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·var= .. ······---ı=··a·ı-roe·niz·nFacıaso····· ·····, 
Vaziyet, Hitlerle şeflerin an-Almanlar, bir Hollanda trans 
laşamadıklarını göstermekte atlantiğini daha batırdılar 
Al b. k d d H·tı · P 1 t zun r ' Hadise, hukuku düvel kaidelerin~ manya ır çı maz a ır. l erıo, o onya aarru - eisicumhurumuzun seya· 

dan evvel ordu şeflerine vermiş olduğu söz doğru hatleri asılsızdır aykırı olarak geçti. Ölenler çoktur 
k e bı•r hayal SUkUtU dogv muştur eu~~::r~ ~m\RŞ:{~iz t-sme~i~s~ Londra, 19 (Radyo) - Simon Bol- çıkarılmış, İngilterenin prk uMI• 

Çı mamlş V var vapurunun batırılması Royal le.rinde bulunan yaralılar da derlaal, 
nOnün yakında Bağdada bir seyahat Ohak İngiliz harp gemisinin batırıl - hastaneye nakledilmiştir. -

Londra, 19 (Radyo) - Resmi taarruzundan evvel, ordu şeflerine dır. Almany_anın nereden ne . gibi yap~ları hak~ında bazı -:cnebi masından sonra en btiyük felaketi Hastanedekiler (251) kificMr. 
nıahfiller, Hitler ile ordu şefleri ara- garp cephesinde herhangi bir harp tazyike ~qvuracaiı meçhuldür. ~1- :menabunden verılen haberlerın as- teşkil etmektedir. Bunlar c
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sın da bir ihtilaf çıktılı meselesi ü - yapmıyacağını ve hadiseld, garp dev- manya, şımal hududundan Ru.!ya ıle lı esası oktur. Kurtarılanlardan 100 ü Kardif e - De...amı 3 fincü aabifeM -
zerinde mütalea yürütmekten içti • !etlerine kabul ettirebileceğini söy- tecrit edilmiştir. Macaristan hududu c h 1 
nap etmektedirler. Fakat cereyan e- !emiş ve onları sukutu hayale uğrat- üzerinde de eski vaziyetini kaybet- e p e e rd e va z •. yet 
den bir münakap, bu haberleri bi - mıştır. Şimdi Alman kumandanlığı, miştir. 
raz takviye etJMktedir. Bu münaka- hiç beklenmedik bir vaziyeti karşı- Paris, 19 (Radyo) - Almanya 
§anın esası şudur: lamak zaruretinde kalmıştır. bqvekilet dairesinde bir müddet: 

Almanyanm gösterdiii atalet; ta - Londra, 19 (Radyo) - Star ga- tenberi müşahede olunan harar~th 
bit bir hal değildir. Çünkü Alman - zetesine göre, Alman erkinıharbiyei faaliyet, son günlerde sük6nete ın - M f k h k 
ya, daima ve çabuk kuvvetli darbe umumi/esinin Hitlere ve onun taar- killp etmiştir. Şim?i, harbiye ne~a- Ütte j a Va UVVe tleri kumandası birleştirilecek 
indirmekle tanmmııtır. Fakat Al - ruz planına karşı muhalefeti artık retinde hummalı bır hareket sezıl -
manya bu defa ·Fransaya, asker top- malOmdur. Keza büyük siyasi şef - mekte ve buraya, her gün bir ~~k v "\ Berlin, 18 (A.A) _ Ordu başku- net hüküm sürmekte idi. Fransız la-
lamak ve toplanmak i_çin vakit bı - ler de bu nazar noktasına mu halefe- zabitan ve don!lnma erkanı gırı? ı TEBLİGLER ı mandanhğının tebliği: taatı toprak işleriyle rneşguldOrl•. 
rakmış, !na-Bizlerin Fransaya asker te başlamışlardır. Bugün umumi bir çıkmaktadır. Bundan anla~ıhyor kı, G~~pte k.eşif kolları ehemmiyetsiz Görünüşe göre düşman dal:LJa derla 
sevkine ve İngiliz kuvvetlerinin cep- taarruzun generallere vereceği bir Almanyada taarruz için kat'i bir fi- Paris, 18 (A.A) _ 

18 
teşrinisani 0eviıı .f~alıyetlerde .. bulu~.muşlardır. siperler kazmaktadır. Moselle'fa 

hede birleşmelerine mani olmamış - nüfuzdan da kurtulmaktadır. Netice kir mevcuddur. t ·hr b h t bl'~· ç ngılız tayyare.sının \ ılholmsha - şark sahilinde uzun menzilli bir top. 
tır.. itibariyle bu atalet, çok acayip bir Paris, 19 (Radyo) - Nasyonal a~ •sa \ de .ı~ı: d ~ .. him fen üzerinde yapmak istedikleri ta- cu kuvveti müşahede edilmittir Cep. 

Bu hidise, Hitler ile ordu ve nazi hadisedir ve bu hal, .orduya itimad Çaytung gazetesi, Alman askerleri - . 7ce cep e e ış ara eger. mu . arruz hava defi bataryasının tam za- he gerisindeki ha va istikşafl~da 
şefleri arasında bir görüş ihtilAfı edilmediğine atfolunmaktadır. nin Ren ~ehrini nasıl geçeceğini ba- hıçbır harektt .01~amıştır. !!.~~is~!f~ md anıkn~a harekete geçmesi sayesin- Fransız ve İngiliz gerisindeki hava. 
nıevcud oldutu kanaati'Di bilvasıta Paris, 19 (Radyo) - Havas ajan- hiı mevzuu etmekte ve Ajman erk.J - man tJıyyare er! ransız e a ım kalmıştır. Bomba atılma _ !iye doğru çok uzaklara kadar ~dfl· 
uyandırmaktadır. sı Londradan haber veriyor: nı harbiyesinin bunun için yen i bir ~ir dkısmı üzerınde uçuşlar yapmış· mıştır. Bir kaç tayyare Fransız saha- miştir. Fransada Bordueka'ya ve ln. 

Bir zanna ~öre, Hitler, Polonyaya Almanyanın vaziyeti bir çıkmazda plAn bulduğunu iddia etmektedir. •;~~ia, 19 (A.A) _ l9-ll-939 u _ sının hey' eti umumiyesi üzerinde ke- gilterenin şimalinde Shetland ada. 

Is V O Y GORE fif yapmışlardır. o k 
Varşovada p AR E R MA A ba~e~e:l~~~da şayan hiçbir hidise Ber~~n. 19 (A:A> -. D. N. B. ajan- ~:~~aş:~ait~ j~~exee itTt~~ rff!~!:! 

olmamıştır. sına gore a.skerı :vazıyet: ye kadar uçuşlar yapan ve bu s~etJ• 
Yahudı.Jer hakkın• Berlin, 19 (A.A) -Tebliğ: Moselle tıl~ Rhın a:ası~daki ~ınta. Alman tayyarelerinin kudreti .il• kp 

T •• k • F p.iı Rhin--,ıoktamnın bir yerin - kanın hey etı um~mıyesınde_ hır kaç di cesaretlerini isbat eden Alman ke-

da bir emir ur iye - r ansa de mühim mitralyöz faaliyeti ve mü- ~o~tanın to~ ateşıne tutul?~gu haber şif pilotlarının muvaffakiyetli m .... 
sademeler vukubulmuştur. Cephenin ~ erılm~ktedır. Y~.karı Rhın de Bre - Yali hava tehlikelerinden dolayı ]la). 
diğer kısımlarında sükOnet vardır. ısac~ cıvan!lda duşmanın bir .kaç mit kın maneviyatını yükseltmek ila • 

Krakovi, l9 (A.A) - Alman ajan T •• k• Al Yalnız mevzit topcu faaliyeti kay- ralyoz ateşı mGstesna, tam bır sükü- - Devamı 3 ncil Sahifede-
sı bildiriyor: ur ıye • manya dedilmictir. Hava kuvvetleri F:ran- -o VarQova havalisi ne"rettig-i bir ka- :t 1 -

:t y sa üzerinde istikşaf uçuşlarına de - ç E 1 rarl!l Varşova yahudi ~ahal!e~erinin Paris, 19 (Radyo) - Ankaradan alınan haberlere göre; Türk maha- vam etmektedir. K V A O A 
barı~a~larla tec~id edilme~ın.ı em - fili. bir Türk - Alman ticaret muahedesi için lakaydi ile hareket etmekte - Devamı 3 ncü Sahifede -
retmıştır. B~ ~.enı ~arar şehırlıl~r ta- ve bu hususta goğuk davranmaktadırlar. 
rafından büyuk .hır men;ınunıyetle Bugünlerde Paris ile Londraya gelecek olan Menemencioğlunun riya- -=*=- Al ı •k 
karşılanmıştır. Zıra yahudı mahalle- setindeki Türk heyetinin, Fransa ve İngiltere ile mühim ticart anlaşma- R man arın tazyı ve 
leri ayni zamanda sari hast.alık men- lar yapacağı söyleniyor. Nitekim Fransa, bugünlerde Türkiyeye yeniden oman:ya 
baıdır. dört milyon franklık siparitler vermiştir. 

* Roma, 19 (Radyo) - St.efani ajansı lstanbuldan ha~r al~yor: . . tedhı•ş sı•stemı• 
M Almanyanın Ankara sefiri Von Papen, bugün Tilrkıye Tıcaret Vekılı Ve komşuları 

ısır Ve Nazmi Topçuoğlunu ziyaret etmit ve uzun müddet konuşmuştur. Bu !:o-
nuşmanın, önümüzdeki hafta içinde başlıyacağı söylenen, Türk - Alman Paris,_ 1~ (R~dyo)-. Bir Hollanda gazetesi, Çekoslovakyada ayın llincll 
ticaret müzakereleriyle ali.kadar olduğu söyleniyor. Hı d / J d .., . •k/ • R geçen hadıselerı tetkık ederek, Himlerin Praga bizzat geldiğini cereyaa 

l ·ı u ut araa egrşt ı eden hadiselerden Ges~apo~·u şi~~etle müv~heze ettiğini, bu had~nin.,.. ngı tere M 1· . . N tk , k , b~ncı memleketlerdekı tesırlcrını azaltmaga çalıştığını yazıyor ve diyor 

USSO IDIDJD U U Bükreş,~9 ';:.~i~caD. ·N. B. bil- kı:_ Almanı.ar, Po.lonya, Avusturya, Bavyera, Macaristan hududları ara- · 
K ı F kun diriyor. • ~ında 9~klerı .tatmı~ ed~cek bir şekil bulmak istiyerek Çekyanın bima:y• ra arU Romanya matbuatı bugün yazıla - ı~areı-;ını Be~!ıne bag]ı bır C:umhuriyet idaresi şekline sokmağa, Alma11ya. 

S 1 d kı • l• / b .. b • f • [ d rında Romanyanın komşulariyle olan \ a ~:ıcfakat gostermege, ~n~ıltere ve Fransaya karşı sembolik bir harp ao-Öy e İ efl fQ ya, UgUn lr 0 arşı YO Un Q münasebatını mevzuubahsetmekte ve maga, Alman kuvvetlerı ıle yanyana harbe iştirak edecek bir kuvvet 
Rumen hududlarının değişmezliğini verme.ğe çalışmışlar, Reisicumhur Haha bunları reddetm{ştir. 

Kahire, 19 (Radyo) - Mısır kra- )'Ürilmektedir ehemmiyetle kaydeylemektedir. V.azı~et şudur.: .. 
lı Faruk, parlamentonun dünkü açı- Corentul divor ki: Şırndı Çekya ıdaresının başına Berlinin adamları gelecektir ve yeni bir 
lışında irad ettiği nutukta hülasaten !'""111111111•11••11•""'""""""1111111111"1111111111111111111'k0""11""~11'k'"""'d"1111"11"1111: Romanya biiyük Romanyanın is!i- v~:ı:iyet doğacaktır. Gazete, bunun neticesini takdirde müşkülat çekmekte-
demiştir ki; ı Mevzuubahs olan as r 1 u ret ı nat ettiği prensiplere sadık kalmaga dır. 

