı ugff n K masa a-elmiştir. e çoğ dıfını ve yenı kıtaatm, ~u~- Bucünkü silihların kıılıiliyetlerı Birleşik devtetleı'i, ingı1W'e, fraıısa, yas! mebafili, Rıısyamn, hııııb 7ann lıazırladıldan çıı1rurıı bnclllerl dllfe-
/ · :J tatü ~ovu tazom surette Fransaya ••kledıldı- 1914 dekinin dört mislidir. Bir de - Almanya ve So.,..ı Rusyaaın. Is~~ Fin!Aııdl,v- bir illtlmatom ......., --· 

SV çre e a J kini haber vennı-. nizaltı cemisinln l-11 için on bin- yekünlanndan daha fazla çelik ıatıı.. iinılen halısebııelde ve Rua metalilıa- Paria 14 (Radyo) - Gazettfer, 
d il".şt i r me k isteyen I er Londra, 1' (Radyo) - Jıoyte< .. !erce saat çalıtm•k icap ediyor. T~k a!Atına maliktir. • tııııı, biltün Slıandinav devletleri I~ lnıriltere • ile Fraııııanm ınıDı t.eU1lııe 

....,.. 
14 

(ltadyo) _ Balden ge- jansıaın vertlliii lıabırdı, A1- lay motörlil Lir tayyarenin ırövdesinın Ve çelik lnıcflnldl moolern lıarbln telılilreU oWuiunu Deri atlrıııoldedir. verdikleri cevapları nıevzııa b&ll1I e-
l n ha~~rlere a-ore, lsviçre<le statu. Yanleriain BMll.• .adalarıııa :ralnu yapılma ve montajı l~ln Y".dl bin kO- .... ~ U,OCU etıııektedlr. . . Ayn; ıııebafil, R~ doııamıı•~- ııu. derek uıtm roücakılar :yazıyorlar. ]l(atkoıu deRtJrmek tqabbllallade bulu. dört bomba atebıl<lıkler! .,. banl~n ..... saat, bir kaç motıır!U bır bomb~- Bırlqlk Amerika .ıevı_.ııennın am- günlerde F!ııliııdiya kii<fezuıdıı bir buat, bu cevaplarla Hl!lerDı 41.-,. 
-. eı1-taı> on lılt teYk f edilm·•- ela, ~ir mekte".h' yuma dlfmllf ~ dıman tayyaresinin hazırl~nması .'- ~r~yu kald~~•n ittifak devletle- deniz ntlmayifine hazı!'la.ndıiını':. ~ •in meydan bıralaldlJım ,. kapının 

t ~ Bunı.m, llalea Stock•ldda bulu de, bır tav'"n '.1id6rmekl& batb bır çia otuz bi11 ıaat l•lqmak ıeap edi - nnın _,.,,tını arltıraeaktır. Çünkll matbuatının kullaıuııap bql~ ~- -...... bpıuınmdrltm tqdedlyor-
""" L 

0 
ar adındaki ph161an tali· zarar yapmadıgı, Alınon nsml teı.. - yor. ingiltere ve Franaa hem Almaıı.yadan sanın, vaktiyle .Ahwuı patelemıın lar. 

a .ı..:ı 1 18 
it olıııu.tıır. Htinde iki inııilia laşyareoinlıı •oıa- Bir harı> vamtasmın hazırlanma- ~aha zengiadirler, hem de bir çok aak Şuplıı ve Beneı için kallaııdıldan 11- J • _ 

1

• • L ~ı_ 
"'- r • ' • rlldütil hakkındaki hab..n taıııa- smdaki bıo &119W.r... llioleşik Aıııeri- liyat kolaylıklarına malik bulun .. k- sana pek beuodltLııi k.,-de~. llllf1'6 ,,.Al reO---
'"'"Y OF Flı t diJIUJyor men yalan olduğu bilclirilmektedır. ka devletlnia nırını. oldut• kararın tadırlar. Kookeva, 1, (A.A.) - Pnvda... ade tedbirler aldı \'qiqtoıı, 1' (A-A.) - Cıt:r Of l'uıa,, 14 ~...,,_>- r.wııı. manasını daha etızel sllaterlr. • zetesl Flıı1Anii7anuı billfln aakm!Juı,. Federahııec-Fu.ı,, Blrletlk Aııınlb7ıı ·-y .... rf. M- .._ llfU&k, Altın ve saıııre,.. adlp olan bD - R omanya lrroltmn zırııtİıı.rım ikmal -. oldııiun .. lıa,. Bem, 

14 
(Badyo) - fAwkalldo llld 

mani olmam&tan ~n Almaı:ı harp tor ..... Almn hllıtta hhn at- 7Gk dmetter, yftkaek ıan&J'i ve ra. • ı . her ~tedlr na, bqiln toplanmıı ve -

t"'1llel'lıre emlr-'ldlil Alıııan JıD- m......... baratuvarlara malik bulunan bitaraf emırname erı . llookova, 
14 

