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'rıüttelikler lvarvik' in yüz k lo tre cenu· 
il rlemişlerdir J!_ __ u_na_ kadar muv llakıy tl 

~:;;=:~~ ne- ITALYA • 1 GiliZ Ü 
le..!_ oluyor ? Paris - Almanların Narvyck'te hali mukaYemet ettik

leriee dair Alman kaynaklarından •erilen haberlerin laill
fıne olarak, Londradan gelen haberler, billkiı, logiliz kuv
Yetleri•İn Narv igin 100 kilometre cenubunda kiio llalky 
kasabasını elde etmeğe muvaffak oldukları bildirilmekte-

T 1 
dir. Malky kasabasının zaptı gayet k olay olmuştur. 

Londra - Italyan dostu, 80 lngiliz meb'usu, dfin gece 
ltalyanın Londra sefiri Bay Bastiovini'nin şerefine bir zi
yafet vermişlerdir. Ziyafette gayet samimi nutuklar teati 
edilmiştir. 

a •ıı 1 in:a~İar Yartiır ld 
İf lı i •n a6hi• Y• en 1:er 
t, rb 1 

•11 •ı blr &•••• itin
•d ı''ardamadı;ına ltayret 
r,t•r eri Iıte en r:iyade la.ay
ı, •dilecek ıeyde asıl on-

r111 ., L fi • 
FINANSIAL NEUIS GAZETE- SiY AH iT A TAN SONRA 

h~ı n •a erı Ye sabırsız-
li •rıdır.. Buou• içindir ki 

Orte,. • 
SININ BiR MAKAL ~Si MA VI iT P .. 

lit ~ aıansı ve 'bazı lnıi-
ı, .r•zeteleri bu gibi aee-
cı v b il• e sa ırsıdarı dikkat 

,.::rına alarak şu neşri
te • b~lunuyorlar. En büy!k 
,1 tııiiıdeli zafer haberlerini "•k . . f 1 Yi • ıçın •• a acele etme-

.. ıı. Ayl d b · · · si . ar an erı sınsı 
11

•1 h l ı, b •zır anıp ••alaedelwr-
k t •ğlandıkları bir memle
,_e e kahpece saldıra• Al-
11:;1•rı, bir kaç gla zar
ı, • llticama ge~ea ord•
iı~:•ııa gene birkaç gla 
~.~ • denize dikmeleri o 
di ar kelay bir ıey deiil-r. 

1,~•k.erleri yeni iklime uy
hd· hır halde goyclir•ek, 
~, 1'••k, teelıiz etaek ve 
.. _~rtıaaa Yuracaiımızdan 
~ 1~ olduiumaz kat't dar
d,~1 tıarmak için liiz~m••-
1~ fa2la acele giatermek 
ti· "&lısuz Ye zararlı bir ih-
lllta ı ıı.a ıı ık olur. Esasen bu 

l 
te .. , . 1 .. ,.. ııs ve ace ecı ınsaa-

•ltı 
ltt . merak ve tee11Drleri 
ı, ... " 1n i~ia oalara mftttefik-

•ll\ 
~i. be yapacaklarını oi•-
hk~· · sö7le••i• ~e., ilatiyaç 

lir. " " •ıı ~•iı yakarı bazı Fran.-
~, l•ıeteleria neıriyatı da 
la 7erkeı.Ae6'ir. lualar Faz
ıie • •rak sahrJar arasıada 
~ir~ek i.1tiyorlar ki: "lu tet
.ıı.iı;t ve ilıtiyatlı lıaareketi· 
t,

111 
lıem lıazırlıldarıaızı 

llla•asiyle ikmil etmeii 

Londra -:-"Finansiaf Neuis,. gazetesi şunları yazmakta· 
dır: "lngiliz - Türk - Fransız mlinasebetleri gittikçe de-

rinleşmektedir. Türk hükumeti harici ticarette dolar esasıa
dan ayrılarak lngiliz lirasını kabul etmiştir. Bu suretle 
Türk hiikiimetinin iktisadi sahada da müttefiklerle sıkı bir 
iş birliği yapmağa karar vermiş bulunduğu tebarfiz eyle
mektedir. 