- Sulhe te~~ olan ve sulhün fay- 1 1 i azmetmiştir. Romanya samimi dost- K~penhag, 19 (A.A.) - Politiken gazetesinin Prağ muhabiri yazıyor: 
dasına inanan Mısır, İngiltere ile t •stı.klalidı·r lukları reddecek değildir. Ancak AY- Hu~um kıtaları Cuma sabahı Masaryk Kollejine bir baskın yapmıflar. 
yapmL, olduğu ittifakın, bütün şark- • VC va anın ı • : rupa kıtaqı için ve bu kıtanın sulbü dır. Bırçok Çek talebe gecelik kıyafetiyle mücavir Yugoslav talebe urdu. 
ta sulbü tarsin edeceğine kanidir. .. .............................................................. HllllllNlllHllllllllttlltlllt~HMl~·~ltlt için tehlikeli olan eski formüllerden de na kaçmışlardır. Yugoslav talebe de hücum kıtalarına karş eeıi ka-
Müttefiklmiz olan İngiltere madem- Roma, 19 (A.A.) - Stefani ajansıı madığı veya bu madd~ fıatlerının fev- bilhassa uzak bulunacaktır. daşlariyle birlikte mücadele etmişlerdir. ı ar 
ki hak ve adaleti muhafaza için or • bildiriyor: . ..v k~lade yük~elm~ş oldugu ~u sı~ada da- Romanya gazetesi de şöyle d~yor: H~.sı~si m.üsaade .o~~ad~k~~ h~stahanelerde ziyaret yasak edilmittir. ı. 
taya atılmıştır; bizden de her milza- Korporasyonlar nezaretınde dün og- hıli ye harıci fıatlere müt:eallik mese- Rumen topraklarının ihlal edılmez- Çek unıversıte partısının ıkı ılerı gelen azası, Dr. Matoneck ve Dr. Klima 
hereti görecektir. Topraklanmızı ve leden sonra toplanan. ~üksek otarşi lelerın n~ kadar akad~l!'ık. olduğunu Iiği Romanya harici siyasetinin teme- or~d~n ~aybolmuşlar~ı~ .. Bunlardan birincisi Çeklerle Almanlar aruua
fstiklAlimizi mildaf aa azmimiz kati • komisyonunda Mussol!nı tarafından herkes müşahede edebılır.Bı!hassa fU li~ir. Bu toprakların dokunul~azlığı d8: 1rı mü!la:ıebe~ partıs~nı~ ~lge şefi idi. Almanlar bu iki doktorun ~ ~ 
dir. Adaletin zaferinden zerre ka - söylenen nutkun metnı şudur: zamanda. herkes, ?atta . zekas! kıt 0 • bızzat devletinin bekası demektır. Bu mını p.ırtı lıstesınden sılmıştır. . ., 
dar şüphemiz yoktur. _Yüksek otarşi komisyonu; buse- !anlar .bıle harp ıktıs.adıyatı ıle vsulh esas üzerinde Romanya ayni yolda bil- oo------

ne ttal a aleyhinde tatbik edilen zec- ~tı~adıyatı ~rasında hı: fark oldugunu ton komşulariyle halisane çahımağa J * i t db~ 1 . dördüncü yıldönümilnde ıddıa etmenın saçmahgını anlamıştır. ha~ı.rdır b k • 1 • yeni Türk- Rus ~opl~nı~:~~ışunu da il.ave ed~yim ki Harp iktısadiyatı ve ~ulh i~t'.sadiyat~ ~aze~lere göre matbuatı~ al~ığı bu apon aşve 1 1 
bu tedbirler bunları bıze tahmıl eden- yoktu~. Yalnız. harp ıktısadı}atı var vaııyet g\\ya Romanyanın şımdıki Av-•• k • •? ı · 'hilafına olarak memleke- dır. Çilnkil tarıh bakımından harp se- runa harbinden sonra cenubi Dobrica. m UZ3 erest mJ • t~~fz ~~~~s~ayırlı neticeler vermiştir. n~lerinin ade~i. harp halinin milletle· yı ·Bulgarist.ana terketmeğe muvafakat y • ç • h • • k ~ t• h k 

· .. B ün mübalağa •a düşmeden t.arihi rın, daha .dogrusu Avrupa kıtasında eylediğine dair ec~bi memleketlerde enı ın U ume 1 a 
. Belgra~~ 19 (~a~~~>il;- R?yter a- ol~~ak •tavsif edil;bilecek ahval ve şe- yaşıya? mılletlerin n.ormal hali. o.ldu- çıkan haberlerden doğmu~tur. Gene • 
Jansın~ g?re, T~rkı; .. Rusya ar~- . i inde to lanıvoruz. İtalyanın ğunu ı~p.at etmektedır. Sulh ıçınde bu haberler yeni Rumen - Bulgar hu. k d b tt b 1 
~ın~a mkıtaa ugrakan ~u~akerelerın ~aı\ ~areketi s~yesi~de askeri bakım- g~tfklerı söylenen senelerde bile !Dil· dudunun diğer Balkan de,•letleri tara- ın a eyana a U undu 
Jenıden başlaması arar aş ırılmıştır. arz Avru a kıtasına siravet etmemiş selllh harp hazırlıyan başka tıpte fından garanti edileceğini de bildiri-r arın .bir heyet :Moskovaya harekete- d~ harppiktısadt bakımdan bir dün- harpla~ yapılmaktadır. Binaenaleyh yordu. Tokyo, 19 (A.A) - Başvekil Abe - Öyle ümit ederiz ki difer deYletler 
ecektır. · ~a harbi ~eklini almıştır. Çünkü har- iktı~~dı.yata hik.i~. olması. la~ım gel~n * bug~n yaptığı beyanatta muvakkat 1 emrivakii tanıyacaklar ve japonya J. -=·*·=- b' b'lAistiıma dünyadaki bütün mern- ve ~akım olan önune geçılmıven mü- Pekın ve Nankin hükumetlerinin mQ. le işbirliği yapacaklardır 

Al le~~tl~r~n iktısadi ve içimai faaliyetle- ııellah ~arp ve omm mukadderat~dır. s •k d zaheretiyle Vangsingvey'in yakında Honkong 
19 

(A · . . manya rini sekteye uğratmış ve altüst etmiş- B~ hnkıka!i nazarı itibar.e .~lmak ı!lte- Ul QS müttehit bir merkezi hükumet kura- sı bildiriyo~: .A) - Çın aJ~ll· 
R l k tir Aradan alnız 20 sene geçtikten mıyen felakete doğru yüruyor ve bu cağını söylemiş ve demiştr ki: Zo-Bu li . . 

omanyaya ne er te • so~ra garip brr fırsat neticesinde şahid nu m~drik (>lmad:ğı icin de bu fel~l~et- ~ • k ·~ - Çin müstakil bir siyaset takip istirdat edir;:.n~. Çınlıler tar~fındaa 
., • ? olduğumuz vekayi tatbik etmekte bu- ten ş2kayet etmege veya hayret ız ar V t etmeli ve uzakşarkta :reni nizamın M. ış ır. . 

f 1 ettı • lundutumuz iktıs~di otarşi sisteminin etmege hakkı olamaz. e l a l kurulmasında japonya ile tam musa- b'ld.ı~ula, 19 (A.A) - Çın ajansa 
Belgrad 19 (Radvo) - 'Almanya- dotruluğunu kat'i nihai ve mukave - İtalyan milleti, şimdi otarşi tıirun- vat dairesinde işbirliği yapmalıdır. ı ~rıyor: . 

nın Anka;a elçisi, Fon Papenin, Ro - met. edil.mez bir ş~kilde ve ~a~a d~a- ~~ a~ılnn harbin, ~alnız .faydasını de- . Pa_ris. 19 (Rndyo) - Münib ha_ ~be, yeni merke~.i hükumetin tesi - Çın k~talar! Sınken Hang'u istir. 
nıanyanın Ankara elçiliğine Romanya matık bır şekilde ispat etmıştır. Şırn- gıl, h\:ı:umunu da hıs~etmıs ve anlamış- dısesınden sonra tevkif edilenlerin sınden sonra henuz Çankayşek ta - dat etmışlerdır. 
ile Rusya arasında bir Zigfrid hattı di herkes iktısadt sistemimizin veya- hr. İta!ya~ milleti .. de~iğ!m. z~man beş bine bal!ğ olduğu söyleniyor. rafında bulunan .bir. çok Çin .d:vıet Toky~. 19 (Radyo) _ japon kı. 
inşası için Almanvanın muavenette hud şn veya bu sistemin muvafık olup muhterıl.erı, profe~or!erı, ışçılerı ve Bunlar ara ında pek çok nazi de var- adamlarının yenı hükumete iltıhak taatı, Kıyangs havalisinde ilerile .. 
bulunacağını bildi;miş ,.e Romanya olmnchğınn dair vapılan bazı rnilnaka- müste~l~klerı kasdedıyornm.Bu ordu. dır. Bir nk. illiimel olacağı ve bu?un. edecekleri mütaleasında bulunduk - mekte devam ediyor. japon hava 
elçisinin de bu teklifi reddetmiş oldu- ~alarm ne kadar doğru olduğunu gö- mm bütün kıınmları oldukça uzun 19~4 hfıdi esinden daha kanlımahıyet- tan onra sözlerine şö) le nihayet ver kU\'Vetleri, muhtelif Çiıı şehirlerini 

ı söyleniyor. · rebilir. İptidai maddelerin, hiç bulun- -De'W'amı 3 ncü ıahif'ede - te bulunacağı tahmin ediliyor. miştir: bombardıman etmişlerdir. 
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A fer ı 1 

lk C't • • / k Şild maçları 
Bu hed~flerin g·zıentnesi işinde res- l lmparator U , tecavüz- Doğanspor 3- Demirsporl 

sarnların gördüğii hizmet biiyüktüt· l k • o n~;~~a:c:k ~:a~n~~ı~:luri-
Paris, 19 (A.A.) - Askeri hedef- meti emprosyonizm yapmıştır. Ma- ere son verme ıcın yet Halk Partisinin bundan evvel koy-

1erin giileiıtneAi sanatı 1914-191'8 har- rnmdur ki bu usul küçük eb•atta il»t muı oldutu tildin 939-9"0 ıeneai mü-
binden alınan tecrübe. n istifaile edi- üste konulan ve mütemadiyen tekrar ' sabiıkakırına başlandı. Hava soğuktu. 
!erek meıkt\'t hnrpte k\ıllnn1lan usul- ~dilen muhtelif renkleri uzakt.:ı.n bir l h ld Sahad& seYirciler de azdı. 
leri daha mükemmel bir hale koymak renk gibi gözükmesi esasına dayan - SfG a~ a sarı l Doğan,spor S Demirspor 1 
sumivle \itlıikin<kn ibaret bulunmak maktadır. Bu Ur.ı bilhassa harpte kul- Doianspor takımı, birinci devrede 
la be~:ıber empery~Jist ressnmlann lanılan al~ak arabaları ve topraktan rüzgar aleyhine oynadı. Buna rağmen 
bugiln yaptığı hizmet ~ok mfihimdir. çok fazla yükseldikte olmıyan tahki - müdafaa hatlarındaki insicam sayeain-
1918 denberi tayyarecilikte elde edilen matı etrafındaki toprağın rengine de enerji ile oynayan Demirsporlula-
terakkiler bugün gizleme isini mUhim bağlamak için çok uygun düşüyor. Bu- " • ı·a gol fıraatı vermedi. Zaman zaman 
bir hale getirmiştir. Bugün yalnız ön na mukabil ı:tühim t4thkim~.ta uy~ırn Domın)·on lar Nazırı Eden, a"ün gece radt:oda Fran· inkişaf eden hücumlarından birinde 
saftaki hedefleri de il ayni zamanda g€lmemekte zıra bunların golgelerı u- -' de bir gol çıkardı. 
sır\at bGlgeler.i \'e li:alnlıalık yerleri de uliln muvaffakı.re~ine. mnni. olmakta- b • l k • J f • · Jl:..f • • d İkinci devrede rüzgarın yardımını 
dil~nn t~y~'1\relerine kıu·şı gizlemek dır. Fakat r~~klerın hır yerme ka;'"lş- Si .zca ır n u u ıra e mzş ve 11'1.0J ıno a lehine alan Doğansporlular daha ilk 
icap ediyor. Buglln bu iş için her bina tırılmasına 2uzu:-ı. kalmadan fa~rık~- ,. J ,. k/ .. . dakikalarda iki gol daha attılar. Buna 
ve tiyatrodekorat6rleri ve hem dehiz- !ar~~ ~ıktı~ı g!b~ kulh.ınılması ımka- gor~ U erlnl anlafmiŞfU.r. mukabil Demirspor da bir gol çıkardı 

