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Teş. sani 
1939 Nüdıaaı her yerde 5 kunqtar 

Günü geçmiş nushalar 25 kuru tur 

Rusya-Finlandiya Harbi • 
illi Başlıyor? 

Ticaret Vekilimiz, tütün mü~ 
tahsiline müjde veriyor. 

Piyasa 4 İlkkô:nunda açılacak ve 
mahsul tamamen satılacak 

Hükumet her tedbiri almıştır. Toprak mahsulü kıymet 
bulacaktır. Tütünün istikbali de sağlamdır 

motorize kuvvetleri lıfr geçid reamın de.. Ankara, 29 (A.A) - Ticaret Ve- Sayın tiltün müstahsilleri, 1 zaman zaman ezildiğinizi biueclenk 

R F• ı A d • • ht• ı Af kili Nazmi Topcuoğlu bu akşam rad- Tarlalanızı alnınızdan akan sel gi- bir senelik emek ve asırlık tecıeM-IJSya - ı n an ı ya ı ı a ı yo~a tü~ü~ müstahsmerine karıı a - bi terıerıe sulayarak ve sırtınıza yük- lerıe meydana getirdiğiniz ıuw.ıer1-
şa11daki hıtabede bulunmuttur : lediğiniz ağır borç yükleri altında -Devamı 3 ncü :ahifede -

Moskova radyosu şiddetli neşriyat yapıyor. Paktın Abluka tedbirleri Türküye ... Dngöltere 
r h . A .k 'd k r k l d karşısında: H . . TeS ı, merı a a ço Tena arfı an ı eyetımız Londrada te-

Italya! maslarına başladı Finlandiya, müsademe ha
Giornale D'ilal-
yanın bir yazıaı berlerini tekzip etti 

Londra, 29 (Radyo) - Hariciye Vekaleti umumi katibi bfiyQk elli 
Bay Numan Menemencioğlunun riyasetindeki Türk heyeti Londraya ma
vasalit etmiştir. Heyet, Manş sahilindeki limanlardan birinde, bi~ 
İngiliz zevatı tarafından karşılanmış, ekspresle Londraya gelince Viktor
ya istasyonunda da İngiliz Hariciye ve Ticaret nazırları namına iltlkliü 

ıe!::a. 29 Ça~~e), sa!:~·: edilmiştir. Tilek heyeti, fngilteredeki ikameti müddetince, lnıills AQk~ 
CebelOttank , Kanı kapılannı metinin misafiri olacaktır. 

Finler müdafaaya hazır lanıyor ve üç Fin askerinin Ruslar 
tarafından huduttan zor la içeri alındığını bildiriyorlar. 

ve tıkoçya ile Norveç arasında de- Londra, 29 (Radyo) - Lordlar Kamarasında Türkiye hakkında Mr 
ı · k t k suale hükümet namına cevap veren Lord Sten Hop demiştir ki: 

n zı apa ma suretiyle Almanyayı - Türkiye ile uzun seneler için dostane anlaşmalar yaptık. Bu • -
boğmak kudretine sahip oldutunu ı ln<Ui.· isbat etm.eie uğraıan News Chroııicle lqmaların Türkler kadar ngilizler için de iyi olduğuna herkes em lm;. 
pzeteeinin bu babtaki IMf!Vab hak- Londra, 29 (Radyo) - Türkiye Hariciye Vekaleti umupıı ki 

Rusya, 18 saatlik bir ültimatom veriyor kmda mlltalealar yUrOten Gionıale Bay Numan Menemencioğlu, bu sabah Hariciye Nazırı llOl'd Bali -
DeTaam 3 iiadl aahifecle faks ve hariciye müsteşarı tarafından kabul edilmiş, kendikır!yle konq. 

- - muştur. 
Nevyork, 29 (Radyo) - Finlandi- miş olması, Amerika diplomatik mah le karşılanmıştır. Bu hareket, Rus - ' 

yanın Amerika sefiri Finlandiyanın fillerin<le derin bir nefret ve infial yanın Finlandiyadan istediği deniz D • J d H d H 
Rusy~ya karşı bir taarruzda bu~~n.- llllllUlıll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~~teri tesisine muvafakati elde etmek enız er e ava a arD 
madıgını. taarruz da etmeyecegını, H ? ıçın tazyıkta bulunacağını göster • ' • 
fakat kendi memleketine karşı bir ta- arp m 1 mektedir. 
arruz vuku bulduğu takdirde tek in- • Londra, 29 (Radyo) - Hariciye 
s~n &:ib! mukabeleye kalkacağını bil- ~ondra, ~~ (Radyo) - fng!liz si- :ıazırı lord Halifaksın~ ~usya sefiri Almanların bı·r kruvazo··r batırdıkları yalandır Bı·r m· ak-
dırmıştır. yası mehafılı, Ru~yanın ademı teca- ıle olan konuşması, sefırm arzusu il~ • 

Paris, 29 (Radyo)_ Havas ajan- v.~~ paktını ihlalinden .s~nra iddia.et- vuku bulı;ıuştur. B? konuşmada iki d l ht d d J O l d k• d•ı• 
sının Vaşington muhabiri bildiriyor: tıgı .hudud !_ıar~ketlerını ha~be gır1ş memleketın muhtelıf. meseleleri ara- sa a ID a uy uru muştur oyç an ta ıp e 1 ıyor 

