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vam adiyor C ·· ·· h ı· • h ı· d F 
Adana, 28 (Hususi) - Dahiliye Uma gUDU, ~rp meC iSi a 10 C CVe 

Vekili B. Faik Öztrak dün Adanada k } " d b• • • kd d kt• 
muhtelif tetkiklerle meşgul olmuş, a a e ır ıçtıma a e ece ır 

Molotof, Finlaadiya hükumetinin notasına şiddetle 
mukabelede bulundu ve Rusya - Finlandiya mua

hede/erinin mülga olduğunu bildirdi 
Moskova, 28 (Radyo) -Baltık fi

losu amirnlı Tırpiç, donanma men
suplarının izinlerini kaldırmış ve i
zinli olan ların 24 saat içinde vazife
leri başına dönmelerini ernretmi;ıtir. 
Sovyet hava kuvvetleri, Leningrad ci
varında manevralara devam etmek
tedir. Bu manevralara ağ1r bombar
aımnn ve avcı tayyareleri iştirak ey
emiştir. 

Helsinki, 28 (Radyo) - Finlandi
ya hariciye nezaretine mensup Hel
singen Bavoman gazetesi, Sovyetle
ı·in Pravda gazete.sinin Finlandiya 
başvekili hakkındaki neşriyatını bir 
tenkid mahiyetinden pek ileri. bul -
duğunu, fakat her türlü tedbirlere 
rağmen Finlandiyanın yolundan dön- Rua orduaun dan bir 1rrup . 
miyeceğini yazmaktadır. · f d h" b' t 

.zeteleri, Sovyet _ Finlindiya gergin- reddettiklerini yazıyor. ateşi açılmamıştır. Halbuki Sovyet-

vali, komutan, parti başkanı ve beledi
ye reisini ziyaret etmiştir . Ve bu zi
yaretler iade olunmuştur. Vekil, A
danadaki orta tedrisat müesseselerini 
gezen!k talebe ile meşgul olmuş, Sey
han vilaeveti kaymakamlarının vaptık 
ları topİantıya riya!let etmiş; idari 
meseleler üzerinde kendileri ile gö -
rilşmilş ve başarılar dilemiştir. 

Saat yirmide Seyhan parti N!isliği 
tarafından vekil şerefine bir ziyafet 
verilmiştir. 

Diln muallimler birliğinin Halk
evinde terfip ettiği toplantıda bulu
nan vekil, munllimlere hitaben bir nu
ttık irad ederek istibdad devri ile cum
hurivet devri muallimliği arasmd:ı 
bir mukaye111e yapmış, eskisinin tehli
kelerini anlatmış, fakat buna rağmen 
o vakit muallimlerin. talebelerini hür
riyet aşkıyle yetiştirdiklerini, kendi
sinin de e~ki bir muallim olduğunu, 
şimdi muallimlik mesaisi daha kolay 
bir şekil aldığını söylemiş ve vatanı 
şenlendirmek için muallimlerin sarfet
tikleri mesainin çok şerefli ve zevkli 
olduğunu anlatmış, kendilerine mu
vaffakıyetler dilemiştir. 

Adana, 28 (Radyo) - Belediye 
- De•amı 3 üncü sahifede -

Londra, 28 (Radyo) _İngiliz ga- yanaşmadıkları gibi müdahaleY.i de 1 dır. Finlandıya tara ın an ıç ır op 

Sovyet mahfilleri, Finlandiyada - -Devamı 3 ncü aahif ede -
li~~n rnO~llih bir~tilafamUnc~ kibak~ven~elmadenleribakımın- -~~~~~~~~~~~-~~-~-~-----~~~ 
olmıyacağını Umid etmektedirler. Bu dan Sovyetlerin ehemmiyetle aJaka- 1 •it k ı 
gazeteler, .Kremlinin emirlerini mil- dar bulunduklarını bildirmekt«lir - ngı ere ra 1 
nakaşasız kabul eden Sovyet halkı- ._. 
na Sovyet kudretinin gö;:;terilmesi ar- le~Ioskova, 28 (Radyo) - Finlan-
zusivle harek~t edildiğini yazıyor 
ve s·ovvetlerin, Finlandiyayı sinirlen- diya notası hakkında Sovyet Rusya 

• salilhiyetli makamları hiçbir şey 
dirmek istediğini kaydediyorlar. söylememektedirler. Finlandiya no-

Deyli Telgraf, Rusyanın bu işte dd k 
Almanyadan yardım istediği, hatta tasında, Sovyetlerin budu a i or -
Almanların, mütemadiyen Finlandi- dularını geri çektikleri takdirde Fin
ya vapurlarını batırmalannın bun- Iandiya ordusunun 16 kilometre içe
dan ileri geldiğini, Almanların bu rj çekileceği bildirilmiştir. 

llclsinki, 28 (A.A.) - Finlandiya 
mb ~sel~dıı Sovyetlern ~a~~~~~~~~ kabinesi yapmış olduğu müzakerele-

u un u arının açı ça goru g rin sonunda Sovyet notasına karşı 
vazıyo~. hazırlamış olduğu cevabı neşretmi~-

J?~Ylı .Her.al.d .da 1\fosko-ya gazete- tir. Bu cevapta son zamanlarda cere
.ermı~ şırndıkı lısanının, bır sene ev- yan etmiş olan müzakereler esnasın
vel Avusturya, altı ay evvel Çe~oslo- da Finlandiya hükumetinin kendi 
':akya ve daha .son~a P~lonya ışg~ - noktai nazarını bildirmiş olduğu te
lınd~~. e.vv~l z%1~~erın agzından dın- barüz ettirilmektedir. Finliindiya ta
lend~g_ı.nı, la : · . . rafından hiçbir tahrik yapılmamış ol-

Nıyor. Kronı~l ~azetesı de bır as- duğu ehemmiyetle işaret olunmakta
keri harekete ıhtımal vermemekte-
dir. Bu gazete diyor ki: --------------

cFinlandivanın, Rusyada bir hü - Lebrun 
cumda bulunacağını kabul etmek, 
Monakonun Parise hücumu demek- D f d • ·ı k f 

bir nutukla dün öğleden Veciz 
evvel parlamentoları açtı 

Franaız Pa.rli.mentoau 
Paris, 28 (Radyo) - 80 teşrini sa- caktır.• 

nide Fransız rnebusan meclisi, fevka- Roje dö Laplant gazetesinde 
lide içtimaa davet edilmiştir. Ayan başvekil, senato ve mecliste kahir 
meclisi de ayrıca toplantıya çağırıl- ekseriyeti temin edeceğini kaydedi
mıştır. yor. Gazeteler, Fransız demokrasi-

Fransız gazeteleri, bu toplantının sinin de ingiliz demokrasisi &"ibi ek· 
ehemmiyetini kaydederek kabinenin, seriyete VE' millete dayandığını yazı. 
mebusan meclisinden itimad istiye- yorlar. Silah altına ahnmıı olan me • 
ceğini ve hiç şüphesiz bu itimadı ala- buslar da bu toplantıya iştirak ede
cağını yazıyorlar. ceklerdir. cRomanın H!kim cubbest 

Pöti jurnal gazetesinde Piyoro di- öndilu fehvasınca asker mebuala-
yor ki: rın meclise askeri elbise ile gelmele-

c ;au meclis bir harp meclisi ola - rine müsaade olunmıyacaktır. 
----------~«>=>-~~---

Günün mes leleri 
- s Cli ~·-

Zeytinyağı ve pamuk ih
raca birlikle 

tir. Askeri harekat başlar~a bile bu- a a lVe l e OnUŞ U 
nu h aklı göstermek mümkün ola- Paris, 28 (A.A.) - Reisicumhur Yeni ve faydalı iki teşekkül kuruluyor. 
maz.> B. Lebrun dün başvekil Daladiye ile •tk fd 

Kopenhagda çıkan (Nasyonal Ti- ile uzun müddet görüşmüştür. Nazırlar l ictima yapı l 
dende) gazetesi, Finliindiya mesele- mecli. i çarşamba günü Eliza sarayın- Avrupa harbi dolayısiyle ~ah~ul- mize gelmiş olan İstanbul mıntaka ti-
sinde Sovyetlerin Almanyayı dai - da toplanmağa davet" edilmiştir. le.rimizin satışlarını ~3:ha iyi ve kolayı caret ~üdfirü .B. A Avni S~~man riya-
ma haberdar ettiklerini, fakat Al - -** bır tarzda yapmnk ıçın ihrncatçılnr set etmış ve \ ekalet teşkılatlandırma 
manların muslihane bir teşebbüse Deniz münakale"i birlikleri kurulmasına karar verildi- umum müdürlüğü şeflerinden B . . Nec

ği malumdur. Bu husu::;taki kanun çı- det te toplantıda bulunmuştur. 

Mani.Sada Torpil tehlikesinden durdu kıncıya kadar üzüm ve incir ihracat- Yeni teşkil olunacak zeytinyağı ve 
Belgrad, 28 (Radyo) _ Danimar- çıları birliği gibi şehrimizde zeytinya- pamuk ihracatçılar birlikleri hakkın· 

A tatür kün hey keli 
dikilecek 

kanın merkezi Kopenhag ile Baltık Jrıgil~ li~kiinuladal'ı . ğı ve pamuk. ihrac~~ılar~~ı bir ar~y!l dfi; B. A.vni SnJc;nn!1 f1:y~a~ı izahat ver-
denizinde Goriha limanı arasında Londra, 28 (Radyo) - Lordlar Ka-' dıgınd~u, kral açılma nutkunu ırad e- topl~~a~ak bırer bırlık vucude gctırı- mı~.!. Tıcaret. Ve~aletımızın ~e tasVip 
torpil tehlikesi yüzünden ·deniz mü- marası bugün öğleden evvel saat on decektı. lecegını yazmıştık'. ettıgı bu tcsıslerın derha.l vilcud~ re-
nakalesi kesi.imiştir. Münakale, tay- birde toplandı. Avam ve Lordlar Ka- ~aat on bir buçuğa doğru kral ve ~u ~aksa~la ~ün öğleden sonra tirilmesi hakkında .he?•e? umu~yece 

.. Manisa, 28 (Husu~i muhabirimiz- ı k . . . . kralıçe; mutad bilnfına olarak, saray İzmırdekı zeytınyagı ve pamuk ibra- karar alınmıştır. İkı bırlık esas nızam-
den) _ :Manisada dikilecek Atatürk yare ile temın ° unma tadır. maralarının yem ıçtıma devresı ba~!a- - Devamı 3 üncü aahifede - catçılan Ticaret Odası konferans sa- nameleri için üzüm ve incir ihra?t.çı-
heykeli için açılan müsabakada bi- B lk Tı dı 00000 !onunda bir toplantı yapmışlardır. Top lar birliği nizamnamesi esas olacaktır. 
. ·1·· ·1 1 ""h t• h . a an v v Jantı, yeni ihracat birliklerinin tesisi Zeytinyağı Ye pamuk ihracatçı1ar.ııı-rıncı ıgi beynehnı e şo re l aız hey- e una e - Tı·caret Vekı·ıı· ve D 2 • s bil d keltraşlardan M. Puvasonun kazan- için Ticaret Vekaletinin emriyle şehri- - e•amı ncı • e • -

dığını yazmıştık. Heykeltraş M. Pu- =O 

vason dOn §ehrimize gelm~, bugün let ' . b . ı ·ğ • tu·· t .. ·· ı rı· mı·z Al d h 1 d 
;~~~:~:;~~.Tilreli ziyaret ederek .erı ır f f UDCU e rad· manya a ı· ı·n ~ 