Türk hük6metınin bu kararı lngiltere Ye Fransada pek 
büylik bir memnuniyetle karıılanmış ve diğer bitarafların 
da Tiirkiyeden örnek almaları temenni olunmuıt•r. 

------~ .. ~----
Almanlar 

tazyik 
Belçikayı neden 
ediyorlar ? 

'Londra - Bulgar ajansı-Almanlar iaşe hususunda büyük 
güçlükleri~ karşılaştıklarından Belçika hududunu tazyike 
ve o yoldan iaşe çarelerini bulmağa karar verouşlerdir. 
Belçika hududunda yapılan tahşidat istila emelinden ziyade 
a,hk korkusundan ileri geldi(i tahmin ediJiyor. 

Sovyet 
ya 

~---------a .. 9---·-------
usya ve Roman

nasıl anlaştı ? 
Roma - Tehlikenin Balkanlara yaklaşmakta oltlniuau 

gören. Meskova ve Bükreş hükümetleri aralaranclaki ihtil6fı 
on be~ maddelik bir Sovyet notası i e halletmişlerdir. iu 
teklif Moskovadan gel•iştir. Nota mündereeatına göre Sev-
yet Rusya Besarabya meselesini Remanya ile diplomatik 
aüzakere'lerle hallctleceğini ve borinden itibarea badatta-
ki kuvvetlerini daha on kilo•etre iceri aldıj'ını bildirmiş 
ve Romanya~ın da 6yle yapaasını istemi,tir. 

ye laem de kahpelik ve kaa
cıkhk yapabilecek aeraa•ıi 
bir kuvveti, tesirli bir suret
te karoılamaiı ibmal et••
miı •l•yeraz ... ,, 

SIRRI SANLI 

----
No veçe Ye 

Gönüllüler 

• l 

·,ıo1 ~ Alman /mparııtor• Ras Çarını Naaıl Aldattı? 

t,:u telalike1i reıirtliktea seara sarsıla• aefkuremiı:i 

Paris - Ha•as ejanaıu
dau: Norveç elçisi beyanatta 
bulunarak; Fra~ıa·.da b•l•
naa, laatti laeniz es•ana 
dalail •laıyan• Noneç renç
lerinin mlracaat ettikleriai 
Ye bir an evvel kendilerİnİa 
Norveç ordusuna gönderil
melerini istedikleriai slyle
•İştir. 

~er ••alt içia k••antlauın kamarasında toplandık. 
---~ kıafadan bir söz ~ıkıyor, ba altlaiı meseleain 
a 1'•el telalikelerin.lea balısecliyordu. 

11 arada kaptan: 
litt'd ~nlaşdıyork ki Lerd Kiçner bu Rusya seyaba
.. ,:tl tn, Rus i111paratorunua gönlün& almak; oaun iti
.t._1;rını çürütmek için bütlln istiyeceklerini gemisine 
lll Urıauı, altın, cekhane, top, torpil, hatA asker .•.. 
kt \I~ biyle biliniz de o, ölü gemının kaburga 
tır~ılderi arasından geçerek karnına girmeğe çalı· 
~,_..en ihtiyattan ayrılmayınız 1 Kefinini soymakta ol
-~Unuz bu cenazenin koynundakileri bize vermemek 
~ık "11n11da ne kadar hasis davraDacağını hatırdan 
~i .. '~ıııaıtyınız! Eğer maneviyata inanacak olsam. Deni
t6at rtlçıkları içinde yatan bu harap geminin, bize 
~•iı ttdi(i haset ve ıaraz itibariyle, tekin birşeyolma-
~' ~ile bllkmedeceğim, dedi. 

lllrı b~ı bize ne gibi defi•eler hazırladı? Hep bun
N·~r an evyel ıörmek ve bilmek istiyorduk. 

ı 'Y•t kaaaadan daramadı: 
''h Çeıuklarl Dedi. Eier cesaretiniz varsa bir tec· 

8
e Yapalım? 

"l ~ •öz iizeri•• Kostello Ye:bea derlıaal dal11ç elbi
trı11aiıi ıeydik. Hemen denizin iı:ine daldık. Fakat 

Bir iman 
Vapuru daha gitti 

Eoedra - Havas ajansın
dan: Yuvanti adlı ve 4045 
ton hacimli olup Norveç sa
hillerine yaklaşan bir Alman 
gemisini müttefik karakol 
muhripleri tarafından görü
lerek torpillenmiştir. 