Sovvet _ Finlandiya ademi tecavüz şeklınde telakkı eylemektedır. !unda Rusya - Finlandiya vaziyetinin -----·----------------
paktı~ın Rusya tarafından f eshedil- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 - Devamı 3 Uncü sahifede - 1 T ı w l J •ı • l • b • 
Alman-Rusiktısa- Skandinav milletleri P•ri~~~ady~L~~ ır•?P ıngı ız tayyare erı, ır. 
d" .. akerelerı· cepbeeinde Alman topçusu muntazam Al .. H A • 

1 muz . faııılarla kuvvetli ve hedefsiz at11lar m an ussu ne anı 
Şimdi, vaktile dünyanın ta unu Rus- yapmlf, Fransız topçusu mukabele et-

Almanya 
miştir. İki Fransız keşif kolu, ai&Ç· k d l 

yadır diyen Hitler'e kızıyorlar :~d1fm~~ a::;!aTc~~~8:1~~~!/8!ı":ı~ bas ın ver i er 
muş, görünmeden dolaşmış ve epeyce 
malOmat toplamıştır. 8 

Hava faaliyeti, son günlere nisbetle azJ vapurlar daha battı. Alman tay. 
Paris, 29 (Radyo)-Pari Suar gazetesi muharrirlerinden Fran 

sova Loryan; Stokholmden gazetesi ne gönderdiği bir makalede, SkanH a "al sukutuna dinav milletlerinin , Ruı:;yadan ziyade, daha düne kadar < dünyanın 
T taunu Rusyadır.> Diyen Hitlere dolayisiyle Almanyaya karşı derin bir 

., husumet beslediklerini kaydettikten sonra, umumi harbin, yalnız mu-
UgTa mı şf ıT harip devletler arasında cereyan ederken, şimdikinin büsbütün başka 

fazlaca, fakat esas itibariyle azdır. Al
man tayyareleri, Fransanın şark mın- yareler!• 
takasında uçuşlar yapmışlardır. de neticesiz u uşlar aptılar 

~msterdam 29 (Radyo) _ Havas bir tarz içinde devam ettiğini, bugün bitaraf bulunan bir takım dev-
:A.jansından. ' Jetlerin, yarın harbe karıştırılmak tehlikesiyle karşıl aşabileceğini ve 

Alman _ ·sovyet iktısadi münascba- bundan dolayı, Skandinavya sulbü nün sarsılmak üzere bulunduğu 
tının Berlinin istediği tekamülü gös- müliha~ası ileri sürülürse, müba leğa edilmiş olmıyacağını ileri sür
t~emediii anlaşılmaktadır.Bitaraf si m_e~kt~e~d~ır~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A vusturalya, Ka
nada' da faaliyet 

7asi mehafile göre, Alınan zimamdar- o kt d.... b 1 k ıan müzakerelerin ve tatbikatın ya- 0 58 0 8 U 8 K . · 
va~Iığı karşısında inkisar duymakta- anada, Amerıkadan ılk 
dır. Erkanı harbiyede de hayal sukutu part · t ı · ld 

1 
-RDeQ•amıM3 UnAcüNaahifY,edeA-

1 

Salahiyettar bir A lman şahsiyeti, bita· Lo~d.r!, 2!~i:~~;erı !us:ralya 
. ? başvekılı beyanatında Avustralyanın 

. raflar için ne demış . ~~rupaya seferi bir piyade kuvveti 
gondereceğini, bu kuvvetin iki ay son-

B k•ı• b L l ra hareket edeceğini, Avrupada bir 

1 
aşve 1 ın eyanatı aheıv mukave enamesı· müddet daha talimden sonra ilkbahar-

J da cephede mevki alacağını, evvelce 

k 
de Avrupaya 2 bombardıman, 4 avcı 

Yeni hü Umet 2 suya mı düştü? ;~~rre bölüğü gönderildiğini bildir-

p rogram Ottava, 29 (Radyo) - Amerika ; •ı ; / b d • hükumeti, Kanada hükOmetinin müt-

ha.zırladı ıngı tere ıta yaya ceva ını ver ı. tefikleri hesabına sipariş ettiği talim 
• ta~-yarelerinden ilk partisini bugün 

Bükreş, 29 (Radyo) - Romanya Almanya 45 milyon lngiliz lirası teslim etmiştir. 
~aşvekili Bay Tataresko, umumi va- *--
2iyet ve hükü~etin protramı hakkın- ka"bedecek ve harb de kısalacak Vıı·cdansız baba 
da radyoda hır konuşma yapmış, ha- T • 
rici siyasetten bahsetmiş, harbin yal- Londra, 29 (Radyo) - Deyli Tel- ortadan kalkacağını yazmaktadır. Ô k f Ü t t • 
,.nız muharipler için defil, harbin dı - graf gazetesi, müttefiklerin abluka Amsterdam, 29 (A.A.) - Telgraf % ızına ecaV z e l :.a · 
tında kalanlar için de zorluklar çı • tedbirlerini mevzuu bahseden bir ya- gazetesinin bir muhabirine beyanatta İstanbul, 29 (Telefonla) - Çem _ nsiltere kralı liir ıilan fa ri1iaaında ıma.ıat üzerinde tetkikler yaparken 
).kardığını ve çıkaracağını anlatmış - zısında, ~lmanyanın, bu yilzden sene- bulunmuş olan Almanya hariciye ne- berlitaşta oturan amele Mehmed, öz Paris, 29 (A.A.) - Re::ımi cer ide ta ile gönderilme · ~enedilmiştir. 
~. MOteakiben Romanyanın bitaraf- de 45 mılyon İngiliz lirası kaybedece- zareti erkanından bir zat, bitarafların kızı on dört yaşında Necibeye tecavüz bir kararname neşretmiştir. Bu karar- Londra. 29 (Radyo) - Büyük Brf-
•tını tebarüz .ettirmiş, ğini, bunun da harbi kısaltacağını ve menfaatleri nisbeten ve harp hızını ettiğinden, ağırceza mahkemestne ve- name mucibince har p mıntnkasının vol tn m·a donanma ı , şimal denizinde bir 