Heykeltraş, valiyi ziyaret ettikten B 
sonra killtilr, nafia direktörleri ve Bu devlet erin birleşmesi için vaz·ıyet ay Nazmi Topçuoğlu 
belediyeden bir zat ile heykelin di- d b k k 
kileceği münasip yeri tespit etmek h b• k. • d k k d yo a ir onuşma yapaca G• ı· d • •k•J • Al 
ilzere şehrin muhtelif yerlerini ge- iç ır va ıt şım i i a ar müsait $ehrimizdeki Amerikan tütün iZ 1 ra yo ıstasyonu 1 1 eştı. man 

·zerek tetkiklerde bulunmuştur. Hey- kumpanyaları, 1 kAnunuevvel cuma b b• h Jd d• 
kelin, istasyon karşısındaki bU- görülmemiştir gü~~ başlıyacak olan tütün mübayaa- za JtaSJ şaŞJfmJŞ Jr a e Jr 
yük saha üzerinde veya Cumhuriyet sı ıçın hazırlıklarını tamamlamışlar -
meydanında rekzi mütalea edilmek- Belgrad, 28 (Radyo) - Yatikan tebeddülü, Macar hariciye nazırının dır. Tüt-On mıntakalarında bulunan me Londra, 28 (Radyo) _Almanya- lı:almasın. O vakit daha çabuk kur-
t&dir. hükumetinin naşiri efkarı Osserva mühim beyanatı ve İtalyanın sistama- murlar, .tütünleri tesbit ederek dön - da (Doyçland Zender) adında gizli tulacaksınız.> 

Heykeltraş bu hususta kati kararı- Tore Romano gazetesi, Balkanlar ve tik faaliyeti ort d d ·k B lkan müşlerdır. bir radyo istasyonu faaliyete başla- Almanyadaki gizli (hürriyet rad. 
nı verecektir. Heykel 50 bin liraya Tuna devletlerinin anlaşma ve birleş.. . a a . u:uı en. a . Kumpanyalar. mlibayaa edecek - mıştır. Kısa dalga 8 metre üzerinden yo istasyonu) ndan sonra bu yeni is
çıkacaktır. Manis&hlnr, bu eserin, ~ meleri için vaziyetin hiçbir vakit ve. Tuna memleketlerının vakıt geçır- leri miktarı tesbit için dolar kurunun ne§riyat yapan bu radyonun sipike- tasyonun da faaliyete geçmesi, he. 
bedt Şefimizin yüksek deha~ını, inkı- şimdi.ki kadar müsaid ve mükemmel mıyerek derhal anlaşarak birleşme- tesbitini beklemektedirler. ri, radyo merkezinin Ror hnvalisin- yccanla karşılanmıştır. 
lap eserl~.rini canlılıkla gosterecek olmadığını, Romanyadaki biikumet leri icap ettiğini yazmaktadır. Kumpany.alnr direktörleri evvelce de bulunduğıunu, programının el Araştırmalar, ·bOyük faaliyetle de. 
bilyüklUk ve mükemmeliyette olma- o Ticaret Vekilimiz B. Nazmi Topçuoğ- ilanlarında dağıtıldığını, bütün işçi- vam etmekte, fakat gizli radyo mer. 
sını temenni etmektedirler. d ki lunu Ankarada ziyaret ettikleri vakit lere verildiğini ve bazı fabrikaların kezleri bulunamamaktadır. 

Elektrik ve su ifleri: B z ca a a açı da dolar kurunun yüksek tesbit edildiği dıvarlara yapıştırıldığını bildirdfk - H , Manisanın elektrik ve su işlerinin O arın takdirde hem fazla. hem de yüksekçe ten sonra Alman milletinin hürriyete ey etimiz 
dilzene konulması fçin neşriyatımızı fiyatla tiltUn mübayaa edeceklerini kavuşması için Hitler ve arkadaşları-
nazarı dikkate alan valimiz, gerek vadeylemişlerdi. Dolar kurunun bu - nın birkaç ay sonra ortadan kalka- Paristen LonJ.raya 
su, gerek elektrik itleri üzerinde all- Meçhul bı·r tahtelb~hı·r go·· ru·· lmu·· ş ve gUnlerde tesbit edileceği ümit olunu- caklarını söylemiş ve şu tavsiyelerde 
kadar dairelere lAzım gelen direkti!- ~ yor. Mübayaa miktarı ve fiyatlar ona bulunmuştur: geçti 
leri vermiştir. Bu iki mühim işin in- b •• .. J h b d göre kararlaştırılacaktır. cHitlerin sözlerine ve Alman rad-
tacı için nafia mil.dü~il ve. beledi~e Ut Un Vapur ar a er ar edilmiştir Ankara, 28 (Hususi) - Haber al- yolnnnın neşz:iyatına kat'iyyen inan- Londra, 28 (Radyo) - Türkiye 
l'ei11i, Anka.raya gıtmışlerdır. Nafıa dı2'ıma göre Ticaret Vekilimiz B. Naz- mayınız. Ecnebi radyolarını dinlcyi- Hariciye Vekfileti umumi katibi Bay 
Veklletiyle temas ederek halkın ra- t~tanbul, 28 (Telefonla) - Bozc~- mış ve vapurlara telsizle malumat ve- mi Topçuoğlu bugiln (29 ikincite,rin' niz. Onlar, size hakıkati söyliyecek- Numan Menemencioğlunun riyasetin· 
hatsız olduğu bu iki milhim i'i halı ada. ıle Babak.al.e arasında meçhul bır ril~iştir. Akdeniz hattındaki vapur- ·aat 19.40 - 19.50 arasında tutun lerdir. Duyacağınız ve öğreneceğiniz deki Tüı·k murahhas heyeti, bugiln 
e)•liyecek ve kat'i projelerle Manisa- denızaltı gemısı görülmüştür. Alaka- lar ıcabeden tedbirleri alacaklardır. müstahsilleri ve diğer milstahsillere haberleri, ufak gruplar teşkil ederek Paristen Londraya gelmiş, merasimle 
Ya '1.Q.n.ec.ekleAdir. dar makamlar bundan haberdı.r e•lil· r.ady;o ile bir hitab.ede bulunacaktır. buibirinize söyleyin. H kiknt ııizli istikbal cdilmi§tir. ., 

• 



Deniz abluk ı gelecek y 
dünden itibaren b şlıyor 

Tacirlerimiz 
okusunlar 

F rans:ı ile temas 
edilmelidir 

. . 
ımış 

Hakkındaki dava 
sukut etti 

Abloka hakkındal<i kararname;er, dün Ingiltert:de olduğu g·bi, F Ticaret Vekaletinden şehrimizde- Eşrefpa~ada kahveci Remzi ve karr a ll Sada ki alukadarJara bildil'ildiğ;ne göre. deşi Kadri~ i bir kız meselebinden ta
Fransa hükumeti tarnfmdan mem - ammüden o"ldürmckten suçlu İnce 

d A • l d•td• tt• b• A'Q ~ J t k leketimizden mübayua edilecek kuru Mehmedin, şehrimiz ağırceza mahke-a resmı vesaıt e neşre 1 ı. ıç ır apur ıman ma l aşımıyaca meyve ve sebzeler için .ayrıl~n k~rk mesin~e cereyan .etm:kte olan mu~a-
y k1 p · 28 (R d ) F d k. d·ı kt· milvon franklık kontenJan üzerme kemesı sona ermış, dun karar tefhım 

Londra, 28 (Radyo) - Alman ih- tarık, 6 Iarsilya ve)la Ora!la ugı:yaca :ırıs, 4 yo -:- ransa a 1 1 ece· ır. . Fr~nsaya malı ullerimizin sevk ve ih- edilmiştir. Hakkında idam cezası tat-
racatına Fransa ve İngiltere tarafın: ve ~&llarını kl>ntro) ettıre:ekbr. Bu resmı g~zete bu sabahkı nushasında Londra, 28 (R~dyo) - ~lman ıh- racını temin maksadiyle lzm!rdeki Lik edilmesi istenen İnce Mehmcdin 
dan tatbik ediJccek abloka hnkkmdakı tcbhge aykırı hareket eden rnpurlann A~m11n ılırncntına ?zr:bargo ko.yan e- rrıcntına lmrşı 1ngı1tere ve F r.ansa ta- ihracat evlerinin, Fransadaki ithalat deli olduğu hakkındaki rapor, tıbbı 
kararna.n1eler bugün neşredilmiştir. seforlariytp müsaade. edilmiyec_:ktir. mırn~mcyi n~şret~ı;tır. Bu en;ı~nanıe rafında~ ~atblk olunac.ak ~~lıtZ ablo - ~vJeriyle temasa. gelmeleri istenmiş- adli i~leri meclisi tnrafından tasdik 
Tebliğde bütün vapurlnnn muayene Bitarafların ticnretinı S('ktere u~rat - Y~ ~ore, 4 bırincıkanundan ıtibaren kası, ~~r~~en ıa~u.m üzerme .gelecek tir. edildiği için hakkındaki davanın su-
ve kontrola tibi tutulacağı bildiri! - mnmak için Hlzımgelen tedbırlerın alı- hıçbır Vapur. ~iman malı ~.şıyamıyn- n~ın d~rdund~n ıtıbaren tatbik mev- Gene Fransa tarafından yumurta. kutuna, serbest bırakılması mahkeme-
miıtir. Akdenizde sefer edecek vapur- nacağı tebliğde bildirilmektedir. caktır. Bu gıbı vapurlar musadere e- kııne gıreccktır. keçi derisi ve yağlı tohumların toplu ce mahzur görüldilğüntlen kendisinin 
lar, lıılalta, Hayfa, Porbıait, Cebelilt - olarak mübayaası için Ticaret Vekale- müddeiumumiliğe verilmesine karar 

M •k •11 tine milrncaat edilmiştir. Bu madde- verilmietlr. H b t N • t t r ler üzerinden de Frangaya derhal sa- İnce l.Iehmed, y bir timaı·hr.neye er er ovıson anya orpı e tış imki\nlatı tahnkkuk edeceğinden ganderllecek, yahud da zara; ikam:ı 
ihracat evlerimizin acele Fransız tile- muktedir olamıyacak bir şekilde mu-

D•• d d b• ·· 1 • carları ile temasları istenmiştir. hafazası kaydiyle akrabasına teslim r 

un ra yo a ır soy ev vermış ve Muharebesinin kurbanları gittikçe tın ~~~~~!ki~~hı;ı~m~~t~i~~zd~:h!~i lunacaktır. ----

tng.lt re ı· le Fransanın hu·· rrı· yet ve ı k d d. haberi üzerine Tokat ticaret odasın- Ço k h t h . . l e - ÇOgv a ma ta Cvam e JYOT dan şehrimizdeki alAkadarlara bir CU as a anesı 
d l • • ] k] • • } • t.. . . . . . . . mektup gelmiş, Tokatta rnUhimce rnik- Belediye reisi Dr. Behçet yz, dtı •. a 3 et lÇlil ça 1Ştl arlnl SOY effilŞ tr Belgred, 28 (Radyo) - Londra- pıdo rnuhrıbının süvarısıdır. Yara - tarda siyah hnşhaş, afyon yağı, ceviz refakatinde mühendisler oldugu halde 

dan bHdirildiğine göre, 2500 tonluk lr.nmış ve hastahnneye kaldırılmıştı. tçi, mnhlcp yağı, yUn, yapağı, nohucl, Ç<ıcuk ha~tnncsi in5nıılım tetkik et
Uskman adlı vapur, ınayine ~arparak 1 Londra, 28 (Radyo) -Taymis neh- ve mercimek bulunduğu bildirilmiş miştir. Hastanenin duvar ·c b!na nk
bntnuş, mürettebatından 22 kişi bo-

1 

ri ağzında 8 bin tonluk Spnndnn adın- 1zmirdeki ihracatçılann nazarı dik _ samı tamamlanmış, şimdi de ü1.eri 

Loııdra, 28 (Radyo) - Belediye dünyanın alacağı vaziyet hakkında 
erk&nından me~hur hatip Herbert izahat vermiş, btitiln milletlerin he
N ovison dUn cece radyoda bir nutuk defi, dUnyn kn~ nak annd n ve in -
söyliyerek Hitıer ve arkadaelnnnın sanlık haklarından istıfude etmek ol· 
biltUn emelleri mahvedildikteıı son- duğunu, insanlığın ynşama ve refah 
ra dUnyanın sulha kavuşacağını, Al- seviyesinin yükseltileceğini bildirmiş, 
manyanın, gerek civarındaki komşu.. - İngiltere ve Fransn. hürri~:~t ~e 
lnrını tehdid ettiğini ve gerek idare- adalet için çarpıqıyor. lstedıgımız 
sinMki milJetJeri müthiş bir istib - sulh, bu gaye içindir.> 

ğuJmuş, ilçii kurtulmuştur. dnki Hollanda transnt)antiğiniıı Al - kati celbolunmuştur. kapatılmıştır. Bundan sonr:ı hnsta-
BeJgrad, 28 ( Radyo ) - man mnyinine çarparak bntmnsı hi- nenin ahşap kısmı ikmal edilecektir. 