nı ı~('ının <ıuratını temın bakımından ve oyun Doğansoprun 1-3 l~hine bit-
znt ressamlar kullımılmaktndır. De - emnresyonizM bakımınuan uı:ulüne i- Londra, 19 (Rad~o) - Dominyon- yorlardı. Nümayiş yoktu, umumi harp-yar etnıiştir. Ya bunlar yapılmamış ol- ti. 
kor~törler. ~ilha :U göz nlda.tnrnyRm tiraz kabul etmez b:r rüchan lrnznndır .ar nazm :Eden, bu gece saat 20 de rad- te olduğu gibi, ~ilahlarm ucunda çi- ~ydı, d(inya ne olacaktı'! İşte bu - V;ok 4 Yamanlar 2 
tabıat harıcındekı eşyayı gızlemeğe maktadır. Buna binaen bıı u..;•ıldıın "i" yodn F :a ızca bir söylev vermi~ ve ç~k yoktu. Çünkü, bir harbin ne de - nun içindir ki, cihan ve tekmil mede- 'Oçok rüzgarı lehine alarak oyuna 
mnt ıf e~crler vucOde getirrneP:e çah- "-TM- ~:alnı!'! ke.ra nakli\•!\tında nrı- oophe~·.i i;İfal'€tinde M6 jino hattmde. mck olduğunu idrak eden insanlar a- niyet Fraıısaya medyundur. girdi. Rakiplerinin kuvvetini düşünen 
~n·C\rlnr. Ve he a yn ·rh bnrn tablohı.n V.il aeni:ztle, ve havada da tatbik cdi!- gördukrerini antatm~ştır. rnsındn bulunuyorduk. Buna rağmen; Kendisinden çok dikkatli mafevki ne Yamanlar. kale önünde toplanarak 
!""]dinde tel ~e mu liak oluyorlar. nıekte<lir. Eden demistir ki. bu sefer, tecnvüı:let·e nihayet ıvermek kflrşı lıyakatini ispat etmek isteyen ağlarını müdafaa if'tmckle rnkit .geçir· 
Bu s•ıl"etle mesıa toplar ve rasad uok- Filhakika münkesir hatlar halinde _ Geçen hnfta ~ominyon\nr mı1- i~in iki. mm~tin!n B~~fih.~ •.. sa_ı'1l~ığın!l bir Fratı~ı~ zabiti kumandaınndnk! di~r. '38. i~ci dıı.k.ik da Yama1;ta ı 
tal~rt b ma.tı ihnb ıeden tabii manza- üst ü te bo\· mı ~\ .. thl hnm r.m- essillerfrie birlikte g3rp te,phesinde- crkes ın~nmJş}ır. Gol"d!lgu~üz .ınss.n• mo~ern e.Iı:hiar hakkında ~na izahat golle netıce.eııen bır akınına şahid ol. 
raya ltfjn~ mesela ltir orman şeklinde sate 'hem dıı stirn' .. ·diritıde ~ he't ld ingiliz ·kıtaatını zi ·aret etmek bah- ~nrın nahlycleriııd~ ~n, ı;ııhaı ıafer \·erıı·ken.; ~uh~ .zaferdeıi ~ı!1 olilıığu ôuk. Yamaruarın lkhpnh or nund"'n 
ternafl d"l ~tedi :M: ·vı~.YJ ehe l ı-· r Butı h" ~., •.. 1 _ . d ~ 

0 
b'U 1 ınanışının pa?'1ak ızlerı müşahede e- nu ve vazıfesınm ehemmıyetıni kema- kurtulan Oçoklular derakap silratle 

• ı .m r._ ~\hzara res~an1- '>1 :re ıs P -O • .a ? l)'ar ıgına naıl. ol UY_U· tom? ı ere diliyordu.> liyle ınüdrik ~ulunduiıuııı anladım. Yamanlar kalesine indiler. Penaltı ile 
lantı.l ~ehnce !k~ turlil tt sam .çalı$'- ~~"llıeler ve hattn lıaro ~it .r.ı. bD.- y:tızlerce ve be1ki de bmlerce :kılometre Eden nutkuna devamla §unları s'fiY- ntıtün Fransız ordusu. en bOytUt nbi- n@tioelenen bu akın Oeokun beraber
rnaktadır. Reaiı!rt:ler, ıempresyon.stfor. zen Qok mat '\-e ™ kadar dı~katlı olu:- mesnfe kattctik. Geçtlğlmiz yer~e.t;· 20 lemiştir: tiu<Un ıen son nef~rine kadar inaana Jile sayısını temin etti. Den·e l-1 bera-

M.adent kit1eler ressamların fn~R"ı sa ol un uzakt'a bulunan b r 'mfüuıh~- ene .evvel tıpkı bugün ı0ldl.l:ğu gıbı -G·- - Ga.rp ocplı.es!ndcki in.giHz ku\·- itimad tclkin eden mwızzam bfr kuv- bcr1ilde ne.tice!eııdi. 
sltında . .b1r mascere -şeklini alıyor. lio- rl.in gözünden kaç_mağa imkan veren 11.İ gaye için harp etm:~ olan iugiliz vetlcri rıt.ı, ~rtıı·.oc ve .nrbcaktır. :Xı- vettir. (Buradan geçemi)'~erdir) !k0tıcl rlevre e rllzı:r..fir ıwantajına 
dern gızMIM Usutonde -etı bü) \lk hiz- zıkıa'k hr.tlan balmde boy~nmakta<hr. ord llannm ~arp1'!i g-t 'toprnkt~rdı. Şu- taat.ımızın .bulıınduğu ceıınhm bir.n:ı climJesi onl:ır için b.ir idealdir. islinad eöer.e • O'f'Ull3 g:ren Yanuınh -

-----------c::=.,oo radn bir nehir, daha ötede bır tep~, cenubunda ve kain 1.1-ajino hattın. Bir sabah, Mnjlnoda .ingiliz asker- lar. a~ık ir oyun :s· temini tatbik et-

B l . R orfüılarımı:zın harp hnb:ralarını taşı- vardık. '.Burnüa, aünyanın en biriuci leı·!nj Frtmsız asker1c.r~ı,-1e v.azüe ha - ti1e:r. Fabt ~a·d. pibi tt>cr'a~1i bir mu 

U g ~ıst n ve sya :ror. !Bizi karşılıyan lrndın, .erkek, genç ordusu Fransızlan gördilk. Fr. nsa şında yaı..ı,yaua göruilm. nu manza<"a. hndmden i~if'rdt> eden Urok takımı 
~ \e ihtlyuiar~ iki rn: lctin giriştiği mü- 'btı isfüı'ldimlar iç'in bnyük fedakarlık- oonn, iki bQ,vük imparatorluilm kuv- üncti tfakfirndn ~ ~ncl ROi-nü attı. 

cade!eyi müdr~k Olduklarını im edi- lar vapmış; muan:ım masraflar ihtt- vetli ittih.?dını ispat ediyordu.> Yama!}hlar b
0

rdeı bire tl·\şttiklPrl rtlilk
lAbiyetten hırblma'k için eı1erji He 

Ru11ya aleyhine mü eıJeccilı bir blo- Gt raf a b oku akı·m k ld ~;:~~~f~~~;~l\:.~:ı:;;:~~~;~: a 1 
d dakik'ftda "OOk hir fırs t daha ya-

ka Bu lgar '"sfa" ı~s l .. r~ L. edeme- ~.ı:üadı "~ goIIE"rint uçteştirot. · 
~ ı • ~~ ı~ .. :}8 inci <1RkilrndR Yamanh!ar. b; -

Sofya. rn (A.At - Alman ajansı l hak ve bu sur.etle -şimdiki vaziyetini dnei devrede ok'!uğu frih1 so!d:m ht!-
bill1irb·or: teı-ke-'tmek n.~~tinde olm&dığmı bil- ~uma geç ·1 r. Ve mfü!ar· Halimin 
Matbuııt Pon·she Korrespondnnz ga-ı diriyorler. '-f / K •• • k k ., il•.., · d f n1ac:uıdnn iki:ıci ~'erini kıı"andıhı~. 
zctesinin nınk::tlCl:iİ hakkı~d:ı tmrn"tcf- Yersnm~ dP vücudn getirilen va- .lı a ya, omv.nrznve arşt· ovmaga aznıe ıgın. ev;, Reı:ı dakika sonra ve topun Yamanlttr 
sirattA\ bulunmakta v-e bu m:ı.kaleyi ziyetin muhafaz~sına matuf ve bil- b •• l b • bl k k 1._ ""'[ J. • .. k .. ıkaJ.esi ö!'ünde ı!~la~ığı bir arıda "Üeok 
umumiyet iübt!riylc tasv"p etmekte- hassa Sovyet~r birliği aleyhine mfi- 0.)-' € 1T 1c..O tes R.1.:1 etsey ·ı,r oır111ıyece tr fü•(İo .açı:ı na del'm bll' p~ gitti. Sa~-
dir. Gn&etelcr Balkan devletlerinin teveccih her hangi bir blok tesisi fik- . ' • 3 cık nmf ah.ada~ ic:mtım topu Va-
v•kında topl'a;'ln.ca1\lan hakkında 1·inin Bulgaristan için kahtılü imk'fin- Bud~ eşte, 19 .. (Rnd~·-0~ .-.. Bal_ ı m;-.m .~kını!1n karşı gelmege azmet -ı kalmıştır. Bunım sebebi, mezkQr ~:-rıı'\,. kalpcıi,,e karlar ruro. k gô•nr-
Nl'Jc ımenlınl:mndan verilen haberler sız-dır. Ilulgaris+anda hükim olan ka- lık~tnla~dl a t~c;le~kul etct\c~;gı so~l:ne~ tig~ ~y~e3ı~·~;· ('hd. ) B lk dev!et:er beyninde dnha evvel zöri1- 1 ij. y,.. ver0·7·i ~eri pn 411l.a Ü~kım 4 Lln-

• . naat şudur ki İta!ynn te~riki me..,ai- ı nraı n1° v oıo..~una a1~canın ış ırn e g1.a , .l,>.&1 J o - a an . . "'0 rıolthın "llrnrUı. Ovunıın s.ou ıfaki-
hakkmdalc'l mCh m beynnc:tır esa~ . . . . ' tt··. ıA~ S , t etm'yeceği ve çünkil~ Ba'bnlıtrda -devletleri :arasında bitnrof bir ıblok ışülmcmış 1·.e tnutal>lk kahnmaınış ol- lr.Pl:>?"J Y;11 1\Jllılerın. m!lf] bivııtiJıi 
1nsıml~~nı Almanya Ba1kanlnr~a iıe~~k~~:~~i \.~f~ız ~~k-anf;;den vu~Jbu\ması rnuMemel biı- komü - tesisi için b:ışhyan teşcbbüs\e.r akim rnasıdır. ~fi f"f ~tmek ic::n s.nr!f'ttik'leri .ıravrct-
barıı :ıslıyor ba§lığı altında neşredı - barışı ıtemin edecek mahivctte de - e S?ectı. Oyun da 2-4 t ~ı>'k lehine ne-
~r. Ve Bulgarlstnnın bitaraf blok ğii ayni zam.anda Avrupa btnsımn h 1 "( 1 A k •fcı-4-erxlf. 
ısrnl ahında arzedi1ecek bir Balkan bjr bu' kısmını atak.adar eden rncselele - ..W. ag a" . e ~ e erı· Stan v U Ve n 3 • R•ı wıa,.lardan aıınan net~elerden 
IiğWn laricinde kahc.-ığmı yazıyo.r. rin ıhnkkaniy·etli Ye müsn}em('tper - ·' ~.n? .t~cGk ,., Dn"'nnspor bı\'ımlan 
Sof&·arlaki ae~h·!lette.r ımahfHler Bul ver bir surette hallini de temin --0de - ra 'd 5p0 · ~m··"""," 1": "~1m1 lar.n•·. İki tnkım li-
garistaıun her han:gj bir bloka ilü - cek mah5yettedi.r. 'lVJnüVl"l'~ P.'\Z.ar .rü'!«•. ~füw - ~+-., 

.,.,.,,.,..r"., ~onra fınal ıçın ıka..~ıl• 
-----~-=oo= .Ankara, 19 (Radyo) - Bugünkü ~ki.ardır. 

P l d Bu .. tu··n A rrup::ı a buatu.tı meşgu Giineş - Gooçlerbirliği m!lçmı Güneş 
O Onya Or Usu takımı 0"9 galip gelcii. 

edl.yotı". Y~nı· t~vkı.fa .uuhufQzgacü Ue Kırikka1e spor bir- Rus hey'1-~ i 
..ı ~ ~ var (iğt htkımlan l-1 beraber kaldılar. 