- Rumen milleti, yalnız kendi netice itibariyle Almanyanın dikta • aldığı zaman nazarı itibara alınmı;-a- rilmiştir. Mehmed, mahkemenin kara- larım ve manzaralarını g5~tereıı r e- ingiJiz kruvazöriinil bat!rmış olan Al-
\ - De.amı 3 acü Sahifede - törce ticaret muahedeleri yapmasının -Devamı 3 ncQ aahif•d• - riyle tevkif edilmittir. ıimli knrtpostallnrın satılma ı ve. pos- -Devamı 2 nci Sa~ - ...1-



r c: A Frf FF.: 2 ) 

Eşi ancak bir defa görü en h" 

lngilte e kralının p 
'-' • 

cagı ço j? z u 

(ANADOLP) 

aça-

Denizde, havada 
harp! 

- Baıtara.fı 1 inci ı;ahifede -
man Doyçland cep kruvazörünü şid

• • • 
veınşa ş rı 

detle takip etmekte ve şiddetli fırtı- M •• h 
naya rağmen gece gündüz aramakta- ute a.ssısın gelmesine nıüsaade is· 
dır. 

Roma, 2!) (Radyo) - Bir Alman t d• E k f d h ı kJ fay~·aresi cenuL1 Fran~adar: dönerken, en 1. V a a aZlf l ar yapıyor. 
K I k I• }t t b d .., • J t b•J b• d • İsvıçre topraklarına ınmege mecbur Be1edive sehr'n .. staklı 1 . 1 'c:ıf. r a Ve r a lÇC, Sa ana ara asına egı , Q QffiQ 1 e 10 t • kalmıştır. Yaralı oldukları görülen plUnını t~n~i~ iç~n ~uf. v!kalı~_ar mı:H:\;,. ld ~ .. ~i l k 

· pilotlar ha.~taneYe nakledilmişlerdir. . . .. a ıa . e 1 :. '
1 cı a ıgı_mıza ~ore • ezar ı · 

1 M h I f t t
• • · • J ı • J d ı· b• p · 29 (il d D.. nın muvafaktıyle mustakbel ımar pla başı meydanlıgındakı vakıflar hali 

Cr. U a t! e par 151 reISl Cle, ngı tere e SOSY a iSİ lr Parisar~:· civarınad:ollarm u~erJ~~;'. n~-~akkında ı:nutal.~asın~ aln:ıak iste- dlikkanlnrının, iç kısma doğru tevsi} 

Al t le 
. p . .. . "ı dıgı bcynelmılel şohretı haız Frnn- kararlaştırılmış ve belediye reicıli -

•• İ • lt• h d } J k } d man ayyare rı, arıs uzerıne ge- , , h" ·ı·ı~ Ut h 1 d M _ . .. re1ım avsıye e ı ve an e er e arşı an l rnek istemişlerse ele muvaffak olama- sız ş.e ırcı_ıl\.-m .e assıs arı_n a_n • .. gince bu hususa milsaade olunmuş-
. . .. • mışlardır. Korlıuzyenın 1zmıre g~lı;ıesı, bıı: .ık. tur; Ancak v.nkıflnr ı;arşı:ı~.ın üst __ ka-