İngiliz harp gemisi kaptanlarından disesi, Hollanda gazeteler!nde Alman-
birf ölmüştür. Londrndan verilen ~a· Isır aleyhine şiddetli neşriyata sebep Günün meseleleri Parti teftiş 1 eri 
bere göre, bu 2at geçenlerde mnyıne1 olmuştur. . . . . . . 
çarparak bo.tnn Cipsi isimli ingiliz tor- f 

1 
• • h..f d Parlı müfettışımız Bay Galıp Bah-

--Baı tara 1 ıncı ea e e :-- tiyar Kemalpns::aya giderek merkez ve 
dad altında idare etmeh devam ey- Demiştir. 
ledillni &öylemif, harbin neticesinde dudlarında h ya o a 

Reval Şindi 
lngiliz gemisi, Alman cep kruvazörü 

Y apıin1al<ta o an Alma ta 
ne malcsad içindir? 

tı 

d f d b ı t Paris, 28 (Radyo) - Macaristan- rnış olan Karpatlaraltı Ukranya!'lının Doyçlan tara ın an atırı mış ır dan gelen haberlere göre Alman or- tekrar Slovakyaya iadesi maksadı 
. . dusunun son zamanda SlO'Vakyadn takip edildiği hakkında halk arasın-

lbndra; 28 (Rady?) - ~Un .Irl~.n- yük çaptakı t~pla.rıyle ~~,.e b~şlamHJ: f zla miktarda tnhaşşiidü endi~e ile ta- ela şayialar vardır. Çünkü Almanya, 
<lanın §Arkında devrıye vazıfcsı gor- buna Reva) Şındı gcmısındE:k! k.üc!1k kip edilmektedir. l\Iüşuhidler, bu eylfıl iptidasında l!acarlar tarafın
mik~ olan (Reva• Şindi)) isimli ge~- çap~ld topJ~rla mukaLele e~ılmı~tı;. tahş'dntın, Sovyet Rusyamn Karpnt- dan işgale uğrayan yerlerin Slovak
nin batırıhfı hakkında alınan tafsıla- Gemı, saııt. 4,56 ya kadar mücacl~l~~e lnraltı UkranynBımı bir taaITuza geç yaya ilhnk olunacağına dair söz ver
tn l'Öre bu aomiyi Almanların Doyç- devam etmı~. baştımb ;a nlevler ıçh.ı- me i ihtimaline .karşı Rusynya bir ih- mişti. 1.Iaamnfili bu tahşfdatın, Ro -
lnnd korun cep Eırhhsı bnbrmıştır. de kulırnmancn c:arpı .. m.ış 1

1
r. ~{~SA bır tar telakki olunabileceğini bildir- m. nya ile dnha iyi b't• ticaret mııa

Evvtlee Hindist:&n ve japonya arasında mü~d~t ~~~ra" ufuk~a bıı· ngıl~z. kru- mcktcdirlcr. Slovak siynst mahfil.e- hedesi akdini temin mnksadi~::c .. ~:a
ticaret vapuru olarak sefer eden Rcv l vAZoru gorünunce dusmn!1 ı:cmı~ı kaç- ri bu hususta birşcy söylememekte- pıldığı kuvvetle muhtemel gorulü -
Şindi. 16 bin tonluktur. Harp ilun edi- mr.ğa. başlnmlş. k:uv.tızör bOt?n su... dfrler. ~or. 
lince harp gemisi haline ifrağ edil - ratiyJe peşinden eıtmışs~ ~e dilşrnan, Fakat Macarlar tarafından alın -
mişti. Kaptam Kenedi; Doyclandı gö- yağmur ve karanhktaıı ıstıfn?ıı ede : --------------------------
rünce tanımış, mürettebatına hazır bu- rek kaybolmuştur. Balan gcmıden sag Partı• Grubu 
hmmalarını emretmivtir. O sırada kalanlar saat 6,15 de su ile dolu ka-
Doyçlanddan bir ihtar topu atılmı§ yıklanndan kurtnrılmıslardır. 
geminin durması bildirilmiştir. Gemi Revnl •. Şindi g:mis.i b~ ı.ktnn son- • 
durmamış, o sırnda ak!i istikametten r~ gem~nın ba~~~ ~ıc \a~ı olmamış ıı t ad 
diğer btr dil~man harp gemisi belirmiş- bır şckılde denız uzerı tle kalmıı:. bat- K l S 
tir. mnmış ve dnlgalanmikta de'\•am et-

vekili, soru.an suallere birer bi. 

dan ikl komisyon seçHmiş, esas nı~am- nahiye parti işlerini teftiş etmiş, oehr
nameyi hazırlam~ları muvafık g~rUI- rimize dönmüştür. 
müştür. Bu koınısyonlar, yarın öğle- *·---
den sonra Ticnrct Odnsı salonunda 
toplanarak ~aıışacakıaruır. Karısını vuran adam 

Esns nizamname hazırlımınca, cu- Namazgflhta karısı Hasibeyi us-
ma gilnü tekrar heyeti umumiye top- tura ile öldürmeğe tescbbils eden ve 8 
!anacak ve maddeler üzerinde müzake- verinden yaralıynn Ali hakkında bi
relerde bulunularak projeler ke:;bi ka- rinci gorgu hakimliğince yapılmakta 
tiyete .edecektir. Projeler hazırlandık- olan tahkikat bitmiş, Alinin Türk ceza 
tan sonra Ticaret Vek~letine gönderi- kanununun 449 uncu maddesi muci
lecek. Vekaletçe ta!'.lvibini müteakıp hince ağırcezaya sevkine karar veril
Vekiller Heyetine sevk olunacaktır. miştir. 
Birliklerin kuru imasından mıtksad, o*o 

sinema1arda kalaba1ık 
dış piyasalar, rekolteler hakkında zıı
mnnı!llla malOınat almak, mahsulU -
'JltiZÜ dııha kolay şekilde fazla \·e de- Buı sinamıılnrm fazla kalabalıl 
ğerlnG gutmak. fiyat birliP:inl temin olduğu görülmüştür. Belediye reisliğ1 
ederek mUstnhsU ve ihracatçıların za. tarafından verilen bir emirde hususi 
rarına mani olm:ık, kazan~lurını temin mevkilerle birinci mevkilerin numa
eylemcktir. ralanrnası ve biletlerin koltuk numa

Dünkü toplantıda B. Avni Sakman r~sı. ~ze~in?en ~atılması alikndarlara 
bu rnak::ıadları izah eylemi~tir. lhra- bıldır1Jmıştır. 
catçılar da birl.kler!n reşkfüni mem - -=·*·=-
nuniyetle karşılam1şlurdır. Cezalandın J an far 

Haber .al~~~ıı:ıı.za göre. pamuk ihra- Pazarlıksız satış kanununa aykın 
catçılar bırlıgı ıc:ın İzmır ve Adana h A,_ t d n Uç 1.· ·nı dUkk"' ı k 
d l k U 'k' k •t' • ğ ar=.e e e ı- ısı n un an a.
. ~ oma . zere. ı ı mer ez, z~~ ın) a ı patılmı". yere tnküren 25 ki i beledi-
ıçın !zmırde hır merkez t:esıs oluna- ye zabır~sınca ceznlandırılm~ştır. 
caktır. B\l vaıiyet karşısında kapfan Ke- miş!ir. Dovçland. k~ptan ReMdi ile 

nedi, harbi kabul etmiş, Doyçland, bü- birlıkte 26 tayfayı esır alm1ştır. . Yapağı ve tiftik ihracatçılar birliği 00*001---
Ankarn, 28 (A.A.) - C. H. Partisi Rasih Kaplandan sonrıı: bir çok hatıp- merkezi tst:ınbuldn olmak Uzere İs- EvkBfm çe~mesi 

rer cevap verdi 

Avam Kamara~ 
B M. Meclisi grubu bugün 28/11/939 ler söz alarak deri fabrıkalan ve onla- tıınbuldn kurulacaktır. Evkaf umum m{idfirlüğünün enı-
s~at on beste reis vekili Seyhan mebu- rın işledikleri maddei iptidaiyeler .n- Bugün B. Avni Sakman, tarım .!la- riyle Yamanlar dağmcla Verem MU
su Hilmi Uranın riyasetinde toplandı. zerinde uzun boylu mütaJea serdetmuı- tış kooperatifleri birliği umum milrlü- cadele cemivetinin kampında güzel 
Ruznamedc Beykoz deri fnbriknsı hn- ler<lir. rO B. Muhip, esnaf \te ahali bankası bir çeşme inşa ettirilmiştir. 

Ç b l h b • k d " lihazır vnzh etinin ve Yaluvaçta vak- 1ktısad Vekili tarafından so~ulan meclisi idare reisi B. Hamdi Akrürek em er ayn, ar ın ne a ar s re- tiyle tesis ed!lmiş ve sermayesinin bU- suallere oovaplar verilmiş v.e ne~ıcede ~e birlikte .Ayvahğa giderek zeytin İng; tere :ç;n ı\vus"ra'yada . .. . . D .. yük bir kısmına Sümerba~kça iştirak ~krir n:ıuhte\.~ivntının teşkıl edılecek mahsulü üzerinde tetkilderde buluna- .. • -· L 

Ceaını kzmse tayın edemez. ryor olumnu" bulunan deri tnbrıknsının bu- bır p~rtı komı::ı:ro:ıuna~ c<: sıı surette caklardır. ve Yem Zehandada tayya-
• . {Tun işletilmeksizin batıl tutulmnktn tetkıkı hakkındnkı Raı;ıh Kaplanın i- :. • . • .• 

londra. 28 (Radyo) - Avam ka- ha snrıJdık ve bu hedefe vnsıl ~1.un- olm:ısı sebebinin lktısad Vekili tarafın- kinci bir tak~iri .umum! heyetçe kabul $imdiye kadar entorsanjable. deniz raci} er y,,t ştırıJıyor 
m1!rası, bugtın öğleden sonra toplan- cnya kada~ hnrb-- devam edecegız.> rlrın izahı ve keyfiyetin umumı heyette etlilere~ vnktın ılerlenuş olması has.e- afırı memleketlere takas yoliyle sevk L d 