Zelzeleler 
Ankara - Dün sabah saat 

dört beş arasıode İneıil, 
Yozgad, Giresun, Fatsa, 
Tokat, Ordu, Samsun, Çar· 
şamba ve Avalıkta zelHle
ler olmu~tur. 

Tokatt.ı 2, Patla klyla· 
de 13 •• yıkılmııtır. Nlhlı
ça zayiat yoktur. 

• 

Paris - Polonyalıların A lman mezalimi hakkında ç•kar
dık!arı "Siyah,, kitapla Çek milli komitesinin aynı mak
satla neşrettiği "Mavi,, kitap Amerikan umumi efkarında 
büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

ltalyanlar 12 adada geniş 
tertibat aldılar 

Brüksel 18;(Radyo)-Fra07 ...... ıia'vii'dİUkddkTkuvvetlerini de 
sız gazetelerinin aldığı son 
haberlere göre; 12 adada 
ltalya hükumeti tarafından 
geniş tertibat alınmıştır. Ro
dos, Leryos ve sair adalara 
deniz tayyareleri ile tahtel
bahirler göndermiştir. 

ltaJya; bundan başka Ar-

takviyeye başlamış ve Ar
n~vudları talim ettirmek su
retiyle onları her ihtimale 
karşı bulundurmak lüzumunu 
hissettiğinden, bütün Arna
vudlukdaki gençlerin şimdi
den askeri talimlere ehem
miyet vermelerini bildirmiş
tir. 

H Şkl " ~·li arp a aarı: · 
- Kaneığım; zehirli gaz hücumu baıladı; maskeni tak: .•• 
- Katiyen ben o maskeyi takmam : Komıunun karısı 

da aynı modelden almııl [Fransız karikatiirü] 

Milli Şefimiz --
Reiıic11m8ur Millt Şef is

met la6nl refakatlerinde 
Dr. Refik Saydam •e Iiraat 
Vekili Muhliı Erkmen ol
duğu halde dü11 ·kendi eser
leri olan yiiksek :ıira~t •n•
tütüslinl teşrif buyurmaelar
dır. Milli Şef doğruca el 
sau'atları ensUltiisü ile, zira· 
at san 'atları enstüttisünl, 
d ericilik şubesinin mfize kı
sımlarını, tetkik buyurmuş

lardır. ___ ...... ___ _ 
Meclis reisimi
zin teberrüü 

Ankara (Hususi)-B.M.M • 
Reisi Abdülhalik Renda ha
va kurumuna meclis tesisa· 
tının beş aylığını teberrll 
etmiflerdir. 

-oo-

Af roditinn~ 
Del teri 

T ercüaıe eden : S. S 
-33-

Ben kendisine mustabak 
olduğa mukabele ve mua
meleye hazırlanırken at~ ıy 

nin içinde pathyal'! bir sııab 
sesi beni korku ve keyecarı· 
dan titretmişti! 

Birdenbıre ressamın atel 
yeıine girerek silahı atan 
gene kadm o a çalgın 'bir 
hiddetle şöyle bajırmııtı: 

- Alçak, beni kocamdan 
ayınp eYimi, barkımı yık
mak, ocaiımı söndtir•ek 
ıçin ba11a ela ayai i6aleri 
söylemittin .. 

O esnada ressamın yeti· 
şen bizmetçiııni rene kadı
nın eliAden sHihı almaia 
muvaffak olmasaydı, a-5zl•
rinde delilik ıimıeklerini 
gördüillm bedbabt ka4ıa 
belki ikimizi de yere sere
cekti. Bereket Yersin yeis 
Ye hiddetıen titriyen kadı
nın attıiı kurıun ressamıa 
kolundan sıyrılarak Ye he
nim de baııımın iki parmak 
üstünden geçmişti." 

iş arıyan zavallı Ye fakir 
bir kıı:ın başından geçen ve 
acıklı vak'ayı anlatan Asri 
Afrodit Mis Karming mek
tep ve sınıf arkadaşı Mis 
Ceyn'den sordu: 

- Nasıl bunları okuyan, 
ogrenen benim gibi bir 
genç kız şimdi ne cesaret 
ve arzu ile iki ressamın kar
şısında poz alacakbr? 

