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Beş Alın.an Tahtelb bir· Batı ·ıldı 
3 günden beri devam eden harpte tuzaklara düşürülerek jAlmanya, bundan böyle bitaraf gemilerle de deniz yol 

Rusların ağır zayiata uğradıklarını Pravda yazıyor ihracat ve idhalit yapan ıyacakbr 

arp Şi detlendi 
usların iki 

re alayı 
tank, bir tayya· Son 48 aat zarfında 5 
imha edildi man tah elbahiri 

Harp etmek istemiyen bir Rusböliiğii kurşuna diz.ildi FinlAııdiya,Ceıniyeti ~- 1 Cenubi Afrika sahilleri d 
F . l d. l l. • l a·ı l . . ll_J ı vama mOracaat etti b 1 ın an ıya ı ar ışga e ı en yer erı gerı a uı ar man vapuru attı. ki Al 

Pakhn 11 ve 16 cı vapuru zapted· d. Büyük Rus taarr z maddelerinin tat. 
bikini istiyor 

Rua Ba.Ari111lilm 

1nma..a ........... ~ ... 
ri ~ ......... So•Fet lataabam 
harekib pek a.tidir. Ve Fial&ncliJ'a
hlar bir çok 5"7Wl taakı ........ 
lertlir. Htikam.t ---b Helıbki ........ _... ............... ... ,......._ ,,•u._.. .. ._. 9b9ltl••lr. 

K.st-a.... ......, 
Parla, t ( .. Qo) - Fiallndfyalı

Aveaol, mOracaab derhal 
40 devlete bild:recek 

larla Jiarbetmek ı.temJ7a bir 'Bu 11&atılCllJ11 

JQG,aanunt brusDm ftnUll ........ De 

mlırle ltqta k1qiaa dfal ~· 
Berlliı, 8 (BadTo) - ,,..-a.d17'a

dald ecnebiler tamamen çe)lldfktm_.11111, -
sonra Rus erklnı harbiyeshıln umu 
mı bir taarruı için emir verdiii ve 
Rud_......_,~ r 
femnln malatellf notta1anna-~m11raıP 
çıkaracatı aGyleniyor. 

Berlin, 8 (Radyo) - Ruı ordusu, 
dlrt noktada lıarbetmekte ve her 
yerde Fin kıtaatiyle temas halinde 
bulunmaktadırlar. 111n

1
"-

- Dmımı 6 iflOi mi/«Ü -

Gizlı 
Ru ~a ve lmanya şimal 

lerini tctk im mi etJ ekler? 
HUDUDDA HARPı beler olmut •• ~ m8hlm •· 
ae11İDki, ı <A.A> - aa• ıau - 7iata uframıtbr ......... .-.. .. •'- Alman yada ordu, donanma ve _ ... k 

Rd mmbıblarmtla ticldetli mahare- malinde Finl&ndiya kdaab ~ 

Garp cephesinde 

Almanlar bir milyon a 
ker tahşit ettiler 

.. Rus istilasın n endiı de 
Rihentrop~ Moalıooa anı ına.ını imsalar 
Finldniliyanıra İ•tild edilecefini biliyor ma itli1 

Parll, 8 (aadJo) - Bavaa ajan- hemhudad tıcat devletler, ..,. _ 
8lllUl Amlterdaa muhabiri bildiri· mıı l'lnl&n417.,.. bqa alillll ftSI.. 
:vor: 1•tten dolqı encUte ...,...,... batla

Alman matbuata, ineç aleyhine pd mıtlardır. BltonJ'a, bDdhıhtta de zor 
detll nepiJata baf)allllftlr. Allk&· la harbe ılrlıkla~.D ıc.. 
dar mehJfil.; bu nepiJattan bir takım ku7or. 

Alma keşı·f tayyareleri dün Fransız fltlm ... ıarc1a bulunmakta, Skandt- Amıtdda- •<AA>- :a..11n1a 
navya dnletleri için Almanya ile iyi kayn~ ..ı. llaberler 

h ., ti •J • d t ı_· Ruqa, arasında &izli bir takım mua- Almanyanm Molkova lliWbıde l'la-
;J annın gerı erın e uç uıar bedeler mevcud olduiu iddiasını ya. llndlya lehine bir tlfebbll Japtıtı ' 

Londra, 8 (Rac:l7o) - Gelen haber- botun tedbirleri allDlf bulU1U17or- rltmektedirler. fakat 1emere alamadallnı bUdlrmek-
ıere aöft. Almanlar sarp cephesine Jar. Ylrltalen tahminlere sGre; Al • tecUr. Bu haberler So.,.._ J'bal&ııdl
l>ir milyon r tabfit etmiolerdir. Berlin, 8 (Radyo) - D. N. B. nin manya, Butnlya körfezindeki oıY& 7• lhtilltmda DUll tlt.b'e lmUanıJ. 
Kaamafih Bel 'kaya bir taarruz ihü- neşrettfif l'eılDil bir teblfide deniliyor madenlerine sahip olmak •elinJ muı lbımaeldiif m..ıMnln N..ı 
mali mevcud d gıldir. ld: beslemekte ve bu emeline tavapnak ricali aruuıda pt ,Wd.W lht:illtlar 

Şimdi Almanların cenubi tarlada cl~iz tayyareleri, buailn Elif olan için, mlsaid bir fırut koUamaJrt.a • dohrdutmau da ı-. etnlettedfr. 
faaıJyete nçmeleri beklenilmeltedJr. adasında fayduız uçllflar yapmıf)ar· dır. latnıbarat h~ Qlbell .M. lataiab (T 
&usya ile bir ilde Romanya ve Kaca- dır.• Parla, 8 (Radyo) - BUP ile _ ,,. ... ;;w.~,.. 6uıberi Kackadald 
.utana )'&pılacak '8z)'lklerden bu ma- Paris, 8 (Radyo) - Şimal! Fran- tedavi tdllmatt.e oı~M-.. 
11& pkarılmakt.adır. uda bq(ln yirmi dakika dren bir o • k 'd mi mlf._ 

Parla, a (Radto) - Garp cep &l&nı verilmlftlr. Halk, muntuam bir anı ar a 14 de fffat 
lfnde tehlike nll elmq delildir. Ha- IUNttıe aıtınaklara çeldbrıf~. • 1114 .._. 
Yal Ajansına göre; Almanlar, dakik!l- Parl~ 8 (A:A.) -Düpnan tana- r than 1 la dı oı.n T'..-ır.;;.aur; 
ün dakikaya v zfyet deiietirmekte • relerinin Fransız topratı Uzerlnde ~ lWk 
dlrler. Bu bepl anaızın bir ta ru- malan mlnuebetlyle bU tayyarelerin Kopenhq, 8 (Radyo) - Budn Rua eetaretbanlll Olılnde ~ 

h al b "lir. b r 1mmı btff t&Jyarelerl olciuiu ve halk tarafından nlmaylfler yapı}mlf v. zabıtanm mGm.,,.tma ~'*• 
flklft n kadar tuv- imal ft oenup mıntakalannda dahm lefant bbauı taflannııftır. ~lftlı~ak 

vetll v --·-H na b ı Franaz eyaletlert laertnde açtukla- A.Wcacllr IDlbatll, Danfmarkanm ihti)'at ım . ..-aiJll ..... M~~;~.a 
1tlr turrQa derhal plUUrbnek 19 1l n turlh edllmekt.dr. G11n bal......_ blkUrtıorlar. 



Göğüs ağrı an ve arka sa~ 
• • • ımızın ır cı

1

arı neden gelir 
j Gögüs ve arka agrıl rından, sancı-• t • h !arından şikft) e eden biçok ir snnJar 

Yese ı a ış ve 1 raç z gôriiyol'UZ. Bun •rı \e snncılarn uğrı-
) an kimseler, p k çok ı ırap çek !~le· 

M.thsullerimizin salış ve ihraç va- dar borsada satış goren miktar !>38 sene inde birinci teşı in ayııı - rinden, bılhas .ı gece ri fazla rahat-

iVA ahsulle 

ziyeti hakkında şehrimiz ticaret ye 140233 çuval incir \'e 309•1 çm·al hu ·- da 38,5 - 45,5 kuruştan !3278 balya sız olduklarından, U) kularım uyuya
annyj odası tarafından bir istatistik da ı::atılmıştır. Geçen yıl ayni miid- akala ve 34,5 - 37,5 kuruştan 158~ maclıklarından şikfiyetçiclirJer. Filha• 

Fin andiyn B ltık ) ayla mm Botni 1 ~ anı he~ıen hiç olmıy~n bu ~emle.ket e hazırlanmıştır Uuna nazaran det zarfındaki atış 125761 çuval in- bal) a yerli pamuk satılmıştı. Bunla - kikn bu ğrıl r, gögüs boşluğu oahi-
körfezinitı şarkın akalan kısmını teş- foımı zıraat u ullerı tntbık olunur. 1-31.l 0.939 zarfında İzmir borsnsın- cir ve 6705 çuval hurda idi. rın 4061 balyası hazır, 4717 balynsı ı:nde mevcud olan organların Jrir ilti· 
k. eder. 180!3 enesinde 1 veç tarafın- Sulçü iı de bilha n terakki etmiştir. da 7-1~ numaralı tipler üzerinden 1-31.10.939 zaıfında İngiltereye vadeli, 500 balyası da nusu i şartlı haba uğrarnnsından hu ule ıı mekte
dan Ru )aya t rk d lm' olah l:Ju m - FitıHUıdi~anin ihracatı 1935 te 27 mil- 5-17.5 kuruştan 154055 çuval ve 426 6922.1 çuval lngiltereye, 771.7 ton olmak uzere akala ve 357 balya:::.1 ha- dir. 
Jeket şimdiki hucludlari)le 387,57 n 281 bin sterlin lirasını bulmuştur. torba üzüm satılmıştır. Eylül ayında 1talyaya, 4814,5 tonu muhtelif mem- zır, 1225 balyası da vadeli ve yerli Bu ağrılar gogsiin arkasında ve yan 
kilometre murabbaı m abaya ve 3 mil Bu yekunda kereste ve odun ihracatı- ise 6-16 kuruştan 88939 çuval ve 107 leketlere olmak üzere 11,508.7 ton idi. larında cl11 h" •dilebilir Bilhassa z:ı -
yon 800 bine ,, kın nUfu a mal ktir. ın hissesi 12 mil) on, kagıt hamuru torba üziim satılmıştır. incir ihraç <:?dilmiştir. Bu yıl ihcirleri- Jhracat: tiilcenp bnstalı~ında p şidueUi arka 
En şimal kısmı k ıtup iklimi tabi 7 mUyon, ktiğıt mamulatı 4 milyon Geçen yıl birinci teşrin ayında da mizi en çok alan memleket İngiltere- Birinciteşrin ayında limanımızdnn ağrıları vardır. Bununln bera!Jıer za-
olan ve halen t trt bir gece karanhğı terliudir. . ~ 9-20.5 kuruş~an yapılan atış 258363 dir. Geçen sene Almanya idi. yalnız ltalyaya 295 ton pamuk ;hTaç türree hastalığında tahamnıUI edi-
"çinde bulunan l" nlfü d'yn toprakları Bu orman mahsulleri yanında zıraı çuval ve 616 orba idi. 1-31.10.939 ihracat miktarları şöy edilmiştir. Eylül ayında da gene 1 - lemiyecek derecede şiddetli gôıki.ıs ağ-
hesap ız göller ve ölci.ıklerle delik de- mahsuller ancak 2 milyon 250 bin ster- Bu sene mevsim iptidasından ledir: talyaya 61,1 pamuk ihraç olunmuş- rıları mevcuddur. 
şik bir hnldedir. Bu göllerin çokluğu lin tutar. Finlandiya ihracatının yarı- 31.10.939 akşamına kadar borsada Almanyaya 6661.1 ton, İngiltereye tur. Bundan başka göğlis ·rılaıı ve san 
hakkında b·r fikir vermek için miktar- ından fazlası İngiltereye gider. Fakat 263084 çuval ve 535 torba Uzüm sa- 977.2 ton, Fransaya 1449.7 ton, 1tal- Geçen yıl birinciteşrin ayında cıları avurt damarının enişl nesinde 
larının 6ô binden fazla oldugunu kay- Fin1andiya ithalatının ancak dörtte tılmıştır. Geçen sene ayni müddet zar yaya 189 ton, muhtelif memleketlere 863,4 tonu İta.yaya ve 490,5 tonu d:ı çok kerre böyle kıvrandırıcı ve kuvetli 
detmek k§.fidir. 10 ila 80 metreye ka- birini ingiltereden temin eder. fındaki satış ise 6212 çuval ve 655 5133.6 ton olmak ilzere 13410.6 ton Romanyaya olmak üzere 1358,9 ton olarak tlevam edebilir. Kalp hastalık-
dar yük elen ve Ustü çamlarla kaplı Finlandiya limanlarında kışın de- torba itli. incir ihraç edilmişti. pamuk ihraç edilmi~ti. lnrına uğrıyan insanlar bu gibi gö-
cümuB'yeler ma;nzaramn yeknasaklı- niz donar ve ınUnakalatı temin için ihracat: ihracat: Palamut: ğüs sancı ve nğrılar:yle her va cit mus-
t~nı gıderir. buzkıran gemileri faaHyete geçer. 1-31.10.939 zarfında İzmir Uma - Birinciteşrin ayında limanımız - Birinciteşrin ayında borsada nevi- tarip olurlar. Göğüs kasılarının HU • 