28 
(R d •o) _ Kanada 

nn•tlr. '3a•vc.kil "'emberlnvrı, mebus- Bıışvekıl sözüne de\am ed~rek müzakeresi takriri \·ardı. Takririni biyJe :rıyasetçc celseye nihayet verıl- edilen mah"Jullerimiz için bu mahsul- b onk.rı~'b taın~da Kan"da y ... _ 
'j ~ v .J" l ·ıa l . t• • . l . t' . h h Jd . . aı:ıv• ı ı eyftnıı .. .. , " lann alkıetarı arasında parlamento- şun nrı ı :e ey emış ır · . . . şifahen de ızah eden Antlı ya mebusu mış ır. lerın ~r a c o n;ıeml~ketkrde ıstıh- ni Zelandn ve A vu!'lturalJ ada, ingil-

ya i'iri!ılt '#e müzakereye derhal baş.. - Harbın ne kadar süryeceğ~ı ve M d l!k edıJeccğine daır ıhrncatçılaraan tere ir.. mUhim miktarda tayyareci 
ıantnıŞhl'. . .. dah.:ı. ne ihtilatlnr yapacngını mse şahsi bir taalıhüdname a!ınm~~ta idi. eti ti~lJeceğini ve bir kısmının inıil-

lbşve'kil, birçok hntiplerln sozle- taym edemez .. Bununla beraber, ne ısır or USU Bundan ınak&nd, malın gıdecegı me~- ~ere~e sevkedildiğini stsylernt~lr. 
rlfti 1!inledikten ııonra hepsine a}Tı ol orsa olsun, nıhni znf ere ula~ıncaya leketlerden başka menılektlere gıt-
aYtı UYaplar vermiş \•e mebusların, .kadar silahımızı bıraicmıyacagız ve B ... .. k J b J k 1 nıesine mani olmaktı. *-
rı\uttt~ıı olduiu kndar faydasız mü- huz~rsuzluğa. ~ebebiyet ve_r~n cebir uyu man~vra ara aş ıyaca • n- Tic~~~ v:~flletinden ıçın~aka ?- Hollandrr 
na\a1a1ardan sa1cınmalarını rica et- ve şıddet polıtıkasını cbedı.} en orta- • } caret rnudürlUgüne son gelen bır emır-
ınlt\tt- dan knldıracnğı:ı. Maksad, Avrupayı ·1· topcusu da ·ıştırak edece ( de bu ihtimal artık varit göriilmecli- A 'kada tauyare aJdı 

'!aPeldl, ıııon Midiseleri hulnsa et- bugünkü kubu tan kurtnrmaktır. On- gJHZ ğinden ihracatçılardan alınmakt.a olan mer n ;, 
tiltM ve Reval Şindi ~misi ile Doyç- dan o;ı:a,. ~Qnyam~ başk~ tarafla- Kahire, 28 (Radyo) - Mısırda re, !skendcriye ve Mersay Matuh- taahhüdnı:m~J~nı: b.undan_ ı-onra alın- ~mste~aam, 2~ _<A.A.) - ~ollan-
land ara!tnda 'C~reyan eden deniz nnd.a.kı ıhtılaflan mılletl~rm arzusu biiyilk manevralara başlamak için daki askerl kuvv~tler, m~ı:ıevralarfl ma~ası ~ıldırılmıştır.. ~oylece takas da ıl~rın ayı ıçm~e Amerıkadan 
muharebesinin, beynelmilel kaidelere dahılmde halJetmek kola;} dır.> hazırlıklar ya,Pılmakt~dır. İki safha- iştirak edeceklerdır. lngılız top~u usulı_!le ı?ra.ca~ta yem bır kolylık da-j 560 bın dolar kıymetınde tayyare H• 
UYi'Un oereyan ettij'fni ka)·deyledik- da cereyan edecek manevraların Uk kuvvetleri de manevralarda mOhım ha ıostenlmıştir. tın almıştır. 
ten soara, ingiliı denizcilerinin bu D ı d kısmı kinclkanuna kadar, diğeri ise vazifeler alacakla~dır. 
nıalıarebıMJ.e cösterdikler; btiyük oyç an marta kadar devam edecektir. Kahi- G c h . d 
~htın, inıiliz talihinde ör- e sın e 
nek olarak kalacağını söylemiş, AJ - Yanlış kitap Amerika arp ep 
man ihracabna karşı \'.azolunan ab- Çe ber içinde 
luka karanıa!nesinin, 4 kAnunuevvel- n H k d R T' Nav"ork limanında Al l .. '" d sa k ·ı 
dit ~ik mnkiine i'ireteiin\ bildir- Londra, 28 (Iıadyo) '7 İngiliz kru- :ı k ın a ana 1. ar· J man art SUD 1 Uman çara t an 
miştir. vnzörleri, Alman Cep kruvazörü han bir takrir verdi tayyare hangarları b. h .. l .. k .. t ·· ıd "I 

Başvelti1dtıa aonra muhalefet par- Doyçlandı Slkı bir abluka altını: al- )1 UCUm yaptı ar ve pUS Ur U U er 
tisi lideri Major Attle s'tlz almış ve mağa muvaffak olmuşlardır. Alaka· htanbul, 28 (Telefonla) - Masta- yapfırt VOT . d'lm· k tl · i h ekete ti _ 
ht.l'!f\• NDra idilane bir ısulh yapı- dar mahafil; Doy~landın, erzak ve kil .,ru reisi B. Rana Tarhan, son zn- 'k Parıs, 28 (Radyo) - Havas Ajan- ze. e ı ış .uvve:. e~n ar ~ r 
Jnrak, galip, mağlUp tefrik edilme - petrol lbulamamnk ıztıranndn kaldı- ma;da pgazeteler<le çıkan bazı yazılar .. Nevy?rk •• 28 (Radyo) - ~~:~~d~ sı bildiriyor: mışler ve. şıdd.etlı b~r savletle A1man-
IMl1tıi, )idtlet politikasına ebediyen ğım \'e pek yakın bir zamanda ingi- :üzerine vanhşhğı iddia edilen yanlış hukuınetı, ~e:york Hmanı ~ı~ırn ar Almanlar, Mozelin şarkında ani bir Jarı püskürtmüşlerdır. 
nillqet ntilmemni, ttk ideolojileri- liz donanmasına teslim olacağını be- kitap hakkında Büyük Millet Meclisi 24 tayyare ıstıaj efece~ yenıttirm~k- hücum yapmışlar ve sun'i duman sa- b :ı~~~ar, hti~~ esnasında el bom-
ma tırl&Uıı bldmlmasını istemiştir. yan ediyorlar. riyasetine bir takrir vermiştir. ve ~y):re dmey ank 11r:ı mşa be riplerin çarak ilerlemişlerdir. Fransızlar, dilş- a rı u anmı§ r r. 

Bunun üzerille başvekil Çember- Londra, 28 (Radyo) - Gazeteler; 
11 

• , • A k tedır. 'k u~ an fa sa •.mu 
1 
a·ini me ınanın bu hUcumu karşısında motorl-

1•'1' tetrv IÔZ almış ve sulhil temin Doyçlandın, Gebele gitmekte iken Nafıa Veruu n ara· Amerık a ~asu ~:ın\~rm~ıeğına ha- _____ ............ ....._ ________ ~ı=---..... ------iıııiııııiııo 
j~tll .-V'ftla ;,ha.rbi atazanmak tazım ingiliz harp gemiieri tarafmdan sı -

1 
H .. netme . ve mc~ı an ı ara ı - y • L • 

&'eldiiini, u:fe,rden .sonra yal1!-tz .t~ - kışttrıldığını haber veriyorlar. ya 00 ıdu /lel getırmemektır. • enı ıman arımız 
giiterenln Iıkrıyle 'hareket edıln;~~.:- lsv:Jr lstanbul, 28 (Telefonla) - Bura- stanbuldakı Arnavut· 
cetini, b~ aevl.etlerin, el birlıgı)l- "T • da bulunan Nafıa Vekili General Ali • ·.L ... il - . l H kk d k. ka n1 1"' . h başv ka"' 
le ciham daımi bır su~ha k~vuştur- Almanyayı protesto ettı Fuad Cebesoy bugiln Ankaraya ~itmie- Jar ısftHf a erının }'l a in a l Un a Y1 ast, e • 
mata pllf8'C&klarını ~ylemıt ve de· · k / d [ kd" d•t " · 
mittir ki: Stokholm, .~ (ft:adyo) - Isveç ka- tir.. • d6nümÜn.Ü ut a 1 ar lete ta lffi e l ffilŞtır 

- Hitlerin siyaseti, dilnyayı zul- rasu)arında dort mıl sahaya Almanlar Zıraat bankası bır se· lstanbul, 27 (Telefonla) - Arna- . . . 
mete &'arketti. Bu siyaset devam e~ - tar~f\ndan mayin dök~lmesi n:!Jnase- ., \·udluk sefarethanesinde bugün Ama~ İstanbul, ~S <'!.c!efon!a) -. Belli yon lıra sarf edilecek ve ycnı lımanlar 

~"e :dtinyada hu:zur yoktur. Bız, betırle tsveç hükılmetı Alman~n nez- 11ede ne kadar kazandı eli 1 . t'klr.l· . 27 inci vıldönümn bacılı sahil sehır~rımızde ınşa edılecek inşa edilecek, limanlarımızda modern 
.. ld 1. a· d t ~-.aa bulunmuş " -"yfn vu u c ıs 1 a mm ~ · " ı· J d ı k mu· ı emmel teslsat "Ü •·de ,,.ct'rı'le ıuırtet 1rnrbi yapmıyoruz. . c~ ı- ın e pro cswu. . .e. ...... . 1 trı bul 28 (Tclefonia) - Zirnnt kutinr.mışt1r. 1\Ierasirrıde, ıstanbultln yeni limanlar ~·' !m}m ar a yapı nca ve " • c.. e ı -

mu, mniylltimiz1 ~orumnk ve ıstık- harbinden dola~ ı. tsvcçı~ tazmı~at ~s- 5 n b. • d l S20 ,.,00 l' ka bulunan eski Arnavudluk başvekili deı tesisat h.akkıucıakı lu~ .ha, baş,·ekale!e ccktir. 
llllertni kaybetmiş milletleri hürr.iye-ı temek hakkı l.ıakı kaldıgını blldırınış- bankası ı; t~ene e ' 'ı ıra r l b lunmuetur l verilınittir. 9ıl5 senesıne kadar 27 mıl-1 
tt bvuıturmaktll'\ Bunun :için sil& • tir. temin etmıG ır. u • 

• 



(ANADOLU) 'T SAlllFE · ~l 

bi:araf devletlet ' L~h.il.er . . Alman.larl r • >J " Hoverin nutku BORSALAR 
Ve bir Alman gaz~tes:nin 'l l / TEBLIGLER 1 Colfaks (Kaliforniya) 28 (A.A.) - O z OM: 

' ,.., man c.ra .ıznıet ıçın g· I ·ı· k .. Paris, 29 (Radyo) -Fransız ka· Eski. Anıerik.a reisi~um~ttl'U B. Hoo- Çuval 
yazdık:rırı f f . lf ngI lZ TUVaZO• rara-ahının 172 numaralı resmt tebli- ver ırad etrnış oldugu bır nutukta A- 811 Üzüm lnrını 

'Berlin, 28 (A.A.) - İngiltere ile yaratı mış • ği: merikanın Avrupa harbine girmesi 605 Melımccl f'. 
'.Almanya arasındaki bahri mücadele- Londra, 28 (Radyo) - Taypıis rün Ü ha tllf dt klarl Ili Cephede botun gün sükunetle geç- takdirin~e otomatik sur f " A~erika- 412 Ahmed T. 
nin ~iddctlenmesi üzerine bitnrafların gazetesi, Almanların iki yeni tebliği m!ştir. da hümyetin ortadan ı,~ !kacagını ve 372 Akhisa r T. ~· 
vaziyeti ne olacağı meselesinden bah- hakkında bazı malumat almıştır. Bu • d 1 • d. j Donanmamız, Bri:ıel ve Sınkarzı di~törlüğün teessüs edeceğini söyle- 216 Özlürk ı.. Ş. 
seden D. A. Z. gazetesi şöyle diyor: tebliğlerde, bütün Lehliler hizmetçi l ( ,Ja e IYOC ar adlarından iki Alman vapurunu yaka- ıruştır. . . • . . 216 Santo İ. E. 
<İngilterenin bahri ticarete ika etti~i mesabe•ine indirilmektedir. Birisin- .., . . b lamı§ ve limanlarımıza götürmüş • B. Hoover şu sözleri ilave etrnıştır: 97 Akselim T. Evi 