«A.A-) _ Fmlindiya b~rler a~ için buı )f,ylluıJan taa-k""aıııa-•• Boılladeld Aıımt- ıı--. H (Rat17<>) - ~an mst- devletlerle tepitl mesai edebili~le.r. Bffkreı,14 _<A.A.) - R':'"ml cend.• murahhas heyeti Moskovadan Heı.t. dık eylemlttır. 
lca ru''"*•i•ım J[ake t~ımtd' ·ı""'~ ~uatı; harbin çok sOr.ceğını, :ırı:ıerb Binaenaleyh Amerikan sanayıinııı ola~ Le M~n'.teur g~z~t:~· k~ahn ~ır kiye hareket etmiştir. Heyet islumdJ. Mar~ Ptlten 
dil hükilıııet tarafından bıl ırı me · ummııl taarruz için yakında emır ve- malik olduğu ihtiyat ittifak devletle- emırnamesını neşre mış ır. u emır: nav dnletlert ııefirleri ile Sov:retler !&- Parla, 

14 

(Radyo) _ P'Nwmn 
'•d... l'<!Ceğini ve ingiii1: - Frıın"1ı ıılıtn!an- riain varlıklanna il.ive olununca name askerlere ~ıı.u .••ya -~ tllıadı protokol müdllr muavini tara- -.,,.. aoflri ........ı l'lıtm; _,._ 

D_ - v va lıicret eden ••• ondan ljODra altflal olacol!ıaı y meydana celecek olan kuvv°' bıııillz- mat~~ risale tamua ........ ~- fıadan tetYI edilml,ıır. HJi Bıırııutaa - ~ 
n.ug , a , maktadır. Fransız ordusunun malzeme bakı- mesuıı ·~ dafıtılmaoını menetme - • tir Yalı udi: er Londra, 14 (A.A.) - Biltfln Shet- ıamdan lıi; bir :uırluğa d~ar olnnya- tedlr. Yalaız askeri makamat tara - Helalnki, 14 ~A.A.) - ~- • • • /ra ~ 
•ooı.ova 14 

(Radyo) -Vilnodakl laıd adalan ilatflnde iki ı.um.. ya- caklarmı .. bundan böyle kendileri tından .askerlerin lkametıılhl= ~~~ı:::• :ı:..ıı::::as...:::=: Kral, Ç~ılı oaıı .ı.... • ' -.. t • ..,. pan Alman ıau-ı.rı••• a#ıkW, .girı erililmesl imkinsız bir z:ıfer kal- gllndınlen muharrerat mi!elean • Fın n . Y Se elli -
4

.ı-. ıı.r•• - N1 1ıemb ı ~ 1ı1r iııırlllo gemisine ısa- 1 
• İkinci bir emirname ordunwı yakın- leııln telılikelı aurette ~ • 

"'1 ebnektedlr. Binle'°" yalıaGi lııos- aar • , H b. b·da •inden ımyacai!n~ g~oterır. da ukerlerin de lfllraltlyle içtimalar yet malra11ıı4uıı lıalıenlar .-..ıı el- LoMra, 14 (Jld.v,.)-Yiıla&Ça. 
;:u geç~işti~.İ s.:•t t~~ hudu':.11". ~~ e::.;~ırÔzer7~d:n ya~ıı:n. UÇUf- ::;..n;:.,,"",;;;~eınesi iınaliltın • aktedllmesini veya bu kabil içtima - malda ltlıam edi.Yer: ilıııbr 1j;""':!; ııı. baslıı liral --- lııüııl .. lefrlnısanı e •pa ı ı .,;;..ra u lana le..ıa ltbıd .ı.ta .... bomba da en mlhlm -ur lıoT •• kadar 11- !ar akdinin toıvik olunmasını da me- !el m~ m~ınce ~ . ~ cfihoitt'ıL • !trı. ~-= kabll eme: aııı.r oluyor. çilik ise de !am madde ve fabrikalar- netmelıtedir. Yalnız ~~~ haberin ve.rılmesı !Azım ııeldiiin• lleri /ngiliz tıcaret lıeveti ıt ~·• tfo Parif. l4 (A.a.) - • - Al- da ayni ehemmiyeti haizdirler. ~eti taralındaa ııuıaunıyK verlJaıil Bnnektedır. . -aJr .fiJı 1 

tıl~ııta>. ....a.nn :va-.ı olduldan .... .. lngijtere ve Fran .. nın ilendi aa- olman hail •hteaııadır. lllookova, 14 (RaciJ'9) - ~ . -• 
1 8 

'* ızıerde ~:t •. .ı:~.ı:;r; Afm:.-.::,:i: ~sr~~~~1~e:=.:d.!m;!~ Lihlinola ;,eni oıail• ;.!;:~ .. =':!17.:. ın:u:~~~ =ı°~;;!"::..rt-
' q • ™r ........... alC"Yı "~' •

1 
• fı · ~··-e 1qan bm fayl'a?ar tıiTltına olarak se- milqasta takviye edilecek ve inail1z verı mıı letıin altı çdan fada dayaıwnıyaca - m. 