Finlandiyanın toprakları nasıl gBl- Büyük harpte Rus ordularının boz- nmdan yabancı ülkelere 12615.5 ton dan dış memleketlere 11508.7 ton ne göre 220-430 kuru~tan 6490 ken- haplarında hastaları müthiş bir §ekil-
1 rle ortam ise deniz sahilleri de ada- unundan sonra Fintandiyada başlı - üzüm ihraç edilmiştir. EylUl ayında- incir ve 438.9 ton hurda ihraç edilmiş tal muhtelif cins palanıut satllmıştır. de kıvrandıran ncıl r v~ a-r.ılnr va -
cıkların k plıdır. Kayalık ve ormanlık van milli hareket Sovyet ilitilali Y!l- ki ihı<acht ise 6409.1 tondur. tir. eylUI ayındaki ihracat ise 7032,3 EylUl ayında i~e 380 kuruştan 370 dır. 
ol n ahiller me kfin olan mahalleri "rında muzaffer olmuş ve müteakıben 1-31.10.938 ihracatı ise 26442.I toh incirdir. Geçen yıl birinci teşrin kental yalnız kaba palamut satılmış- Avni z mand . ııf · 'tleıi-
g zd n kJ r ve b ahillerede de - i tikliili bütün mili tlerce tnnınmıstır. ton idi. a> ında 1 410,6 ton incir ve 1498,0 tır. Geçen yıl birinciteşrinde 210-650 nin ·iltihnplnrınd d h' ya ı mıya--
ı n yaklaşan yolcular bu gayri mes- ovyet Rusya ile atasında iki gün e\•- Bu yıl mevsim iptidasından 31,10. ton hurda ihraç edilmişti. kuruştan l SOl)n 'kental muhtelif cins cak şidllette elem ve ıstırap 'eren ağ. 
kQn bir orman ve su diyarına vardık- vel Sovyetler tarafından feshedilmi!: 039 tıkşamınn kadar umum İzmir Ji- Bu yıl 24 ağustos 939 dan 31.10. palamut AAtılmıştı. ı·ılar zuhur eder. Bilh sa knt. r n k"-
ları his ine kapılabilir. olan bir saldırmazlık paktı mevcud- manı ihracatı 20282.6 tondur Gc - 939 gUnü akşamına kadar umum ib- ihracat: miktarı arasında se ·r d n s'r irler her 

GUn 'n p k kısa bir müddet için du. çeıı yıl ayni milddet zarfındaki ibra- rncat 18824,2 ton incir ve 489,4 ton Birıncit.ı:ışrin zarfında limanımız- gi bir sebeple hastıılantıc k oi ırlarsa 
grup ettiği p k uzun gUnlere malik Cesur ve çalışkan bir tniJ!et olan cat 43799.3 ton idi. Bu ~·ıl ilzümleri - huraödır. dan muht.ç.lif memleketlere 1 ?08 ton bu mOz'iç ve "! m vf>ri · • ın tev-
bahar '1e yaz ayları Finler için en h - Finler millt yurdlarını imar ve mo- mizi en çok alan memleket İngiltere- Ge~en yıl ayni mUddet zarfındaki ve hal~·aya 100 ton pala~ut ıhnç ~- 1 dine sebep olur .... ~e ol r el ı, ö-
raretli faali! et mev~imleridir. Goller dern bir ordu vUcude getirmek için dir. Geçen yıl Almanya idi. ihracat ise 22911,4 ton incir ve dilmi~tiı·. Eylül ayında ıse ~uhtelıf güs n ··nları muh elif b pleı d n vu-
ve mütevali çağlıyanları olan nehirler mClstakll oldukları son yirmi sene znr- iNCİR: 1498,9 ton hurda idi. mem!üetlere 267,7 ton, İngıltereyc kua g Id.ği için yapıl c k tedb'rler de 
o ş kilde t nzim ve birib'rlerin r pto- fı.ndn büyük gayret er sar:fetmisler - Birinciteşrin ayında 1zmir borsa - Pamu ı ~5,4 ton: F:a~saya 28 ton palamut na gort.: d gi ·r. 
Junmu tur ki, kliçük gemiler hlld n dır. smda kalitesine göre 4-15 kuru tan Birinci teşrin ayında İzmir bor a- •hraç edılmıştı.r.. . 9 ~ G •ü kaf 'ııin , r ' · n ağtı-
400 k'lometre içerilere kadar git bi- 61486 çuval iheir ve 5-3,25 kuruştan ıncl 84-42 kuruştan 7529 balya a - Geçen 'Yıl lıırınciteşrın ayınd.a 4·><> 1 ı·ı <.'n ,:yad gug ın t iri l ''Uc ı-
l'rler. H Banda d olduğu gibi Fin- da 3094 çuval hurcla incir satılmış- kala ve 35 kuruştan 60 balya yerli ton ~lmanya~·a, 182,9 ton İngıltere· c iin soğuklamı olm ı l ln) ı iyle 
Jiind \ ôn da in anların h yatı n hir- tır. Eylül ayıhda ise kalitesine göre pamuk satılmıştır. Bunların 4338 bal ye, 109 t~n l• ran aya, 30,S t~n İt al- husule gelir. Bu ncı ' agrıl rcln en 
lerle ıkı surette nHlkalıdır. kongresi 15-6.5 kuruştan 62895 çuval incir M- yası hazır, 50 balyası hususi şartlı, ya}•a ve 1265•7 ton da muhtelıf me iyacle gôgüs knsılarma mUnh sır ka-

Yen' idare hey' eti ae· 
çimi yapıldı 

Kula AğırrP.7~~· .S~lihliye 
ald diffy 

Salihli, (Husu i) - C. H. P. Sa. 
lihli kaza kongresi parti binasında 

tılmıştır. 81 lG balyası vadeli, 25 balya ı da leketlcre olmak üzere 2053,1 ton pa- larak a letn mUphem ve ıçtnvıcı b'r 
Geçen yıl teşrinievvel ayında 20 - hususi şartlı vadeli olmak üzere a - lamut ihraç edilmişti. ckilde devam eder, dur r B mdan 

7.15 kuruştan 52684 çuval incir ve knla ve 25 balyası vadelidir. ** ı aşka mide ve barsnklardn, bahu1:1·ıs 
4, 75. 6, 776 kuruştan 4905 çuval hur Ey lal ayında ise 38-42 kuruştan T . _ A b kalın barsaklarda vukun gelen bir ~~-
da sntılmıştt. 884 balyası hazır ve 1292 balyası va- rdm\ ay ra 3 rilmedcn tevelllld eden deh etli \e Ç?k 

Bu enenin ilk satış günü olan 24 deli olmak üzere 2176 balya ankla idd t ir ı v an ı r ~ 
ağusto·tan 31.10.939 a şamına ka - pamuk satılmıştır. çarpışması bir çok kimseleri kalp yerinde h'sse~ 

Manisa köylerin-/ 
de mektep inşaatı 

Salihli Halkevi 
kupası 

Dün bahribaba önünde 
bir kaza o!du 

ikleri için müthiş b 'r merak "e te'l
sa düşürUrJer. Bu ağrı b'rdenbire zu
hur ettiği ve tahnmmUl edilemlvecelt 
{1erecede şiddetli oldugu için has nlar 

-Dlin sabah saat 8,20 de İnönü tram- büyük ~f r inilti \ e elem içinde kıv-
tirfk, \ e kimya sanayiinde çalışan 4 . . vay caddesinde Bahribaba parkı ön Un- lrnngl bır sebeple ha tnlanacnk oltıl'ı:a 
b'ni thiltecnviz fabrikada 200 bin kadar Cehtı _Çetin bı~ s~~ levle ~ongrenin Çal Tepehöyündede K f ·ık rıı· de bir kaza olmuştur. Vatman Enver tan ve yıldıran agrı ve ancıva uğrı ·an 
. l ~ıldıgını bildırmı ve nızamnnme upa moc arının l ı kimseler geg'T·recek v ·ahud . il J· ı çı ~ ı maktadır. Sı.ın'i çağbyanlarm . . . . . • b • k , YilrUr idaresindeki beş sayılı trnm- ' el ) e enecı:: • 
su kuVvefnden istifade ederek orman- m~~ıbınc~ hır ~ongre ~~~ka~ı ıle .kı yenl lT me tep yapıldı vay konağa doğru ilerlerken, tramvny olurlarsa, bu mUthi ağrı birdenbir' 

ı 1 . katıp .seçılmesf ıcap ettıgıni so~·lemi • [ k . · - Ukfinet bulur arı iŞ ~tmektedır. t' A k l k b k I • yapı acn Salihli, (Hususi) _ Salihli Hal_ yolunu takıben gene Konaga dogru yol · 
T k 

ır. çı rey e ongre nş an ıgınn 1 B 1 d B Ah d' d Bu ağrılar ırl mide ve b rsaklar-
urani ır n mensup olan Finler, Bil'-' Necmi Kentdirlk kfitiplikl Manisa, (Husust) - Sarıçam kö- kevi spor kolu, Salihlide me\'CUd ıki 1 an a çova a · me ın yanın n 1 k 1 . f 1 1 d d 

l\ E t . l . J , ere . . . . .. f b . irgad Alaeddin O"lu 'Mehmed ida c a vu un ge mış aza az ar an ır. 
car ve · s onya mıllet erıyle ~·akın- de bankacı Nac· Türkmenag· ıu ·ı yünde yer, hır mektep bınasının ınşa- kutup ut ol takımı arasında hır ka- b re- B kl d h 1 1 1 f 

d k b d . . ı ı e .. .. • 1· . . sindeki 68 a~ ılı çiftçi araba nıa il k ar a ar a usu e ge en gaz nr m -
• n ra a ır ve dıllerı de turani flffet Ersov seçilmi~tir. Bundan so ama başlanmıştır. Koyluler azamı pa maçı teı ıp etmıştır. Bu maçların r n- d ,. b ki k f 1 d'kl 

m n ''dir. Bu millet ileri bir kul tur ra eski hey.etin me ~i raporu okun~ yardımı göstermektedir. Muhtar Ha- birincisi geçen pazar günü, Gürbüz- dan çarpmış, arabaya koşulu beygir .~)~ve bar n ~~ı pe d ,az~ ger. ı : 
\'e ed bıvatn malik olduğunu, me bur ınuş ve alkışlarla müttefikan kabul lil ve ihtiyar heyetinin faaliyeti tak· ler yurdu ve 5 eylül spor kulOpleri tramvay altında kalmıştır. Yarım :ıın- ~· n eı~·ıd u dgerı me tt'~~ a.n~ am~.)-ac: ... 
ed'b" ilJ.nnP. 'nın son gOnlerd Nob 1 d'l · t' ' dire şayandır. futbol takımları ara~ında yapılmış_ attnıı fazla çalışılarak hayvan salimen ı~ e ı _e cvam e ıgı ıçın go •il9

u"t: 
e ı mış ır. 1 f k t b k milthiş agrılar yapar 

edebısat mükafatını almış olmasiyle Dileklerin görüşülmesini mü_ ÇALTEPE KÖYÜNDE: tır. büzler yurdunun birinci ta- kurtarı mış, a a ata a ısmen hasa- B lbı BğU ,. · 1 t t 1 _ 
de i abet etmi!'lt·r. teakip eçime geçilmiş yeni idare Çaltepe köyil halkı da çocuklarının kımı Alaşehire lik maçları için git- ~a uğramış~ır. Arabacı Mehmed a)•a- k ~ ~ • g , 

5 agrı ~rıı"a u ~ ":" 
Kilometre. bn ınn dokuz nilfu ke n- h yetin Bay Cehti Çetin Bav On- okumasını temi. için yeni bir mektep mişti. 5 Eylül takımı ile bu kupa ma- !>~ndan hafıfçe yaralıdır. Tra~~ay a- ma ~ın g~~· )a~an dgı : n~ ç~ ~e~ 

fe i um mime .. ha)n nazaran az goril ip Mu al. Ömer GörgU Kem~l Er- yapmağa karar '1ermiştir. Köy muh- çı için Gürbüzlerin yeni teşkil ettiği rnbasınm camı kırıh:nış. ve ~çıhdeki ;eme .~ere. ı~. hun a; /~d.~ll e: / 
nür c de kil metıe mutabbaına nncak ·oy Naci Türkmenoğlu 'Ahmed Ya tarlığınıh nk/ müracaatı Maarif mil- genç takımı yaptı. Ve maçı 3-7 Giir- yolcular he)ecan geçırmışlerdır. Ara-

1 
e m.e\1sı1? ıca ~ a;~. ue_ ~t erı 0

• 

b'r nO n ma.Jik ol n im ı tar laıı zar ve Hilmi Akın vila:·et delegelik: dür\ugünce naz rn alınarak mek - büzler yurdu takımı kazandı. batla bulunan ?ir miktar sebze ve por- hayfısıy e tıns~.n ü·eünt ın 1~gd~ nn mu-
, ., b . ~· a~ t takal dn yol üzerine dökülmücıtilr a aza e meıı, ş meme ı ır. 