- Fakat senin resmini 
yapacak me~hur ve milyo
ner resıam Barldey böyle 
kiiçlkltıklere teneHnl et .. 
•ekten çok uzak bula11mak .. 
tadır. Bundan emiD ola9i
lirsin .. 

{DeYamı Tar) 
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Kısa Radyo 
Haberleri 

--1111111111-

Rema - Italya hüktmeti 
llir emirname ile 1931, 32, 
33 Te 34 doğumlu bakaya
yı bir talim deTreıi firmek 
tlzere ıiJill aJtına davet et
•iıtir. 

Iıtanbul - Sabık K•caeli 
•ebuu 8. Sırrının evrakı 
Aak•rya gönderilmiıtir. 

- Denizli Talisi 1. Ekrem 
tekalide seYkediJ•iştir. 

- Çorum valisi 1. Katlri
de kendi arzosa üzerine te
ka6d edilmiştir. 

Kadınların 
Yaşları Gizli 
Tutulacak 

(Halkın •••I) • 

INGIL TER NIN EGE DENiZiNDE TAHŞIDAT Y APTIGI 
HAKKINDA BiR BULGAR VE MACAR GAZETESiNiN 

Zora atlındaki Bulgar r•- VERDiKLERi HABERLER Deruhte eylediii tekeffal· 
tesi, "Ingiliz donan•asınıa lere nazaran Türkiye hük6-
Eıe denizinde talaa.-lit etti- -----d ...... _____ meti müttefiklere harp ilin 

n rekete geçecekleri hakkın a tefsir ederken, bitaraf poli-
iini yazıyor. k A k A edecek herhangi bir Akde· 

d O gere napa ve gere - tika mahfilleri buna Yakın · d l · k h b · Ba apeıte : Marzar rıar k nız ev etıne arıı ar e gı-
k · d merikada işa edilme te •arkta baılayacak elan bı'r · · ·b· B Ik k isminde i Macar gazetesı e b k y rııeceğı gı ı a aa pa tına 

ulunan haberleri ta zip et- harekete hamletmektedirler. d h 1 d 1 1 d L b ıunları yazıyor : mektedir. a i ev et er en aer anıi 
Inıiliı Te Fransız filoları- Esasen, Tlrkiyenin 6teden birine tecavü• edecek Bal-

nın Karadenize geçmeleri Diğer bazı haberlere ıö- b · ı l kanlı bı'r devlete de harp 
B erı ma üm o an ıiyasetiae 

hususunda herhanıi bir tek- re Egedenizinin oğazlara uygun olarak elde edilea 

1 

ilin edecektir. Türk - lngiliz 
lifi tazammün eden malü· yakın beynelmilel anlarında - Fransız ittifakı SoTyetlera 

I 'it · Akd · f'I başka malümata nazaraa, mat yoktur. ngı erenın enız ı osu- müteTeceib deailtlir. Biaae-
Tiirkiye bitaraf dursıakta tle- • Bu haber sen zamanlarda na mensup ıemileri tabaş- naleyh müttefikler Sovyet 

müttefik deTletlerin Şimalin- s6t etmektedir. Alman me- Tam edecek Ta ancak em- Ruıya ile harbe a-irişirlerse 
deki Alman tecavüzüae ce· aafili bu hareketi ablokanıa niı:eti tehdid edildiği gün Tllrkiye b6yle bir harbe ka-
vap olaak üzere Şarkta ha· takviye ve tahdidi şeklinde harekete ıe~ecektir. rışmakla mlikellef deiildir. 