Londra, 29 (Radyo~ - İngıltere !ardı. Kral nutkunda, biltun tebaa;,ııml medcnİj'etin geçirmekte olduğu bub- Londrn, 20 {Radyo) _ Tnymis ay ~ala~ak ç~lışmnsı ıçıı~ Dahıl~~c tına o~lalarınş~ t~~bbusu, mus • 
kra~ının ~u d{)!a pa_rlament~yu ~çı.şı, ~.arbe devam t> m k için tam bir ener- ranı göz cıntıncle tutmadığını söylemiş, mansabında cliln gece top sesleri işitil- Vekaletı nezdınde yeni .hır teşeb,bu.s- takb.d _ıı;ı~r plunmdıı.. bu ı:_ıeydanm 
İngıl.te:tenın .an anevı ~suller1 harıcın- Jı ile çalışın a davet ile ?~tün do - _ Biı, meden:yc!in kanunlarını yı- miş ve İngiliz tayyareleri derhal hava- t~ bul~nulmu~ ~c. Vek.ıll~r he~.etı -~ ~~nz.ımı, ıçın, burad~kı_ dü~kan ve. ~u
de bır hususıyctle vakı olmuştur.: K~a- mfnyonL1 ın fam kudrctlerı ıle J<r,ıllı- kan anarşiye karşı düşmanız. Ancak, lanmıştır. Diişman tavyareleri aıarm nın ;ınüsa~dellmı ı~te':11ıştır. Çunku ı cnın j ıktn ı.lması _ıh~ımalı dola. ı~ıy. 
l~n parlamentoda nutuk okuy~cagı ~ız- ğ~ ya_rc~ım ettiklerini.: İngiliz h~rp. g_e- yalnız hı~rbin devamı değil, ayni za- verilmeden kaçırılmıştır. şehr.ın es~~ kısır_ı.ında ınşaat v~ esa~lı le, ka~ul eclıl.m?mıştır. Me~arlık ba
lı !~t~luyordu. Kr~lın mera.sı.me. ~ıde- mılerının_balıkçı ve ~uccar gen~ıl.eı:ının manda bır h:ırı planını da düşünme~ Lonclrn, 2!) (A.A.) _İyi maH\mat tnmırat ıç~n mu:acaatiar .. aıtmagu ~ı mcsdan.ı, ı~tık~~~~e sekız _bulvar 
cegını de ancak. bı~ kaç k~şı bılı-~r- yardımı ıle denlzlerın serbcstısını te- lazımdır. Bu barış, her zaman gelebı- almakta olan mehafil 10 bin ton hac- başlamıştıı: ~maı plU~ı henuz hazır- ve cadd~n.ın bırle:tıgı gazel bır mey
du. B~ sebepledır kı, . Bukınghaı;ı ıl.e min eylediklerini, İngiliz ordu, gemi lir. İsteklerimizi elde ettiğimiz tak • mindeki bir İngiliz kruvazöriinün bat- ]anmadığı .ıçın hu mtı:acaatlara c~ - da~1 halını ala~aktır. Bu ~eydanc~an 
V:estmı~st~ arasın?akı yolda bal.~ bı· ve tayyarelerinin Fransada, açık de- dirdc sulh yapabilmeliyiz. mış olduğuna dair Almanlar tarafın- vap ve mtlsaade verılem.~~-e~~edır. cl?grudan dogruya Kadıfckalesmo 
rikmemıştı. ~erasım gayet sade old~. :ıizlerde vazifelerini bi.itiln varlıkları Demiştir. Hatip sözüne devamla, dan verilen haber hakkında anemi mn- .~akıflar uı;ıum müdti~lugunuı: İz- ?ır bulvar açılması ve. asfalt olarak 
Kral ve kralıçe, saltanat arabası yerı- ıle ifa etmekte olduklarını söylemiş, Çemberlaynın her milletin kendi reji- !Omat beyan etmektedir Avni mehafil mmn rnuhtelıf yerlerınde eskı vtı ınşa~ı da mutasavverdır. 
ne otomobile bindiler. Refakatlerinde- harbe devam için yeniden tahsisat ig- mini kabulde serbest olduğu hakkın- Alman radyosunun evv.ela· bir ingiliz bsmcn .harap dilkkan ve mağazaları- Vakıflar idaresi. Gazi bulvarında 
~i lordlar da gay~t azdı. Ve bu ~evat teneceğini bildirdikten ~onr.a; daki sözüne temas ederek. bunun yal- muhribinin batmış oldu.P.unu haber n~n yerındc yaptırtmak istediği y~ni v? Basmahane civar~nda şehir garajı 
a~4!t .olduğu veçhı.le ~ırmızı elbıseler -: Şu saat~k.i m~sulıyetiniz çok n~z Avrupaya mı, yok~a Hindista~ ve vermi~, milteakıben batan geminin bınalar, apartmaııl~r ve akaratın ı~- ~ıvarın~a mU~eaddıd apartmanlar 
sıymış ~~l, tabıt bır kıyafet ta~ı· mühımdir. Emınım kı her sahada mil- dı~er kıtalar memleketlerine de mı sa- hir kruvazör olduğunu sövlemi~tir. şası da bu mesele ıle yakından ala- ınşa ettırecektır._ 
70rlar?ı. letimin tercümanı o!acaksımz. Size ar- ~il olacağını sormuştur. Ve tenkitle- İngiliz bahriye mehafili Almanların kadardır. .. .. _.. . B .. Nihat, İzmırdeki vakıflar .. aka· 

Eskıden askerl bir mufrezenin mu- 1.edilecek olan tedbırler, mi1letimin rırut devam ederek: bövle bir haberi ortava ntmaktan mak- yak.ıfl~;r ~mum m.ildurlugu ınşaa+ ratı ıle harekPt; arz ve seylapdnn 
~afazası altında ~ir araba ile taşınan hayr ve _selametine müşavirlerim tara- _Harbi kazanmak istiyorsak, pra- ~atlan Londranm in.giliz harp gemisi- daır~sı.mudüril .B. Nıh.at, Ankarad~!ı zarar gören Di~i.li, B_ergama .ka~ala· 
ımparatorluk tacı, bu defa polis ne- fından ıleri silrillecek olan tedbirler- tik bir r t "i . k b r· IAz nin nererle bulunduğırnu gö<-:ıterecek bi'" ~ehrımıze gelrnış, İzmır vakıflar mu:- rmda ve Ödemışın Bırgi nahıyesınde 
zarttinde otomobille taı,ındı. Bu şe- dir. sosya ıs reJ mm a. L~ u a ,ım- .. ı>h~n Tl"'Rretmesi neticf'~d~i i;tihsal dürü B. Esad Serezli He birlikte düıı j tetkikler yapacak, akar ve hayratın 
k~_lda l>ir hAdi~, ancak :J?ük dö Vind- Demiştir. dır. Bunu da arzumuz dahılmde yap. P~~k olduğu mütalasındaclır. vali ve belediye reisini ziyaret et • tamiri için keşiflerini yapacaktır . 
.sorün ırn~a. aüren krallıgı sırasında Londra, 29 (Radyo) _ Başvekil mak müreccahtır. B h n kt" 1 Al 1 --=00=------
:fazla yağmur yüzünden vaki olmuş- Çemberlavnın Avam Kamarmıında Demiştir. Bu sözler, gülüşlerle kar- '1f ldl meRa J 1 voı:ı kıyte man ar ~~- Saati rar l tu pt ~ be. t (A d 