\'e göll rle örtu :.ı arazi çıkarıldığı t k~ terine de Bay Cehti Çetin, Galip Mu- te e hır egıtmen ya gre meh ve - =o= ., · 
dirde tuz v oırnanlarda çık rılıreı al, Kemal Ersoy, Rıdvan Aşkın, ~ec filecek oluraa, köy muhtarı yeni bina * Haassa saıı.i.=;..--.._ 
kuka Y ki ır l:nl .17 ekilen t prak- mi Kc tdir'k' Sıtkı Arıkan ve Naci tamamlanıncaya kadar kendi evini Manisa valisi Ankaraya Kız kaç·rma 
lnrla 1nl ~ h ı itlbnr alı- Türkm noğlu seçilmiştir. Seçimden mektep .ularak kullanılınaia tahsia gitti Bayındırda Kurt mahallesinde l\Iu- Sarhoşun mar.f Pf 
nır a kesafet 7 yı b ltıı: nra kongrey son v rilmiştir. edecektır. ;;\Ianfsa, 3 (Telefonla) - Vali Bay rad kızı 18 yaşında Nadire Zam, ayni Sarhoş, olarak foönü cadclesintle glı 

Ziraatla m~ g 1 h lk, ııüfu un~· z:. Snl/hlidP agırc za mahkemesi Aa ·ve Vekaletinın knrariyle, Salih- Fnik Türel, vilayete ait işleri takip mahalleden Tahir oğlu İsmail Dem·r- rClltü yapan Bekır o 9.ı (Hacı) adın-
de n1 mı ını ı vı i ç'ler le ) ilzd Hnber aldıgımıza göre, bir kaç gü. liyç nakil edll!:!cektfr. 13u haber Sa - ve intaç için bugün Ankara~·a gitmiş- çelik kaçırmıştır. Suçlu tutularak ad- da biri tutulmm~. Uzer'nde bit de bı-

e r. O ufn '1 ıı - ne k dar Kula agırceza mnhkemesı, lihlil"leri çok se\·fnCl.itmtştir. tir. !iyeye verilmiştir. çak bulunmuştur. 
-.mı11._.:ı..1 .. ~ miıllllıaiiiıllm!!! ............ 

Nihayet yıldız do~umunu, ay i:loA'um\i gale ittihaz etmiş olanlar daima Hazret Vnktının kısmı azamını cebeli 
Dimağı, fü\lledilmiyen ve cevabı \•e- mu, daha sonra aa gUneş do~umu t!l.- Hu ticeyi görünce; Birada geçiriyordu. Zaten dağnı bu -

rilmiyen miiphem bir takım sualler) c'p etmiş, fakat hepsi de gene birer - Farkında mısın l .. Sen onun için unduğu mevki şehre pek uzak değil-
clolu idi: birer batıp gitmişlerdi. birçok fedakarlıklar yaptığın halde dı. Aı·adn bir fer ahlık bir m saf 

_ Ben kimim? Niçin ve nasıl ol- Hazret lbrahimôe: o seni ihmal etmeğe başladı. vardı. 
dulfi? Bu kainat nedir? Bunları Kim - Ben böyle doğup sönmeleri Is- Diyorlardı. Hnzr~t Hatice ise; zev- R~sulüekretn; rılh ) t in anların 
) arat ı? ~mem. Ben yilzilmil yerin ve g6ğlln ctnin bu manevi halinden ve istiğra· en büyilğU, en şereflisi ve en hakimi 

Bu ıhf \aç aı ttıkça, kendi ind i- TübUvvet v.amanı yak la ırken mil- halikine çevirdim. kından bilakis seviniyor, olmak zamanına yaklaşıyordu. Dima-
ri i 1 ü daha çok u ra ır, didınmek fekkltesi daha fazla iııkişnf gösl-erme- Demişti. - Hakikat zannettiğiniz, sizin dil- ğında eskiye nisbetle büyük t h V\ ul-
,,:k '!fe t ma\ lllO de tı alı ıdu. ğe b lnmi e daha muğlak suallerin R..,sulüektem de, diğer zahitler ı(- UndUğumiz gibi değildir. b beni hiç- Jet· hissediyordu. 
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m Baz l M kke ehrınin dar sölrnk- p $fne takılmi tıı. lıi; bu adete us du ve ruhunda doğan hır Vakit ne ibrtınl eder, ne de unutur. Zaman oluyor, rüyalar görilyordıı. 
vv iki kı ımlarım da ô& J, ıı ıda •e) a bir haı icincle ı ı Ç k e kiclenberi, hatta Hati·ct İbra~ inziva hissinin sevkiyle llira dağında Çiinkü o insanların seyyididir. Fakat bunlar hepimizin bildiği rüyn-

rl r yap) lnız dolaşıyor, derin him ve İsmail (A .. ) devrfrttle bile likafa çekilmeğe başladı. Diyordu. Resulüekl'emin bu itikaf lar olmamak gerekti. Çünkü o, bu rU-
ınber: \Ce 1 1I tic - dil üne J rl k ndınden geçi) ordu. \ilk k tlindarların itikafa çekildikl - l\Iekkeyi terk ile buraya giderken \e inzivası, kendini müdrik ve oldukça yalardan sonra, nnznrlnnnda birçok 

niuh m ı, n r\ ti ö dakikalarda sahki maddi hayat!a ti vaki idi. l\Iekkcnin dindarları rla "tnını.t yİ)'eceğini alır ve orada başka ınünevver Kureyşın bazı şahsiyetleri esrarın çözüldtlğiinti de görüyordu. Bu 
· i 1 ınclit id'. ç al ı.- ı k im m gibı oluyordu. h ram aylarında Hira denilen dağda- hiçbir ihtiyaç hissetmeksizin vatlığı- ıasında da. mevzuu bahsolunca: rüyalar her hangi maddi bir tesirle de 

ı o u zla idi. H nı Bu hal b'rçok kim erın nazarı dik- i m ·aralara çekilir ve orada ibadet nı yalnız kendi düşiincelerine bırakıı·- - Muhammed . .AUahına aşık ol - vuku bulmuyordu. Rüya alemindeki 
'nd'r'n k, a~nl , m. 11_ k t' i c lbetrr: s degılcli. :\I sela; le iştlgal ederlerc i. Günlerce kapanır h. Ara sıra yiyeceği tükeninc gene du !.. müşahedeleri, müteakıben vukabulan 
atı'lete m hkQm e m _ .,. re) k dıı ı r ulu kremin bu kendi haliklerinden münacatta bulu- ehre inerdi. Bu gibi avdet sıraların- Deniliyordu. Artık Hazret :paygam- hadiselere tamamen tetabuk ediyor • 

R ıa 1<r min d \ ı i Ul rfni, bir dedlkodu nurlardı. da Beytullahı zi~·aretten sonra evine her, nübüvvete doğru bir kemal dev- du. 

iJerliyo. " kend. inde yalnız ha _ m vzuu bile r I akta tereddüd etme- Hazret İbrahim bile peygamber nl- rider ve yeni erzak alıp zevcesi ile mU- resi geçiriyordu. MilslUman Aleminin 
ş na b r l r k pnnmn , gunleıce dü- m lerdi. madan bu şekilde itikafa çekilmiş y afahayı milteakıp gene dönerdi. ilk banisi; kendini iptidat akide ve tel- Hatta bazı mnv~rrflller lMa ;ıa-. 
ş mek \ e f r"ne arn .r arız o a ı ı Fak t Hazret :Muhammed, muhitin gece vakitleri semanın yıldızları do - Resulüekremin buradaki iMdeti ne efeden tamam is le uzaklaştırmıştı. ilk vahyin rüyada ve isti~ •ı• ıs 
me bul bir t kım cı ıall re c , np ara- tgelc \ Iediklerin ehemm._iret , er- ğarken kafasındaki milphemiyetlerin !erin bir tefekkür halinde idi. Ku - Büyük bir mürşidin hazırlıR devresine iken bauladığlnı eöylemişleratr. ' 
m k i ı ·y cı ş teriyc.rdu. ınh ordu. O bıışka bir Aleme dalmış- dağıldığını hissetmişti.. reyş kadınlarından dtdlkoüı.ıyu meı • glrmfDti. ...... Arkaaı _. iıiiıit ..J 
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Sovyet • Amerik• 
münasebatı 

Zonguldak. 3 (Hususi) - Başve

kil Refik Saydam buraya gelmiş, hal
kın tezahüratı ve merasimle karşılan
mıştır. Başvekil, Parti, Halkevi, bele
diye ve mühendisler birliğini ziyaret 
etmiştir. 

lngiliz tayyarelerinin 
muvaf f akiyetleri 

1940 Olimpiyat- Efkirıumumiye, mllaaseba· 

1 1 k bn kesilmesini istiyor 

• 
arJ yapı MJY8C8 Nevyork, 8 (Radyo) - HükQmet 
Brüksel, 3 (A.A.) - Olimpiyat o- mehafili, Amerikanın, Rusya ile olan 

Zonguld. k, 3 (Husu i) - Başvekil 
Dr. Refik Saydam, beraberinde İktı
sad Vekili B. Hüsnü Çakır olduğu hal
de bugün de tetkiklerine devam etmiş
tir. Havza işletme memur ve amelesi
nin iştirakiyle yapılan toplantıda bu
lunan başvekil, hastaneyi, kömür ma
denleri havzasını ziyaret etmiştir. 

yenı yunlarının beynelmilel komitesi reisi münasebatını şimdilik kesmek jste
Kont de Baillelatam 1940 olimpiyat miyeceği kanaatindedirler. 
oyurllarının yapılmıyacağını ilan et -
mektedir. Vaşington, 3 (A.A) - Amerika 

LJ ı · / d d d b / A/ -1 * diplomasi mehafili Moakova ile olan ne ıgo an a asın a u tınan man aonanması Sava k .. .. .. diplomatik münasebetlerin Amerika 

rr k. r . b b d d ·ı . . oprusu tarafından tavassut teklifi şeklinde 
mUVQTTQ zyefJ. l SUTeff e Om ar lman e l mlŞflT Bel1rrad, 3 (A.A.) - Başvekil olan müdahaleye ka111 Sovyetlerin 

- =*=-
Isveç'te ihtiyat 

tedbirleri 

Londra, 3 (Radyo) - İngiliz ta:r- lnrı isabet ettirmişlerdir. Bu esmıdn Heligolnr ada ında uçuşlar yaptıkları Tnetkovitch Sava nehri üzerinde in- aldıklan vaziyet ve Ruzveltin hava 
yareleri, bugün Heligoland adası civa havalanan bir Alman tayyare i de elli- nı itiraf ediyorlarsa da, Alman donan- şa edilmiş olan buyuk köprünün :>u- bombardımanlanna dair olan muajı 
rındn Alman harp gemilerini bom - şilrulmüştür. masının bombardıman edildiğini sak- gün kuşat resmini yapmak üzere Zag- üzerine son derece mUfkill hale _.ı. 
bardıman etmişler \'e attıkları bombn- Almanlar, ingiliz tayyarelerinin hyorlar. rebe g;tmiştir. diğini tebarüz ettiriyorlar. 

Orduda izinler 
kaldırıldı 

Stokholm, S (Radyo) - 600 İsveçli 
Fin elçiliğine müracaat ederek ordu
ya gönüllü yazılacaklarını bildirmi~

lerdir. Sosyalistler iane toplamağa 

'başlamışlardır. 

Bütün dünya Finlindi
ya ile beraber 

ltalyan gazeteleri Fin zaferlerini 
alkışlıyorlar 

Ötedenberi Sovyetler in tanınma5t
na muarız olan muhalefetçi cumhu
riyet partisi gazetelerde aitaide ba
yUyen bir şekilde teza1lür eden efka
rı umumiye ve gazetecilere beyanat· 
ta bulunan bazı Amerikalı phaiyet -
ter diplomatik münaqbetlerin lnkı -
taını istemektedirler. 

B. Ruzveltin hava bombardımanla
nna dair olan mesajına Helamki h11-
k0meti tarafından tahriri bir cevap Stokholm, 3 (A.A.) - İsveç hliku

meti bir kaç ihtiyat sınıfını silah altı
na almıştır. 

iki taraf arazi tadilatını' kabul edi
yor. Finlere tavizat veriliyor Bulgarların Çıkardıkları mana·' verildikten sonra hariciye nezareti 

nin bir karar ittihaz etmeaf muhte-
Roma, 3 (Radyo) - ltalyan mille- Sofya, S (Radyo) - Slovo aazeteai meldir. 