--------------nmnnm - -----------& 
Amerikada nüfus sayımı Bir Amerikan, Bir lngi iz ve* Amerika Felemenk Hindistanı 

yapılmak üzeredir. N6fus sa- · 
ynnından en ziyade kadınlar Bir Fransız Transatlantikleri Meselesinde Harbı Göze 
mlıtekidir. Çünkü hiçbiri ve B b y J Ç kt J 
"•husus biraz yaşlı olanlar era erce o a ı ı ar Almıştır ••• 
llakiki yaşını kendi ağzı ile Londra - Ayni renklerle boyanmış Fransız "ile de Frac- Londra - Birkaç gündenberi matbuatta birçok tiddetli 
söylemek istemiyor. ce" lngiliz queen Mary,, ve Amerikan "Mauritania" tran- yazılar yazılmasına sebep olan Felemenk Hindistanı mese-

Nevyork ve diğer büyük satlantil<leri yofa çıkmış bulunmaktaaırlar. lesi şimdi resmi bir safhaya girmiş bulunmaktadır. 
ıehirlerdeki nüfus sayım mer- Bir Amerikan transatlantiğin de ayni kafilede bulunması Hollanda bükumdi, Japon ve Alman hükumetlerine te•-
kezlerine hergün telefonla ve bu gemilerin lngiltereden Noneçe asker nakletmek üze• di ettiği bir notada, Felemenk Hindistanını .. himaye" mak-
IDinlerce kadın müracaat ede- re tahsis edilmeleri Amerikan hükumetinin Müttefiklere ye- saclı ile yapacak arı her hangi bir müdahaleyi bir harp baı-
rek, yaıını doğru söylemezse ni bir cemilesi olarak telakki edilmektedir. )angıcı şeklinde telakki edeceğini bildirmiştir. 
ae gibi ceza terettüp ede- ------.. ----- Diğer taraftan Bay Ruzvelt: 

ceğini sormaktadır. Tahrir KRAL HAKON VE "Şaşırıp da bugünkü vaziyeti değiştirmeğe kalkacak her 
•emurları her birine şu ce- hangi bir devlet Amerikayı harp vaziyetinlle karşısında bu-
Tabı vermektedirler: NORVEÇ "Yanlıı ifadede bulunma- lacağına şüphe etmemelidir. Japonya Felemenk Hindista-
nın lzami cezası bir sene ______ .. ______ nının istilasına kalkışacak olursa Japonyaya harp ilin ede-
hapis •e 508 dolar nakdi ceğiz.,, Demi~tir. 

cezadır, Sorulan suallere ce- Norveç kralı, halkın reyi ile 
•.llP verilmemesinin cezası 
6() gün hapis Te 100 dolar tahte oturan yegane 
nakdi cezadır.,, 

Mtıracaatların arkası ke- hükümdardır 
silmemesi üzerine tahriri 
nüfus şefliği tarafından, ka
dınları memnun etmek için 
şu tedbir alınmıştır. 

Y aıını sakla•ak istiyen 
kadıalar, Vaşingtondaki mer
keze üzeri mll:ıirlenmiş bir 
zerf içinde mahrem olarak 
yaılarını tahriri nüfus kartı 
ile biltlirebilirler. 

Kadınlar, tahriri nüfus 
memurlarına herkesin önün
de hakiki yaşlarını söyle
mekten kurtulmuş oluyorlar 
deme1'tir. 

Almanların Norveçi isti
laya teşebbüs etmeleri üze
rine Kral Hakon, hükôme
tile birlikte Oslodan içeri
lere çekilmiı ve müstevliye 
karşı mücadeleye girişmiştir. 
Almanlar, kralı mücadeleden 
vazgeçerek Osloda kurduk
ları kendi emirlerine itaat 
decn hükumeti tanımağa 

razı etmek için çok uğraş
mışlardır. Fakat karat Ha
kon bütün teşebbüslere red 
cevaltı vermiştir. 

Bu azimkir hareket Al
manları çok kızdırmıştır. Bir 
kaç gündeoberi Alman tay
yareleri mütemadiyen kral 
Hakonu aramakta ve onun 
buluRduiu yerlere bombalar 
yağdır•aktadır. 

Kral bu sebeple •Ütema
diyen yerini değiştirmeğe 
macbur oluyor. Geçen salı 
günündenberi geceleri soyun
mamış ve ayaklarından ayak
kaplarını çıkarmamıştır. 