"enı· .Jen teş6kku··ı e .Jen 80 bı·n kr.şı"... f ntı • k h(" . t . t"k.lAl .. tdm:rnyurdu da -aSk.eri fnbrika!arı Per"in Rus sofar:c.thanec.-i~-l .ı a 4', ııııı:; U1 1 ,1 ... Londra, 19 (Radyo) - Bitarn ;:>,Llr.mıyece , trrıre ve ısı a ı.un- 1_2 rendi. ,._. 
knynaklardsn ahnan son habc.rleı. lerı a\•det .e<.l~ktır.~ . . . . . l tanbul, Hl (Radyo) - Beşikta de Z yafet verd 

ll .. k /;~ -;11 n1 ~1 e h o •t k !•{• z t:> T e rrörc; Pr:ı dn'ki üniversile f.Wcültelerı Belgradda1u Çe){ ünıversıtelılerı, ırn , ~ 
.. u ~'"" Cep e JI ç, g m e _. - Alman zabıtası tarafından kuşatıhrn~ tin sempati nümayişleri yapıru..şlar t' \: efaya. O-l ıgaHp geldi. Berlin, 19 ~B.a.dyo) - Buradıı bu-

Londra, 1!1, (Radyo) - Leh harp nihai zaf'Erclen sonra, Leh milletinin tJr. ragdaki ıhadiscleri tel'in -eyle..oıişl~r~ 0 *0 b.mmakt.n olan Rus heyeti, bu gece R.us 
1"emileriııin, İngiliz donn11mnsıyle şimdi uğradığı felfikctleri unutaca _ Mazarik'in o ~ıu jnn M!!.1.arik. 0.rl dir. K öy\iye ya··dım scfar~t~anesind~ mü~1ef bir ziyafet 
birli!Ue lı.<ırekata iştirak etme i ta - .rıru ve bii.ı.ı:ın :zararların telafi ed•'-- de,·1et reisi Doktor Hn!';anın mevkuf 0°*0ır--- . . ah" 1'erm:ştır. Bw ,zıyafet.e, Atman rlcali 
k ~ ~ Jl:)• .uu .ı't! p d h bo 1 t A' . 1 . d Şıbınknr ısnr, 19 (Radyo) - Mev- de hazır bulwımuşlardır. 
·arrtlr eyAemı~tir. 1 ceğini söylemiştir. bulı.ındıığuou r.ag an a .._r a mı~ ır. .ınan esır erm en sim1liz ya~ur1ar münasebetiyle tohu- ___ * __ ~ _ 

Lehistan bnş:ı:ekili general Slkors- Sikorski Kanadadn bulunmakt Niv.o ·k Taymi~ gn~esı •. AıJ~l~ ka • munu lemın edemeyen çiftçilere son- -. ·-
ki. (Soı1dayTayınis) gazetesi.muha- : . arın Çckv:ıda tatbık ett.kler! U>dhı~ter çan ar bahar tohumluğu ziraat bankaaı tara- Jno·

1
1
1
·z bu··ku""m~t·ı 

Lirine \•erfüği beyanatta, halen sek- o1nn Lehlılerın, Kanada donanma - Cek milletinin sem de ce biuır bu hm· Lond~. 19 (Raı:lyo) - l3urad kı fından ,·e~ilmiştir. Cift;i, bu tam za- 5 .. . n ~ 
. en bin kj~il~k bir Leh .ordusunun ha- .sın da vıaz.ife g.örebileeek!erini :1.·e bu fuı • u • ve uınumi i&Y-Mm yakın oldı'· iman esirlerinc!en tiç kişi kaçmış ise manınd::ı.ki yardı~ sevinçie b!"şıla-
zırlanmı~ hu1undu.ğuııu v.e hu ordu - hususta m~tabr.kat basıl .olduğunu ğnnu yazıyor. • ~ . . ete derhal yakalanmıstır. mıştır. 
nun, ,Yalunua cepbeye gideceğini , il~ve eylemiştir. An·upa matbu.at,. Pr:ı,.g h dıselerı- "' oo=------

tU!l .akis.lerivle me~gul olıııaK:ta :ı.'e :Al-

Al R =
00 .k d k . , m nhr·ın tııı~·ik siyasetinden fofiaııe Bitaraf la· ve muh rip er tayyar-feri manva omanyavı tazwı e eceı' m roh tı:nektec1ır. 

' J .J • J.ondr!l., 1:9 (Radyo) - Alman za- Brüksel, 19 (Radyo) - Muh~ı·iplerfa, Belçika topraklarından tayya- · 
Bükr~. 19 (A.A.) - Havas ııjans.ı .bildiriyor: bıta~ı. Pragdaki Ma~urik üniversite.si- relerini geçirmeleri, bura resmi mahafiHnde 'tlerin akisler yapmaktadır. 
Ahmuıya - Romanya tic.ı.vet müzakereleri hir çıkmaza ginni tir. Al- ne hile.um etmMer lır. Talebe, kısmerı Bugiln, 'Beiçikanın Berlin, Paris Te ~dra sef"rleri, ıre6ll1E!Q prote.t.o<la 

rnanynmn Romrmyny ı mecbur etmek için ne gibi b:r tazyik vnsıtasmn pencPııe!Prdcn kncroıs \'e kısmen .ıe bulunm<Jşlal" ve ıbitarnflık kaidelerine ı-uıy.et eedilmesini ..e.bQınıuiyetle iste-
ba~vuracağı merak edilmektedir:. Roma.ny.a Bina! hududunda AJmanya- ·akalPnmı tır. Yakal:.ınanlar. 2G oto- miş!erd1r. 
dan Sovyeticrle tecrit edilmiştir. Buna binaen ,üzerinde ancak .MacarJstan hüse doldurularak hapishaneye gönde- P.aris, 19 (R:ıdyo) - Alman de11iz tayyareleri, Hollanda kara suların-
yolu ile 'b1r tar.yik yapı1ebilir. Almanya ıltmnan.ra ile müşterek hududu ı·il:mişlerdir. da, :Hollanda avcı tayyareleri Uekarşılaşımlk ateş teati etm1şlezdir. Hol-
kaybe":me'kle Romanya ekonomisini kendi lehler.ine kullanmak fırsatım Prag_daki g.i.zJi Çek Jgtasyonu, bi- lanaa h'ükiimeti, Alman tayya~lerin;!\, bu +tudud tecavüderw ~to 
da k.ııjb'Etmişlerdir. raz son'"a ~unl:ul necıredi;rordu: etmiştir. 

Parjs,, 19 (Radyo) - Ha:vas ajansının BUkrey muhabiri ~'.azıyoc: Ro- t:..C::.izdcn l2 ki~i öld!irdüle.r: fakat Brüksel, 19 (Radyo) - :Belçika .hudud mıntakasında 6000 metre yUk-
manya - A'lmanya .rnttzakerel.erıi te·ı;akkuf ha.lindadir. Rumen mümessili katille.r. hPpinizj .ifn:ı edemezler! sekten geçen bir tayyareye ;paslf m~fa11 bata.r}11lar1 ateş açmış ve tay-
Klor!, bunun 1,1n hir sureti it.ili! bulmakla .meşguldüı-. FnhMtli>ı.iz. Per }ınlck> bn zulüm rok yare uzalda~mıştır. 

+Q i i&l'W "ftlWZ." Elemi* ?M&ıWir U PWMMlfw«' i 
ahnıştır. Yııui Eahir.a ResuW. Ekreme üyük bir felsefeyi kavramasına im- ret Muhammed deven.i.D yanına yak-
hocalık etmi~tir. lkWı var mıdır? Şayed :varsa böyle la§tı. onu der.hal teshir ederek iıi.zeri-

Pr. Drapeı· bu busust.a; llwdr.ettıe bulunan ibir çocuğun Bahi - ne :bindi ~e muay1 en bil' mahalli geç.. 
_Rahip Bahira Busradaki manas- ranın bilgisine felsefe ve dini akUle.- tikten sonra gene u!ıverdi. Gerek 

tmda .N-e!!rfü·Herin .akidelerini öğren- sine ihtiyacı yok demektir.) 

-ısfu~ T A:h~::.-rnllliliıle--···1!!!9P ·smı 
YAZAJ\T: ltl. Ayhan~------u • 

ınUr.ti. Bu .tahsilsiz , fnknt zeki .tale _ Zaman 11eriliyordu. Amcası Zübe- gidi§te, gerek ıreli~e geçen vekayi, 
lbe (yani Hazr.et P.eyg.arnber) Bahi- uir ve Abbas Yemene kadar 'bir ti - kendisinin hilihare bilyUk bir Pey -
ıranın ~·alıuz -akayidhıi değil, felsefe- caret sefeTi y~pmak istiyorlardı. Ebu- gamhel- .ola.cağını ihsası ve işar.et adı. 
ye aid mUlfthazalarm~ _?a öğrendi. Talibin vaktiyle yeğenleri.rle birlik- Yordu. ıKa.f.ilenin .ay-detin.de Ukkaz 

_at - dir.) :Hazret Muhammed bılahare takip • t ~ . . . · · n" de ., k... bU ilk -ı..· h 
D~·e sormuştur. Resulü Ekrem de; Yukarıda yazdığımız ,·~çhile; H.az ettiğ.i hareket tarzı; .onun Ne.şturi te > 8 .P ıga seferdekı 1~.tiflld~sıw P>: nıten rnev h~e Y çe ıuır arp 
~ BvM. tıen de Xararitte Mekke ret Muhammedin; Bahira nezdinde- akayJdini ne adar ihata etmi§ ol_ ızar,ı . dild<ate alarak Resulu Ekrema başlamış buiunuyordu. Burası o ha-

illflllM ti:~ilerini 'i'fittilm. ld misaferet zpmanı çok kısa sürmllş duğunu ~ö.;terfr. ıde bır uğur teliikki ile bu f.efere da- Valinin en me~ur pazarlarından bi-
.c.e~·.abi~·J.e mukabele etmiştir. ve .fahri kainat: m'ti.kil1ettıe nasın- Diyor. Ömer Hıza bey, İslam ta_ ıvct ettiler. rj idi. Uuatan, yakwd.as ıııubtclif 
dal.i.m tar.ibi; Asra Baadet 197 in- da putpe;restlige ıoiaıı ıtıabii ve ıruhi ihi eserinde .bı.uıa ıcev.ahen; Ebu Talip, bunn derlıal :razı oldu Ucilll'et JrnfiieJc;ri bur.a)'a gelir ıve ku-

cl sahifesinciaıı; uefreUerini izhnr etmiştir. _ Hazı"ıe.t ~luhnmme<l, bunJ.a,rın :-.-e büyük bir kafile , Zübeyr .ve Ab- ıru1nn paz.arda mm>aaete usıulü ile 
Kararitio ııe.rede olduğu hakkmda (O. S . .Mar.gollouth u11 ı 'Ioh21m - dediği gibi hJ.J"i tiyJınlığın tet;irJ al _ bas ile Resulü Ekrem de dn~Jl oldu- ~lışveri~ ederlerdi. 

ihtilaf vardır. lbni Nacenin Ustndı med anthe iRıse of Lıam) {M'Uham- ıtında kaımı ol avdı TesJjs ııkide.::;ini ;ğu halde Yemene müteve.ccıhen ha- B d . da hatipler 
S ·..ı :u d ·t·1~ · ıa ) · "l ı · · ' . . . 1 d ura a aym z.aman • iUuyd ib11i aı...,, aata.ritin; ~e ve~ ı ~yı ı~. m .eserı~ e pro .e- lbu kadar şiddetle red etmez, ve tev- ·re'ket e.ttı. Fahrı kamat o ilıra ar.~a 17 şAirler kürsüsü vardı. Arabistanın 

cKirabin cemi olduğunu :ve bunun s?r t>raper~~ (ılını-D~n nizaı) c ~ - thitl, akides~.ni b\ı.~ader. kutv~e, ~e yaşında b~lunuyordu. G~~çlıginin ımuhtelif yerler.inde yetişen büyUk 
dirhem v.e dınar mukabili bir para ~ınde. ve dlger ecnebı profeı;örlcrın kur an:ı,ı rosterdıgj ıekılde tesıse ça- en hararetlı, en güzel, en zekı en cev~ §fı.irler, ha tip!er. b.ı.ıraya gelerek ııa
olduğunu binaenaleyh ResülUn ücret ıs.lamtyet ve ~azret Mu.~am~e~e lışmazdı. . . . ~ val ~ağını jdrak ediyordu. Yolda bir ızara ,gelen muhtelif_ din v.: mezhep
m.ıtkabilinde çobanlık ettiğini söy- aıd asarında .görUyor?z kı • hırıstl - . Demekt.edır. Bız de ılave ederek çok harikalar 2 uhur etti. Ezcümle: rteki halk muvacehesınd.e ~ıırler okur, 
ler. Bundan dolayı Buharj bu hilii .. e- ynnJar, Rernlü Ekremın 12 ya~ında dıyoruz \:1; ba 1 bo~ bı kılmıı1 bir dev 1 nutuklar irnd ederlerdı. Bazan lrnr· 
yi jcarebahsi nde .irad etmiştir. F.a - amcası ile Şama yaptığı seyahati ve - Resulü Ekrem esasen 12 yaşın- ş • ra ~ .ç· e. yo u :şılıklı olarak nıilşaare, ve nıünuara-
kat (İbrahim Harbi) kararitin (Ec- Bahira ile kısa tcma!lını garip bir §e- da i~<en Hahir:ı~·ı görmüş ve onunla• tt~tmuş.: gelen geçen kn 4.ılelerı teh - da da l>ulunurlarrlı. 
yed) yakininde bir yer olduğunu söy- kilde istismar etmişlcr.dir. Onlarm hemen hemen bir giln ka!m 1ştır. 12 dıd edıyordu. Yemene gıden kaflle- Sedillof namınd.nki Fr.ausız mü ~ 
ler. aklınca v.e iddialarıncn; Re:;u}U Ek- y..aşın.da Ye henüz hiç okumamış bir yi de ayni .suretle yolundan alık0.r - verrih:nin (Arabistan tarihi) unvan-

İ'bni Cuzı bu kavli tercih etmekte- rem, dine aid billllsini; Bahj.udan çocuiun bir ~Unde bir dini esası ve ınak ve ü~tüne saldırmak istedi. Haz- lı eserjrıe ~ör~, ~2aranilerh:ı iu mev· 

Mısırdan p muk a"•yor 
Londra, 19 {Ra~}"Q' - İl'\giliz i!il

kumeti, Mısırdan ~55 milyoo lin.hk 
pamuk satın a1mağa :knrar :ı.·crnıl('Jr. 