Stokholm, s (A.A. ) - İsveçli ta- Finlandiya isçileri reisi bir be yanname neş· tinin Finlandiyaya karşı derin sem- Rus - Fin harbi münasebetiyle yazdı-
lebe (Ny Tid) adındaki komünist gıı- rederek.. [ t f tt • patisi gittikçe artmakta devam ediyor. ğı bir makalede, bu hldilenin, bitaraf 
zetesinin binası önünde hasmane bir an aşmayı p ro es O P. l Londra, 3 (Radyo) - Gazeteler , devletler için bir ders teşkil etmeli 
nümayiş yaparak bu gazetenin ilgası- Mosko\·a, 3 (Radyo) - Dün ak - cak bir zümreye girmiyeceklerdir. Sovyet tecavüzünü takbih eylemekte, lizım&"eldiiini ve bu devletlerin, ara-
nı ist mişlerdir. Talebe bundan sonra nm B. • folotof ile Ku sinen, Sov.} et- Sovyet - Finlandi.} a ticari mübadele, Amerika cumhurreisi R uzveltin Amc- larındaki ihtilafları biran evvel berta
Fiıılandi.} a sefarethanesi önünde bir Jer birliği ile Fiıılandirn demokratik 92 de olduğu gibi 800 milyon mark- rika efkarı umumiye ine tercüman o- raf ederek, her dakika kendiler ine doğ. 
sempati nümayişi yapmışlardır. Fin- halk cumhuriyeti hükumeti arasında lık yel, unu geçcektir. Sov~ etler, Fin larak öylediği sözleri tebarüz ettir - ru yaklaşmakta olan tehlikeye karşı 
landiya sefiri kendilerine memleketi bir do tluk ve kar ılıklı ~ardım mua- ordu una her türliı yardımı yaı cak- mek edirler. koymağa hazırlanmalannı kaydedi-

Hollanda 
Sahillerinde 

2 torpil patladı 
namına teşekkür etmiştir. hedesi imzalamışlarrhr. Bu muahede lar, ordunun ilah ve miıhimmat ih- Sunday Taymis dıyor ki: yor. Amsterdam, 3 (Radyo) - Hol • 

Stokholm, 3 (Radyo) - İsveç hü- ile Sovyetler birliği Finlandiya ahali- tiyaçlarını temin edeceklerdir. Bu cRusların taarru .. u, Sovyetlerin ya- Roma, 3 (Radyo) - Akşam gaze- landa sahillerinde 28 torpil görülmlı 
kumeti Gotla.ndda taln·iye tedbirleri inin ekseı iyeti Knrelyalı olan 70 bin muahede yirmi beş sene için muteber km tıırihinde çok karanlık bir sahife teleri, Fin ordusunun Rusları ağır za- tor. Bunlardan ikisi patlamış ve blr 
almıştır. Askerlere izin kalkmışhr. ldlometre murabbaı genişliğinde Sov- olacak, feshi için müracaat edilmezse te~kil edecektir. Sovyetleri hakkın, a- yiata uğrattıklnrını cemileklrane cüm bulvarda tahribat yapmıştır. Bul -
İhtiyat sınıflar ailah altına alınmış- ) et Kare}) asını terketmektedir. Fin- kendiliğinden uzatılmış addcdilec"k - d;letin müdafii gösteren komünist par- lelerle kaydetmektedirler. Gazeteler, vardan aelip aeçmek yasak edilmlt-
tır. IAndiya ise Leningradın şimalinde Ca- tir. tisinin iddiaları suya dilşmilştflr. bitaraf devletler ve inailteredeki a- tir. 

o*o ralie berzahında 3970 kilometre mu- Muahedelerin musaddak suretleri Moskovada Alman - Sovyet paktını kisleri de yazmakta, fakat tefsirlerde 
İstanbul ve Ankarada Jik rabbahk bir araziyi Sovyetler birliğine en kısa bir zamanda Helsinkide teati ·mzalıyan Ribbentrop, general J~uden- bulunmamaktadır. 

bırakmaktadır. edilecektir. dorfla mukaye e edilirse, Hitler, Rib- Dlln Rusya \•e FinlAndiya sefaret-
ve l upa maçları Sovyetler birliği buna mukabil Fin- ~foqkova, 3 ( A.A. )- Kinu • bentrop Ye Von Broçiçin bunu tekrar- haneleri önünde yapılan tezahürattan 

Ankara, 3 (Telefonla) - Birinci Jandiyaya 120 milyon Finlfındiya mark nunue' H'
1 le Hariciye Halk komi - ladıkları görülür. Almanya uçuruma lıahis yoktur. 

devre liklerin son karşılaşmasında hk bir tazminat ita edecektir. Finlan- seri Molotof ile Finlandiya hükumet! sürüklenmektedir.> 

Hollandanın müdafaa 
tedbirleri 

Maskespor Güneşi 4-0; l\luhafızgi\- diya demokratik halk hükumeti Han- reisi ye hariciye nazırı Kussinen a1·a· 
cU de Harbiyeyi 5-0 yenmişlerdir. go .rarımadasiyJe bu yarımadanın ce- sında Sovyetler birliği ile FinlandiyA 

latanbulda: nuba doğru beş mil. şimale doğru ıiç demokratik cumhuriyeti arasında bir 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Kupa mil, şarka doğru beş mil ve garba dağ- dostluk ve karşılıklı yardım paktı me· 

maçlarına bugün Taksim stadyumun ru tlç mil genişlikte karasularını ve el i üzerinde görüşmeler vukua gel-

Belçika 

Amsterdam, 8 (Radyo) - Hollan
da harbiye nazırı müdafaa itleriM tim 
diye kadar 197 milyon florin sarfeclfl· 

"\ difini ve bitaraflıfın mOdatauı lfia. 

1 TEBLİGLER ı bundan sonra daha ne kadar masraf 
ı ) apılabileceğinin meçhul oldufunu bt 

Paris, 3 (Radyo) - Fransız ka - yan eylemiştir. 
da başlanmıştır. Fenerbahçe Beyoğ- Hangonun cenubi garbisindeki b zı n- miştir. Mo kovada yapılan bu görüş- H b• N 
Jusporu 1-0, Galatasaray da Beşik- daları 30 sene için Sovyetler birliğine mclere Stalin. \oroşilof ve Jdanov da ar ıye aztrlillil 
taşı 3-0 matlUp et mislerdir. kiraya vermektedir. iştirak eylemiştir. k 

**= Sovyetler birliği avni zamanda Hog- Görü,. meler bir dostluk ve karsılık- n Ut U 
Jand ve Bucakcc adaları da dahil ol- Jı yardım paktı imzasiyle neticelen -

rargahımn ı 2 numaralı resmi teb-
liği: 

Mevzii bazı karakol çarpışmaları 
mUste na, cephede bugün hiçbir ha
dise kaydolunmamıştır. 

ltalyaJa tarihi eaer· 
/ere harp Almanya duğu halde Finlandiya körfezindeki miştir. G l D • d 

birçok ndaları ve Sredni ve Rabaca Helsinki, 3 (Radyo) - Finlandiya ere .. a an} ı or U • 
Paris, 3 (Radyo) - Fransız u - Roma, S (Radyo) - Maarif Il821r1 

laveçe Verdiği CeV:tpf< \'arımndalarındaki FinJandiya arazisi- işçilı>ri ve Sosyalist partisi reisi biı' muza g { V 'nİyOrU% mu mi karargahının sabah tebliği : Bitay, bugün bir beyanname Jle§Nt-

Keşif kollarımızın faaliyeti ve top- miş ve harp vukuunda bütün artı.tik 
cu ateşi olmuıtur Birkaç Alman tay- eserlerin hemen hük~metin himaye -
yare i hatlarımızın gerilerine kadar sine tevdi edileceiini ilin etmi§tfr . 

ne Ji VOT ? ni de almaktadır. Sovyetler birliğj ken beyanname neşre lc>rek; Sovyetlerin d. 1 

disine verilen bu araziye mukabil 300 veni F;nUindiya htikumet'\•le müza - ıyor 
Paris, 3 (Radyo) - İsveç hükOme-

tı kend. sahlllerı'ne '-'akın noktalara mily.on Finlandiya markı tediye ede- kereyi kabul etmediği t~k?irde vatanı Brüksel. 3 (Radyo) _ MGdafaa 
' ı " cektır. onuna kadar mUdafaa ıçın harbe 11"· • 

uçmuşlardır. 

torpil döktüğ'finden dolayı Almanva İk' hüku~m t d - d d - 1•1 .• t . 1 . t' S nazırı general Denj, e ki muharıple-
. ı e , ogru an ogruyn mm cc ı me mı fi\ ı) e e~ emış ır. o"' . Berlin, 3 (Radyo) - Alman ka -

nezdinde pr-0testoda bulunmuştu. Finlandi:raya tecavüz \'eva Finlandiva \'alist lidC'ri Rusların teskil ettikfoı .. re madalya tevziatında bir nutuk ı- rarı:rahının resmi tebliği : 
A.l~an h ariciye nezareti, bugün ver- yolu ile Sovyetlere vaki ~lacak tecav

0

ilz Fin demok;ntik hilkOmııt.ini prote~to rad ederek ezcümle demiştir ki: Garp cephesinde ileri karakol ve 
dıtı cevabi notada, Almanyanın ha- karşısında aske ·i müdahale dahil her için bunu hiçbir ..zaman tanımıyacağı- . topcu faaliyeti hafif geçmiştir. Tay-
yat memat mUcadelesiyle. meşg~l bu- türlü yardımı Y'lpacaklar,lır. nı beyan ile yeni Finlandiyn hüküme· - Bugün ordumuz hududda bek- yare faaliyeti ise, her iki taraftan ge-
lunduğunu ve 1914 harbınde bıle h - Sowet Ru va ve Fiıılandirn hiiklı- tine Ye onun siya etine itimadını bil ilik etmektedir. Biz ordumuza çok niş mikyasta cereyan etmiştir. 
veçe verilmiyen i~iraz hakkının bu metleri: yekdi~eri ale~hin bir ittifak dirmMir. güveniyoruz. nitnrafhğımızı onunla =** 
sefer ~si~ n~i~rı dıkkate alınmıyaca- imzalamıyacaklar, aleyhlerine vaki olu. 
tını bıldırmı~tır. Bu nota, Stokholm- 00 müdafaa edeceğiz. Fakat harbe sil- F ransada 
de infial uyandırmıştır. • • rüklenirsek, hududdaki bekçilerimiz 

-* SiViLLERiN BOMBARDIMANI izlere liyik olduklannı isbat ve siı! Şimendiferlerde bi· 
rinci m eohi kalktı Macar Nazi Şefi Rus cevabında notanın adresi yan· rahrimuhafazaa::::necekıerdir. 

k • f d · ı d • Paris, S (A.A.) - Fransanın hil-
t e V 1 e 1 ı lış yazıl mış, deniliyor y ] harbi. tun mıntaka timendiferlerinde tasar-

Romanyanın yeni 
• • gem ısı 

Parlermo, SO (Radyo) - Roman~·• 

hesabına yapılmakta olan Manaaliya 
adındaki ticaret gemisi bugün mera
simle denize indirilmiştir. Merasimde 
Romanya sefiri ile refikası ve sefaret 
erkim hazır bulunmuılardır. 

* 
RuzveJtin 
beyanatı ugos a vya ruf maksadiy1e birinci mevki i1""a edll-Londra, 3 (Radyo) - Macar nazi ıa· 

. Otl' H rt' . . . K Vaşington, 3 (A.A.) - Biı le ik A- mekle iktifa etmiştir. Bu bir cevap d - k miştir Vaşin&"ton, 3 (Radyo) - Reisicum-
§efı ve 1 aç pa ısı reısı a - · ·ı hı· ·ı k h' 1 • -·ıı· C h . . . t ye naztrlOln nUt U . h R 1 b ta be tt 

k
. h d d k k 

1 
k 1 . merikanın sıvı ı a ı ı e açı şe ır errn gı c ır. um ur rcısının ı10 asını y~ın- 0 0*00 ur uzve t, mat ua şu yana a 

mans ı, u u ara o mer ez erın- kb'k t . . . t 1 d .. 1 ·ı· .. d . ·-. . b 1 t . . . . . bombardımanını ta ı e tıgmı unu - ış a re e gonc erı ıp gon erılmedıgını K h u unmuş ur: 
den bir:~e ~vkı~ :dılmıştı.r. ~u tev: mamaları ve bunu bilhn sa silah ve Finlaııdb•ada Sov.}et bombaları ile ö- Belgrad, 3 (Radyo) - Yugoslavva ıenap onun mezarı - Birleşik Amerika tayyare imn-
kif e se el ' zerdın e gayrı anunı tavvare siparişlt>ri a ldıkları zaman ha- len si\•j)J~rin clııllnrı ile yetimlerine ııor harbiye nazırı general Nediç, bug.ln bu fundu llthanelerlnin, sivil halkı bombardı -
evrak bu unınası ır. · • . . b' ha b' ld" ü u u sebet' ·l tm tırlamaları lüzumu cumhur rıyasctı mak icabeder. ır r ın yı on m m na ı~ e . . . . man eden devletlere tayyare sa ıya-

- =·*·=- tarafından bütün Amerika fabriknla - • ...öylediği nutukta gençlere hitap ede- AtınaS, ~ (Atıdııa) - ~lımkpıc 1~ - cağını iimit ederim. 
D l ,,a/ılara yapılan . d'I . t · B t . B A k 1 • • • k .. 1 ı . ı . t' kınında kılunta a topragı azmhta r0 On y rına tavs.ye e ı mıŞ ır. U aVSl\'e · merı a e ç ısının re ezcum e şun arı SÖy emIŞ ır: I b' k" lil b' •d DIDDD 

R lt ·ı h · · B K d l o an ır O\ ır mezar me' ana çı-

' 

• I uzve ı c arıcı) e nazırı . or e · . 'r J L • l 
~U Um er .. · •ık karmıştır. Bu mezann Xenophon'a aıt ı unaııaRl vapur ar 

Hul ara ında kı ahır ıstı!';areclen son- J rapor U - Unutmayınız ki yaşamakta ol - ld - t h . d'I kt d' 
Londra 3 (Radyo) - Polonya se - d ·ı 1•1 . t· o ugu a mm e ı me e ır. f / d 

· . k . · ra ra yo 1 e neşrec 1 mış ır. duğumuz gilnlerde vatan menfaatlııi aa ın O ın 1 
tiri bugün Jo1'd Hahfa sı zıyaret ede. Vaşington, 3 (A.A.) - Finlandiya . .. .. · - + =-
rek istilA altındaki Polonya arazi - t' k h' 1 • • ·ı h sı·v,·ı halk bombardı· her şeyın ustunde tutan mılletler hür Mac ır , hilkQme ı açı şe ır erın ve sıvı n a- . ·ı· ı 
81.nde yapılım ır:ulilmleri bild irmiQ b d d'l . t . } aşamak hakkını kazanabı ır er.> 

Y• linin bom ar ıman e ı memeıı.ı nvsı- l ö /d.. .. , • .. 
bir nota vermiftir . yesinde bulunmasından dolayı B. Ruz- man a uru muştur - =·*·=- h d ti d 

u- velte ha raretle teşekkür etmel'illi A- Vaşingtoıı.3 (Radyo)-Finlindi- Baltık dev 'etleri Ha- u u arın a 
l •ıt mrika elçisinden r ica etmhıtir. Ameri- yadaki Amerika orta elçisinin raporu • • / 

Londra, S (Radyo) - Röyter A -
jansı ingilterenin Tunada işliyen Ro
men vapurlannı satın aldıiı haberini 
teyit etmektedir. Bunlardan on dördü 
şimdi Köstenceye getir ilmittir. 