Norveç kralı Hakon Dani-
............................ .......................... marka kralı Frederick'in oğ-

i Elha•ra siner asıada i ıudur. 1s12 senesinde doğ-
: Bugün matinelerden itibaren ı muştur. Şimdi '' yaşında-
: · k f ı · • dır. logiltere kralı yedinci işte mübaiegasız senenin en büyü i mı • 

i 
ı Edvard'ın kızı prenses Maud 

SEViMLi HAYDUT ı ile evlenmiştir. Norveç 905 
ı FRANSIZCA SÖZL8 Tabii Renkli ı senesine kadar Isveçle 

______ .. _____ _ 
MATEN GAZETESi-

NiN BiR HABE 1 
Paris - "Maten. gazetesinin aldığı bir habere göre, 

Halepte toplanan üç büyük devlet erkinıharbiyesi görüşme
lerini bitirmiştir. Bu görüşaıeler esnasında, Balkanlarda bir 
harp çıkdığı takdirde havadan, denizden ve karadan yapı
lacak asker.i harekat hakkında çok esaslı kararlar alınmış
tır. Bundan baıka Yakıuşarktaki kuyvetlerin sür'atle tak
viyesi de karar laştırılmıştır. ______ .. _____ _ 
Italyanın Yeni Tedbirleri 

Paris - ltalyan hüktınaeti lta(yan yolcu •aparlarıaa ltal
yan tebası olmayanlara bilcc kesilmemesi ve ilk işarette 
hemen ltalyan li•anlarına dönmeie hazı: olmaları için 
kat'i emirler vermştiir. _____ .. ___ _ 

Nizam ve 
Ankara - Yurdumuz.la 

nizam ve emniyeti bozma 
teşebbüslerinin takibi için 
Dahiliye vekaletince yeni bir 

Emniyet 
nacaklardır. Bu gibiler, tem
yizi olmamak üzere ağır ce
zalandırılacaklardır. 

ŞehirMe 
Şe\air mecliıi dl• 1). 

çet Uz'un reiıliJia.le 
lanmıı, yaridat bed 
otoblı, Karııyaka . 
Te otobiiı, mezbaha d 
bndcelerini m&ıaker• ff 

bul etmiıtir. · 
Reis, bütçe enclllll,.a 

rafından aen1b baıır 

mıt olan belediye 
büdcesiyle kararo• 
haftaya perşembe gllo'I 
ı:akereai teklifinde ba~~ 
meclis de bunu mu•• 
müıtnr. 1 Pazartesi glinl ıaat 
da belediyede topl 
meclis l:ıaıı etobl\slerf 
raj Te ha•aıazı fabr' 
ziyaret edeceklerdir. 

Ferruh Ad•ll 
Birinci sula ces• b, 

B. Ferruh Adalı, sali~ 
Foça asliye bAkimliği•• 
yin edilmiştir. 

zabıta 

ikinci Beyler 
Diş Doktoru B. Rece~ lf 
sinin muayyenehanesıP 

pısına anahtar uydurlO~ 
retile içeri girerek ~5~ 
değerinde hurda halıP 
tınını çalan Ahmet of" 
san Çelengir yakalao 

§ Alsancak . Y ~dif~ 
kağıoda Nahı oglu 
işletme tamirat ustal• 
Sadık Ahmet atelye~ 
18 metre (250) kilo ' 
nnda kurşun kapakları 

dığı ayni atelye usta 
rından Takir oğlu 

tarafından iddia Te ti 
edilmiş, suçlu yaka 
tahkikata başlanmııtır· 

t Anafartalar cadd 
asırı Halil Necati kar•" 

,Y ti 
neye el ile sarkıntılık 
lunduğundan yakalaP ........... ~ ----

istikbalin ıafalrlarıtı' 
lu ~örmek istiyer••"'' 
cak Haf tasınJa 

Esir.eme lı•rumun• 

mi yarJımda bul•nııtl 

ı Bugfine kadar eşi ve emsali görülmemiş harikalar ş he- ı müttehid bir hükumetti. 
ı ıeriade düoya sinemacılığının bütün gönüllere hükmeden ı lsveç hükümdarı ayni za-

kanun liyihası hazırlaamış

tlr. Bu kanuna göre; casus- ' ....... ı Alman /mparateru Rua Çarını Nasıl Aldattı. 