---00000---
İnglltere - Po~onya deıiz 

kuvveferi iştiraki 
Londra, 19 ,A.A.) - Polonya de· 

ıai.ı kuvvetlt!r.inin ıingiliz ı<kniz ku\'-tet
Jerf yle işbirligi etmesi hususunda bu
gün Londrada fogiliı v-e Pclonya hil
kılRlt!tleri arasında bir anlaşma inar..a
lanmış.tır. Pölcmya fJloaundan bir ım(lf 
reze harbin umma kadar iııgiliz .de
naı.ınuı.sma r.apto.h.1nacaktır. 

= 
kie gelen papazlar arasında· Nt>.s--. . . 
turı mezhebıne mensu.p :ve .Necr.a.ıı. 
patriği olan Kusoy de vardı. Bu mev
kide harbe giri§enler, Be.ııi Ketaaee 
aillilNiM meneup Xıyo bbllesbrle 
Be.al Haşinıe mensup Kureyş lcablle
ıi idi. 

-Devam edecek-

Askere Davet 
lımir aakıeriik ılif>e~nün: 
1 - Henüz muvazzaflık hitmet 

ni yapmaaı.ıt jlS dahil ~ <lahil pi 
yadeler ile harp sanayıi sınıfları as 
kere sıevked!\eceğtnden .şimdiden 
hazırlanmaları ve celp puslnların 
aldı.kfarutda hemen fubcy,c l'ftllte 
leri lazımıiır. 

2 - Her er.in evvelce vermiş ol
duğu ad~esinde celp puslasını gön 
-Cerflecekınden adresini değ'i~tiırm~ 
5mden doleyı celp pr slasım nlmıv:ı. 
cik <ı1an -er1erin d1ılıi relpnnmesin 
beklemeyip ftrkıı.rleı;lr.rivle bir1ikt 
şubeye gc1 Meler· mecburi(fır. 'Gel 
mtynn1er h kl.-rncls kanııni rnunn.e 
~ ."l T\1 1tı.rJı'kh,.. 
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TARİHTEN YAPRAKLAR --
lspanyoi 
mü{tecileri 

<A~Anm.u~ 

Letonya ve istik'a i Amerikan kuvvet~eri ı i{ A İ) y 
Faris, 19 (Rndyo) - Rizadan hn- Vaşi~on.. 19 (A.~) - Harbiye 

her veriliyor: nazı~ı \ oodrıng yap!ıgı bey.a!ıatta A- B k 
Letonya cumhurreisi Olman, bu- mer:ka ordusunun 7<>,_000 kı.şı ar~ırı- ugün Ü program 

oı 

Müzemizde 
postundan 

arsan 
davul 

Mantardan zeh!r:endiler günkü beyanatında demiştir ki: lacagı~ı ve. ~u ku~~tın yenı denı_z ve Saat 
- İstiklal ve hürriyetimizin mildn- hava uslerının muda!aasına tahsıs o- 12.30 Program, ve memleket sant 

. Par;..,~ rn (Ran.y~) - İspanya ~~ı·- faası için biitün varlığımızı fedaya ha- lunacağını söylemiştir. ayarı 
bınde F ransa:;·a ıltıca eden İspan, ol- zır bulunuyoruz 0000 12.35 Ajan~ ve meteoroloji haber" 
l~rdan elli kişi, bugün Mantardan zc- ..:..** 1 k d l ]eri. 
hırlenmiştir. Rırnlardan 22 kişi hasta- S oçya a a arın 12.50 Türk müziği (Pi.) 
~.an~ye nakledilm:~tir. İki kişi ·.ı~rh:ıl Son sefer Londra, 19 (Radyo) - Bugün İs- 13.30/14.00 Müzik (karışık hafif 
cımuştür. Arnsterdam. 19 (A.A.) - Zeeland k?CY!ln!n şi~ali şarkisinde ~lamı \'e- mOzik - Pl.) 

Y ' r' ld s f ç 1 00000 vapur şirketi bugüne kadar İngilt.ere rılrnıştır: Y~ks~kten uçan bır Alm~n 18.00 Program 
a VUZ Ull ya Iran ~ erinde 3 • f f·a?}' a"'Ja ile idame edegeldiği muntazam sefer- ~yy~r~sı, ihıçbır şey atmadan geçıp 18.05 Memleket saat ayaı·ı, aj .. ns 

" • :..ı leri tatil etmiştir. Son vapur bu sa- gıtmıştır. ve meteoroloji haberleri 
dı dıgv·ı f(ös FiHer1e T a~ınırdı İki Aln1an tayyarecisi hah vı~ "ngenden nynlmıştır. Ve Sah O- 18.25 Müzik, (radyo orkestra--ı) 

~ günü Tilbury'ye gidecektir. A vusturalyada iki tayyare 19.00 Konuşma (su nimetleri) 
Y A Z A Ilf tecrid edildi ** ı 9.15 Türk müziği 

1
- 1 A1 A ·k d · t"h b t çarpıştı Çalanlar: Vecihe, Reşat E • Ib h. 1-1 kk K 1 Pari~. 19 (Radyo) - Bir m~m men ·a a ın . a a rer, Ruşen Kam, Şerif lçli. r a ffi a İ 0nya.l tayyaresi, bugUn Udineye inme~e.n;~c: Nevyork, 19 (A.A.) - Nevyork ;ş- Londra, 19. (_R~dyo) - Bugil.ı A- Okuymılar: Muzaffer 11.-
------------.--~---.-- - _,._ . · . bur kılmış.tır .. tçindekilerd:n ıkı .'1 •2ı çiler birliği icra komitesi reisicumhur vustu~a}y.~da_ık~. tayyııre çarpışmış 'e kar ve Milzeyyen Senar 

Sahoı.r davulunu anlntırkcn derı -ı cegi iddıa edilemez. Tarıhler fıl paraşütle ınmış ve kaçmag[> mu~ af - Ruzveltin üçüncü defa olarak reisi- altı kışı olmuştur. 
nin bir ka tıağa gerilmesi suretiyle kö ·lerı de kaydettiğmc göre bunların ~ak olmuştur. Diğer iki tayyare;ı d.e. cumhurluğa intihabına müzaheret et:- -=+==- 20.15 Konuşma (çocuk esirgeme 
hazı.rlanan bu milli ~azın çocukl!\ - ı ~iftini anc!tk o Lüyilk mahluk: ar ıte.ıya? ~nbıtasınca yakalanarak ~e~rıd meğ.: karar vermiştir. Bu işçi birliğl s· d • f • kurumu) 
tını ve dedelerini de birer birer gös-I tıtşıyabilirdL edılmıştır. 900,000 işçiyi temsil etm~ktedir. 1 r e Ol Z a CI a 51 20.30 Türk müziği (fasıl heyeti) 
termiştim. Bu yazımda un müzeleri- Sadrazam tarihci Ltitfil paşa deva -=·*·=- * 21.11> Müzik (küçük orkestra - şet 
nı· k ı d K · S ı - Batla.rafı 1 nci SahlleJe - Necip Aşkın) ızdeki davulları ve ös eri tnmt- rihj fili Osman> lJl a :munı utan A 't r·· k" dT k. Al 1 ( • 
tnıya çalışacağım. Sülc;•mnnm !.l27 yılında ikinci Avru- nverS e Ur ye e 1 man ar 6) bebektir. _ 22.00 Memleket saat ayan, ajans 
Emsataiı l>uyOk se;ychımız Evliya pa ~eferinde :f~ller kullandığını an. .. . Roma, 19 (füı.dyo) _ Türkiyede Alınan maJOmata gore, vapuı·un haberleri; ziraat, esham -

Çe}eb; Bağdadı geterken bize ~be - latırken d;yor :ki: Mu~h ş kas rga bulunmı.kt.a olan bazı Alınan tebaası. batması o kadar çabuk olmu.ş ve va: tahvilat, .kambiyo - nukut 
Yan Merrtathanei Ostnant \"e k6s 1ıa - cLcşker cem'olucak Sultan Süley- Brüksel ]!) (:Radvo) _ Anvcrste Almanyaya hareket etmişlerclir. Bun- pur 0 ~adar ~~buk .. ):.an verı~. bat - borsnsı (fiyat) 
; . .:ını> başlığı altında Bağdaddaki mana hnber olup ol dahi lslaınbul - büvük bir' 1 asırga oİnıuştur. Liman, L'lr arasında iki generalle bir de umi- -:ı11J~1; kı, ge~mm butun tahlı 1v1>leri 22.20 Müzik (küçük orkestra - yu. 
ll1uauarn kösleri de kendisine yakı - dan kapı halkı ile ve Yeuiceri ile mühim has~rata uğramıştır. Ölenler ral vardır. ·? 1 ırı1 cmemış .. bu sebeblerd.en .d~layı knndak,j programın devamı) 
~un zarif milbalcneları ile anla+ıyor · r!vane olup lslumbuldan nice na ,. ld ~ 1 1 t o*o- ) o cu nrdnn bır kısmı kendı!erım de- 22.35 Müt.ik (Stravinsky: Cappr.i-

. . .. • · d ır - t;OA. o ugu an aşı mıs ır. ·ze attnı•ı A • i ) ( · k tr ı . c:Evveıa adelışn vnktı 'Şfi:fııde se - re kayıkltır onatıp deniz yfü~iln • * K d . : 1 • nı ~ ,..aruır. cc o pıyano ve or e~ :ı ı< 
kız ~at Mehterhanei Osmant 'bsh den Tunara gönderip ve dört yüz • ana anın S par.ş en Diger bir haber~ göre, 150 ki~iô.en çin ... PL) 
o!?r ki, Mısır iehtel'lerı faslmdan miktarı .a~ab.a ile darbizenler uydu- Ç1 n de Ottova, 19 (Radyo) - Kanada hü- birçoğu, infilaktan yaralanmışlar _ 23.-00 )lüzik (eazband - Pl.) 
llıt\kellef :f~ !ederler. Bir ~erhadde rup Ye ık1 fıl dahi tezrin edip suy- kOmeti bugün Amerika fabrikalarına dır. 28.25/23.30 Yarınki program ve ka .. 
~5yle .mükellef mch~rha~e yok~ durrlu>. Yeni b:r hükCtm~t daha 1500 ilk tayyare siparişini vermiştir. Bir kauıarot diyor ki: panış . 
. ur. Cümle kırk nefe:rıd.r. Kaçan kı Tarihler Ş~rktan 011manlı hükllm- -=*=- _Kaptanımız. infilak vukuunda, -=*=-·-
~ç kalede. faalettDdednde ll§Urı kuş- darım:mn sık l!Jk hediye edilen bir- kuru'uycr B A"' b" . E kaptan köprüsünde idi ve orarla öl - Teblı•gv l,.,..._ r 
~r kalesıud: ve. ~ı:namı tl.zam kale - çok fıller kayclt'derlerdi. «Letayifi Tokyo, 19 (Radyo) _ Çan _ Kay - • ıd.n ge dil. -
t1i~de .~apgu.n ıs~ırnn.,~l~nur.~mn~~ enderun:. sahibi 1232 y!I~ vekayiiui .Şekin eski ba~vekili olup, bundan blr İzmit. Hl (Radyo) - Zira.at Vek5.- JJollandanın Londra elçisi, bugün 
. t;ıdrıt ~.ö.~ hukanı~ı •ardıı. K, kaydederken İran hiiklimdarı ta - ..5ene ev\'el jnponyaya iltica eden Va~ın !eti umum rniidilril Day Abidin Ege hastaneye giderek gemi subaylarını 
ç~~ ısna. koszen velvcl~ ve de?t.Ieoo rafından ikinci Mahmnda gönderi- Dcy, müstakil Çin htikQmetini te~:;il şehrimize gelm~ş. vilayet fida~hğmı, frticvap etmiştir. Bu .subayların ver-
~·t.:kçe bu me~nfeden t.ıyade bırde:ı len bir !ili şöyle hrnir edivor: ~tlccektir. tohum ıslah istasyonunu gezmı~.~ ça- dikleri ifadeye göre geminin sancnk 
Jstıma olunur. Zira fiç ayek mer:Hı- A • • ı-k 
nı:ın ile çıkılır ve bir b~kırdan işlenil- A Şahı Gllmr~h . ~ergahı p.adışahı * lışmalnr ve ihtiyaçlar üzerinde a a a- ve iskele kısmında 1ki infilak olmuş 
tniş gösU azimdir lci, «Bağdad köalh a!emtcnah~. bır fılı E"Uh mesıl tak~ - R d S · 1 darlarla konu~muştur. v-e vapur bu suretle batmışttr. 
naruı ile Rum v.e .Aceınde meşhuı·dur ~n"!l ve tesoı.1 -etmek emelinde oldu~;ı V Z ffi ! g l Bazı meyvalıklarm inkişafı için di- Gene Havas ai.ansı m~habirine ~:ı-

- Baştarafı 1 .:ncj sahifede -
Parie, 19 (Radyo) - Franeız 1m ... 

rargahının 164 nu~r.alı resmi teb. 
liii: 

Cephede,, topeu ia.ali,)•.etinden baş. 
ka bir hareket knydedllmem'iştir. 