ınanialar dolayısiy!e bltarafların. mn.· de, Lehli!erin hizmetçilik için yaratı!- .oerlın, 28 (Radyo) - Denız a,.. tür. - Bütün diktatörler evvelA millet 38 M. Dedeağaçlı 
rt11 kalmış oldukları iktısadl milşku- mış o]dukları, onlara kıymet verilme kanlığının ~e~mi tebliği: . Paris, 28 (Radyo) - Alman ka. tarafından intihap olunurlar. Ameri- 24 A. l\fayda 
!atı Almanya pek iyi ıınlamaktadır . !nc•i, diğerinde Polonyalıların, Al- . Lond?n tıpınde, .. 9.800 ton, hacmınde rarglihının resmi tebliği: kan milletinin akıl ve hikmet daire- 18 R. Franko 
Fakat bu memleketler lngilterenin Al. mantarın refahını teminle mükellef bır. İııgılı~ kruvazor~, _Pr.ım ın kuman- Garp cephesinde karakol ve topçu sinde hareket etmesi ve heyecana ka- 6 S. Paterson 
nıanyayı aç bırakmajra mntuf olan bulundukları zikredilmektedir. Al - da.ındakı tahtelbahırımız tarafından ateşi mutedil olmuotur. Bunun seb • pılarak başka bir harbe girmekten ----
harpte kendilerini birer illet telaklii manların, Leh!ilerle birlikte çalışma- batırılmıştır. bi, devam etmekte olan şiddetli k:r imtina eylemesi zarureti hiç bir zaman 2805 
etmekte olıluğunu anlamalıdırlar. Bin- maları onlarla birlikte bulunmama- Setland ve Arkad adaları arasında fırtınasıdır. bugünkü kadar şiddetle hissedilme - 825495 
l>etice bitaraf memleketler alelade bir !arı eır:rolunmaktadır. batırılmıştır. Denizde amiral Marsalın kuman- miştir. 
Prol.\ stonun bitaraf kalmak hususun- Z hJ d .., '} Londrada d~s.ındaki. kuv".etıe;imiz, Atlas de- Vıı"yana Ja ıı.razı"(erden 
dnki azimlerini göst.ermeğe kii.fi olm>.- JT } eg! . nızınde şıddetlı bır muharebeden U' lY1 

dıfıını gözönilne getırerelt İngılterenln jambon ves kaya tabi R ! ş· d" · T k b ( [J Pz!Jarına müeemaha erlip etmemek Evvelki günkü nüshamızda, İngiliz • 1 sonra eva ın 1 ıngı ız ruvazöril iri Ö dürü Ü 
t t l k 

nü batırmıştır. 
hususunda bir karar vermelidirler. amirallığınııı tebliğine atfeden verilen U u aca 

B l J bir r~dyo h.•.berinde, Rlv.~il!11ıış adın- Londra 28 (Rad ) _ HükOmc: Beiçı• ~ka 
O U ·ıl'l da bır İngılız harp .ıı:emıs:nın batırıl- ·a b ' 

1 
t yo. sı"kava' 

O k h. k l · d • ı t H lb k' b · · J m on, sos ve ereyagının ve , ca ve na ye ongre erı ıgı yazı mış ı. a u ı u gemının tilb" t tul - ·ıa. d kti 
harp gem;,; olmayıp Oksilyır olduğu ı u acagını ı n e ece r. Af k d 

b"tti anlaşılmıştır. Gizli celse a ın an geçen 

Paris, 28 (Radyo) - ,.. , . ' ~ 

bir mahallin nazi §afi, halle tarafından 
öldüriilmüştür. 

I'~9-ns Pol 

328300 
No. 
7 
8 
() 

10 
11 

1 N C I R: 
225 Ç. Buğday 

H 
10 2~> 

8 ;; ) 
10 
10 7;; 
10 
10 :Su 
9 5, 
7 5 1) 

9 25 
12 50 

12 
11 50 
il 
l~ 
l 2 
10 73 
13 
9 ı;ıı 

8 2i\ 
ı J ;;o 
12 50 

Fi at 
8 50 
!) 50 

ıo 50 
12 25 
14 50 

5 50 
4 

.. Bolu, 28 (Hususi) -. Bolu vi!ay~- Pr:rro c'ö R ·vera Kabul edi!di meçhul tayvarel(.· ·,· 
l:nın her tarafında partı ocak ve nahı- t . b .. M d "dd 

3 50 
Başvekiıi kabul etti 80 ton bakla 

48500 l< ;ıo P. çekirdek 
Ilelgrad, 28 (Radyo) - Saltanat 109 ç •usam 

ı·e kongreleri sona ermistir. B:rinci · çın ugu ı a r e teza· Londra, 28 (Radyo) - Röyter A-
k• · "d d 't"b k jansının siyast ve parlmanter muha- Brüksel, 28 (Radyo) - 7 taı•yare· 
. ıı.nun ı~tı um an ı ı aren aza hürat yapı acak den miirekkep meçhul bir hava filo-
konurelerıne başlanacaktır. biri, Avam ve Lordlar Kamarasının 

Zonguldak, 28 (Hususi) - Zon- Marid, 28 (Radyo) _ Primon dö gizli celze akdetmeleri, haftalardan- us, bugün Belçika üzerinden ve yük-
Yt•ldak parti ocak kongreleri ikmal e- Riveranın kemikleri, yarın buraya beri ya. pılnn teşebbilsle.rln .• n. eticesi.ola- sekten geçmiştir. Brüksel, Ostand, 

k h t k b 1 d ld ı blld ı Gan ve hh71ln batary&!arı tayyarele-dilmiş, memleket ihtiyaç ve işleri ü- getirilecektir. Bu münasebetle Mad- ra nı aye a u e ı ıgın ır • t M h 1 Zer!nde halkımız medent sevivesini rid şehri yarın karalara bürünecek yor. Bu mühim ceLqelcrde iki grubun fe a lıeıı1 a9mışlardır.d ~~ ~ Jayyare
ıtöaterecek şekilde mesai sarfe~iıtir. ve halk bilyük tezahürat yapacaktır. hati~leri söz söyli:!'.ecek, fakat yalnız er, u v.t!ar arasın a ~Y 0 muıtur. 

A · ı. MussoEni ve Hitler birer çelenk mUhımm~t meselesını mevzuubahis e- A / n~anl ar Par ıs ha kı 
merı ~a göndermişlerdir. deceklerdır. 

Filistin adala~ındaki donan· L~to ."'y:t N:>b~t sulh mükafatı :Ja l:evannamelar attı 
l'aris, 28 (Radyo) - Bir Alman 

naibi prens Pol, bugUn Başvekil B. 30 ç." n.ohut 
Z".etkoviçi kabul ederek bir müddet 87 ç. Fasuh·a 
gbrüşmüştilr. 309 B. Pam.uk 

i(ral Amerika sef iri11i z AH ı R Eı 
Çuval 

yemeğe clıkoydu 861 ş. Remzi 
186 lif. H. Nazlı 

68 M. j. Taranto Londra, 28 (Radyo) - Kral, A
merika •efiri Genedlyi kabul etmiş 
\"P yemeğe alıkoymuştur. Sefir, hafta -1-1-1-5-Yekılıı 
sonunda Amerikaya gidecektir. 157314 Eski yekOn 

Metal:s :ısı:ı Nut 1

?u 
masın1 takviye ed:yor Alman arının nak'i bu sene vzrilmiyecz .b tayyare.ıi, lıugün Pari• üzerine ırel. 

t Atina, 28 (A.A.) - Elen tacirleri 
158429 U. yekun. 
682 kental 
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18 ]5 
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225 315 Nevyork, 28 (Radyo) _Amerika R' 2 L t d k" Oslo, 28 (A.A.) _ Nobel sulh mil.- nıiş ve bey:ınnameler atmış ır. f d ·ı . f t ı,· t k 
d k F 1 d 1 ıga, 8 (Radyo) - e onya a ı Leon Blumun ga~ete·ı·, Fransız nıı·ı tara ın an verı en zıya ete ır nıı u 

onanma omutanı, i ipin a a arın- Al l d k k b" k•f tı b ·ı · kt· • • ı k"! l\' t k a h man ardan şimdiye ka ar ır ın "a u sene ver: mıyece ır. 'etı"nı"n mu··drı·k oldug"unu ve Alman- • iiy iyen başve ·ı ue a ·sas söz , a-
daki Amerika donanmasının takviye fl te k h 

dil t b . l' ! kişi Almanyaya nakledilmi~tir. Ka- of /andanın za-uf.afl !arın, nafile ug"ra•tıklarını yazıyor. !:hazırdaki \'azire nakledere , ar-
Torps gıyaL~n 

e ece ini ve unun içın azım ge en ı an yirmi bin kişi de, gelecek ay için- ~ · r • bin uzun mUddet süreceği mütaleasın- mahkum oldu 

50 
25 
50 

50 

50 

tedbirlerin alındığını sBylemiştir. de naklolunacaktır. Aınsterdam, 28 (A.A.) -- Alman- ngi li z Tay ya releri d:ı bulunduğunu beyan etmiştir. 
D.ki!i fe 'aketzede:erine Ş · • • [ • d yanın mayin muharebesiı>e başl:ımış n. 111etaksas bundan sonra siyasi . . ark Vl ayet erın e olduğu tarihten beri Hollanda ticaret \ [ • .:J • ,.e askeri bakımdan bltaraflıklarını Parı~, 28 .<R.ad:ıo) :--; H~r.P dıva-

yardım y .:ğan kar filosu 313 bin ton kıı,y'oehniş ve 120 ,-ı, manya Üzerln:Je mı muhafaza edemivcceklerini \•e bunun nı, eskı komunıst partı.~ı. reısı Toreııi 
• . ) K k kişi telef olmuştur. Yalnız Sliedrecht it ·m k _"fi p'ı/ar •ebebi şimdiki harbin tamamiyle ik- ır_ıya~e.n muh~keme etmı, ve ıısker 

. Ereglı, 28 (Hususi - aym~ .anı Ankara, 28 (Hususi) - Bu sabah bir Almarı tahtP\b:J ı iri tarafından ba- ı. e'l'ı .er ya ' "Md. h' t· h . 1 a• oldtı~'lıntı fırarısı telakkı ederek, altı sene hap. 
\e Kızılay kurumunun teşebbusıyle Lö d AB (R d D"" ..• ·li\•eı mta.ıyt.e 1 .,aızbo.m .ı ı~k t"ı·-le ee mahküm etmı"•tı'r. Toresı·n b"tUn . . . • . . . şark vilayetlerinde yağan karın top- tırılmıştır. Hollarıdn de:üz mahafilin- n rn, " :ı yo) - un gece! e mıs ır. ,.,ene ı mem, P. ,r 0 

1
. k • .. d d"l u k •. 

~ıkı!.•. felaketz~delerı ı~~~ h~lkın te- rak ilzeriııde ölçülen kalınlığı Sarıka- deki heyecan pe~~ şiddetlidir. , n~i !iz tAnareleri Almanyıının cenub. olan mOnn~ebet!erd~n bah•eclen hatip. te.mva ı ·aııunen musa ere e ı ece 
erruü 1118 !ıraya ha ıg 0 muştur. mışta 51, Bayburdda 52, Uludağda 50, T ı. · d f ı,:arlıisindeki şehirler ilzerinde mühiw Yunanistanın bütiln knmsularivle w ır. 