J/1 gı ere ka cumhur reisinin notasına verilecek bugün neşredilmiştir. Raporda elçi r ıc tye nazır arı Tahşidat deuam 
Kralının halası tahriri cevap hazırlanmaktadır. öyle demektedir: toplanacaklar ed iyor Filipin adalarında 

SelAhiyettar mahfillerde söyleneli- Sovyet tayyarelerinin açık şehirlc-
vef af etti tine göre, Moskovaya da gönderilmiş ri bombardıman ettiğini , sivil halkı Paris, 3 (Radyo) - Estonva, Le- Patis, 3 (Radyo) - Son gelen ha- siklon 

Londra, 3 (Radyo) _ Kraliçe Vik- olan ayni n taya cevap olarak Sovyet- öldürdüğünü, sefarethane yakınınd::ıki tonya ve Litvanya hariciye nazırları, berlere gö~, Al mm ya erkanl harbi-
tdt'yanın bilyük kızı, Ardeal düşesi, ler bwirliği, notanın adresi yanlış y~ ~ e~~lerin yandıklarını gözlerimle gör - bu ayın yedinci günü Talinde. bir ~esi, Macarı~tan hududl~nna külliyet . Manil~ •. ~ (Radyo) - Şiddetli ~ir 
kral altıncı Jorjun büyük halası prens zıldıgını, çilnkil Sovyetlerin bu gıbı dum. konferan akdederek, Rus - Fın mu- lı asker tahşıt etmektedır. Bu hareke- sıklon, Fılıpın adalarını altllıt etmıt-
Darjili bu sabah 91 yaşında olduğu bombardımanlar ynpmadıklarını Mo - Bu rapor, Amerikadaki infiali ar - ha amatından sonra husule gelen va- tin mana ı bir türlü anlaşılamamakta- tir. Zarar mühimdir. 
halde ~efat etmiştir. lotof vasıtasiyle Tas Ajansına bildir - tırmıştır. zi) eti tetkik edeceklerdir. dır. 
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4 Kanunevvel l93S PAZ ARTESi (ANADOLU) 

Haı p Şiddet endi inhisarlar Vekilinin Ha Tütün piyasası 
- Ba tarafı ı ine· sahifede - knsma inmege te ebbüs etmişlerse de d k • k •kt • bugün 3ÇJIJyOr 

lfo 'Ün, lHnanın mil aid o mtısına bu hareket akim kalmıştır. tay a l tet l erı - Ba§tarafı linci sallif el -
tagmen Rus tayyareleri fanliyelle Kareli b rz hında muharebeler (Ok anlaşmalar yaparak mübat nta giri~-

.AHİFE 5 

Son Alman beyaz 
kitabı Üzerinde 

bir etüd 
bulunnrnnrnı }ardır. şiddetli olmrtktndır. Tahrip edilen Sov- mişlerdir. Gece, tütün pi) .ı ınııı . ı- - Başt, r, fı 4 uncu sahjf de -

Berlin, 3 (Radyo) - F
0

nliind·ya yet tanklarının dlin bildirilen 36 rnk- Halka m i..l şfi k da vr anı lması kanunların Jacağı haberi üzerine tütün müstahsil- ri Poloh)a sehirleımi bomb ı lıma•ı 
l'lın birçok ehirlerinde mektepler kamından çok fazla olduğu muhnk- · ' fori köylerindeki kahvelerde bulunmuş etmekte idiler. Alman be~, k tabı 
k.aı>nnı:nı tı.r. ı:ınık, hukfimetih tav- kak :~yılmnktndır. . . yumtışak tarafları nın tercihi bildirildi mübayaamemurlariyletcmasagelmiş~ devafn ederek di~oı· ki: 

l rı dnıre ınde hnı t t eô ı· k , lı•ı Hus tat 1ı. alayı mıha cdı1tr ş terdir. cBu teklüe Alman ve Fr. ı ı hu-
korunmaktn ve t hli lı mı k lar- Lon lra, ~ (Rad) o) - Hel inkid ~n Antakya, 3 (Hususi) -1nhisarlar Hatay davasına Atatürk başladı. Mil- Gece yarısından sonra bazı mınta- kfimetlerince müsaid c vap ' 
d n emin yerlere çeki mcıktedir. R \•ter bild'rh or: Vekili Raif Karadeniz, Antakya bele- li Şef tamamladı. Çok yakında, Hata- kalarda satışlar da yapılmışttır. Tica- fakat bu arada İngiliz hüku 

Pari , 3 (Rat1~ o) - 1 in tcı cu u Hen Uz t e' ~ üd etmi) fln bir habere di) esi tarafından verilen ziyafette bu- Yın refah ve saad~tini görerek hepi - ret Vekaletinin, Amerikaya yapılacak rafından reddedilmi ti.~ ı uı 
taı fından ha aıa ugr. tılnn Girun g· re, F0 nhındi::ılıh t iki Sovyet tll'ık lunmuştur. Belediye reisi ile Vekilimiz miz memnun olacağız.> mahsul ihracatına dolar başına 32,& cenin teşebbüsü, ltal. h 
ndındaki Ru kurU\ nzorü, burru 1 1 J ı ı im} n etmı ı rdir. tımıfından samimi nutuklnr söylen- Vekil, bundan sonra daireler mü- kuruş takas primi kabul etmesi, bil- nin de fikrince, 1ngiliz huku ti ta-
'l'alJin limanına g· mi ir. Kruvnzor, S1.1 ıt tlcr f /, 'l'

0 ye l ıtala11 cdbettilrr mi tir. dürleriyle bir görüşme yapmış, halka hassa Amerikan kumpan)•alan nez - rafından akim bırakılmııtır.> 
bu limanda tamir edilecektir. ı P. ri , 3 (Hadyo) - Mnneyu hattını İnhisarlar Vekili, bütiln :rurdda karşı miişfik davrnnılmasıni, kanun- elinde çok iyi tesirler yapmıştır. Bu ted- Bu ifade tarzı ka di bir muğ u ( 

Pravdamn itirafı: tutan Rus ıdulnrı yaptıkları şidd t1i Ilnlaya \C Hataylılarn kaı·şı duyulan !arın tatbikatında daima yumuşak trı- birin tülün piyasasının yüksek açılma- ,e tahrifin garip ve enteressaıı bi" mi. 
Londra, 3 (Radyo) - Pravda ga- ve mi.ıte\lili hucumlnrıt rn-rmen hir ~ r'yi anlattıktan sonrn ŞÖ) le de - raflar• ~rcih ed'1 

• • i öylemiştir. ında tesiri görüleceği o· lıe~·.,.d·r ~·dir. 1talyan hükumeti Jı.lrnnrt av 
ı i; Fin ordularının t~dri i ~uret- muvaffakınt elde ed memi ler ve Fin miştir. Hududd· 1 i muhafaza teşkilatını Yalnız tütün satışlarında d gı, m ı- Polonya arasındaki ihtilMı h ·ç·n 
te \•e geri çekilmek sur tile Rus ort u cephesinı varnı rnmı lnr<'I r. ltu lnr, bu Size bir müjdem var. Bil) uk Sef tetkik İçin Antakyadan ayrılan Vekil, leketimizden Amerika) n yapılacak di- ıki teşebbu ) aptı, Bu teş bbu u bi· 
unu torpıl mıntakalnrına aldıklarım gün takvij e kıtaatı celb tm' lerdir. ·zi çok se,•iyor. Büyük l\fecJisimiz ca- Reyhaniye, Kırıkhan yoJiyle tsekende- ger mnh ı ·ı...acatının inkişafında da rincisi 31 agu to ta, ikinci i · e 0 ki 

\ ansızın pntlattıklnrı torpillerle Berlin, 3 (Rat1yo) - r· Hind yn lrnmaga başlarken, Milh fimiz Ha- runa gidecek, oradan Adanaya geçe - bu ted ı·in o f vcla 1 olacaktır. eylülde yapıldı. Bu iki teşebbü ar · 
nu lan büyük zayiata uğrattıklarını baş kumarıdanlığı, n keri bakımdan tayın yakın bir zamnnd rnemlekefn cektir. o*o- sındn Almanya Polonya) ı i fi et -
İfraf etmekte Bil'. lbazı köy ve kasabnlnrın Sİ\ il halktım en ferahlı yeri olacağını söylemiştir. a· ı · b. mişti. Agu to 31 de Fran ız hukO-

Kadmlar da harbediyorlar mı? derhal tahliyesini emretmiştir. Ru ... ıa- oo iZ 1 ır meti İngiliz hukumetiyle birlikte, 
Paris.3 fRadyo) - Buçnno mmta- rııı yaptıkları taarruzlar, mütemE1<1i- /I. ;'/ • I -k / ~ F4 ı A J ? müsbet bir cevap vermeği kararlaş-

kn ında kanlı muhnrebeler cereyan yen püskUrtolmektcdir. Rusların tank lYl llnlSQ .. .:l P T I ın eı• h aşma mı. tırmıştı. 2 eylulde böyle bir konfe-
et ektedir. Dilşiirnlen Rus tayyara- zayiatı mühimtlir. G .. ı - / ~ A 1 -Baıtal'afı tin ci sahifede-- ransın, ancak Almanya e"' elceden 
1 rinin ölO pilotları knldm1rrlıştır.I Alman ve Rııs tebaa8t Finltindi - ur .... u z er y u ·au (i• l3og" ucu gaz bom· kU\"Vetlerini Polonya arnzi inden ç~k " , h . mart halkının Finliindiyayn kareı 
nunlar arasında bır kadının cesedi yad.an rıyrılaı ~ e , ,. takımını m:ığ tiği takdirde mümkün olacagı hem 
butunmı.işfur. Rus tayyarelerini İda·j Par·s. 3 (Radyti) - Uelslnkin!n ~ b ~u~:uğud:e.m:atil~e ltarıı ~Us~mda- Fransız, hem de 1na-iliz hüküme leri. 
t eaenler arasında bir çok ka6ınlar tahliyesine devam olunuyor. Amerika- 'ap etti ala r 1 k' l 1 I anma dl ,, al r t D\ rü n~ .. aı A mec urı~ekt nd e ne aşıkardı. İtalya hükQmet n bu 

~ . . f l\a mış ır. n og euen sonra ıl e- . . . 
r vcud oldugu söylenıyor. lılar, bu gece şehri tekedeceklerdlr. Salihli, (llu·u i) - Pnzar günü Hels"nkl. 3 (Rnd)'O) _ Finlftndiya f 1 k • . t d k A h derhal açıkça bıldırıldı. Alm be -
Pet ano l'manı nasıl iıtirdad ~dildi? Alman ve Rus tebaa ı. b ıgiin Dumen ~ fnni a lik maçlarının ilk maçını j ap- n\·ı:ı\ • • b • kullııı 1 k k3.., to a~a. ~z~a: ~~ uın ads, erı ar~ - yaz kitabında A man hOkOm ti Fı·aıı-

Helsinki1 3 (Radyo) - Finlnndi-
1 
ic:mindeki vapurla Hel inkiclen avrıl- mak üzere Salihli Gürbüzler yurdt. ~~ı ·ı: ~ı~nı7 ~gu~u gaz ·n~t•cıs~:ı~~- ~al 8 ~ır 0 

a .1 bı.n ~11 bıy~ ment.. ız telgrafını esıı metnindeki dün> 
~·. lılnr, Ruslardan geri aldıkları Pet-1 mışlnrdır. lki hOkümctin tebaası 

0

bi11- takımı, Alnş bire gitmiş ve Alaşehir e dfr.lnlt l.iıncln A Fo: ovak" 
1

' hJ b. 
1

1 ni nt~·ınAnnk v:rı enh fı~J a~ erıkneşte • kelimesini tamamirlc kaldırmı tır 
. . r ır ut er er, • m er unı nr ı.} es m ş ır. s ·erı me a J .nios ovanm . ~ 

nno limanını muhafı:ızn etmekte - lerce kışıve bal!ğ oltttnktnaır. spor takımı ile bir mnç 1yapnuştır. f d 
1 1 

k b h 1 " . d 1 1 k Bunun ebebı bah e mc' zu olan F ran 
d• • ara ın an ya an anma ·ta ve u u- sveç ueınır ma en er nııntıı a ı olan ~ . . 