ıstışm.am ve kabulu muvafıkı a~ulü A' . bb .· . rektifler ele vermiştir. zaran. vapura ]kı torpil ı~abet etmış-
• eyyam olmakla iş bu RebiüHihırda eyh nde teşe "ÜS er * tfr. İkincisi; tahlisiyelerden biri indi 1"' • 

t an bul rnilz İe.r'nde bir çok ta - fili mavsru derri dMlete \'USUi bı.;lu- .. .. ' '.. c h 1 d . t rilirken çarpmış ' tahlisiyeyi parça= aze, te mız, 
J-lhi cla\'-uJ ,.e ..k~sle~ ,·ardır. Zafer_ c~k hu~uru. ~ehnbeti rnevtiıra götü - gonı C.U C P e er e V az1 ye l~rnış .. '·e .tahmine göre, ta~lisi.r.?d.~ -

ucuz 
lerde c:a•·aşlaı·dn bnvrarnlarda dü _ rulmesı emıril ferman ve 1ran ve Tu- Bükre~. 19 (Radyo) - Buradaki B f 1 • . hif d kıler olmilş, !•ahud da denıze dokul - il A. 
ğün\eni v askeri toplnnmağR ca - ran an memur nıın:ın ı nn ııe şım- Lehli :.ı~kcrlcr, sabık Polonya ordusu t . . ., r. ' - • • ' '4.J • d 1 ' f'lb ., . - a"tara l ıncı ... e ,, - müşttl aç 
fiırmadae sc~i daha uzaklara göti.İre- ~irlik mabeyni hiimayunu muvnce - b:ışkumandanı R\·dz Smigli ::ıleyhinıie yen ngılız "<'. J;rans.ız pr~pa_?and~sı Amsterdnm, 19 (A.A) _ Sirnon 
'lilroek iç'n davıtıldan ziyade kös kul- he.sindeki meydana g~U-ilip ol rna - bir takım teşebbüslerde bulunmutı!Ar· tarafııı~an miltemadıycn ınkar edıl- Bolvar telaketinin bilanc;.osu 265 'o1-
anılmı11tı~ Topka;n s:ırayı müze.sin- halde cUm1c ağalar sa~\'d şahanede dır. Bunun i~in. R::-.·dz SmigHnin Dra- me~.tedıı·. . cu 135 tayfndan .310 ki~i kurtarıl~ı~-
1 '" · .. d d k k.. bade hava seyrü tema~!\ ve böyle rrorlavvm·a nakledilmesi ve orada mn- "\i ılhelroshafcue taarruz emrı alan tır 
e C ve .askeı1 muze ~ 0 uz og ... , ·· h· . . b' · • ·· h fi • ·ıt 1 t k . ı üç İngiliz tayaresine karşı ateş edil - · 

\'arClır.. 'Bunların bır çokh\nnın ~~~~u~~~~~ ta·~~~~~· pe,~d~ =~~ğf~~ r:ı~ş~[;~ n ına :ı mması 11 aırür ey.e- miş ve bunlar hiç bir şey yapmadan Am.ster<lam. 19 <_A.~) - ~30-0 ton-
derUerı aslan postundan ve kas - 1 1 h . . d h . .. . * geri dönnıağe mecbur bıraklmıştır luk Sımon Bol\'ar ıc;mıııdekı HoUan-
tıakları da tnrnl\men bakırdan ya- ucn maa~ ~ dususı)'ıed cka~ı pux:, zı- --<««* »ı Bu ~·v~rcler; tnkibedcn Alman ;v- da vapuru.. İngiltere !:ahılleri açığın-
,.. 1 • ...#... :u.:~1 . ,1 • ·ı t ,·anmm ıçın e sopa an a,ın cıagın- A' R t• t• · · ' 1 d b" · t ş· d" ~ı 11l09~. nu:; enn uen gerı en a- .d 1 d "k' . d n manya· omanya ıcare 1 cı ta\·yareleri arkalarından yetişeme - a ır mayme ç.nr,pmtş ır. ım ıye 

Her türlü tuvalet 
çeşitl~ri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar rafları genit alt kısımları dar - a ve so un a 1 ı zıra an uzun ı · ı' ·d · ı kadar 100 yaralı harice c1karılmış -

Cadır Bakır ~snaklarm dar taraf- dişi delikforj dişlerine halkm hayret Bükreq, 19 (Radyo) - Röytcr a- mıc:l,.eı rı.h 
19 

(R d. ) r<.. tır. 50 a<rır "aralı yardır. Kac ki~inin · ·ı · "h il t 'b' t f kk" k • · Bük t h ı.... • \.O.Pen ag a \o - \.TrO - ,., .J larından orta~ına .kadar bir ip ge- 1 e nıga ı m s evcı ı e c ur u-ç - Jansı reş en aut:r \'Crıror: 1 t '1 ,. ... k • d eksik olduğu hl'nüz malüm değildir. S hh f • 
Çirilerek bağl~n;r !'\O~ra da kasna- vet ve kudreti 'i1ilht olup şöyiece bir R.omanyaya mallarım ısatmak için nebant aq 'f!ldc.;~ nıs .op vapyu~ an l obito 19 (AA) - 'Anıt"ola> :ki l Q eczanesz 
ğın a~ık tarafına de~·i konarak bu saat kndar a ntrı yukarı keştiigilzarı Almanya, yüzde 35 fnz!a füıt teklifin- h~ er _verı ıgıın.7 gpreb ~ ~u ~{ın bü~:ük Alm~nn ,;apurn 16000 to~ -
iı:>e sarımlar-la srerilirdi Top kapı rnanzuru ı;ehriyari olduktan sonra de bulunmuştur. Anca~c Almanların B_·1~gcııın .C!~~ m( 1 O) ~f ın b bn - luk Vindbııek ile sooo' tonluk A.doJk Başdurak Bilyilk ..Salepçiotla iıa-
sara,.·ının silah salon~nun rafla ekll\ şUıbOne azam aıat olan hortum tlöviz \'er~cek v3.ziyetle.,.i, alfıkadarla- gdı ız gemtısJ ı c 1. . mnhn obm ~r- Voerman diln gece Lobitodan ~eçhuJ nı karşısında 

' - .. ·ı ö .. l cı b , tı gü . d'"ş!inmekte Almımlar i~e b h . ımnn nvvaresının mu are esme '• __ _. .... ____ .... _. ____ , 
tınctak· köslerde bu germe tarzı şu mu 1 e nune ge en e Ze\i a - ıı u . ·~ ' ~ · u usu- h ·rl l ~ ·ı d T . . ı . ı 00 bir istikamete doğru har.eket etmiş -
Jlek aç~k görülmektedir. Askert rnO- na~Qnü ekliyle ifna eyl!.y,en h~~·~~~~ su ternın etmege ~lı~maktadırlar. t~~bao ~~~~~~r~~~- ts~l;e~re }:~ktur. t terdir. ~u vapurlar. harbin bidavetin- s--~-----------ı 
ıedekilerin üstüne dörder, beşer bıy~ban ı:ek zayıf, natu\ a~ ·b~ . ,.. . Buna mukabil bir Alman tayvaresi denberı buradn bulunmakta idiler. Elrsir 'ahap 
kulplu deri kılıflar geçirildiği için b.anı gayr~~alaba~Llhpillçeil~ e;:e- Fransada sfah atına ~,h• düşürülmüştlir. . l Londra, 19 (A.A) - Şimal deni- 't. "::/ 

Reriliş şekilleıi açıkçn görülmez. sıne müsa ar ye a. a ın oy- k 1 Lonura 19 (R·ıdyo) _İngiltere ile zinde babın Simon Boh·nr vapuru B J • • •' 
Topkapı sarayındaki kösler daha le l~garı muhkıre teş~lı~ olması ~u - naca O an ar Fransa a~as.rnda' Londrad:ı. ittihaz o- hukuku diivel kaidelerine nuıgayi;I C!S'1r meme erznı gı· 

Ziyade evlenme alaylarında ve sün- ~alı n~ızar olmakla fı anı me[ u~ Paris, 19 (A.A.) - 1919 .sınıfının Junan kııraı-lara l>Uvük ehemmi\·et at- olarak Almanlar tarafmdan haber K: oc_ k 
lıet diiğünlerinde çalınırdı. Asker.i Jlehn:ıaı~'~Jte g;.ıen ~urhs~rle:er ~.~a ı birinci kısmına mensup olanların, yani folunmaktadır. Bilhasa, umuı{ıı ~Jir verilmeden konulmuş olan bir rnavine derir • U tJVefi, er Re .. 
llıhtdekilerin de savaşlarda çalın- şe rıyarı en K~umarAz~~. _a ısu ~: 30 hnziran 1919 tarihine kadar doğ- harp koınitcs!nin te~kili hakkındaki çnrpmıŞlır. V nurda ~00 kU:i :bu - / • h 
dığı muhakkaktır. . . . ra~.ba~çnvuş 'l ema~.ı ı aga yde ~: mu;? olanların ay sonunda silah altına kıırar, bu harbin <!n'" mühim haJiscle- lunmakta idi. Bunlnr<.lnn 140 kişi- iği, ışti ayı arttırır 

A!ker1 milzede harp tarıhımız ba- b~ ısyar ':1. ~ amı . 1 e~~a1{; h Ata ~ davet edilecekleri bil<lirJlmektedir. rinden biri ad<lolunme.ktedır. nin boğulmuş olmac;ından korkut -
kınundan çok k'iymetli iki b'fiyllk kös . ~yar naı ı eremı pa ı~a .a emı uasussas Roma. rn (Radyo) _ niajino hattı- mak adır. 160 kişi. dün akşam H!lr-
Varaır. Bunlardan Siketvar mu, ha - ~tı~:r .01t~~1~.~1. r~mzı:ı r:~~ayım sa- z 1.J l·t 'f '"d f nın önünde }•eniş mikyasta tel örgü!e- ,·ichde karaya çıkarılmıstır. Bunların -
tebeeinde ve orada yapılan muaz .- a,._ •e a a~t ı r ;gıır 0 u ongu ca "- a pas mu a aal ri ve bu hattın arkasında da, ile sıra büy!ik bir kısmı ~·arnhdır. Doktor 
ıa111 zafer alayında ~ıdlandAn~.~b:- F fh l lımb 1 • 1eı kt . . Zonguldak. 19 (Radyo) - Ditn ge- yeni istihkamlar ~·apılmaktadır. İstih- Amirallık makAmı. bu hadisenin 
ı~ kadar gelen kö lenn en bOrugU- -~~tt s f"H 

11 
u ~.rl~lü ~n son;a {~~ı .ce Zonguldakta hava pasif müdafaası• kamların inşasrnda yüz lıin kişi çalış-, İngiliz ticaret vapurlariyie bitaraf 

dür. Bu kMün y.u'kart t.ar.a~ında. ikut- Ta,~ n 1 .c~d goh ._ 1Jo~·'t'· ah 1 • en tecrübeleri yapılmıştır. Halk ve naıdl tırılmaktndır. va urların mutad yollnrınn bunları 
r:ı y(~z otuz, boyu yüz yırmı yedi san- si~~ean4sj'lr:~~a:nd:z~~~·ıtl~ ~~lu~~~~ vasıtaları vazifelerini mükemme!en Be~n, 19 (Rati:ı-·o~ - Alman .dnfiı batırmak mnks::ıdiyle ~l~yinler dö _ 
tınıdır. . • A sofr.avı askeri milzeyi Ze ,...,k :;·apmışlar, mn.f~1z tayy,a;·cl.er, şehre toplaı.ı~ın ntrnış oldukları mermıler -ı kerek Alman hükOmetmın hukuku 

Yavuz Sultan Selımm Ça·l~ıran ve ·f~ r,' lat~da Mec;a do~ tk :Y- - 3 yangın, 4 tahrıp. l .ze.hırlı gaz bom- den lıırı, bugün ansızın patlamış ve diivel kaidelerine va insanlık vazi _ 
Sefer ve zaferinde çalman buyük ıca~ı ~\·j~ . ST .. k 1 . ~ 3

: .ve bası atmışlardır. Hulkın bu mevzuda- köylü çocuklarından 12 yaşındaki lJir vetlerine ri::ıvet etmediğine Ye.ni bir 
LirkQs te daha; askeri mi.\zenin kıy- ~eka ~<ı,k1• 1 . ı ı!"_cyı,ki~ 1 .ı-ı.:rı ta esıknı;ı ı:.n- ki alil.kası şayanı tEtkdirdir. kııcnğızı p· rcalamıştır. inicıal teşkil, ~ttig-ini beyan etmekte_ 
tıı 0 , d' . l l bulun \.ı ı 1 l"Cn, es ımarc ve a:enaor- p ·s rn (R d ) l . h 
ltı ek~ lya Bıgar •ı:ı d;a~ınc a 118 ; - hane killselerini, veni vaptırdığı cami . ta l . 1 ---- . b. a~ı . . P .n yo . -1 ngılteı-el ar- dirler. , 

M. Şevki Uğur 
Bir :nci sınıf dahili has· 
ta,ıklar mütehassisı 

İzmlr Bey!erıokak No. 82 
Telefon No. 3286 

. 