1 
B b 

1 
· ırı ım ıwa a .avvı:ıre gemıs•-

. . ya ıgı yanıı ın na o u - u e. şı anmıştır. Yüzbaşı, bundan sonra, in batbğl snrf"ti..,cle VPrilrni<~ olan }rn-
Elçilık localarında mahdud e' 'er yanat dünkü nUshamızda intişar et - fikir silahının kuvvetinden bahsetmiş, h fi k 0 A ı ı b · ça şma 

vardı. Fransız elçisi, Sovyet elçisi ile miştir) sonunda muhalefet partisi li-ı1 milletlerin bunu hiçbir· zaman terket- n • r en ~,. h<ı~ d ~an 11 :'.~'" 11 ~mı-
beraber oturmuştu. Avam Kamarası deri Attle, Çemberlayna cevap vererek, meyeceklerini zira bu silAhın hürriyet '7 ılnl nerelude ~ 11 

nn hııı.;t,1n1 ııt orrrkı>tnmd ",· ·n· 
} dla 1 

• · bekl a·ı b k"l" A . . . ' .. . _ .. .. . t arı o ugı.mu a ır a ma a ır Rr. 
azası or rın ge meaını e ı er. aşve ı ın vrupa ımlhundan ham bırlve adalet ıçın dövuşttigunu söylemış- Nizamnam geld. Faza çı.ış 

müsaadeve tabidir 
Öğle üzeri kral, amiral üniforması ile hayal olarak bahscttiğinf bugünkü tir. Londra, 29 {A.A.) - Resmi bir teb-
kraliçe de siyah bir rop, siyah bir şap- ' !iğ tngiliz tayyarelerinin dün Bor -
ka ve omuzuna orjante bir tül atmış B • H • d t • • A kumdaki Alman deniz tayyareleri üs-
olarak geldi. ır ın gaze es nın süne tarruz etmiş olduklarını bildir -

Kral, salonda. etrafında toplananla- - mektedir. Bu bapta hava nezareti a- !ş kanununun 37 inci maddesine ıncı madde ile :;ekiz saat veya dahıı. 
ra okuyacağı nutku gösterdi. Fakat şağıdaki ttıf~ilatı vermektedir: göre lktıMd Vekaleti tarafından ha· az çalışılması icap eden i~ler, bu hü-
bu lordlar gayet azdı. Çünkü, diğer manyaya hu•• cumu Dün öğleden sonra avcı tayyarele- zırlanan ve Şurayı Devletçe görüleıı küm<len istisna edilmiştir. Gece devre· 
loı·dlar, parlamentonun bizzat kral ta- rindcn mürekkep bir filo şimal deni- (fazla saatlarla çalışma nizamname- sine tesucHif eden i~ler «gece işi» ::ıa. 
rafından açılacağını haber almamış _ zine mayinler koymak'ta olan Alman si) Vekiller Heyetince tasdik edilmiş. yılııcaktır. 

Tetkiklerde bulu .. 
nan Vekillerimiz 

Hl.tler, Hı.ndlı·ıer, maymunla ı·nsan deniz tayyarelerini aramak ve Bor - şehrimizdeki al~kadar makamlara get- Far.la çalışmalal", günde normal ça-
kıtmda deniz tayyareleri fissünde is- miştir. lışmadan en fazla tiç s:ıat olabilecek-
tikşaf yapmak üzere yola çıkarılmış- Fazla. saatlarla çıı.hşma, fevkalade tir. Fazla saat çalışmalarında verilc-

arasında mahlfıklardtr demiş tır. Bu filo, bu deniz tayyarelerinden hallerde ve gör~~cek lüzuma binaen cek ücret, normal çalışma ücretinin 
' • üçünü bulmuş ve bunlara karsı taarru- ve İktısad Vekaletinin müsaades1ylf' :ıı:ıat başına düşen miktarının yüzde 

Londra, 29 (Radyo) - Hindistan\ _Dünyada hiç bir millet onlara za geçmi~tir. Filo tayyare dafi topla- yapılabilecektir. Fazlıı. saatlarla çalı~· 25 - ~O yUk~eltilmesi suretiyle öde· 
Mersin, 29 (Hususi) - Dahiliye milli kongresinin naşiri efkan olan güvenemez. ' rın şidı:let1i ateşine maruz 'kalmıs VP ma mfümadeleri, iqfüıad ettikleri se- necektir. Bur.un miktarı için i!'I. vereıı-