rlet. Burada harp çok çetin olmuş: Ameıikdda obtıilllü Fin atayfan. inç çok samimi bir ha\•n içinde CP.· tıst bıt f ,_. h • t t f d n tnt .. Gul .. 1,. i 1 i d • ıı cevabının 31 agu to tar hlı ılk 
l k n • . . a • nra uır e\e ara ın a ~' cm ) ai\.ın ne . er e§me rt e.1 lt 1 t ki f ·ı d ~· 1 Al 
ur. Ru lar knra,•a asker çı arınc Nevı;ork, (Radyo) - Finlerle A- reyan etmış, ve netıcede maçı GOr · '·c°k t 1 te. krf 1 kted"r kork kt a AI n d i ayan e ı ı ı e cgı . m n ~ -

F'"nlandiyahlar h
0

er tarafa mayin dol-.merikal;lardnn mfirekkep olmak Uzere büzler Yurdu takımı 2-3 kaı:anmıştır ı ~· yap~~as~nı b" \ ~~ ~~e ~~ nas .. ~6, abıru ~~ ~·t e~/ sa
1
- kerleri Po on:ı; aıa girdikten on a Yll 

d rmuşlar, gemileri batırmışlar, son-
1 
burada bir kaç gönilllti alayı te-=ekkill Maçı vilavet antrenörü Bay Aliledtlin v 'ın er ahbı abr 

1
1Ye k' 

11
1ç ır zdn~ duii-ıuı ıdçın • ui gb n şdı et ed m.uk taç ok- pılnn 2 eylül tarihli teklif ile aluka -

. . .1 . 1 d. '"' . • . . . >ogucu gaz om a nrı u anma ıg•nı o emır ura an e arı e me • d ld ğ h b k 
~ ş~hrı yakarak gerı çekıkmış er

1 
ır: ec~eceği ve bu alayların. t veç yoliyJe çok güzel ıdare etmıştır. ve b6yle gavri insani bir tedbire mO· tedir. aHr o

1 
u udza nk ınAıl yarntbm~ tırk •• 

•'!nyınler patlavınca Rus U\'Vet erı Fınlandiyaya geçerek harbe i~tirak e- 0000 • . • , 1 .... d (R d u a a e er e , man eı az ı -
·. . b. ı .. ,.ncaat etmeğı düs!lnıtıedlğini bıldır - ...... n ra, 8 a yo) - Berlin mc- b d 1 1 . k ki 9 ln h\•olmuş şehır mukabıl ır tnar- decekleri söyleniyor Gönüllüler ara- n_ erfı"n· / ",· tanbul h av .. '"" k . .. hafiı· S t . k d ta ı, e ı erı ) o tme e, 193 a -' d · "'.> rı ., me tedır. ı, övyet ecavilzil arıısın a ye v ~t b h h k'k ı: . 

tuzla gerJ alınmış Rus onanması sında tavyareciler de Yardır . b" gu:s os u ranının e a a ı awnı 
ı. ' • • r 1 • nı ır manevrava ba~latnıştır Rucı l • 1 h 
f\aradan askerini toplıyamamıştır. Amerika Ktztlhaçı s e ,- i! r.erı * t hl"k . l : . ~ ·. l g zlıyemez. Alman>n, ıcr 11e pn ası-

Hel inki radrosu, evlerini tahliye ı,.evvoı~ 3 ( n ch·o) - Bı"rle ı'k Ablu'Ka bugu·· n geı"Jtelreenı~n b~leıf ıçın ·Aıolmanya·ııle_ n- na olur a ol un, Polon) ayı boyun eğ-
. . . • · . lstanbul, 3 (Tele/onla) - Bcrlin- n ır e.şmesı zumu ı erı su- di t . l' E H H. 

edderken yerlere su dokmelermı ve Amerika halkının kızılhaç teşki - 1 tanbul arasınd:-ki havn seferleri, b ) d ri.ılmcktedir . .Maamafih, bu, Almah- 1 rme~e ~zmc .mı .ı .• • ge~ . ~rr ~~-
_önmek için bırakmalarını halka tav- lfttı, ~inUirtdiıayn on bin clo1ar gö-rı ) olcusuzluktan 1.d.ftnda bire intliril- aş a ) yanın bir sulh için son Omibi ve mn- er m. za ·e~e) e gırı me ı c ~ ı, 

ti ye etmekte, bu usulün bombardı - dermışUr. Bufidan bn ka lıir çok tn mfştir. ne\'rn ıdır. miisavı şer~ı~ a~tında bunu he~ za -
manda yangın çıkmamasına yarı - ecza ve e.n·ar hnstnneler vo}a "tkn- -Baı~arafı tinci sahifede- B d k. k .... • . man yapabılırdı. Fak t o harbı t r-,, ~ . . ura a ı anaata göre, F ınlandı - . t · 
l'a~ağını bildirmektedir. rılmı br. ningrn_d askeri mıntakası kıtaatı Heri Almah) a. tııblntıyle gıda madde ı ~·n ynnın i tilisından, Ribentropla yapı- cıh e_tı_ ......... =--............... - ................................ ~ 
ANLAŞMA IMKANSIZ : Ruslar hayrette harekatına devam etmişlerdir. l\lur- hn~ ~adde alarn.ı.)·~caktır. Bu, harbrn lan anlaşma esna ında Almanya ha- r · ' d. .o • • 
Paris, 3 ( A.A) _ Sovyetler ittiha· Amsterdam, 3 (Radyo) - Telgraf 'llansk istikametinde Sov~·et kıtaatı yenı .hır mcrhalcsıdır.> berdar edilmiştir. r tn ·an l Y O ı C ... mıyett 

dının Finl&mdiya hükOmetine karşı gazetesi, Finlerin mukavemetine kar· Finlandiya kıtaları cüziltamlarını ta- Bır :vm°'Vcç vapuru battı: Londra, S (Radyo) - Amsteraam- ak V lma mürac "Jat r tti 
olan vaziyetine dair Parise gelen hn- şı Rusların mütehayyir bulundukları- kip etmekte ve bu cilziltatnlar Pahn- Parıs, 3 (Radyo) - Artorıks ndın- dan blldiriyor:: - Baştarafı ı 1·11ei ahifed -
~etler bir anlaşma yapılması husu - nı ve Kareli ile Lagoda ha valisinde nodan, Petchengo, Oukhta, Popolo, ı ki Norveç vapurunun, İskoçya 88 Sovyetlerin ilk taarruzunda Al _ leceğini t)) lemiştlr . 
aunda dOn bazı diplomasi mahfillc- yaptıkları mUteaddid tanrruzlara rağ- Prosozero ve Petrovod k i tikametin- hi~lerinde torpile çarparak ba~tı~ı. ': mani ar Moskovada kun·etıi bi~ pro- Londra, 3 (Radyo) - Ulu lnr 808-

rinde hen Uz mevcut bulu han ümidle- men bir karış bile ilerliyetnediklerini de gerilemektedirler. Sov~ et kıtnlnrı nıürettebnı' .. .mın kurtarıldığı bıldırılı- testoda blunmuşlar, fakat Stnlin bu- yetesi konsc) i, cumnrte i gU il , e 
l'i ae azaltmıŞtır. yazıyor. hududun garbında 80-35 kilometre or. . . na cevap vermemiştir. Son vaziyet . n nmble de gelecek paznrte i gunti • p-

ıt Olü var: FinltJ.ndiya boyun cf}miyecek llerleıhişlerclir. Carelie berzahında 48 8aatta S Alman tahtelbahtrı Hitlerle arkadaşları ara ında ciddi (anarak, Rus - ~ın ihtilafım tetk e-
ovyet tayyarelerinin diln Helsin- Stokliolm, S (Radyo) - Finliin - kıtaatı~ız Unr~aa, Tarpil~, Lansil- battnldı münakaşalara yol açmıştır. Voh Bro decekt·r. 

ki ilzerinde yapmış oldukları cevelAn diya başvekili De» tor Rastiki, hugilı ta, AhıJa~vi • Kırk o ve Kıvandapo ~nri_s,. 3 (Radyo) - F~a~sız Iı.arp çiç bile Rlbentropun siyasetini ten- FinUind yn hOkOm ti, bu teehhür-
lnünasebotiyle bir bombardıman tay ecnebi matbuat mOmessillerini tnbul knsabalarıylc Rajvolar köyünü Raj- 1: mılerının batırdıkları 1kı Alman kide başlamıştır. Bilhaıısa amirallık den müteessirdir. 
~ nresinden atılan bir bömba Helsin- eaere'K beyanatta bulunmuş ve Finlan- vola i tv.- yoııunu, Finli\ndiyn gölü ke- d ııizaltı gemi intlen başka, bugtin Alman donahmasıan arbk aBltJğı~ 
k: varoşlarından birinde bir sığına- diyanın, hiçbir zaman esareti kabul et- ııarında"ki Palkola kasabasını işgal de sll~hlanmış bir balıkçı gemisi ni- da kapanmakta olduğunu ileri sür
ğa düşerek 21 kişinin ölümüne ve 31 mlyeceğini, Ffn miJletinin, ~onuna lrn- etmişlerdir. Havanın mU aitsizliği yü 17er hır Alman tahtelb~lliirini bahr- milştilr. 
kişinin yaralanmasına sebebiyet ver- dar harp edeceğini ve dUşmana boyun zilnden hiçbir tayyare hareketi ol - mıştır. Rus istilası, Alma nordu unu, do· 

Doktor 

P.1. Şevki Uğur 
?niı oldu{:u tasrih edilmektedir. eğmiyeceğini söylemiştir. mamıştır. Batırılan ve yaka!a:nan Alman nanmasını v nihayet halkını çok 

chirler tahliye edüiyor: Hava harbi F in maretalının beyanatı: vapurları .. düşilndiirmektedir. Bir:nci sınıf dahili has· 
tahklar mUteha~sısı Helsinki, 3 (A.A.) - Firllandiya . Stokholm, 8 (Radyo) - Vloşos· Paris, 3 (Radyo) -Finliindiya or Londra, S (Radyo) - 9,5? ton~uk K J • k • 

L>h· l . h 1· • kıt l kil ğ d cıvarında bugUn şiddetli bir hava Jiarb· el usu başkumandanı mareşal ?tfan- Alman Batusa vapuru, cenubı Afrıka ar aa enı zae l &er· fzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 3286 

~" ıt erı a. a ısı uy ere ~ me e a- . . h"ll · d b t ı JJ k t 
. . . . k h. vukua gelmış ve Fın tavvareler i ıki nerhaym · Fin milletinin herşey' a ı erın e a ırı mıştır. -ınva on - e · • • h d ·ıd· 

"1 t edıl~ı8tır. Zıra Rudslar açı şe. ır- Rus tayyaresini dllşOrmÜ~tür K~~r ~·apamıy~cagvını sfü·lemişti'r rolü yapan tayyareler, \•apura derhal S rı tnayın tm a e l l 
ri istıs~sız bombar ıman etmekte . ~ · " • · h.l ü o d · · • i t · ı • t . .. . mıntakasında bır Rus tavyaresi beyll7. refinden hiçbir zaman feclakirlık yn a ı ss ne onmesım şaret e mış er ıs anbul, 8 (Telefonla) - Kara· 

Hastalarını sabahtan itibaren 
\"' ahalıye mitralyoz ateşı açmaktadır. k k F ' · ' · · ·· ttebat b k b 1 tın• k • d · d ı i d .. ve gece vakti kabul Te muayene 1-I .. • bayrak çe ·ere ın topraklarına inmi pamıyacağın ısöylemiştir. ınure unu a u e ıyere 'a- enız e ğne ada c varın a gorUlen 
alkın m"nevf~ atı mükemmel dır. Mo- ı· ru batırmp•J d Ta •arelerden b ·r se · · · hh d ·ı . t• eder. 

lotof ile ltusıfn~nin sözde halk hükQ- ır. Berlin, 3 (A.A.) -llelsinkidcn nlı· nu tel . Y 
8 '!° ır. . Y ı rserı mayın ım a e ı mış ır. ..__lıliiıi..,-.._ .... .....,_....,._ , __ •• 

. . Bir Sovyet hava alayı irtıha edildi: h b I .. R F" IA a· alınan ız ilzerıne mürettebatın kur-
tnetı arasUıda akteaılen anlaşma h!IA H l . k" 3 (R d ) - F" 1:- . nan a er.e~e gore usya - ın n ı ~arılması için tahlisiye gemileri gön- • • 
hır yapmneık telftkki edilmektedir e sın ı, a yo ın andıya ya ceplte!ınıh başlıca kısmında ı'tiln • ·1 . t• YENi SiNEMA 

N .k ı d leri tah • dild·· . hlar bugiln iki 'Rus tayyaresini in - muharebe faali)-eti azalmıştır. Yalnız ıerı mış ır. 
t e ma tn rıp e ı. 1:. b t · J a· T " 1 Londra 8 (Rad'-"O) Egelbek Lo d 3 , A A ) R6 ·t A · fi meae mec ur e mış er ırı ay" are er dün sabah Sovyet tayyareleri askeri ' " -

l!ı b n ra, 1 ~ h.ab.erler"' g'~ erF. Jl~· - sağlam olarak Finlerin eline geçmi~- müesseseleri ,·etıiden bombardıman 11t ... Alman ''apuru ile bir balıkçı gemisi ya 
uraya ge en ~ ore ın "n- . A . . · · k lanmıştır 

d)ahlann Salnijervl nikel madenleri- br. y~ı~a. bır Sovyet tayyare~ı de mitlerdir. HUkömet rnakamntı şehrin a M . • • . 
tıi tahrip ettikler'n. bildirmektedir mecburı ınış yapmış, milrettebat esir biltün sivillerden tahliyesini emretmiş- _aımıc çarpan bır vapur lk 