. 
Hastalarını sabahtan itibaren ··~ l~ ır. t~ndı: .;, ut.;u d k t.>: iıruırclhane. dam· ~ifa. ve me<lrei2lı!"i~ ~ı~ya r e:ı );apı ~.n 1~-·~~~amenın ::9~ ıye azı~ı . •or Be!ıs w. bu b n {Ş~~} ıı 

İo· .. ;:n ım4 1r. tiu muze- e rt u r ni \'.e Ye<l"ku\'lc1eki <:anıii vakftde."'t ,~ ~cı. y~r:ıg~ı:ta g?rcdug;1:;ı ;er:ı.!'1~1'lı b~p /:P .fsınden dönmilş :ve n''ı''(; ı M ı · . . tk ve gece vakti kabul ve muayen!, 

b. o::_·.~ 
8
y
5
u 9 ~an ,-r:' +:_ut11: o ant~a v.akfil~inin 211 inci \'e .VO uncu saye~- ~~ .. ı)r e~. üı.r rek·ım c ,..._t·os Ae,·kc ( :ı- a

1
a :~e .ı e lıaşkudmandan gener~. l 

1
at- ÜSSÜ 1 nlOlfl flU - U eder. 

ır aö~ ~an .. 1m l\\hru o5 s~rn ım armda fil ,cinmı --f'I b 
1 

. :ıru .• · \"U\A.I nun on ne ·onmuş ur. r asına me.enı zıynret <' <!r<'k, uzun mm { e ._ ____________ _. 
bo.r,anaa attı kü~ü'k kös aaha vardır. geçmektedir. ff.,a; 

1 ı:J.s 1~ arı ı!. ..'~ 1 binen bir adam da bunu iki ço nPkh• konuı;mustur. Bu konuşmnda. iki nıilt- - Baştarafı 1 inci sahifede -
İlunların hepsinin kasnakları döğ- ela tstanbulda fili~~ bul~ı d~'li ... a çalmaktadn·. Gc senE> ev\•elintı '.:ad ır / efik de\'let hnva kuvvetlerinin 1lir merhaleler katetmiş1erdir Fakat bu- ·· ·· 
tne t.aku.d.an }'.apılınış'ttt. ihler bize ha r veriv-0r' ;ıg~~n. ~~- us~ri müzed-ek) bu k~!lerin büy<i,·I'?- kumandrova 1·erilmesi mcvzaubahsol - gün ~dımlnrının tempos~nu imkan DOKTOR 

Sikeh'JU' Ye Çaldır.an .seforler.inde bu tiUeri ord •lardn ,.{' ~r~/~ı ~ri\ ~r ri de cilt olarak be)·gırlere yükletil""-jmuş::r. Uava kt·,~tlerinin kumanda- hadlerini nşım bir ı;;ekilde ta~il etme- , 
Salıuu · ~ ~k ,ağır.dır. da ktis taşıtmak icin kullunır~~r~~ı:.ı- ~ek çalınırdı. • • 51. yu~sck rütbeli bir ingiliz zabitinin Ieru lazımdır. ~ , BEHÇET UZ , 
. Baları, on , on iki asker ancak ye- * · 1fırcr.1um 11flkl:ı T\ 0:;\7.-1 !,! 11hde~ın~ verilecektir. Hiçbir enerjinin boşa gitme:-:i doğru 
tında oynatabiü~1ıır.1.1'tl~ede bas- p,azı mitze 111üt1fir1eri ~mdiv~ ı:a _ "'i:i)f.f~!fil~™~,~~Ieri arasın': SERGi SAR6fftvftf1 deııildir. Bütiin iradeler bir araya ge- Çocuk Hastalıkları 

tıt wlunmamğı ıttın bunları taı:a- dar köslerin anha ar1a it'qmıt.lıioı k<ına- .MÜhteşem paviyonu:ııda kurulan \. ~ • tirilmeli. bütün fedakarlıklara katlan 1 

~adim. Bı\~ları:a hnıı> cephel~:me :ıtini besliyorlardı. !'akat ~nim Top- ~ ... malı, şüphe içinde bulunanl~r .ve ka- Mii. "ehu.ssısı 
e Ur-p -1e) danl.anna ı:.asıl .ı:o~~ - kapı sarRyuıdn h:ı.r.me ktlti:iı>bM·.?~i 1- K ulturpar k ]anlar uza~laştmlmalıdır. Hıçbır oyu-1 

l'UldllU lnsawı eıdden cinşlndül·u - de J :-\44 namamda kay.ıth "'e 1991 y•lııı- na benzemıyen bu oyunun vereceği ne-j HastaJannı 11,30 dan bire kadar 
~or. Bunları tebr tek.er bel'ki !kuv - da Renıeğin Foc.a lcu.alıa!illdan o~\·- S • d tice pek bi.iyüktlir. Me'zuubahsolan B,.yler sokatındı& Ahenk matbaası 
\'?tli aeveler ~~yabUir.tU. Fabt iki - viş adlı bir edip tar.afından Yll2t!.'lu lne m Q Sln Q şey askeri kudret ve binaenaleyh va - ,Yıtoında kabul eder. 
sıni Wrden Oir de:v.e.nirı Jrnldu'.abUl'- ve m~'"'" m1l:-ka!'I ()ı::rır hı-ı .. ·"11 ~.;ıı-ı tanın jstiklalidir. 

Bugün 2 büyük film ' • • • , •• • ': • 1\ ••• -- •. ., .. ., .•• ·~. 

Ta)'yare sineması 1 Telefnn 3646 
. Bugün 

Kı.J-ınetli m!klavimlermden gördüğü rağbete binaen kıomecli Fransez 
.·an:ıtkarlnrından 

MARt BElltN iı"bda ett;b.; en son eser 

Olgun Kadınlar 
Fransızca sözlü 

Binlerce talep ve ar.zu üzerine Programa ilaveten 

Gülnaz Sultan 
TÜRKÇE SÔZLÜ VE .Ş.4. Rl<.ILI 

Bu senenin en bilyilk ve en güzel sark filn:ıi 
Aynca EKLER JURNAL son dünya h;.disntı 

Seansım·: 5 ve 9 da 0}:-ull Kndınlar: 3 ve 7 tle Gülnaz Sultan 

• '** Qb4 ....... 

görü'. ecekt~r 

1-BRODVAY 
YILD:zı 

ŞiRLEY sevim'i ŞİRLEY 
Tur~~mdnn nıüst.esua bir güzellikte 
temsıl .. t'dilmiş son derecede zevkli 

eğlenceli, müzikli komedi 

2 ~ 1-IA YAT Mücadeleleri 
1 

Rejisör KING VIDOR bilyük sanatkür TOM REN 
Tr~rnfmdan temsil edilmi~ sayil gayret~-ı ve sebatın şansı üzerinde 
gösterdiği r.eticeyi milessir bir surette c • 'll•ıl ... esem film 

Ayrıca: METRO JURNAL "'"' rl.l:.._ ~... lı'I!Kl f 
Sennsl~r her giln: Hayat mücadelesi 2 '' - 6 - 9,15.. · · y•lrl•"ııl 

4,4o ve ~ de .. f'umarteı:ıi ve pazar 1,30 da Brc:h'n.v ,·ıldr· ı ,0 w,.. .... 
Rilpt}Pr KÜLTÜRPARK "l.emlı:ırrnrln ;•iıJmnkt c'ır ,. ,.., 

( 
·E[HAMRA 

!DARESlı.YDE !ıt!Ul KVTtlPHANE SiNEMASINDA 
MUHTEŞEM ve MUAZZAM BİR PROGRAM 

-1-

Günahkar Melek 
FRA.ı. rsIZCA SÖZL'O 

BA!I'ollerde: Ma,rgua SULLEVA'NT - Ja.mes ST.EVART 
-2-

Binlerce israrlı müracaat 11zerine ilave olarak 

TOSUN PAŞA 
Senenin ikinci büyük Türk filmi, eşi ve emsali g5rülmemiş 

knhkııha tufanı 
OX Jurnalde: Dünyanın~ son ve en mülı · n hadiseleri 

SEANSL. R: 
Gf~'' ' .... ~.!ELEK: 1 " .... .; e 

• :_'.> .. - fı _,.,.ı da bllslar. 
ın uc 7 h n, ma+inesi 11 de 

1 



ankası 
....,,- ......-~ ......... 

~ .. ı KURUl .. UŞ TA: PJHt 1888 ~3:! 

'Sermaye<: JCD.,000,000 Türk lira81 Şuba 
ve aja.Y? adedi 262 

Zirai ve Ticari He:- Nevi Banl:a Muameleleri 

. i Para ~ikürenlere 28800 Hra ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında e11 

az 60 lirası bulunanlara senede dört defa. çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
P,.lAna ~öre ikram1y:e daiıtılacalrtır: "' 

4 Adet ı.ooo Liralık .t,ooo lira / -1' c ( t ' \ poo c • . 2,000 c 
' " 1( 4 c , , "' ..... 200 c ı.ooo c 
.. :&O c • - .• - 100 c 4,000 c 

; ;LOO .c { -, 50 c 6,000 c 
12Q c Y : 1 · 'o c •.soo c 
;160 c /\ • ..J 20 c S,200 c 

''I J>IKKA T: Heaaplarmdaki paralar bir ıene içinde elli liradan aşağı 
· ltOtmij·enlere ikramiye çıktığ ı takdirde ?"o 20 fszlasiyle verilecektir. 

{ Kur'a!=ır aenede dört defa, 1 eylUI, 1 birincikAnun, 1 mart ve 1 ba
ltlran h:::-ihlerinde ~ekilecektir. 

~----------~,._. ______ .,._ __ ..,.. ______ _ 
lznıir •• u ca 

hı A. Sirketinin halkap~nar llumrıs fabrikas· 
ı ~- .. 

·.f~ Taralmdan mevsim d~layisiy)e yeni çıkardığı kuma§lar 

SAGLA!YI ZARiF 
VE UCUZDUR 

,• J. y x. lb. 1 . . b ı· 'h d' • eni yaphraca~ınız e ııe er ıçın u mamu atı tercı e ın 
1

• 11:s A T 1 Ş Y E R L E R I~• 
·t Birinci kordonda 186 numnrada 

~ ŞARK HALI T. A. Ş 
• 

T.İş 
1939 K. Tasarruf fkran1iye Planı 

32,000 L i r a Ü k a f ~ t 
KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağudos, 1 Eylül, 1 ikinci teşrin ta· 

.. ihlerinde çekilecektir. 

- .. . .. 
"(ANADOLU) 

Kara~csta 
; 

Bulursunuz 
No. 12 

.. "~·ı~·~i;···ı;~;;;~·-;;:;··A·;i;Jri'i··:s~-;~~ .. ··Aı;;;;··· .. r .. 
§ Konıiiyonu ilanları i 

l zmfr Bornova tümen satın alma l:omisyomından: • 
1 - Bornova civarrnda gösterilecek bir mahalde bedeli keşfi 3007 lira 

80 kuruşluk l.ıir depo yapılacaktır. 
2 - Açık eksiltme suretiyle yapılacak bu deponun ihalesi 25-11-939 

cumartesi günü saat 10 yapılacaktır. 
3 - Buna a it keşif ve fenni şartnamesi her gün komisyonda görüle

bilir. 
4 - Eksiltmesine iştirak edeceklerin 2?.6 lira temint akçesiyle bildi

rilen gün ve saatte Bornova askeri satın komh:yonuna gelmeleri 
ilan olunur. 18 20 22 24 4240 

Devlet Demiryolları umum 
üdürlüğünden: 
17650 lira muhammen bedelli olan 58i5 M3 meşe azman kapalı zarf 

usuliyle rnübayea edilecektir. Bu işin muvakkat teminatı 1323,75 liradır. 
Münakasa 1/ 12/H39 cuma günü saat on beşte Sirkecide 9. işletme 

binasında A. E. komisyom. tarafından yapılacaktır. isteklilerin ayni gün 
c:aat on dörde kadar kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. Şart
nameler parasız olarak komi:;;yondan verilmektedir. 