'l'eberrüat& hararetle devam edilmek- Ardahanda 12 dir. Sivas ve Erzurum- e.'lır c ğı ,da p:ısi keşif uçuşları yapmışlardır. ı,ilhassa knms•ısu o!nn ttalyıı ile ço1< Is vi çre 
tedtr.. Denı"zfı"de. . da kEarSleİkre hAalinldemdir.anlar k b / . Londra, 28 (Radyo) - Bugün da 'd münasebetler muhafaza ve idame oru·-,m~ tecrii e f'!"l ld devam eden şiddetli kar fırtınasın" 

etmekte olduğunu söylemiştir. venı"cı'en a•ker top["ıyor 
P Tekirdaj!', 28 (Hususi) _ Tekirda- mğmen ingiliz tayyareleri Almanya s· . ı . ~ ' " 

as f korunma tecrübelerı iiı ~hi .. kulilb!i sıılonund:ı dün pıısif üze~inde. uçmuşlar ve ~ok m!Jvaffakı- Jgorta pr!ffi eri Paris, 28 (Radyo)_ İsviçre hükO-
Denizli, 28 (Hususi) - Denizlide Jskoçya sah.it/t?rine korunma ve zehirli ır:ular mevt.ulu yeUı netıceler elde etmışlerdır. J ıneti, kiinunuevvelin dördüncü günil 

Paaif korunma tecrilbelerine b~~an- l.. ld v.eri kl)nfucans.lar. dinlenmi.ş ve pasif Bir görüş'Tle ~i m:s "ine ibla~ edildi bazı sınıfları silaha çağırmağa karar 
nıııtır. DUn akşam saat 18,59 da alarm Cl.""ll'.lTf l kl)runm. ay.a .aıt bır de güzel film Bel~rad 28 (Radyo) _ T"ca t · t" 
· t· ·ı · ·· · b' d ' glisterılmı•tır .. , - ı re Londm, 28 (Radyo) - Andıraytıl vermış ır. 
ı~ar~ 1 ve:.ı .?'esı uzerın~ ~~. an 8 Londra, 28 (Radyo) - 12 Alman • · , ve maliye nazırları , bugün Anıeri- t·ıgiliz s'.gortaları birliği, Duvr. Han F ransanın bizden alacağı 
!:hhrıtnlifbutund ışıklka.rı1 so~dfurüll~ütş, zabiti ile 23 nefer esir, lskoçya sahil- } ilg"ılı"z kanın Belgrad elçisini kabul ederek 'imanları ile Hollanda nrasır.da işliye-
.,,u • e yar ım e ıp erı aa ıye e 1 • k 1 t B ı b t ı ı .... (" ı d' k 1 h · t · 1 • Tu·· tu .. " g k "f 1 . . ö ü 1 d. erme çı arı mış ır. un ar, a ırı an uzunca p;oruşm ış er ır. '" vapur arın arp sı .vor a prım erı- , • 

eçere vazı e erını g rm ~er ır. bir Alman denizaltısı ile üç Alman g [ • "[ • ·ı !( t · l ~i iki misline iblağ etmiştir. Portekiz, Londra, 28 (Radyo) - Fransanın, 
ti·· Saat 20•16 . de. tehlikenin geç- ticaret gemisi ~ilrettebatından sağ a ı · Ç' gemı erı tor Pl araya o uran mayın er hpanya ve Akdeniz arasında iııliyecek Türkiyeden 100 milyon franklık tO-
gı haber verılmış ve şehirde nor • kalarak kurtarılnnlardır. Esir kampı- ( • / it b / d Paris, 28 (Radyo) - İsveç mayin ,·apur!arın harp sigorta primlerinde tün mahıulü mubayaa edeceği habe-

tııal hayat tekrar başlamıştır. na sevk edilmişlerdir. erı av ama t:> a aş ~ toplama ekipleri, İsveç sahillerindek' 'e bazı yilk~elmeler olmuştur. ri Londrada da memnuniyetle karşı. 
DUSY... f"ın'a""ndı"ya M R Stokholm, 28 (Radyo) -1\Ianya- Alman mayinlerini toplamaktadırlar. Maamafih, si.ıı:orta kumpanyaları ı~nml§br. 
l'\. Cl - • ısır - o manya tik torpiller, fırtınadan peyderpey Sahilde 23 Alman mayini karaya otur- 'iğleden sonra primleri tenzil etmiş- F d f ~ . h . I ... f . . sahillere tarparnk patlamaktadır. muş vaziyette bulunmu,tur. 1Ardir. Bundan mayin harbine karşı ransa a a ar m 

l tı a 1 Aras·nda tır tıc.:..·r t 200 İngiliz balıkçı gemisi, torpilleri Dah" ı· v k" ı· ~~kfimetin aldığı m_?.him tedb.i;!erin Belgrad, 28 (Radyo) - Paristen 
avlamağa bıışlamıftır. 1 1 ye e 1 l ,~, s~mPreler verecegı ve verdıgı ne- bildirildiğine göre öğle üzeri Fransa-

- Ba,tarafı 1 inci aahif~d .. - anlaşmosı irr.z 7/an.Jı Bu garıstancla~ i Türk -Baştarafı linci sahifede- tıcesı çıkanlmaktadır. . nın cenubi şarkısinde dilııman tayya-
lor için böyle bir şey söylenemez. Londra, 28 (A.A.) - Akdenıze releri uçmuş, alirm iıareti verilmiı· 
1Iaamafih Finliindiya hükfimeti Sov- Kahire, 28 (Radyo) - 111ıoır ve c Z 'ık an tarafından şerefine verilen ziyafette ,;den gemiler mll•tesna olmak üzere tir. Aiilrm 20 dakika devam etmiş-
~·etıerin de ayni veçhile hareket et- Romanya ara•ındakl ticaret anlaş- S f 

28 
(R dy ) dahilkiye vekili B. Faik ôztrak bir 'raret gemilerinin ve maUHının harp tir 

nı~lerl şartiyle kıtaatını huduttan; ınası imza edilmiştir. Anlaşmaya gö- o ya, .a o - Bulgaristan- nutu irad etmiş, Adanalıların kara ·~hlikesine kar•ı sir-0rtası fiatında mü - J K 
1 Sovyetlerin talep ettikler; mesafeye re Mısırdan Romany~ya pamuk ve daki Türk azlıkiarının fena muamr.- gUnlerlnden, fedak!rlıklarından bah '-im tereffü ha•ıl olmuştur. ngı"ltere fa l 

l:adar çekmeğe llmade bulunmakta. pirinç ihraç edilecek, Romanynd:ın le gördükleri hakkında Tilrkiye ga - <ederek çok çalışkan ve sevimli Ad~- F Y J 
dır da Mısıra petrol, kereste ve odun sev- zetelerindeki neşri.yat münasebetiyle nahların takdire lilyik olduklarını, fan sa· ugos a vya --Bat tarafı t inci sahifede -

"revyork, 28 (A.A.) _ Sovyetlerin kolunacaktır. hariciye nazırı beyanatta bulunarak millt idare sayesinde yurdun her ye- arabası ile değ.il, bir otomobille gel-
1"inlilndiyaya vermiş oldukları nota Ticaret r"'ÜZ -,be,-ele r; Bulgaristandaki Türk azlıklarının. rinde asayi~in bir hali ta bit olduğu- Ticaret mübadef e!eri diler. Dük dö Glocester ve Dük dö Kent 
<! erin endişeler uyandırmaktadır. Ga- Bulgar kanunlarından hariç hiçbir nu, hükümetin kuvvet menbaını va- • l aakeri üniformaları ile hazır bulıınu-
zeteler umumiyetle Sovyetlerin fili- Kopenhııg, 28 (Radyo) ~ Dani - muamele;•e tabi tutulmadıklarııll tandaşl:ırın birliklerinde bulduğunu fanzım 0 U'1Uyor yorlardı. . . 
)·ata geçmek ve Helsinki hükumetini marka ile İngiltere ara•ında başlıyan . öylemiştir. .•öylemiştir. Belgrad, 28 (Radyo) - Fransa - . :11.ük.ilmdarların ~eldiklerı derhal 
Sovyet metalibatı önünde serfilru et- tic:..ret milzakerelerinden sonra, bu- Yuıoslavya arasında ticaret rnUbade- bı!dırıldı. Ve Avam Kamaras: ';Uası 
nıeğe icbar etmek için bir vesile ara- giln de ayni maksad için bir İngiliz YE ı• s1311·NEMA lelerini tanzim ve Fransanın Yugos- L. o~d!ar ~amarasına gelerek ıçtımaa 
~ı•. oldukları mütaJaa•ındadır. ticaret heyeti buraya ırelmi,tir. ı t k ttı 

ç • ~vyaya evvelce ikraz ettiği parabrın ış ıra e · • 
Helsinki, 28 (Radyo) - Finl:in- Vi l na da i:idenme şekillerini tesbit etmek mak- Kral, parlamer:tolar a~asının alkış-

diyanın Kareli eyaletine yaptığı se. •adiyle akdolunacak ticaret muahedesi !arı arasında yerıne geçtı ve azayı ıe-
Yahatten dönen mareşal Magner- Bı'r komplo meydaıla lliildüriyeti muhterem İzmir halkının arzu ve ricaları üzerine ;cin bir Fransız heyeti Belgrada gel- liimladıktan sonra nutkun~ ~aşhyarak. 
haym gazetecilere hudud hlidlsesi SENEN!N lLK TURK FlLMI miştir. harbin devamı ve bu"!1u". ıçın !~ımge-
ha kkında beyanatta bıılunnrak bu et karı Tdı Fransanın, Yugoslav borçlarının len fedaldlrlık.ları"!l .ı~lıya;ı .~ç.ın bü-
ışte bir yanlışlık olduğunu 'Öylemiş • faizlerinin döviz olarak ödenmesini is- tün İngiliz mılletının, elbırlıg;yle ve 
\'e: Paris, 28 (Radyo) - Vilna üni- A ı h c t •' • ti:veceği haber alınmıştır. Yugoslavya milttef!kleriyle bera~e; ç~lı~!ı.gını ve 

- Filhakika, Finlandiya uzun versitesinde bir komplo meydana çı- a ) n en ne ) n) ~öviz yerine mahsul vermek •uretivle herkesın, kanaat ve fıkır bırlıgıyle yal-
ın en zilli toplan, Sovyet ar11zisinden karılmış' ve üeniversite kapatılmış - tediyat yapmağı teklif edecektir. MU- nız bi; nokta etr~fında toplanmış bu-
~O kilometre, ağır bataryalar da 50 tır. Bin talebenin dörtte biri komplo- zakerelere ba~lanmı~tır. lundugunu, domınyo"!11ar!n, her gün 
tılometre içeridedir. Kaldı ki, hadi- ya dahildir. Hükümet, geniş tertibat Bir kaç_ giln daha gösterilecektir. artan fedakArlıkları ıle ımparatorlu-
enin \•ukubulduğu iddia olunan pa- almıştır. YENİ 1LAVESI - İZMİRDE İLK DEFA Yugosfavva ğnn maddi ve manevi kudret kaynak-
~ar günil ordu mensupları açık hava- D hi!A · -k k d" !arına bir kuvvet daha kattıklarını 
d,a dint merasimde idil.er.> ahedenin . .artık mefsuh olı\\ığıınu bil- a 1 ıstı raz a te ıyor söyledi. Ve parliimentolar az.asına yap-

Demiştir. dirmiş ve Rusyanın, eski m~t~libatı- Esarengı·z Gecı·t Belgrad, 28 (A.A.) - Bir khu- tığı şu hitapla nutkunu bitirdi: 
!lıo kova, 28 (Radyo) - Hariciye na ısrar ettiğini ilave eylemıştır. Va. nusanide (yedi yilz) milyon dinar • - Muhterem aza! Omuzlarınızda 

ltonıı.seri Molotof, bu akşam FinIAn- ziyet çok nazik bir safhaya girmiş • . lık bir istikraz akdine mezu • taşıdılhnız mesuliye in ağırlığını 
di:ra ht!kOmetinin notasına cevap ver bulunu:vor. niyet veren bir kararname neşredil- hissettiğinize kaniim. Memleket ve mil-
lnit ve Finlandi'yanın, Rusya ile ak- l\foskova, 28 (Radyo) - Lenin- A Y R 1 C A miştir. Obligasyonlar 50 senede öde- !etin S<'lilm~ti için ırereken kararları 
~etmiş olduğu muahedeye rağmen grad mıntakası ordu kumandanlığı, EBEDI ŞEF1l\1IZ ATATÜRK"ÜN cumhuriyetin onuncu yıldönUmO necek ve altı ayda faiz verilecektir. vereceğinizden eminim. Allah muini-
"11.18 hudud!armda tahşidat yapmak- izinleri kaldırmı • ve ordu mensupla- münasebetiyle söyledikleri büyUk nutuklarının aslı 1 tikra~ tahvillerinin ihrac fiyatı yüz. niz olnn.> 
a nıuahedeye aykırı harekette bu. rınııı 24 saııtta yerlerine dönmeleri- de 85 tır. Muvaffakıyeti daha şimdiden Kralın nutku şiddetle alkışlandı. Ve 
lunduğunu ve bundan dolayı bu mu- ni emretmiştir. SEANSLAR: 12 - 2 - 5,80 - 9 da.. temin edilmiş görülen bu istikraz mil!! hlikilmdarlar, ~aat 12,20 de Lor"lar 

Kültürpark Sineması Telefon 3151 
Bu akşam 

Mevsimin en &'iizel ikinci filmini takdim edecektir. 