- • 
1 

Lil\ d ltlıl~r ~ melıafll lıu haberiıı donanması bu malzemenin naklin! Lond?a, 14 (A.A.) - Nen CllN: • ıleri ·--· Ronıan,yapar/4ınentfr 
'et -Battarali ~"';' t""" U:~.. asıl ve .,...ı.n iri oldujuııu lılıYaa Atlantik denlziııde kontrole altında nicle cazeteıı Sovyet ittilıadı eıılıi Mostova, 14 (~) - X:- • t • ça~rddı 

.olan mUrett a 

1 

ur 7 4• t ~- .-ı.tedlr. tatabiloeolrtlr. lıariclye nazın Utvinofan 'komllıılot Plok •dıadııki ..,..ıa~ Rılqıuun An. SU rç ımaa 6 
a n~!'°r. ~

4 

(A.A.) -

7 

o. 

0 

_ T bli.. Jladonler, makineler, .\meribn ııutJal merkezi icra koınileoi ecııelıi lııoFu istemekte Israr edııceilnl Ye lııı• Bübef, If (A.A.J - lloma!IJ'~ 
l bır mıılız vapuru hatıı;_; tır. Ea~· 1 e g' tt işçileri m!ltteflk dnleller cephuiııl lllllılıarat barosu fOfllilne ta)'hı M!I. darı bllfka buı ad'alarm clalıa teııllınl. parl&meııtoea .bu.~ 21 lncre 11:11' ı ı çocu~ o mak üz~e L~~· ..._.,, 1 bı aabifede - takviye - ~ laıllaıulabllecek- dlllDi :rumaktadır. Utvinofım JI• nl talep edıeoallnl haber vernıeldecllr. ma& da.vet edlJmitlir. o cu botulmuştur. Dctauz yo~ıı -- - . ki 'ili Is ntltld 6 

hlllr. • b' nrayfıre çuptrlr )'in etmek milrnktTn ofamamiltJr. At - lerdır. . . kovada .w.arksen•• e 
16 • d ::ka: b~~iı resmen bildi- man tayyareleri tam lılr intizam dahi- lnailten •• Fnıııaa bal8filı: Ame. reldilrlBlflne lıı7iıl eıllldlll m..,ıı E L H A M R A ~or ;ahkilt81& h(laaaı.pıı. o... ıacı.. hrebt lllluilıo ._tltlerdir. rila d .. lotlerlııden mamul ."!IY& a~.- de t1elatmaktadır. 

~in bq anbannda mevkuf 173 silr Berlln. 14 (Radyo.) - A.1maa U• caıkl~r,.. bu .. kil•· fabrika temi. Mün.ıh suikasb İdaresinde mm Jmtflplwıe ı.bMMnanıcJa b~ ŞED'lt ıtADAJU ıtııı •anlı. Bunlar bir iııailiz. poli& mıım1 llonrlllıımn alqamı teMlif: maki"" tedariki ve [tçl JDaRafmı ta,. IOftfiııe ........,. tatlı lılr ~ 
llıtııı tuafılMlaaaalıwtaıwa Pi;f-.Pıw-1<11n.aamıfetm11 °~· .._ "Jıaatı lıom/Jnidbır S•NllJNIN llCINCl BOFSJC f'Vll1' Fll,Jtl b un z1ıı1ar t ı11 fldıl!lll 1'8' ...ı lılrlaamıs ıaııorat mamul lılr ..,..... lıacm, !le •am :a..- lıadıır qt .. - ııldm.mıt lir .. kap. el tuk ancat~l k-..!._,_~ bam tepeleri ıuaı elmlflerdlr. Fran. _.decloıı - .., oldııia ~ ukli lllİ hamrlamıı 1 K A H IC H A 'l U P A H l ı açılma sure ıy e ""'WU'T•&&M9 - • ,_ ı- ol..ııbr N p A ~ ~ ___ ......,..._ -. . .w- .-11211 c1e •aha...... · l'9rla. u <ıta.br•> -Ta...... T o s U .., ~ Mata YllUam Mnla Be ı. ft ta;naNfmfal ._ W. ... _ Şanu da kaydetmek llzımdır ki • MlnHt ntb9dfnm Alma l:'amtt-

!a vardır. mit]ene de pl~erlmlzilı -!etin !':"" == ::nı:.~ ~eri larafmclan ıertJP edllınlt oJ.. O( _ VASFI _ ~ - :ıw.lllS - JIAJllllJT 
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................... ti). 

lerdle ~ olan 
TORKCE smı..o .. 