• ı ı . edilmistir. tir Bn~wekil B R ·t· 'l h .. ktl t Parıs, 3 (Radyo) - Transatlant 
Fın mukabil taarruzları · s • ~ · ) 1 ı e u me er- f •t F . · ·i 
Helsinki, 3 (A.A.) - Lagoda gö- Gun~ta civarında bir SoYyethava kanı meçhul bir semte mütev<?ccihen irke ın~~ı • lorıdn vapuru. bır ~~!ı; 

lıınun şimal kısmında Suojaervi ya - a l ayı ımli!i edilffif~tir. Ffn!Andiyn - payitahttan ayrılmışlardır. Zannolun- :e çatp _ş,.) aralı ~l~rak bır Fr . 
kı d dOtt 'da tli "' bel lılarıtı tanklara karşı kullanflıkları dugunrt göre hükumet merkezi Vasaya lımanına ıltıca etmıştır. 2 yaralı -v nr-
nın a şı e rnuunre er ce- t 1 k tik t• hr 

l' yan etmiştir. Finlandiya kıtalnrı Rus op ar ço m emme! ve ffiOesQirdir. nnldedilmiş ır. Kordiplotnntik l-Iel in· · • . • ..__..,,el 
hu n şiddeti" 1 RUS T EBLIQI: ki ~·akınında küçilk bir şehre gitmeğe Betıhcı tahtellta1- i' de onna ı 

cumu un ı omasına ragmen M k ft (AA) • . D k 1 L-0ndra a (Radyö) Birkaç gUn 
l'tıevzilerlni muhafaza etmi ler ve mu- os ova, <> • - L~ningrnd davet edilmıştır. ün U cumanesi gU- ' -:- . 
lcab'l tao. uzlara ge,.m' 1 şd. n' askert mıntnkası başkumandtnthğı- nü Hcl inkide mühim Almanların Al- evvel Stanpul adındakı tngıltibl :.•: 

ı rr ")' ış er ır. vıger t bl" · · urunu batıra Alman tahte anırı •- ; 1 • nın e ığı: man vapurlnrıyle nnlfüne başlanmış- P n ' 
~rAftan 1uomans ar mıntakasındakı 2 K· ıJ 1 U il tngilir; harp gemileri tarafından ta -
l'?ı ,. "' l d d . m t ..,,_ dl R anun evve g n ırni'.fında Le- tı r. 

MOdUriyetl muhterem İzmir halkının arzu ve ricaları ilzerıne 

Sen,ni11 ilk Türk Filmi 

Allahın Cenneti' ni 
Bir kac gUn daha gösterilecektir. 

Yeni ildtıesi - iz mir' de ilb defa 
SAHRA ÇÖLÜ ... ESRAR DOLU .. 

Cl. • AYE'İ' MENBAI... CESARET KA YNAGI... 

Casus intikamı Uuareue er e e\a e mt:.11.te r. us z a 5 _ 1 kip edilerek imha oluntnu,tur. 
lnr bu tnınbkada bir çolt tank kay- f( "/ k • T / f S Londra, 3 (Ra dyo) _ Şimal deni-
betnıişlcrdJr. . U liJrpar Sıneması ı e e on 31 1 zinde bir tngiliı tdroylanı, bir AI- EBED! 

Drılacı harbı: Bugün 2 Film birden man tahtelbahirinin izini bulmuş ve 

AYRICA 

ŞEFİMİZ ATATÜRKÜN cumhurivetin onuncu yıldönUmtı 
münasebetiyle söyledikleri büyük nutuklarının a lı 

Kopenhra~, 3 (Ractyo) - Sovyel- üratle takibine girişerek attığı bom-
) r, Alnıanlann Ver ov:ı muhasRra .. J _ A R K A S Q K A K bnlarla Alman tal\telbahirini batır -
ında ynptıklnn gibi Jfol inki etrafın- tna~a muvaffak olmuştur. 

da t1a dalga harbine başlamışlardır. (LES PURITAIN) 
Alnıan usu!Onde harbeden Ruslar, Fin JEAN LOUlS - VIVIANE ROl\IANCE 
li nniy1e n.a~·o neşriyatı yapmaktadır- Tarafınôan temsil edilen filmde katlın dünyasının kanlı kıyafetini _ g{ı. 
lar. Sovyetlerin neşriyatı, güneş bn- nahların iç yüzO ... Tecrübesizlik neticesinde sönen bir ailenin feci Akı· 
tınca başlamaktadır. Helelnki istasyo- beti görUlecektir. 

tıu halka bir beyanname neşretmiş ve 2 - K A R A N G A 
hu n~riyata aldanmamalarını bildir-
ıtı · r LİLİ DAMITA 

ıı ır. .. .. . . . MOzikah - Yaryeteli - -RevillU bOyilk operet 
, Rus paraşutç ·lerırıın akım kcilan Ayrıca: Metro jurnal ve renkli miki 

tcşebbiisleri 1 Seanslar: Her gün Arkasoktık 14-17,30 \•e 21 de Karanga 16 ve 
liElsinki, 3 (Rndvo) - Rö\·terden: 19,SO da 

~. " ·c pa c ·+,.rıerirıdcn mQh'm b:r . .c~martesl Pazar saat 12,60 da Karantra ile ba~lnr 
~P b ü F. 1 ::ı d. h tl Fıatler Kültilı;,pnrk:ı duhuli.Y<" i dahil j 80-?.0-1 ı;-10 kuru .. tur , ug n m 11on ıya a arının ar- • p • • • 1 • • •• 

SEANSLAR: 12 - 2 - 5,30 - 9 da .• 

E L H A M R A Sinemaaında 
SES - RENK - ŞARKI - TUVALET - GE~ÇLl:K ve GÜZELLİK dolu senenin en bllyllk musiki resitılıt~tdı 

SEVİŞTiGiMiZ GÜNLER 
BÜTÜN RENKLi 

Yaratanlar: Jeanette Mac DONALD - 'f\EI,SON EDDl' 
SEANSLAR: 2-4,30-7- 9,30 da 



(SAHJF! ) 

Tank Mucidi 
Şimdi mefluç ve bir gözü 

(A. "ADOLt') 

T. 
1939 K. Tasarruf 

32,000 Lira 

l 
J'"Q iye p anı 

Mükafat 

4 Kanunevvel 1939 PAZARTESi 

en i Van ıJerz. 

k ör •Jaziyettedir KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 ikinci teşrin ta
rihlerinde çekilecektir. e ' ıı ·\·or. 

Durmadan ça:ışan kaşif, koltuğu 
ile içtimalara getirtiıi,·o; 

1914 de, zırhlı hücum arabalarım, leri, telsiz telgraf, yük,.ek frelwınslı 
yani ıimdiki tankların ilk ceddini vü ceryanlar üzerindeki me aisi, kur -
cu<la fetiren Fransız alimi j. L. Bre- şun ve mtirekkebatma dair mühim 
tonun, timdi yalnız beyni sağlam bı- araştırmaları. kurşun ve totya e:Sa lı 

rakan tam bir felç halinde bulunma- boyalar hakkındakı mukayese i tec
sına ratmen elin fennt araştırmaları- rübeleri ve nihayet 1914 umumi ha1·
na devam ettiğini Fransız gazeteleri bi bidayetinde dikenli +eı mnninlarını 
haber veriyorlar. geçmeğe muktedir zırhlı ,." silahlı 

j. L. Breton, enstitü aza ıdır ve bir otomobil keşfi üzerindeki me a • 
/flyavm Fransa ihtiralar ofi direktö- isiylo meşhurdur. 

1 ~RAM1YELER 
1 Adet 2000 2000 lira 
5 .. 1000 5000 .. 
8 " 509 400 .. 
16 .. 25) .. 

4000 • 
60 • 100 • 6000 • 
95 • 50 475J 

" 250 ,, 6250 ~ 

rüdür. Fakat bütün vücudu tutmaz Bu son ke!=:fi üzerine milli müda - 3 5 32000 
b~ hale ~elmişti~ Ellerine, kolları- faayı alikadar eden ke~ı~cr yük eki ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
na, bacak ve ayaklarına hakim ele - komisyonuna aza, 1916 da da gene T.1ş ~aı~k 'hı.rı 

b . 1 •• 'hd d'l mut ·lz .. a~m~ı:.:.ı;:.;a~~::.:.;n:.:.:.::.:_..:.::....:;~~;.:._....;......;,.;;;~;.;._--------~-iildir. Sol ~özil kör olmuştur. Yalnız u ış er ıçın ı n e ı en el}at ı- - _ • 

beyni iıliyor ve dudakarını kımılda- ğa tayin edilmiştir . - lzm1r o ıı1an ce ırge müdür. Ü· 
tabiliyor. 1917 de bu miı teşnrlık ı · .... ı se · .. • 

Breton bu halinde çalışmak imkli- beplcrle liiğvedilince ayn· t\!c:ki atın ğunJen: 
nını kendisini cmakin'eden adam ha- başında mil te ' r um anını ta<1ımak- K k 

11 
ı 

1 ' ' w • • aç o c Uh n ınr 
line ~etirmek suretiyle bulmuştur. qızın kalmagı knbul etın· t.r. l\Jüta- nan b .. em lı 

2 
:l 

Laboratuvarında kendisi için husu- rekecle teskilfıtın •fenni ve ınni ~ - , a çı ar 
•i bir koltuk ve etrafına kendi icadı raştırmalnr ve ihtirnlar ilmi ofis'> o- knt teminatı 42 hı 
bil" alet yaptırmıştır. Bununla i tedi - !unca da gC'Jıe iş bn ında bırakılanık şam~a gunu • t n 

d "h · ı b f' · d' kto"r ı t Tenı nntı mU\ kk t tini başkasının yar ımına ı tıyacı o.- u o ı ın ırc u o mus ur. . . bulunm. ı 
11 

ım 
1

• 

makaızın yapabilmektedir. 1920 de Fran ız fen akadcrnı,ı a- miı<lurluV"une mtlrac 
Dudaklariyle hareket ettirdiği mi- zalığına seçilmiştir. .:.:.:.:~.:..:.:~~..:.:.;.;;;.:,.;,;..:.;,;,:.~;,:;_~.;._-.....;..;.,;._ __ / ________ _ 

ni mini bir maniveı1 birden yirmiye :·. Dev .. et Limanları is etme umum 
•adar numaralanmış bir diski elek - Fransız hiikı'.imeti l 939 harbinde 

trik kuvvetiyle harekete getirmekte- de onun ilminden istifadeye liizum Mü .... ÜT /iıuiinden: 
dir. Bu diskteki her numara alimin görmüşt'ir. Milli müdafaa~·ı alfıkacbr 
latediği bir harekete tekabul etmek- eden fenni nıe elelC'l .. 'l kcınu"ulmn ı 

tedir: Okuduğu kitabın avfa ının sıra •nda onun dn koturum koltufrn 
çevrilme i, telefonun ağzı hiza ına ile içtimalara gctirildigi olmaktadır. 

relmesi, yanındaki pençerenin a -ı -
çılması, karşı ındaki karatahtavn İS- O Q K T Q R 
tedij'i projelerj çizebilme i, oturdu-

t.u koltuğ~, arzu etti~i me~·li vrrme- F U "f Naim Bayr ık tar 
ıı veya saga sola çevırmesı, rnd~ oda 
ittedifi i:stasyonu bulmaqı, hnttü ye -
mek yeyip su içebilmesi ilah ... 

Efrefpafa hastanesi Cildiye ve 
efrenciye mütehassısı 

Hastalarını her giln muayene
hanesinde öğleden sonra saat lö 

de kabul eder. 

jules Louis Breton, 1872 de do;. 
muı olduğUJla göre, şimdi 67 yaşında 
bulunmaktadır. Fen aleminde bılha -
aa (X) ıuaları ve radyografi ampul -

(3 ncil Beyler) Şamh sokak 
No. 8 

q pmrük Muhafaza gen .J komutan. 
lığı lstanbul levazım amir :iği satın 

alma komisyonundan: 
Miktarı cinsi muhammen fiya. İlk teminatı l:k 'itmenin 

4000 

846 

takım yazlık 

elbise 
c c c 

Lira Kr. Lira lü. gunü uat . ekli 
2'2000 00 1650 00 22 12 939 lü kapalı zarf 

cuma 
4653 00 350 00 c c l G açık ek iltme 

cumn 
1 - Gümrük rnuhnfnza kıtaatı ihth acı için ) ukarıda gö terilen 

iki kalem Ja !ık eilı" C' ek iltmeye çıkarılmıstır. 
2 - Numune \e ş~rtnıımeleri komi yondaclır. Goriılel.ıilir. 
3 - istekliler kapnlı zın fln i,. tirak edeceklerin 2 00 ııayılı knnunıın 

otuz ikinci maddesin{. göre hazırlısacnklnrı zarflarını bir ?.at 
evveline kadar komi yona vermeleri ve nçık ek iltmeye gire
ceklerin ılk tPm'nnt makbuzları kanuni ,.e ikaları ile birJilct~ 
Galata rıhtım cnddı;-si Yeli Alemdar han ikinci kattaki kom; yo-
na gelmeleri 4 14 1 9911 4408 

San'atkar aranıyor 
Devlet Demiryolları unıum 
müdürlüğünden: 

lzmirdeki motörlü 'agon drposunda çalrntırılmak üzere birinci sınıf 
atr freıeci ve her türUi takım imalinde ve bil mc inde ihti · ı olan bir ta
kımcı ile 10 tesvb eci alınacaktır. İmtihanda birinci mıf i çi derece inde 
muvaffakıyet gö terenler tavzif edilecektir. l\lüracaatlar Ankaracla zat 
itleri müdürlüğüne dilekçe ile yapılacaktır. imtihan günu ile imtihan 
edilecekler bilahare dilekçelerindeki adre e bildirilecektir. Dilkçelcre bon-
aervlslerin ilişik olma ı lazımdır. 30 2 4 4361 6097 

Ulus. Son Telgrr.f ve Anadolu gaz teleri ile 1 12 939 tarlhinde bil
münakasa satın rılınac .,ı ilan edilmi olan \e muhammen bedeli 176."iO 
liradan :b:ıret bulunan 58:; .M3. meşe azman gorulen Hlzum uzerine yiııe 
·apalı zarf usulü ile ve 20 l 2 939 çarsamba gunu aat on beşte Sirkecide 

dokuzuncu ~şletme binusında sntın alınacaktır. 
Muvakkat teminat 1323.75 liradır. isteklilerin a) ni gün saat. on 

dörde kadar kanunun tarif eWği şekildeki kapalı zarflarını komisyona 
nrmeler i lazımdır. 