1- Beş kuruşla devriô:lem 
Komikler kralı FERNANDEL 

Tarafından temsil edilmiş zevkli ... Neşeli ... Kahkahalı komedi 

2 - Kırklık Kadın 
FACİA ARTİST! 

RUT CHATERTON 
Tarafından temsil edilen ahl8.ki, içtimai ve hissi dram 

Ayrıca Metro jurnal • Miki 
Sean~lar: Kırklık kadın 14.30--17 de Beş kuruşla devria!em 16,SO ve 
21 da 

,cumartesi Pazar saat 12 de 5 kuruşla devrilllem filmi ile başlar. 1 

'••••••••••••m•mıı:l&!!IZlllll••••••••••'illmildafaa ve nafıa işleri için aktedil- Kamara.qını terk~derek, Bukinıham 
. mektedir. ~arayına döndüler. 

#pnamı _______________________ I, ·~~----------...-~'!:!!!~!!!!!!!~~ 
E L H A M R A Tayyare sineması 1Telefnn3646"' 

İdaresinde l\{l!li Kütüphııne sinemasında 
BUGÜN 

Senenin en büyUk a:k ve hicran filmi 

EBEDiYEN SENİNİM 
(STELLA DALI.AS) 

Fransızca sözlü 
Yaratanlar: Barbara Stanwyk . john Bolos 
Ayrıca: EBEDİ ŞEF ATATÜRK iln onuncu Cumhuriyet bayramında 

Türk milletini kutlulaması ve öğütlemcs! filmi. 
Fok• juornalda: Dünyanın en son hadiseleri. 1 
Seanslar: 14-16.30--19-21.30 da ------------=--'· 

Bugün 
Şimdiye kadar ııördüğümilz filmleri unutturacak senenin en kudretli 

eseri 

HARP (LABATAY) 
Türkçe aözlü Yeni kopya 

Oynayanlar 

CHARLES BOYEX - ANNA BELLA 
Ruhlarda insanlığın bütün ihtiraslarını, 

!arını bu filmde göreceksiniz. 
Seanslar 3--5-7 ve 9 da 

vicdanlardl\ beşeriyetin acı 



ZABITA A 
Otelde hıraızhk 

Çorakkapıda lkbal otelinde sabı
kalılardan Turgud. B. Niyaziye ait 
e~ya ve parayı çaldı~mdan tutulmuş.. 
tur. 

Hıraızlık 
Kemerde Kızılırmak sokağında 

Bayram oğlu Ahmedin 25 lirasiyle 
bazı t>şyası çalınmıştır. Yapılan tah
kikatta hırsızlığın üvey oğlu Ahmed 
tarafından çalındığı anlaşılmıştır. 

Tahkir 
Odun pazarında • fanifatur:ıcı B. 

Eyilp Sabri, vergi meselesinden tah
.sH memuru B. Zekeriyayı tahkir et
tiğinden hakkında takibata başlan
mıştır. 

Bıçak çekmit 
Gnzibulv:ırında Yusuf oğlu Hüse

yin sarhoş olf.\rak Hüseyin oğlu H:ı -
enna bıçak çektiğinden tutulmuş -
tur. 

Sebepsiz tllah atmış 
Karşıyakadn Soğukkuyuda sarhoş 

olan Kerim Ye Haydar, gebepsiz si
lah atarak halkı heyecana düşürdük
lerinden tutulmuşlardır. 

Kar11ını dövmÜf 
Karantinnda Semerci sokağında 

C'afer oğlu Veysel, karısı Bn. Naci
yeyi dövmUştilr. 

Sahtekarlık 
!srnetpaşa bulvarında l\lehmed oğ-

1u Ahmed, esrar yerine başka bir 
madde satarak sahtekarlık yaptığın
dan zabıtaca tutulmuştur. 

Eve taarruz 
Lise caddesinde Veli oğlu Halid, 

s. rhoş olarak Bekir oğlu B. Osmanın 
~\·ine taarruz etmiştir. 

Oyun yüzünden 
Halkapınarda Kuı·uçay mahalle -

(ANADOLU) 

Akhiaa:r hukuk lıakimlitinden: SATIŞ !LANI 
Akhisaı-ııı Şelı İ:u\ tnahsllesinden İzmir aulh hukuk mahkemeıin· 

kadın çeşme sokağıuda 19 No. Ju ev- den: 
OY oı 

Bugünkü program de Abdullah karı ı hayriye elma ta- ,Mesude ile Zeynebin şayian muta
rnfından müddeialeyh ayni mahalle- s7rrıf uldukla~ı .İzmirde birinci_ Azi-

12 30 Program ve memleket saat de ve sokakta koçanalı bayizit oğlu zı!.e mahallesı.nın topçu .sokagında 
ayarı. Abdullah aleyhine açtığı ihtar dava- kaı~ 18 N?. bır oda .ve hır mutbah~ 

12 35 Ajans ve meteoroloji haber- smdan dolayı müddeialeyh namına ha~ı 300 lıra kıymet~ mu~amı:ıenelı 
lt!ri. cıkarılan davetiye üzerine ikametga. evın mah~e~ece verılen ızaleı ş~y~ 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Lc:mdra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre va!)url~n
mız sefer yapacaklndır. 

12 50 Tilrk müziği (Pi.) hının meçhuliyetinden dolayı gaze- kara~ına !stınaden .. 2~.-12-939 tan~ı-
13 :>O H 00 .lüzik (küçük orkest te ile ilanın tebligat icrası için du _ n~ müsadıf cuma gunu saa~ 15 de ız- DOKTOR 

ra - Şef: Necip Aşkın) ruşma 4•12.939 pazartesi saat 9 za mır sulh hukuk mahkemesı salonun-
18 00 Program. bırakılmış ve bir nüshası mahkemP. da sa.tışı yapılacaktı~. B~ artırmad.a BEHÇET uz 
18 05 l\lemleket snat ayarı, ajans divanhanesine talik kılınmış oldu_ tah~ı~ olu~ıan bedelm yu~d7_~etmış 

29 Teıriniıani 1939 Çarıamba 

V. f . Henri Van 1Jerze 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

Amerikan Ekspert line~. İnic, Nev • 
york. 

Nevyork için . 
cEXPORTER~ vap. 10 sontep-iJı • 

de bekleniyor. 
cEXCHESTER> vap. 11 ıon tef• 

rinde bekleniyor . 1 

cEXMİNSTER> vap. Sonteşrin iki• 
Ci nısfında bekleniyor. · 

ve meteoroloji haberleri. ğundan mezkur günde bizzat mah- be§ı nı~~e~ınd~ bed~l verıldıgı su: 
18 25 Ti.lrk müziği (fasıl heyeti) kemeye gelme~i veyn bir vekil gön- rette. tahbıne ıhale~~ yapılacak ak'3ı Cocuk Hastalıkları D. T. R. T. Budapeşt 
19 25 Konuşma (<lış politika hadi- dermesi aksi takdirde gıyap kararı takd.ır~e .satış 15 gun daha uzat~l~- • Tuna limanları için ( 

sel eri) jttihaz kılınacağı tegliğ makamına rak ı~.ıncı. arttırması ~3-~-9.~0 tarıhı- Mütehassısı cDUNA> Mot. 18 son teşrine clot.i 
19 40 Türk müziği. kam olmak üzere ilan olunur. 4353 ne mu~adıf. cu~artesı gunu saat 10 ru bekleniyor. ~ 
20 05 Türk müziği: Halk Türkü - da gene daıremızde yapılacaktır. Hastalannı ll,SO dan bire kadar .. KASSA> mot.1lk kinun ı>atianQ 

leri. Gayri menkul üzerinde hak tale- B ... yler sokağında Ahenk matbaası cında bekleniyor. i 
Çalan: Sadi Yaver Ataman t . . . . . binde bulunanlar ellerindeki resmi Y~nındn kabul eder. cTİSZA> mot. İlli k&nun 1iqlu4 
Okuyanlar: Azize Töz em, zmır ıkı!lcı hukuk mahkemeıın- vesaikler ile birlikte v. irmi gün i"in- .... _____________ , 1 

d :ı gıcınd abekleniyor . ' Mahmud Karındaş. en: de dairemize müracaatları lazımdır. Ü 
20 20 Temsil. İzmirde Abdullah Ef. mahallesin- Aksi halde haklarıncla tapu sicilli - peratö .... ---·• Service Maritime Roumain Bacare•I 
20 50 Konuşma (haftalık pm•ta de dere sokağında 58 sayılı evde o- malfım olmadıkça paylaşmadan ha- Cevdet Mustafa Köatence Kalaı •e ~™ Um••'•'1 

kutusu) turan l\'-ustafa kızı Münevver Öz bu- riç kalacaklardır. Müzayedeye işti- için. · • 
21 10 )1üzik (riyaseticumhur ban ladan tarafından koca~n ayni evde rak etmek istiyenler kıymeti muham GÖNENDEN Bukureşti vapuru 24-11-98~ d4 

dosu) mukim Nihat Ôzbuladan aleyhine a- meneniıı) !.izde yedi buçuğu nisbetin- Memleket hastane3i !:>aştatibl bekleniyor. 
22 00 Memleket saat ayarı, ajans çılan boşanma davasının icra kılınan de pey akçası veya milli banka temi-

hnberleri; ziraat, esham - muhakemesi sonunda : Taraflar ara- ııatı irae etmeleri lazımdır. Gayl'İ 2 inci Beyler sokak furun k~r,ı!l Societe Commerciale Bulgare D• 
tahvi~at, knmlıiyo - Xukut sınd::ı.ki şicldetli geçimı::izlikten me - menkulün Yergi ve.sair kanuni mü - Naı'igation A Vapeur - VarM ' 
borsası (fiat). deni kanununun l:J4, 138, 142, 148 kellefiyetleri satıcılara yüzde iki bu- No. 25 cVarnu vapuru 28 sonteşrinde tieli 

22 O Serbest saat. ve l 50 inci mnddeleı·i hükiimlerine çuk clellaliye ve ferağ harçları alıcı- leniyor. 
22 30 Müzik (operetler - Pl.) göre boşanmalarına ve geçimsizlik- ya ait olup ihale bedeli defaten ve ---Q ---=---- Haifa, İskenderiye ve J:?ort Salt 
23 00 Müzi.k (cazbnnd - Pi.) te .kabahat Nihat ôzbuladana daha peşinen ödenecektir. ıperatör için mal alacaktır. 
23 25 23 30 Yarınki program ve ziynde kabili isnat görüldüğünden Şartname 9-12-939 tarihinden iti- Dr.As~ıl Mukbı· ı 

kapanış. hüküm tarihinden itibaren bir sene baren herkesin görebilmesi için açık-
.--- müddetle evlenme.sine ve müşterek ta ve gayri menkulün evaafı da şart-

çocukları Metin ve Nevinin velayet namede yazılıdır. Alakam Dilenciler 
Beledive zabıta ında, dün iki di -

Jenci tutÜimuş. bunlardan Röne ~u 
işi sanat edirıdiği için adliyeye ;-erıl
rniştir. Diğeri belediyenin acizler e
vine gönderilmiştir. 

hakkının anaları davacı Münevver İhaleyi müteakıp müşteri ihale be-
uhdesine verilmesine ve her iki ço- delini vermediği veya veremediği su- Memleket haatahaneıi operatörü 
cuk için aydu altışar liradan ceman rette gayri menkul tekrar 15 gii n Hastalarını her gün 3 ten sonra 
on lira nafaka takdiriyle her ay Ni- müddetle arttırmaya konulup bu ar- Birinci.kordonda 312 numaralı Ja
ha Özbuladandan alınarak davacı tırmada en çok bedel verenin üzerin- k inyon apartmanında kabul eder. 