V~kfU nay Faik Ö~rak, refakatind~ nas,Yonal Hernld gazetesi, Alman Muharrir, bunu müteakip, Alınan- mnkab~lec~c b1;11u!1muştur. Bü~ün t:w- heplerden bnşka husu~at .ıç·ı_ı kullam. ler1e işçiler e~rbestçe anlnşncaklar _ 
mUsteşa:_ı ve ka1emı mahsus müdürü propagandasının Hindistan hakkın- vanın ırk nazariyesine temasla Al· yarPJerımız, hıçbır has~ra ugramak- lamaz. 1ş kanununun 35 mcı madclesı dır. 
bulundu.ıu halde Adanadan Mersine daki faaliyetini nefretle kavclede:rck inanların, diker ırkları kendi ırkla_ sızın dönmüşlerdir. nin E ve C behdleri mucibince türlii Ulusal bayram, gP-nel tatil ve.hafta 
gelmf§, y~lda Tarsu~a uğnyarak btıt- Nazil~rin, Hintlilerin i;tikliillcri rrndan aşağı gördüklerini, nitekim Londra, 29 (Radyo) _ İngiliz tay- i~ler ha~kındaki n~zam~arr:ıeler vevn t~~ili g_~nlerinde çalışma!~· için ve
rada tetkıkler ve zıyaretler ~·apmış, mevzuunda kntiyyen samimi olma_ Hitlerin bile, bir vesile ile, Hintlile _ yareleri, l\Ianş denizine manyatik for- g~n~!. emırlerle tes~ıt edıln:ıış bulunaıı rılecek ucret saat başına yuzde 50 d,..
~emurlarla konuş~uştur: Vekıl~ Mer- dıklarmı, Hindistan milliyetperverle rin hilkat merdiveninde maymun ile pil atan Alman tayyarelerinin üssünü gun.uk çalışma muddet_lerın~~n. fazlıı nz olmıyncaktır. 
~ın hududunda vah, partı heyetı tara- rinin, haklı olan hürriyet mücadele- insan arasında bir mahlük oldukları- tahr'p için bugün ani bir hareket yap- saatlarla çalışılması caız degıldır. SG 
tından karşılanmıştır. lerinde dünyanın sempatisini istih - nı söylediğini yazmakta ve bu gibi mışlar ve sliratle Borkum adası üzeri- 00

-------

G~iantep, 29 (l~uıust). - Gümrük karla görmiyecekleri muhakkak ol- nntrepoloji mütehussıslarının Hin - ne gelerek usulca :ılçakt:ı.n ucmuşlnt, Dikkat etme1id' r Eğ tmenlere y~ rdın .. 
ve t~bı~arlar V~kilı B. ~aıf Karadeniz makla beraber, bu sempath'i Nazi distan için konusmalarına müsaade Alman ta".vare üssünü mitrnlyo"z "te-.ıehrımıze gelmış f b" · f t 

1 
• " " - " Antakya vilayetinin adı (Hatay) Bu yıl vilflyetimlzde fö!itmı-n Jrnr-

y • • • .' jjere_ me ır zıya e A manyasından katiyen beklamtdik- edilernfyeceg"•ini tebarüz ettirmekte - şine tutmuşlaıdır. Bu esnacla. Aln1° ı ~ venlmııtır Vek ı vil~ t h d d d · " dır. Buna rağmen bazı muhaberat - ~undan mezun olnrak köylerde vazi-
. . · . ı, aye. u u un a lerıni Yt1zmaktada. Gawle devanıla di· dir. donanmasının dafi toplarivle trac.alm k ı ıstikbal edilm ş ld Kil" t b" k " ta elan (Antakya) kelimesi ·u - felcrine başlıyan Eğitmenlere zlral 

ı • YO a ıs e ır ge- yoı· i: ;l·z·"'rindekı" bat 0 l"Valar at"" ,""mıs"'a el.., 1 ce kalmıftır. ' = .. ~"' "'~ ''" ,., ·1" !anılmaktadır. ltibas yüzünden - yardım olurak her birine yfizer kilo 

G f k k 
İngiliz tayyareleri!1e bir zarar yapma. zı mektupların (Antalya)ya gittiJ tohumluk buğday verilmesi Ziraat 

Dumlupınar a en o ... nut u ğa muvaffak olamıı.rnışlaı·dır. de göt·ülmüştül'. Da~vekalet bunn Vekaletince muvafık görü1mi.i1' ve 
~ .._l, Londra. 20 (A.A.) - Hava nezar<'- dikkat edilmesini \"ilayetlere bildir· emri vilav. ete CTelnli<•tir. Vil!\vet,· ra-

ImraJı adası önünde karaya '"" ti irıgiliz hava kuvvetforinin uğradığı ... ~ J 

T 
mlştir. yıce göre piyasad:ın tohumluk mu -

,ı· oturdu ve kurtarıldı riyanon muahedesi, Tuna statükosu· ~~t~~ ~i;ıü~~n~g ~~~.e~ ~~y~~pet,~e~~~; Yeni bir zelz~le bayaf\. t?derek zeriyat mevsimi gN' -

t 
meden Eğitmenlere tevzi eyliyecek. 

stanbul, 29 (Telefonla) - Dum- , • kaydedilmiştir. DUn saat 13,10 da Dikili kazasın- · 
lupınar va~ııı·u, lmralı adası ~nünde nUn eSaS\01 teşkil edPf Berlin, 29 (A.A.) _Büyük Alman da dört ~aniye devam eden bir zcl- tır. 
karaya otuıınuetur. Yolcular, bır Rus umumi karargahı bildiriyor: zelo olmuştur. 
vapuruna a!ın1!1ı~tır ... D_~mJupınar bir T Bükreş, 29 (Radyo) -. ~~riciyej - Mncnristanın, Yugoslavya için Harpte iş'are değer hiçbir hadise Yeni hasar yoktur. 