ŞAJIKllJ 

Gülnaz 
itan 

'f t 

Kültürparlt ·nema ı 
Teerif edenler salonun iJıtipmı.. P.illalerinia sQıHlıliii kaıpulda. 

... .... Jlalar 
Siz de ~ldiiiaiz de ayni tlıktMri izhar edecebiıliz 

T 1 N O ô s 1 
Ga.el pırlal&riyle ••• Şaımı hayret raln4rl• 

PARİ J I K LARl 
Fil · .:ıı • 1 -~ ,..yran bu'aı.k, alkıılannw toflıyacaktır mm.e .sız me- ve iMi A y il 

1 
C A 

KUçflk l"l'•ızde uimlarimizden clıalecUfhnfz meşhur qk hikayesi 
A R z U iLE il A N B E R 

lllveten llETltO J'tTltNAL - RENKLi Mlıtı 
Sean Tar: 11 SO - H·- 18:80 - lt - 2l SO da .. 

BA Y A 

y EN I , ~ . E M.!_ 
Botun İzmirlilerin barın.,,lnn: JVı ~-=~lllladı 

a si'• '-' •im .. sw• pnpamı ~ 
HEPSi İZMİRDE 1LK DEFA T~,.,,uı. 

T()CCA R O R 
Pt>auızca aözlil o~ 

CllARLBB V ANEL - 11/llC 1'on STROBBta 

Trer& cul r 
~una ilave olarak :SON D.AKİKA.. 

.Blredft Şefimizin aziz hatmalanna hül'm-.. .Aabra ft 
apıhuı muazzam merufm. Sesli ve Türk~ 111110. 

Seanlar her n: - 1! - 12.30 - 1 ve ı.so da 



Sahife 4 (ANADOLU) 15 Teşrinisani 1939 Çar9amoa 

Şuşnigin Mesajı ~ Sperco vapur acentesi V. F·. Henri Van Derze 

Eski Başvekil, karısını haftada 
beş dakika görebiliyor 

Şuşning, Mahbııs bulunduğu odada, sadece 
Hitlerin p lak lardaki nutuklar ınt din/İ),.or 
Viyana üniversitesi eski tarih P!'O- Şuşnig bana hapishanede iken İn-

fesörlerinden doktor T. Vernon harp gilizce öğrendiğini söyledi. «Bil' an 
ilanından bir hafta sonra Avusturya- için nazilerin beni :;ıerbest bırakacak
dan ayrılmağa muvaffak olmu~. Bu- larını \"e karımla Amerikaya gidebi
dapeşte ve Roma yoliyle Londray!l ge- leceğimi diişündüm. Fakat bu hayal
ler~k Deyli Ekspres gazetesinde on den başka bir şey olamaz.» dedi. 
dÖkuz aydanberi Viyanada Gestapo Bundan sonra sabık başvekil iki 
teşkilatı tarafından mahbus tutulan senedenberi görmediği ve on dört yı:ı
sabık Avusturya başvekili Şu~nigin şında bulunan oğlu Kurt hakkında ma
hir mesajını neşretmiştir. Iiimat istecli. Karısı mad ... m Şu~nig 

. Mantoluk , Rop· 
luk erkek, kadın 

musammal :.rt 
.> 

BAY!~AR 
için palto) par· 

desü ve eyi 
J. elbise ve ağır 
hazır mantoları 

lbrahim 

cADRlATICA» SOC. AN. Ot 
NA VİGAZİON.E 

ADRIA TICA S. A. N. 
DlANA vapuru 10 ikinci teşrin 

939 tarihinde beklenmekte olup Brin 
dizi Venedik ve Triyeste limanları
na hareket edecektir. 
GALİLEA. 16/11/939 tarihinde 

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

lerek Seianik Köstence, Varna ve 

VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

Amerikan Ekspert lines, lnic, N ev • 
york . 

Nevyork için . 
«EXPORTER> vap. 10 sonteşriıı • 

de bekleniyor. 
cEXCHESTER» vap. 11 son tq • 

rinde bekleniyor. 
«EXMİNSTER» vap. Sonteorin iki4 

Ci nısfında bekleniyor. · 

Burgaza hareket edecektir. D. T. R. T. Budapeşt 

EC!TTO. ı 7 / 11/939 saat 8 de ge- Tuna limanları için 1 
«DUNA» Mot. 18 son teşrine dof• 

!erek ayni gün saat 17 de Pire; Brin- ru bekleniyor. 
dizi , Ven edik ve Triyesteye hareket cKASSA> mot. !lk kanun başl~ 
edecektir. 

cında bekleniyor. ,; 
QUIRNALE. ısı1: tarihle~inde cTİSZA~ mot. İlk kanun J) ıau~ 

beklenmekte olup dogru Venedık ve d b kl . &f 1ii . gıcın a e enıyor. 
Trıyesteye hareket edecektir. 5 · M •t• R • B •• 

ervıce arı ıme oumaın 11c:are.,.. 
Not: Köstence Kalas ve J'una Yımanlaij 
Bütün bu vapurlar Triyeste veya için. 