Rodoı, lakenderiye ve Hayfa içmı 
Varna vapuru 30 ikinciteşriDd• 

bekleniyor. 

Vapurlann isim ve tarihleri lıa~· 
kında hiç bir taahhild alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

sinde Ahmed karısı Güliil, ismail kı- ---------
olmak üzere Nihat Özbuladanın gı- edecek ihale farkı hiçbir hükme ha-ı•·-------------' O Q K T Q R Münevvere verilmesine temyizi kabil de ihalesi yapılacak arada tahakkuk Telefon: 3537 1 

muşlardırKadın yüzünden yabında ve davacının vicahında 20- cet kalmaksızrn vecibesini ifa etme-
zı 15 yaşında Zehrayı, Al:lancakta 
Bornova caddesinde Bekir oğlu 
Remzi de oyun meselesinden Rıza 
oğlu Süleymanı dövmüş ve yakalan -
mışlnrdır. 

Halkanıpal da Kuruçay mahalle_ 11-939 tarihinde karar verildiği H. yen müşteriden tahsil olunacaktır. ,--~~---~-~---- Fı k 
. d 35 ·a ında Salih 50 yaşında u. M. K. nun tebligat faslına tevfi- Daha fazla ma!Qmat almak istiyen - Eksir Şahap uat Naim Bayr:a tar 

8B111 eA .. :. ş 16 , .. aşındd lzzct kadın kan tebliğ makamına kaim olmak ü- ler dairemizin 939-1861 No. dosya- 1 n. ı zu • e .; k f" t .1 A 1 U tl l A d Eırefpaıa haataneıi Cildiye n 
Bir kavga meselesinden Ahmed oğlu Şükrüyü zere ey ıye ı an o unur. sına m racaa arı azım ır. B sı / rı·nı· • efrenciye mütehauı•ı 

şişle vücudünün muhtelif yerlerin- ... Tı"'""' .. !""'L"''""'""'""'"'"""A'"""'""!"''ı'"!.'j;':"s'"~""r"'"'""A"" .. , ............. r. a ır meme e gı· Hastalarını her gün muayene-ALatıcaktıı Atatürk caddesinde 
Kadri oğlu Hüseyin ve şoför .Fehmi 
alacak meselesinden kavga ederek 
bi~ibirine bıçak çektiklerinden tutul-

den yaraıamış ve zabıtaca yakalan- : zmır evazım mır' t5ı a ın ma : derir. Kuvveti, erkek· hanesinde öğleden sonra saat u 
mışlardır. Yarnlı, hastahaneye kaldı- ~ Korni&yon.~ /[an/arı ~ de kabul eder. 
rılmıtşır. • J . l . z· .. t l k . l • fı.ğı· ı·sfı.ha'"l ftırtr (3 ncü Beyler) Şamlı sokak zmır cı·azwı amıt ıuı !~a ın a ma ·01ınsyonıou an: , • J ar Ne.. 8 

M Ü C El l İT 

Ali Rıza Evcim 
• 

Jzmir : Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 
Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve nn'at icaplarına 

göre yapılır. 

Bankalara mahsus siritli ve vidalı defter ve dosyalan 
anccak mücellit ALl-RİZA müessesesinde yapılmaktadır 

Siparİ§ üzerine lüks albümler yapılır. 
Müessesenin şiA.rı sr&lamlık, ~üzellik 'Be0s_,iirnttır. 

T. İş Bankasının 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 

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

rihlerinde çekilecektir. 

lKRAMIYELER 
1 Adet 2000 liralık 
5 • 1000 • 

8 • 500 • 
16 • 250 • 
60 • 100 • 
95 • 50 ,, 

250 ,, 25 

435 

2000 lira 
- 5000 
- 4000 
- 4000 

6000 
4750 
6250 

32000 

• 
• 
• 

T. ş bankasına para ylıtırmakla. yalnız para bitiriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemi15 olursunuz. 

Dikkat 
Mantoluk, Rop· 
lak erkek, kadın ~ 
muşammaları 

BAYLAR 
için palto, par· 

desü ve eyi 
elbise ve ağır 
hazır mantoları 

lbrahim 
Karakaşta 
Bulursunuz 

.. 

- -

Manisa birliklerinin ihtiyacı olan 26700 kilo sabun şerait ve evsafı 
dahilinde satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihhalesi 6/ 12/939 gUnü saat • • 

on bi~eep~~t~in tutarı 10588 lira ve ilk teminat akçası 795 liradır. İstekli- ~A YJN OKUYUCULAR DJKKA T / .. 
]erin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale günü ihale saatın- Mı .. llı""' pı·yango ba vı·ı,·ğı· 
elan bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Mani~a tüm satın alma 
komis~'onuna vermeleri. 17 23 29 8 4284 

1zmir levazım amirliği sa.tın alma komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki Çeşme mıntaknsındaki birliklerin 

4860 kilo kesilmiş sığıı· eti ihtiyacı kapalı zarf usulU ile ek-
~iltmeye kcınmu~tur. 

2 - İhalesi 6 birmci kıinuıı 93!) çarşamba günü saat on beşte kı~lada 
1zmir levn:~ım amirliği .. atın alma komisyonunda yapıla-.aktır. 

3 - Tahmin edilen tutnrı 11178 liraıhr. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 838 lira otuz beş kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komi-:yon<la görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklnrına dair ı:esika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekf;iltmP.ye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

marldelerinde ve şartnamesinde ynzılı vesikalariyle teminat 
ve t€klif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel ko-
mi~yona vermiş bulunacaklardır. 21 24 29 3 

lzmir l"'vazım amirliği ı:ıatın alma komisyonundan: 
1 - İzmir tayyare alayı birliklerinin 250 t-On sömükok maden kö

mürü ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksilt.meye konmuştur. 
2 - lhalesi 6 lıirinci kanun 939 çarşnmlıa günü saat on beş buçukta 

kışlada 1zmir levazım amirliği satın alma komis) onunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 6625 liradır. 
4 - Teminatı mtl'·ukkat:ı akçası 497 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir . 
6 - İstekliler ticaret oda!'\ın<la kayıtlı olduklarımı dair ve~ika gös

termek mecburiyetiı.dedirler. 
7 - Eksiltmeye iştiruk edecekler 24!'10 sayılı kanunun iki ve üçüncU 

maddelerinde ve ~artnamede yazılı vesik:>1aril4> teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatınclan en az hir saat ~vvel komisyo-
na vermiş bulunacaklardır. 21 2.5 29 3 

Kiraya verilecek Alsancak-Afyon 
yolcu trenlerindeki seyyar büvetler 

D. D. Y. 8 ci işletme komisyo
nundan: 

Haftada dört gün Karakuyu yoliyle Alsancak - Afyon arasında işli
yen 1307 - 1308 katarlardaki seyyar bilvetler bir sene müddetle açık artır
ma usuliyle kiraya verilecektir. İhalesi 9/ 12/ 939 günü saat onda Alsan
cakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Muhammen bedel 1500 lira olup isteklilerin 112,50 liralık M. teminat 
makbuzlariyle tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri Hl.zımdır. Şart-
namesi işletme kaleminde görülebilir. 23 25 29 3 2490 

Tahliye işleri hakkında 
1/9/939 tarihinden itibaren üç ay müddetle Basmahnne ve Alsancak 

istasyonlarında idaıe tarafından yapılmakta olan tahliye i~lerinin kanunu 
evvel nihayetine kadar idarece yapılmasınq devam edileceği ilan olunur. , 

lzmir barosu reisliğinden: 
3499 sayılı kanunun 64 üncü madde ine tevfikan J;aro umumi he!eti 

nin senelik ndi toplantı::!! 7 / 12/939 perşembe günü saat 14,30 da tzmırde 
adliye binasında baro dairesinde yapılacaktır. 

Mezkür gün ve saatta nisabı içtima hasıl olmadığı takdirde toplantı 
14/ 12/989 perşembe gUnü saat 14,80 da ayni yerde yn.pılacaktır. 

Toplantıda konuşulacak hususlar 
sanlardır: 

- İdnre meclisi r~poru 
2 - Geçen sene p!ançosunun tetkiki 
3 - Mi.irakip raporu 
4 - Gelecek sene büdccsinin te.kik ve kabulil 
5 - İdare meclisi r"~ ••• rı!ıdan kur'a keşidesiyle çıkacak yarısının 

intihabı 4357 

Etiman kitap evi 
Milli piyango biletlerinizi (Etiman kitap 

evinden alınız!) 
Hükumet caddesi No. 50~52 ..., .. ........................................................................................ , .................. . 

Yılbaşı biletleri de sat1'1naktadır. Simdicl<'n teda'rik ediniz. 
* 1 ,. 

Ankarapalas 
Lokanta ve Pastahan~si 

En mlişkülpesendleri tatmin edecP.k derecede miikemmel olan lokan
ta ve pastahanemiz bfr aile yuvası samimiyetini haiz, temiz.fiği ve nefas&
ti ile beraber fintleri tahminin çok fevkinde ehvendir .. Mevsim münase
betiyle eı1 temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Te~rif ed• 
cek zev:ıt sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

IBRAHIM SENNUR 

lzmir Yün Mensucatı 

1 

T. A. Sirketinin halkapınar kumtış fabrikası 
Tarafından mevaim dolayiıiyle yeni çıkardığı kumaılar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız ~lbi~eler için bu mamulatı tercih edla 

•~S A T 1 Ş Y E R L E R I> 
Birinci kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

'Fli~RM"i ~ii~@AA1 
Makine Tamirhanesi 

işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 
nun]a iftihar eden bir müessesedir 

Kestane pazarı demirciler 67 - 69 Telefon: 3993 

Sıhhat vekaletinin resmi ruhsatını haiz 

KAŞE 

!faş, diş ağrı.arını, RO.MATİZMA s .. ı.c.:ı.r:.r .. , Slt'ı'h. 14hıw:u.:1kumuı 
derhal geçirir. 
GRİP. NEZLE ve SOGUK ALGINLIKLARI~: A kurşı müessir ilaçtır. 
lcrıbıııda güııde 1 - 3 Kaşe alınır. Her eczahnneae b Junur. 

. , 