Şartnameler parasız olaraR komisyondan ,•eritmektedir. 
4 (i 8 10 9887 4391 

Umumi mağazalar Türk anonim 
şirketinden: 

Kiralık depola r aranıyor 
Şeliir dahilinde veya haricinde büyük deposu olup ta kiralamak isti-

7eııler posta kutusu 98 numaraya mektupla müracaatları veya 4142 nu-
mar&f& telef on etmelert 30 1 4 436 

Dikili belediyesinde-: 
- 1500 lira muhamiııen bedelli Dikili knaabr · 1 • ır h•ri•acıını ı Ln
zimi açık eksil~ye çıkarılmıştır. Ş_art. aı:cı ".r ,.e tef r~ ıatı •1•11 ,-cıe .n~
fia mUdGrlUğünde ve Ankarada nafıa vek letı yapı \'e ıma: ! . ·ı r . .::1•

jinde görülebilir. İhale 15-12-939 cuma güniı " t 14 te Dıkılı o ledıye
a inde vapılacaktır. 1steklilerin müracaa ' rı ilan olunur. 

~ 1 4 7 10 438~ 

T. C. Zira 
KURULUŞ TA RIHt 18 q 

Sermayesi: 100 ,000 ,OOD T Y 

ve ajan adedi 262 

ı 2 70 l'ı a 50 ku
n bir . : at ev\ c-li-

liratıı ~.ıb. 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28800 l'.ra ikr ınıye verecek 
Ziraat Lankn ındn kumb ralı ,. c ıhbar ız t rruf hesaplarında eıı 

az 50 lirası L lunanln n nede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana a-öre ıkrami> c dngıtılacaktır: 

4 Adet ı,oov Liralık 4,000 lira 
4 c 'c 600 • 2,000 c 
4 c • 250 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 6,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c S,200 c 
DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşa_kt 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fnzlasiyle verilecektır. 
Kur'alar senede dort defa, 1 eyhll, 1 birinci kanun, 1 mart ve 1 ha

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANİYE 
SİRKECl'de 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eıki otelcili 

B. Ömer L;·tfi Bengü 
dir 44. Senelik tecrübeli idaresiyle bütün müıterilerine ltendisini 

• ıcvdirmiıtir .. . 
OtelJ_.r·nde misafir k ... bnlar evlerind ki rahatı bulurlar .. lstanbulda 

İ>ütün Ege ve İzmirl'! b• ote 'f' ı .. buluıurlar .. 
Husu :yelleri çok o _u ot_!,erin fyatlnrı da rekabet kabul etmi· 

yecek dereced - uru J t. 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
mu mmalnrı 

BAYLA~ 

çin palto, p rd ü ve iyi elbi e 
ve bay nlar için a ır mantoları 

İ R4Hilı 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

Eksir ahap 
8<'.s,ır memelerini gi
derir. Kuvveti, erkek-
/iği, istihayı arttır r 

E./C' IESTER> vap. 11 son tet 
rind bcıkl Phor. 

«rXl\lf TSTER vap. Sonteşrin ik 
Ci nı fındn bekleıı"yor. 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için 
«Dl'.TA> 1\Iot. 18 son teşrine do 

ru bekleniyor. 
•KASSA> mot. llk kanun başlan 

cında bek eniyor. 
cTISZA > mot. llk kanun başlan 

"'ıcıı d bekleniyor. 
Servic Maritime Roumain Bucare 

Köstence Kalas ve Tuna limanla 
için. 

Bukure ti vapuru 24-11-939 
beldeni) or. 

Soc· tc C'omn rc'ale Bulgare De 
• • ·oati 1 A l"apeur - Varna 

Y rnn> vapuru 28 sonteşrinde be 
len·, or. 

H ifa, 1 kenderiye ve Port S 
için mal a'acaktır. 

Rodos, İsk nderiye ve Hayfa içi 
\', ı a v. puru 30 ikincitecı.rind 

beki niyor. 

Ynpurlnrın ıs·m ve tarihleri 'na 
kındn hiç bir taahhüd alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Olıvier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
A tatclrk cadde · Rees binası 
T 1. 2443 

Londra ve Livcrpol hatları içi 
pi~ a anın ihtiyacına göre va9url1l 
mız "fer ynrıncnkla:-dır. 

• • SAYIN OKUYUCULAR DIKKA T !.. 
........ m'Jl .......... ..:~--

M illi p Ya go bay "/iği 
Et;n1an kitap evi 

Milli piyangr, bilctierinizi (Etiman kitap 
evinden alınız!) 

Hükumet caddesi No. 50-52 -
......................... il .................. 1111111 •• il. il. 1 •••••• 11111. 11111 •• • • • ........ ~ .. ~ .......... ..... . 

Y lt a ı bileti 1 d . a1 lmrık ad r. ~ n d de1 tedarık edınız. 

MÜCELLİT 

Ali Rız Evcim 
Jzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cıld, güzel, saglam olarak ve san'at icaplanna 
ıı:ore yapılır. 

Bankalara mahsus siritli ve vidalı defter ve dosyalan 
anccak mücellıt til.I ~RİZA müessesesinde yapılmaktadır 

Siuarİ$ Ü:? ~ine lüks albümler yapılır. 
Mü,.qse C'nİn iarı ı:ıaQ-1 mlık güzellik ve 11ürattır. 

Mensucatı 
T. A. Sirke tinin hal kapı nar kumaş f abrikaa 

Tarafından mevsim <lolayisiyle yeni çıkardığı kumaılar 

SAGLAM ZARi F 
VE UCUZDUR 

.. -

Yeni yaptıracağınız elbiıeler için bu mamulatı tercih edin 

•!.S A T 1 Ş Y E R L E R ı:m 
B

0

rinci kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

·--- Ankarapalas 
Lokanta ve Pastahanesi 



Sahi•l •• Baımaharrhl 
HAYDAR R'OSTtl' ÖKTBll 
Umumf Me_Jriyat Mldlrl 

,,. HAMDİ NUZlIET ÇANCA_R_ 
Al»one t Senelifi 1400 lamq 
Şartlan Altı aylıfı 800 karuı 

Yabancı memleketler için 27 liradır 
iDARE ANE: lkmci Beyler aokak. lzmir 

Tlf. 2776 Tis. (ANADOLU-bmir) P. btaaa 405 
(ANADOLU) Mat .. uında .. aılmıtbr. tea1r· 

Rusya Ve Alm.anva'nın Miişteı·ek P a 
Hindistandan bir harek t yapacak ar. 
ıY , F·nıin iy dan lk nlara - c 

iddialara bakılırsa, Rusya ve Almanya arasındaki anlaş- Tu·· w·· n oı·yasası 
İna geniştir, harek~tleri bu anlaşmaya dayanmaktadır a 

RUSYA. Sift1DI ESKi .TOPRAKLA· 
RINI iSTiRDAT EDIYORMUSI 

Bundan sonra, Balkanlara dönecekmiş, planda 
Besarabva da v rmış. Hindist .. 1ndan da 

tazyik ya_oılacakmış ! 

Rus - Fin ihtila · 
fına 11 ·r bak1ş 

H mdi Nüzhet ÇA ÇAR 
S~et. Fmland'ya mibellih ihti 

lafının .b tün y da ........... 
ve blhaaaa 

üphea'z 
iy set' n 'n büttin dGn 

y da hayal sukutudur 
Hep· iz ha ırlar z ki Sovyet Rua 

1 

ya bu aon h .. 'aelere kadar dünyada V Ri!te trop 

~ir1 sul~ ha~ari.i va71'y~~ind; idi. Mil- Londra 4 (Radvo) - Vaşi:ıon m:alahatgUzan ile yapbğı bir 
bet ~d I' . h u I' ••-:.•;;.. Taymi End H ld gazetesinin bir nuşmayı neşretmektedir. 
ak 1 

• m ~~ araret 1 mu 1 muhabiri. Almanyanın Vaşington - Devamı 5 i1ICi ıalıifede -
Sovyet Ruaya dı. Daha diine kadar _ 

küçük ve zayf devletlere va~i olan şı·mdı· de lsveç mı·? 
haks z taarnız1an en haldı bar sale-
yan ile en çok takbih etmit olanlar 

Sovyet Rusya devlet adam1an olmuı· Al ı ' b • 
tu. Jtalya hiç HMpaiz Habefistana manya sveç e ır 
çullandıi• zaman bütün beferiyet a. ' 
leminde bat söatenn haldı infial ve t d• 
galeyanın en ,·ddetli mUmeuilleri no a ver l 
araamda Rua doatlannuz da vardı. 
ltalya aleyhindeki ziert tedbirleri 
en fOk azunaamıt ve lna tedhirlerin 
tetdidmi herkeıten fazla latemit o
lanlar S-,.t murahhaalan olnnqtu. 

Japonlar Çinlilere aaldırchklan 
devlrlercle ... _,, fakat sayıl mn. 

Derhal lngiltere ile münasebatını kes· 
mesini istedi. Herşey, evvelce 

Moskova'da hazırlanmış 
letm en Ml,iik, en hararetli mtidafi· 
Jeri SovJ'ederdl. Çekoalorakyanm Londra. 4 (Radyo - İsveç hf1kft. lanması eeldfndeld hareket. Bitler htl-
arka .... dan ea fasla atlayanlar ve metinin tavassutu ile Moskovada ye- ktlmetinin İsveç aleyhine faali7et ve 
Miiaih konferamında demQkraaile _ niden Fin - Rus müzakerelerinin bat- - Deftml 3 Jlnc8 a&hifede -

rin sa.terdili "'111-. zilmi7etini en 

- Deftmı 3 UaeG aahifede -

" ngiltere ve Fransa 
ALMANYANIN MEMLEKETi. 
MIZDEN iTHAL EDEGEL. 
DICI BUTON MAHSULERI 

ALACAKLARDIR 
1:.Gadra, 4 (Raclyo) - T • 
~· Veklleti seel •kre 
B. Naman Menemeneioflu ile lql 
U. rlcall aruuaclaki mbakereler, 

Garp cephesinde 

HiJktimetin almıı olduğu ted6irj r, mma•:~f 
teairlerini derhal göstermiflir 

---------------~---ı 
Başvekilimiz 

Ankar.aya d'nd'IJ 
Zon111ldak, 4ı (Huauel) - BMVe

ldlimJz Doktor B.effk Sqdam, bUdn 
de tetkiklerine d&vam et;mif. amele 
hastahanesini pzmif, partide hana 
ifletme mildflrleriııin de iftirak ettik
leri bir toplantı1a riyuet e1lem1t ve 
Gğleden senra vit4Yet makamında 
vil&yet itleri ile metrul o~Uftm'· 

Başvekilimiz, mflteakıbeıı 1aı>blı 

- Dmımı 6 inci salıi/«18 -

* lngiltere Kr..11ılı 
Çeplaevl ai~~·t için 

Frtm•olf..• ~iJMU.H:'" 

ı..a-. balı Jorj 
Parla, 4 (Radyo) - ~e knh 

altıncı jorj, bUdn Parise' •eldi. J[ra .. 
1ın retakatinde, fqfliz karaw&Jmıda 
vaJfe •lmıt elan brdetf Dfik- D6 
Gloçuter bulunmaktadır. K.ı. Pl'P 
•Phubıi ziyaret ve ukarltdal tef· 
tit edecektir. 

JIUktlmdarm, btr'D; dD Fnıa-.
da kalaeatı 1G1leni7or. 

Fiatler nor 
Sabşlar iy 

Müstahsil seviniyor. 
nün büyük bir 

Rus-

====~:: Bir tayyarenin bombasıoın muvaf· 
•111~:-..::·ı;:;ı;...... " fakiy~ti ve lngilizlerio neıaketi tarwuıd• mımtamı ,.anıta _.lflJ'l 
Fraua, TUrk17enln Alm-yaya Parla. 4 (RacbrQ) - Garp cephe-lfif tayyarel rine a ttlr. Bu tanare- teldhaMıe .,. uıl • 
raç Hesel.t'li Wltb ,.h91lfm ıinde Kayde del• bir h&diae: elma- ler, Be~ika Uatand• uçarak; çok tutmak ~~:·f.AlfWli.,,... 

fi~iiiiiıllli----· .._ __ _.iıiiiıı_-..:mıttn'• Ytabe 1..U,..._ ...._..JEt- - O.-.- 3 DOi kblf..a - Son .-... ~---·· 