t en güzel ve sevimli erkeği : manda Norveç kralı idi. 905 

ı TYRONE POVVER ı de Novreç parlamentosu 
ı ı lsveçten ayı ılmağa karar 
: ~E NAMCY KELL Y - HENRI FONDA : vermiş ve yeni kral seçilmesi 
ı Metro jurnalde: dünyanın en son harp halterleri. ı için halkın reyine müracaat 
ı Seanılar: her gün: 1-3-5,15-7,31-',SSde başlar ı edilmiştir. 
1Cumartesi ve pazar 1t,38da ve hafta arasında her gün ldeı O zaman 64,624 reye kar· 
ı UCUZ HALK SEANSLARI ı şı 25,,563 reyle Danimarka 

luk yapanlarla aleyhimize 
tasni edilecek fena haberle-
ri öğrenmeğe ve yaymağa 

koyulanlar ve askeri esrar 
mahiyetinde fakat yalan ha-
berler işae edenler, kolordu 
merkezlerinde kurulacak as
keri mahkemelere sevkolu 

•• .. ••••••................ ............................ kralının oğlu prens Cnristiaa ------------.................................................. " .. 
ı r.; S T e 1 e f o n ı kral olarak seçılmiş ve prens, 
ı 1 ayyare lfteM8SI 3'-4' ı Kral Hakon namile Norveç 
ı Bu hafta iki bllyük filim birden... Bir haftadan beri ı tahtına oturmuştur. Taç giy
ı gösterilen Şarkın ve Arap diyarının ses kraliçesi ı me resmi 22 Haziran 906 da 
ı ÜMMÜGÜLSÜMVEDAT11YANll< E~lSE: Trondjhem de yapılmıştı. 
ı ün ölmez eseri TORK(:E SÔll!.:O: (Devamı var) 
ı ARAPÇA ŞARKILI... Umumi talep ve arzu üzerine bir ı _ .... ________ _ 
ı hafta daha göı· N 1 K d Oynı- ı Dr F ah i Iıik ı terilecektir. amus u a ın yauler :: • 
: Meglemonier-Henry Garrt-Raimu - Fransızca sözlü ı lımir Memleket Hastanesi 
ı Ayrıca EKLER JURNAL son dünya. hitlisatı. ı Rontken Mütebassııı 
ı Oyun saatları : N. Kadın : 2-5,15-1,30 da... ı Rontkenveelektrik t tiaoi• 
ı Vedat: 3,30 _ 6,45 _ 10 da. ı yapılır ıkinci BeıJer So 

No. 29 TELEFON 2542 ...................... .. ........................... .. 

Ege K.itapevi 
Pek çok aenelerdenberi Hisar 

camii karşısında kitapçılık ve 
kırtasiyecilik aleminde büyük 
bir iakılip yaparak müşterile
rini her zaman memnun v• 
müatefid etmeğe muvaffak olan 
(EGE KİT APEVİ) nin bu defa 
muamelitıaı bir kat daha geniş- 1 

leterek Kemeraltında karakol 
karşısula (78) numaralı mağa
zaya aanklettiğini memauniyetle 
haher aldık. Soaıız muvaffakı• 
yetler tılileria. D: 1-lS 

Milli Piy&D'l"O Biletlerinizi ( SA DET ) Kişesinden Alınız 
Çorakli:apa Poliı merkezi karpıı No. 864 ... Haıan Tahıla ÔadeıTelefoa8497 

' bea bu kere şaşkın bir laahle idim. Zira bet 
başında bir garibe ile karşılaşıyord••· LikiD 0, riaı altından başka llir şey ara•adığı içia bit 
şeylere ehe•miyet vermiyord11m. 

lizim evvelce kaynakla açtığı• delik llu ket• 
büyümüş idı. Fakat yine serbest hareketi•iıe .. • 
Serbest bir yol açtık. Ben ve arkadaşım, sa~~~ 
bakmadık, doğru Hem,ayrin kalbine hücum ıçı 
rüdfık. k 1 

Arka~aşımla daim~ b~raber, ~ğı~ ~e kor~• .ıtı 
larla ilerhyerduk. Çunku, kendımızı deaı~ .,
h.enneminde farz ettiğimizdeD birbiri•izden ıstı 
muhtaçtık. • 

' 
Deniz Dibinde Yeni ~ 
Dü a Ve Nihayet DefV' 

Karşııında 

Lam balarımız bize kerk•nç bir manzara ııst•''~ 
le lı:i bizim dtiaya•ızti.an baıka bir dlny•t• 
ettijimize ltükaettik. 