~ Dolfüs katledildiği zaman onun haftada bir kere her cuma günü bel} 
&Ü.imiyle husule gelen boşluğu doldur- dakika kocasını görmel\. mügaadeısine 
mak ve Avusturyaya karşı vazifemi maliktir. )ıiadarn Şuşnig sabık 'Ua!]ve
}·apmak iste~im. Onlar beni değiştire- kille bir daha asla göremiyeceği o~lu 

Karakaşta 
Bu.u:sunuz 

~ Cenovada şimali ve cenubi Amerika cPELEŞ» vap. 18 son teşrine doi'zıl 

miyeceklerdir.> hakkında haberlet' getirmektedir. 
·Profesör Vernon sabtk busvekil hak Şuşnig, artık ölmüş bir v~r:iyette -

kında şu malı1matı vermekt~dir: dir. Her gün Hitlerin zehiri. onun 
- Vazi:reti insanı acındın·or. gramafonlarla ne~redilen nutkunu ve 

-~ • Odu~~a::rı !i~m!Rri§itmtJ~!S]mE~IJE 
Devlet Demiryolları umum 
müdürlüğünden: 

Hapsolundu~undanberl karısı~dan nazi doktrinlerini dinlemekten ölrnek-

n:aaçla kendisini görmeğe müsaade e- tedir.> 
<lilen yegane insan benim. Pari.s - Soı-iı· 

Şuşnigi görmek için bir çok nö -

lG 10 939 tarihinde Ankara, htanbul, ve İzmirde yapılan imtihan
br netice.~inde tam numaranın 2 / ;J ııisbetinde not nluıılarm isimleri yu
karıda \·azılı yerlerde istasyon iW.ıı m:.ıhalierine asılm1ştu. 

betçi kordonunu aşmak ve durmadan İzmir ahkamı şahsiye sulh hukuk 

H itlerin bir nutkunu ne~reden ph\ğı mahkemesjnden: 939-231 
çalmakta olan biiyük hoparlörü geç - Emetj Süslerin izmirde orhaniyc 
mek., nihayet onun rn:ıhbus bulundtı - mahallesinde olurnıı koca~n konyalı 

Bunla!' :.ıra:>rnda münhal ııislıetint1e kiııci bir ~ifahl tefr~k imtihanı yapıl
nınk Ü7.ere 20 11 930 tarihinde ~aat onı.!u Aııkarfıcla zat isleri müdLirliiıtli
ne, h.mir ve Ltanbıılcla İzmir \'C SirLc ci ü,'etıııe mücllirliikl~rine ıııiirac;at 
etmeleri ilftıı olunıır. 5818/ 4197 

3-u k.üçiik. dar höcreye gelmek lazım- hü--eyin heybeti aleyhine ikame ey- lzmir Orn1a11 çevirg ... e 
Ull': Kapıda bekliyen Alman nübetçi ledi,Vi nafaka davasında hfüıeyinin .,.,,.,, •• lf 

•• r •• mua.ur .. 
, .... .,k ağır bir istihza ile~ ikamelgfıhı meçhul olduğundan za- l ugunaeıı: 

- İşte başvekalet.. bıtta tarihleri yazılı günlerde da\'eli- · lzmi rrle Buca ci\ ~· rııHb l.)ll ltı ıuın ibrrı~ ÇP:;;me~ i devlet orm!ınından 765 
D.iyor. ye ve gıyap kararı ihlncn tebliğ edil- kentnl pırnal çalısı 15 r·:in miıcldf-tlt• "'erlH1 ;;l aı·lırma~ a konulmu;.ıt!.lr. 

HAPTA.DA. BEŞ DAI\/KA. mi~ oldu~u halde cla\':.l olunan mah- Beher kentalinin muhammen bedeli 0 kın ııslL r. Teminatı muv~k!\ale 
Bu kliçük, dar höcrede beyaz s~':- kemeye gelmemiş ve bir Yekil de gön- '287 kuru!'lttır. • 

ıı ve bedeni bakımdan mülhi~ düşmtış, dP-rmcmiş olmakla haltkıncla yapılan İhulc 2G-ll-9!1!) bırihiııe mü:nıciit: pazarte.::i günü ıc:aat 15 te ornrnn çe
harap olmuş bir adam yaşıyor. Bu v::ır- gıyabi muhak(•me ncticesirtc1e kansı virg-c müdürlüğünde yapılacağrndnn ta!iplel'iıı teminatı yatırmış oldGk-