---·*---
yeni bırlikler 

lZ sonra yüzdurulmuştur. N_~zı~.ı .G~fenko, ayan n:eclısmın .bu- tanıdığı bir hakkı.~aşka devletler için olmamı~~r. İngiliz tayyareler! şark! iştirak etmiş bulı;;.nan bütün ingiliz Zeytinyağı ve pamuk ihracatçılar 
Müdafaa Vekili gun~u ıçtımaın~a uz~n ~ıı: nutuk ıracl de pekala ta.~11~a~ılı.r. ~u :mevzu etra- Frise adaları u7.erinde uçmuşlar ve tayyareleri hiçbir hasara uğramnksı- birlikle.:ı esas nlza~namele.ri hazır-

etmış ve umumı .vazıyetı ızah ederek. fında son sozl~müzil .s?yliiyoruz. Bu- Alman Rahillerine yaklaşmak istemiş- zın üssülharekelerine dönmüşlerdir. lamak uzere ayr1lan ıki komısyon bu-
Jstanbu la Vardı R<:1!1t~nyanı~ .. bıtaraflıkt~ sebat ede- dape~te n1 hafıli de ışıtsin.~ Jerse de muvaffak olarnamışlıırdır. Du lng·Uizlerin Hollanda arazisi tize- g(in Ticaret odasında toplanarak 

• A cegını v~ but.u_~ l.rnm~uları_Yle dost ge- B t\ 
11

• } 
1
• • mtlnasebetle Borkum hava üssüne de rinde uçmuş olrlukları ırnretinde Al _ çalışacaklardır. Yarın saat 15 de de 

.. htanbul, ~~ (Telefonla~ -. Mıllı çimne~ ıstedıgı~ı. soyledıkten sonra, • lVıtl et meC lSIIlde bir taarruz yapılmıştır. Mamafih bir manlar tarafından ileri sürülen iddia- hcy'eti umumiye toplantısı yapıla -
Mudafa.a Vekılı ~~eral Nacı .Tınaz ı~a~arıstan harıcı~e nazı~!. Kont Sa- gOna hasar vukua g'elmemiştir. nın esassız olduğu ilave edilmektedir. caktır. 
Balıkesırden şehnmıze gelmiştır. kının geçe_n haft.a ırad etbgı nutka. c~- Ankara, 29 (A.A) -B. M. Meclisi Dün fevkaldde bir tebliğ ile bildir:l- Londra, 29 (A.A.) -1023 ton hac- ---~o=----d------

Y akalanan kaçak eşya vap verm~~· Trıyanone muahe~esını:ı bugünkü toplantısında muamele ver diği veçhile tahtelbahir kumandanı minde ve Rubistand adındaki ingiliz ala iye 
. . '!.u~a statukosunun €.sasını teşkil ettı- gisinin tathirhanelerin muafiyetine Prin, Shetland adalarının şarkındA vapuru ingilterenin cenubi şarki sa-

Londra, 29 (Radyo) -.Harbın ılk g!n~ ve bu mıuıhedc ıle Tuna devl~tle- ait ikint!j fıkrac::ının tefsiri üzerinde London sınıfından bir ingiliz kruva- hfllerinde bir mayine çarpmış ve iki Bugün :tirrad reyi 
9 ~aftaıında Fr~nsız denız kuvve~ - r!n!n !!1llli ~a~larını jktısap eyledıkle- c~e müzakerede bulunmuş ve mazba- zörünü torpilleyerek tahrip etmiştir. dakikada batmıştır. 17 kişiden ibaret 
lerı Almanyaya gıtmekte o}an 200 b~n rını soylemıştı~: .. . tayı bir defa daha tetkik edilmek ü- Londra, 29 (A.A.) - Pazartesi - olan mürettebatından on üçü telef ol- i ~tiyecek 
tton, lkngilkiz deniz kukvv1etıerı1 ded450 bın . k<?afcnko, sozune devnmla demış- zere encümene geri vermintir. salı gecesi Almanyanın şimali garbisi muştur. Diğer dördü bir mayin tara- Paris 29 (Rad\'o) - Parlamento 
on aca eşva yn a amıs ar ır. tır ı: M r ·· ·· t pla ... kt ·· i 1 ı h f i e m · · ' • • . ec cuma gunu o n ... ca ır. uzer ne yapı mış o an ava se er n a gemısı tarafından alınmıştır. ve ayan meclisi, yarın saat 9,30 da top-

- !anacaklardır. Hükumetin deklerasyo-

• 

~ISLAM T ARIHl .... 1--~1~ 

Hz. Muhamn ed 
YAZAN: M.Avhan .... --ı 

- 57 _ hile bir iskelet halinde atıldı. 
YaA'mur ve sellerin tesirlerini (Bu tarihlerde Stiveyş Berzahi 

durdurmak için yapılan bir sed, mak- yoktu. Fakat Roma imparatorların
sadı temin edememişti. Bunlara ila- dan Adriyanos ile Trayan; bu civar
veten de bir gece Kabede vukubulan dak; gölleri biribirine bağlıyarak 
bir hıraızlık hadisesi, binanın mut!a- Bahriahmeri Akdenizle birleştiren 
ka esaslı şekilde tamiri zaruretini kısmı temizletmiş bulunuyorlardı. 
ortaya çıkardı. Bu gemi de oradan geçmişti. 