16 18 20 22 9389/4200 

lzmir Vakıflar müdürlüQ-ünden: 
Bergama 22/ Tesrini ~ani/ 939 
Tire 21, 22/ feşriniRani/ 939 
Bayındır 24, 25/ Teşrinisani/ 939 

Yukarıdaki kazalann 939 ı:en~si Ynkıf zevtin mahsulleri hizalarında 
göst<'ril<'n tarihlerde ihale edilmek üzere müz~yedeye konulmuştur. 

Talip olanların mahallindeki vakıflar ihale komisyonlarına müraca-
atları. 17 20 4189 

lzmir Orman çevirge müdür
lüğünden: 
lzmirde Buca civarınrla bulun.:ın ilıroş çeşmesi rlevlet orm~rnından 7135 

kental pırnal çalısı 15 gi.in müddetle <1erbe$t artırmaya konulmuşbr. 
Beher .kentHliııirı muhammen bedeli 5 kuruştur. Teminatı muv!ıkkaie 

287 kuruştur. 
jh~le 26-11-939 tarihine müsadif pazartesi günü ı-ıaat 15 te orman çe

virge müdürlüğünde yapılacağından taliplerin ~minatı yatırmış olduk
ları halde ayni gün ve saatte toplanacak komisyona müracaatları ilan o-
lunur. 12 14 17 20 4187 

m::::ı:::;~~.n -Istanbul Jındarma satın alma ko. 
1 • d 

lKRAMIYELEI 
1 Adet 2000 liralık 2000 lira 
5 • 1000 .. 5000 " -
8 • 500 • 4000 " 
16 • 250 • 4000 • 
60 • 100 • 6000 .. 
95 • 50 ,, 4750 ,, 

250 ,, 25 ., 6250 " 
435 32000 

l 

T. İş bankasına para yatırmakla, ynl nız para bitiriktirmış olmaz, rt.} :ıi 

mısyonun an: 
1 - Mevcud evsaf \'<' numunesine uygun cl5228> kilo pamuk çorap 

ipliği kapalı zarf ek~iltmesiy1e satın alınacak ve ehiltmesi bir 
birinci kanun 93H cuma glinü snat on beşte Tak~iın Ayazpa~ad:ı. 
jandarma mıntaka komutan lığı binası içinde komisyonumuzda. 

<la yapılacaktll'. 
2 - '1'.:ıhınin edilen lıedeli on dokuz bin dört yüz doksan bir lira sek

<:011 dciı-t kul'uş \'e ilk temin.ıt biıı dört yüz altmış bir lira seksen 

dokuz ku ı·u.tur . 
:~ - Ş!\rt knğıoı ve nuınune her gün komisyonda görülebilir. Ve şart 

kağıdı parasız alınabilir. 

zam!lncla d lih!nizi de denemi~ olursunuz. 
, unum ııı 11111mı11 ıın11111ıınniı1111111111111ııııııı1111111111111111111111111111 ıııı ı Ilı ~ 

~ İZ MİR -

. ı - lsteklilerin istanbul le\'azım amirliği muhaseheciljğj veznesine 
yatıracakları ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektu
bu ve şart kağıdında yazılı sair belgeleri de havi t eklif 
zarflarını eksiltme saatından bir saat evveline kadar komisyo-,. 
numuzda bulunmuş olmaları lazımdır. .., 

1 PAM K ME SUCAT 
~ Türk Anonim Şir~eti 
~ Şirketin Merkez ve Fcıbrikası: lzmirde Halknpınardaır. = Yerli Pamuğundnn At, Tayyare, Köpekba§, Değirmen, Geyik 
~ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 

5 olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir. 

~ Telefon No. 2211 ve 3079 i Telg-raf adresi: Bayrak lzmir 

-
16 20 24 28 9371/ 4199 

lzmir inhisarlar idaresinden: =I fl:39 een:ı.:ıi birinci altı aylık içki beyiye teskerelerinin müddeti bu ayın 
:= sonundn lıitccı>ktir. • = Bu itibıırla ikiu~i G ayiık teskereJerinirı verilme:ii 20-11-939 Pazartesi = günü bıoşhıyıp :30-11-9:::l9 tarihinde hitam bulacaktır. = Bayilerin bu mücHet zarfında müskirat beyiye tc:-ıkerelerini yenileme-

leri lüzumu ilan olunuı. 4236 

-- Türkiye lş bankasından: = Olü Kesreli Ali Rızanın tahtı tasarrufunda iken icraeıı bankamıza in
- tikal eden ve halen lxı tapu bankamızın mülkiye-t ve tn arrufu altında = bulunan izmirin Karacatlağ mevkiinde Çapar Gölil nam mahalde kain ta= pu kaydına göre altı yiiz dönüm kaı'Şılığı elli beş hektar ve bin dört yüı 

~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ m~~murabbaıme~huında~rlaffgölyabiımüza~~ile~tıl~aç~ 
karılmıştır. 

·E tHJ~-H ~~tNJ@dJ~ 
Makine Tamir hanesi 

işi gününde teslim etmeği prensip edinen ·ve bu· 
nunla iftihar eden bir müessesedir 

Kestane paznn demirciler G7 - 69 Telefon: 3993 

Arttırma muamelesi 20 teşrinisani 1!'139 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de bankamızın iz:tnircle birincikordondaki binsında ve şube 
müdürlüğünde olbaptaki müzayede şartnamesinde yazılı eı:ıaslar dairesin 
de yapılacak ve ~n çok artıra~ ihale edilecektir. 

Müzayedeye girmek istiyenlerin arttıracakları lıe(lclin yüzde onu nisbt:ı
tinde teminnt akçesi yatırmaları lazımdır. 

Gayri menkulün evsafı ve müzayede \'e satış ~artla1, hakkında maJü. 
mat almak istiyenlerin her gUn bankamıza müracuatları ve arttırmaya 
girmek istiyenlerin yukarıda gösterilen gün ve saatte bankaya gelmeleri 
lüzumu Han olunur. 

30 ::n .L 2 9 10 11 17 18 19 20 

20 Te~ri•iısanf 1939 Pazaıt'ed. 

Sperco vapur acentesi J ı~ f . Henri Van Derze 
cADRtATICA» SOC. AN. Dl VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

NAVICAZIONE Amerikan Ekspert lines, İnic, NeT • 
Ouirinale vapuru 21-11-939 tari - york 

hinde Venedik, Triyesteye hareket e- N~vyork için 
dece~~i:. . . cEXPORTER> vap. 10 sonte§l'lıı • 

Cılıcıa vapuru 20-11-939 tarıhınde de bekleniyor 
Napoli, Cenova ve Marsilya limanları- EXCHESTER 11 t 
nn hareket edecektir. . « . > vap. ıon et• 

Bol~ena vapuru 30-11-939 tnrihinrle rınde beklenıyor. 
Selanik, Burgaz, Varna ve Kö-ıtence cEXMİ.N'STER> vap. Sonte§l'iıı ildll 
limanlarına hareket edecektir. Ci nısfın<lu bekleniyor. 

Caldea vapuru 30-11-939 tarihinrle 
Napoli, Cenova ve l\tarsilya limanla- D. T. R. T. Budapeşt 
nna hareket edecektir. Tuna limanları için 

Brioni rnotörü 1-12-939 tarihinde cDUNA> Mot. 18 son teşrine dof• 
saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de ru bekleniyor. 
Pire, Venedik, ·:e Triyeste limanlarına cKASSA> mot. 1Jk kanun baılanp. 
hareket edecektir. cında beklenir;ror. 

;:1~~~ . cTİSZA> mot. İlk klnun l>qlan • 
t n bu. vap.urlar Tnyeste veya gırınd abekleniyor. 

~enoy 1::- c::ımalı ve cenubt Amerika Service Maritime Roumain Bucareat 
ıı:nanlarma hareket eden ltalia ano-ı Köstence Kalas ve '.funa limaıalan 
nım seyri sefain ~irketinin ve Afrika için. 
ve Hindistana hareket eden LLOYD ı Bukureşti vapuru 24-11-989 da 
TRİYESTİNO anonim seyri sefain bekleniyor. 
şirketi vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLANDAİSE RUAYAL Societe Commerciale Bulgare Dı 
KUMPANYASI VNatıigatunı A Vapeur - V~ndı4 '--..: 

Orion "~ 
11 939 

t .h. d « arnu vapuru 27 sonteşnn e ua.A• 
vapuru _.,_ - arı ın e lenivor 

beklenmekte olup Anvers, Rotterdam
1 

Haif
0

a 1skcnderiye ve ~ort Salt 
ve Am_sterdam limanlarına hareket e-

1 

için maı'aıacaktır 
decektır. · 

SVENSKA ORIE'tı.•T LINIEN j Haifa lsk_e_n_d_e-ri_y_e_v_e-Port Sait içia 
Aa::.ne vapuru 30-11-939 tarihinrlc, c ? » vap. 15/20 sonteşrfn ara. 

beklenmekte olup Goteborg Kopenhag sı d b kl · 
ve Helsingfors limanlarına' hareket e-ı n a e enıyor. 
decektir. V . -.--- . . . t.,; 

SERl'lCI:.' MARITIME ROUMAIN apurların ısını ve tarihlerı h&a.• 

Ardeal vapuru 27-11-939 tarihinde kında hiç bir taahhüd alınmaz. 
heklenmekte olup Malta, CenO\'a ve 1 TELEFON: 2007 • 2008 
Marsilya limanlarına har~ket edecek- .-------------..... 
tir. 

Not: Ahvali hazıra dolayisiyle nav DOKTOR 
lun ve hareket tarihlerinin kat'i ol • · Fı t N • B . k t 
madığıhı ve bunların hiç bir ihban ua arm ay> a ar 
lüzum olmakı.ızın değitebilir olduğu. 

nu ve bu huaastan dolayı acenteye 
bir meau\:yet terettüp etmiyeceğini 
muht,.rem yükleyicilerin kayıt ve İ· 

~aret f"tmeleri rica olunur. 

E§refpnfa hastanesi Cildiye ve 
efranciye mütehassısı 

Hastalarını her gün muayene
hanesinde öğleden sonra saat 15 

de hıbul eder. 
(3 nen Beyler) Şamlı sokak 

No. 8 Daha fazla tafsilat için Cumhuri- , yet caddesinde Frate lli Sperco va - . _____________ ..... 

pur acentesine müracaat edilmesi. i 
TELEFON: 2004-2005 Operatör 

Olivier ve şüreka!Jı 
Dr.Asil Mukbil 

Limited At akam 
VAPUR ACENTASt 

Atatürk cndde~i Rees binası 
Tel. 2443 

. Leındra ye _Liverpol hatları için 
pıyasanın ıhtıyacına göre vapW"l~n. 
ınız sefer yapacaki::ırdır. 

Memleket hastahanesi operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Bir incikordonaa 3l.2 numaralı Ja. 
k.nyon apartmanında kabul eder. 

Telefon: 3537 

MÜCELLİT 
• Ali Rıza vcım 

İzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 3 1 
Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve aan'at icaplarma 

~öre yapılır. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ve dosyalan 
anccak mücellit J.oLI RıZA müessesesinde yapılmaktadır 

Siı>arİ4 fü~erine lüks albümler yapılır. 
Müess~se'lin siarı ~a~lamlık. $ZÜzcllik ve sürathr. 

Ankarapalas ---· Lokanta ve Pastahanesi 
Bn lnüşkülpesendleri tatmin edeeP,k derecede mükemmel olan lokan

t~ı ~c Pas tahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
t1 ı.le beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim münaae
be~ıyle en temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
ce zev::\t sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır . 
nw.
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IBRAHIM SENNUR 

Alsancak 
İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

•Hı•u•s~ ~t~nesil 
SAHİBİ 

Doktor Operatör I 
-ADiLBiR-

lzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmell üsen 
hazırlanan ve her türlü fenni tekaınülat, konförü Ye kalorifer rant 
ken ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan Ece hususi hutane.i 
Alsancak istasyon karfıaında açılrnııtır. 

Her ,ubeye aid hastalar kabul ve mütebaaaıalal'ı tarafından te. 
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

F ak1r hastalar için her gün sabahları muhtelif 
şube:ere ait polik'inik de yapılacaktır. 

TELEFON : 2918 
~~~~.;&J;l~~ıat..:ıai~ı~~~~ 

... 

.. 