1:ın halele a,Vl1İ etin Ye !<HUtle topJan ... cak komisyona nlÜ!'acaatlan ilan 0-
!ı~fa. sabık başvekil Şuşnigi bulmak Emeti Sfü;Jedinin geçinme:-:i için muk- lunur. 12 14 17 20 4187 
~ok müşkül.. tazı 15 lira kadri maruf b'Öriilmii-; S .. hJ" b 1 d• d 

Profesör T. Vernon şöyle anlatı - olduğundan meblağı müddeabih 15 ılJ J e ... e Iye riyasetin en: 
yor: liranın maa masarif tahsiline 16-l O- 1 -, Salihli belediyesinin sekiz adet yeni .sebze dükkfüılarına 954 lira 

- Şuşnig bana hiç iştihası olmadı- 939 tarihinde karar verilmi'i oltlu - keşif bedelli oluklu ve çelikli lamarinaclan kepenk yapılacaktır. 
ğ1nı, kahve ve patates püresi ile yaı:a- ğundan hukuk usulü muhakemeleri 2 _ Şartname belediyede görülür. 
dığını söyledi. Bu höcreden diri olarak kanununun 407 ci maddesi mucibin- 3 - İhale 2~-11-039 gi.inü saat 16 da belediyede yapılacaktır. 
::ıkacağını düşünmüyor bile .. Ancak ce sekiz gün zarfında temyiz edil
.\.Jrnanlar kendisini muhakeme etmeğe mediği takdirde hi.ikınün katiyet 
karar verirlerse hücresinden canlı ola- kesbedcceğini natık ihbarnnnw ~·eri
rak çıkabilecektir. ne kaim olmak üzere ilandır. 4198 
•'f••'lllHllllffllll!HlllllHllHl•111U11HIHlllltllflltUllHlllltlUUlltlllllHUltllltltllJUll2lltllf!t1tı 

1I:mir Levazım Amirliği ~atırı A.uı_ı ~ 
) Kon1isyon•1 llan!art ~ 

f zrnir z,,ı•a:ını amiıHr/i .<wtm r:Jınrr konıi.~]Jcmınulan: . 
Komutanlığa bağlı birlikler iriı 240000 k:lo kurn fnsulyenın kapalı 

zarfla münakasası yapılacaktır. Zarflar komiRyona 29- 1-939 çar~~rnıba 
günU saat 10,30 da verilmiş olacaktır. Beher kilosunun muhammen fiati 
15 kuruştur. İlk teminatı 2700 liraclır ihalesi ayni günde yapılacaktır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık =-atın alma komis-
yonuna gelmeleri 10 15 21 26 

lznıir levazını amirliği .~atın (llmrı knmi.qyonımdrın: . . 
İstanbul komutanlığına bağlı bil'!iklerin ihtiyacı için 144000 kıl.o pı· 

ıavlık pirincin kapalı zarfla miinalrnsası yapılacaktır. Z.ırflar kom:,,y~na 
23-11-939 perşembe günü s~at ıı.~O da Yerilm!~ olzcaktır. Beher. kılo
Junun muhammen fiati 26 kuruştur. İlk teminatı 2308 liradır. I~alesi 
ayni günde yapılacaktır. İsteklilerin belli ıriin ve saatte Fındıklıda fatan
bul komutanlığı satın alma komisyonuna gelmeleri. 5 10 15 21 

l zmir leı,a.zım amirlirji .~atın olma komisynımııdo11: . ~ 
İstanbul komutanlığına bağlı birlikler için G8000 kilo zeytınyagımn 

kapalı zarfla münakasmn yapılacaktır. Zal'flar komisyona 22-11-?!3' 
çarıamba günü saat 10,30 na komisyona ver.ilmiş olacakbr. Beber kılo: 
sunun muhammen fiati 42 kurustur. İlk temınah 1827 hratiır. İhale~n 
ayni gilnde yapılacaktır. İsteklilerin belli giin ve saatte fındıklıda ko-
mutanlık satm alma komisyonuna gelmeleri. 5 10 Hi 21 

• lznıi1· levazım amirliyi 8atın alma lmrııi:-:yon1111r1a 11: 
İstanbul komutanlığına bağlı birlikler icin 200000 kilo bulgurun ka~aı.~ 

zarfla rnltnakasası yapılacaktır. Zarflaı komisyona 21-11-93~ ~alı gunu 
saat 10 da verilmis olacaktır. Beher kilo~ıımm muhammen fıatı 12 ku· 
ruş 50 santimdir. tik teminatı 1875 liradır İha1~si ay11i gi.inde yapılacak
tır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklırla i~trınbul komntanlıg1 satın 
alma komis~nuna gelmeleri. 5 10 15 19 

zmir levazım amfrlir/i ~afrn almo komi.cıyrınırrıdıw: . 
İstanbul komutanlığına ba.il:lı birlikler i~in 96000 kilo kırmızı lt'nrcı

nıeğin kapalı zartla münak<.sası yapılacaktır. Zurflar komi~yona 23-11-
939 perşembe günü s:rnt 10,80 <la verilmiş olac~ktır. Beher ~ılosu.nun .. mu
hanuneıı fiati 13 kuruştur. İl!.,. tf'minatı 936 !ıra.dır. 1halesı aynı gunde 
yapılacaktır. İsteklilerin belli gi.in \'e saa.tte Fındıklıda istanbul komu-

5 - :'.\hwakknt teminat 72 lir.ıdLr. 

6 - T.ıliı'ılenn n\ıiracaafüırı ilfın olnnur .. 10 12 14 16 41'15 

!vazil i be!ediyesinde~rı: 
12 112 f139 tarihi ı:c ra •lı.r<rn salı giini.i saat on ı:lörtte Nazilli beledi

\' €' ihale t~ııctiı:H.mi.r.dt• ck,.ıiJtme komi:>yoııu oda:omcla 12318 lira 8·1 kuruş 
bedfli kı:'~:fli NaLı vt>külc>tiı;ce mtı.'>aclduk Nazilli kasabası elcktirik şcbe
ı<c \"(' trans farmatör ve tesisat: 2100 ~ayılı kanun hükümlerine göre ka, 
palı zarf u-.uli.i ile <•lrn:ltmn·'::! konmuştur. 

:Vlnnıkkat lcmiııat miktarı 3173 lira !H kttrııştur. 
Feıını ~ıırtnanwleri, proje. keşif huJa.snsı ile buna müteferri diğer 

3vrak 6 liı-a mukau;liucle N:ızilli beled:yesi muha~ebesiııden alınabilir. 
İ~tc!diler;n teklif ınelütıplaı-ı en az ;30 bin liralık bu işe benzer iş ~·ap

tıkbrına clair nHfıa idart>~iııdf ı · almış oldukları vesikalara istinaden ihale 
tarihinden ,.;ekiz gün evvel alınmış ehJi~·et \e 9:39 yılına ait ticaret odası 
vesikalarını havi zarflarını 12 ' 12/ !:ı::rn salı günü saat on dörde kadar 
N"nilli heJ,:di:::e cnf'iinıı~niııe g0lmeler· lazımdır. :n 5 10 15 4001 

PF+wt40EZ yıwwfiMEF **'""Yd'Ci-Wf4 ' NM e ~-

Pek büyük fedakarlıklarla ve yalnız 939 senesi İzmir enternasyonal 
fu:ı.rma ait olmak üzere getirtmeğe muvaffak olduğum 

Ame:rikanın 
Simmons fabrikasının 

• 

tanlığı satın alma komisyonuna gelmelerı. 5 10 15 21 
Bornova tümen satın alma komfayornından: 

1 - Ödemişteki birlik ihtiyacı için (64800) kilo kesilmiş sığır eti ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - !halesi 20-11-939 pazartesi günü saat (11) de İzmir - Bornova. 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sa:iıdalya ile masala
rını saygılı müşterileri~in nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edilen meU:
net zarafet ve raha.tlıgı ancak mezkftr karyola ve somya.larda bulunacagı 
ve fiyatlarda hir bir zam olmadığını saygılı müşterilerime bildiririm ... 

Her müşteriyi tatmin edecek şekilde yerli karyola çeşitleri ve gayet luks 
Avrupa çoc.uk arabaları dahi bulunur. da askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen umum tutarı (15552) liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi (1166) liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. • 
6 · - lltekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

mek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekle! 2490 sayılı ~anu~un 2 ve. 3 üncü 

madd~lerinde ve şartnamesınde yılZllı vesıkalarıyle temı~at (ve 
teklif ... ) mektupları (nın ihale saatinden bir saat evvelıne ka-
dar yukarıda adı geçen komisyona mfl!·ncaatları. ""1 

1 5 10 1G 4018 . • 

!zmir Yenikavaflar çarşısı 29 - 86 numarada Simmons karyola satış yeri 

Hüseyin Hüsnü Uziş 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
lzmir Bornova satın alma komisyo!lunda.ı: ~ 
İstanbul komutanlığına bağlı birlik!cr icin 2 ıonoo kilo kuru ~a<-u l -

yenin kapalı zarfla miinakasas1 yanıln.cnkt~r. Zarflı:ır komıs.;:una 
18/ 11/939 cumartesi günii saat 11 de vel'ilmış olacaktır: Beher kılo : 
iUnun muhammen fiati 15 kıırmtur. İlk teminatı 2700 lıradır. İhales1 

Atakam 

DOK~OR 

BEHÇET UZ 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
Hastalannı ıı,so dan bire kadar 

limanlarına hareket eden İtalia ano- bekleniyor. 
nim seyri sef ain şirketinin ve Afrik.a 
ve Hindistana hareket eden LDOYD Ste. Commerciale Bulcare ile HM 
TRİYESTİNO anonim seyri sefain vigation a vapeur - Varna 
şirketi vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLANDAISE ROY ALE 
KUMPANYASI 

BERENİCE vapuru 11/11/939 ta~ 
rihinde Anvers, Rotterdam, ve Arns
lerdam limanlarına hareket edecek
tir. 

ORİO~{ - Vapuru 25/11/939 tari
hinde Anvers, Rotterdam, ve Ams -
terdam limanla.rına hareket edecek
tir. 

Haif a lakenderiye Te Port Salt içia 
« ? ~ vap. 16/ 20 sonteşrin ara.. 

sında bekleniyor. 

Vapurların isim ve tarihleri lıaJC.. 
kında hiç bir taahhüd alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Olivier vt şürekası 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
SVENSKA ORİENT LINIEN. Atatürk caddesi Rees binal!l 

. AA~NE vapmu 15/11/989 tari - Leı~~~a2!!3Liverpol hatlan içiıı 
hınde oek1enmekte olup Malta, Ce - , piyasanın ihtiyacma göre vapurlan
Coen hag, ve Helsingfors limanları; mız sefer yapacaklardır. 
için yuk alarak hareket edecektir. 
SERVİÇE MARİTİME ROUMAIN ·-----------------------

ARDEAL vapuru 27 /11/939 tari DOKTOR 
hinde beklenmekt eolup Malta, Ce- FueJ t Naim Bayraktar 
nova ve Marsilya limanlarına hare-
ket edecektir. Eşrefpa§a hastanesi Cildiye ve 

efrenciye mütehaaaıaı 

Not: Ahvali hazıra dolayiaiyle nav Hastalarını her gün muayene-
lun ve hareket tarihlerinin kat'i ol_ hanesinde öğleden sonra saat 16 

de kabul eder. 
madığını ve bunların hiç bir ihbara (3 nc.ü Beyler) Şamlı sokak 
lüzum olmaksı:zm değİ§ehilir olduğu. , N o. 8 nu ve bu hus..ıatan dolayı acenteye __________ .-.,._ ________ .., 

bir meauL:yet terettüp etmiyeceğini -----Operatör----• 
muhterem yüklt-yicilerin kayıt ve İ· Cevdet Mustafa 
şaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsil at için Cumhuri
yet caddesinde Fratelli Sperco va -
-pur acentesine müracaat edilmesi. 

TELEFON: 2004--2005 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştabibi 

2 inci Beyler sokak furun karşısı 

No. 25 

Sıhhat vekaletinin resmi ruhsatını haiz 

u:.ı:;;, aış agrılarıuı, Rü.ı.\tlATiZl\1A sancılarını, SİNİR rahatsızlıklarını 
derhal geçirir. 

GRİP, NEZLE ve SOGUK ALGINLIKLARINA karşı müessir ilaçtır. 
İcabında günde 1 - 3 Kaşe alınır. Her eczahanede bulunuı·. 

·--- Ankarapalas ---· Lokanta ve Pastahanesi. 
En mlişkülpesendleri tatmin edec~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
bPtiyle en temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zev::ı.t sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardu·. 

IBRAHIM SENNUR 
- ~ .. - ' # -

• . • 'lıo 

İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

Hus!; ~t~nesi 1 
SAHİBİ 

1 
Doktor Operatör I 

-ADiLBiR-
• 

lzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek üzere 
hazırlanan ve her türlü f-;nni tekarnülat, konförü ve kalorifer, ront 
ken ve elektrik tedavilerıyle nıücehhez olan Ese husuıi haıtane.U 
Alaancak istasyon karııamda a.çıbnııtar. 

Her ıubeye aid hastalar kabul ve mütehaaaısları taraf u:ıdan te • 
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün sabahları muhtelif 
şubelere ait polik1inik de yapılacakbr. 

ayni günde yapılnraktır. İstekli1e~·:n. belli gün ve ~antte Fındıklıda 
İstanbul komutanlığı sai:n alma k mısyonuna gelmeleri , r • _ 

--- < "'? ..... _ - - ~-~-14-17 ~07Q . 

Meı.Jeket hastalianesi operatörü 
Hnstahı.nnı her giin 3 ten sonra 

Birincikordonda 313 numara11 Ja. 
k:nyon apartmanında kabul eder. 

Telefon: 3537 
BAyler sokağında Ahenk matbaası I g. 
yanında kabul eder. ~ 

--------------------·· 
TELEFON: 2918 