Kureytllerden biri, dıvarların al - Bu tedbiri ilk delfa başaran on do-
çak ve binanın tavansız olmasından kuzuncu firavun Birinci Setidir. 
istifade ederek içeriye atlamış ve Seti Nil nehr!nden bir kanal açrnı!J
kuyudaki kıymetli eşyadan bir kısmı· tır. Bilahare bu kanal kumla dolup 
nı alıp götUrmUştü. kapanmıştır. 

Kureyşiler gerçi onu tecziye ede- Miladdan 19 asır evvel ikinci Ram-
rek ellerini bileklerinden ayırıp kes- zes, Berzah Uzeriııdeki golleri biri
mişlerae de Kabeyi de yeniden inşa. birine bnğlıyarak diğer bir yol açtır-
ya karar vermişlerdi. mıştı.) 

O sırada Ciddenin sahillerinde bir Bu geminin kaptanı Bakom namın-
deniz kazası oldu. Roma imparator- daki hıristiyan; ayni zamanda yapıcı 
luğu sahillerinden gelen çok büyük idi. 
bir ticaret gemisi dalgalara muka- Kabenin inşasıııı düşünen Kurey
vemet ed_emiyerek parçalandı ve sa· filer, çatı aksamında bu geminin en-

kazın dan ve kerestelerinden istifade 
edebileceklerini, belki de gemi kap
tanını getirebileceklerini düşündüler 
ve Velid ibni Mağire ile Kureyşiler
den diğer bazı ileri gelenleri bir he
yet halinde gönderdiler. 

Bu heyet; geminin sahilde duran 
kereste enkazını mübayaa ettikten 
başka kaptana dn inşaatta ustalık 
tekl:finde bulundu. 

Kaptan bu teklifi kabul etti. Ay
ni zamanda tayfaların da ücretle ça
lı .malnrı ten1'ip olundu. Kafile bu 
suretle Mekkoye avdet etti.. İnşaatta 
ihtilaf zuhur etmemesi ve dedikodu 
olmaması için her kabilenin muay -
yen bir dıvar yükFoeltmesi münasip 
görüldü ve o suretle faaliyete geçil-
di. .. 

Halk, nöbetle taş, çamur taşıyor
du .. Tie>ıulü Ekrem de bu hizmete 
memnuniyetle iştirak etti. 'l'aşlar o
muzdu taşınıyordu .. Biı' aralık am -
cası Abbas; 

- Ya Muhammed; -dedi- cezarını 

çıkar da omuzuna koy. Taş acıtma
sın .. 

Taş taşıyanların kaffesi; hemen 
tamamen denilecek şekilde çırıl çıp
laktılar. ResulU Ekrem de amcasının 

tavsiyesiyle belinden aşağısını ~.rten A/ nunu parlamentoda başvekil Daladiye 
k~~~şı çıkardı. Fakat kendi vucu - ffl Q n Y Q ve ayanda başve!,alet muavini Kamil 
dünu~ urya~ kalmasınd_a~ duyduA'u G h . . . . . Sotan okuyacaklardır, Hükumet, pnr-
t~e~sur ve hıcapla kendını kaybeder arp cep esını ıkıncı lamentoda açılacak münakasa celsesin-
gıbı oldu. Ve hatta bu huausta amca- / ... b k ? den sonra itimad reyi ist1yecektir. 
sı ile kendi arasında bir mübabasa p ana mı ıra h. 1-' k mahk . k 
bile cereyan etti. O günden itibaren Berlfn 29 (Radyo) ·- Volk" ıa em emest ayarı 
Hazret Muh~mmed ~i~_bir va~i~ böy- Beobahter' gazetesi, Almanyanın, g~:~ tstan~nl, 2_9 _(Telefonla) - Yulyur 
le uryan vazıyette gorulmemıştır. ~ephesini ikinci plana terkettiğin" Berger şırketı ıle aramızda çıkan ih-

Kilbei Mükerremenin yeni temelle
ri; e!"ki temellerin üzerine anlıyor
du .. Fakat binayı tamamiyle eski te
meller üzerinde yükseltmenin ve ta
mamlamanın imkanı yoktu. Bakom 
denilen ve inşaatın mimarlığını de -
ruhte eden Rum, bizzarur, 

- Mevcud maız·eme buna kafi gel
miyecel'tir. Bin:ıenaleyh arsanın bir 
parçasını ayıralım binayı yalnız biı 
kısmının üzerinde inşa edelim .. 

Dedi. Bu teklif; kabul olundu. Çün 
kü başka çare yoktu .. Arsanın bir 
kısmı tefrik edildi. Ve: 

yegane hedef olarak İngiltereye deın~~ tilAf ._1'.akkında hakem mahkemesinin 
den taarruz etmekten ibaret olup man- v~rdıgi ~ar~r okund_u. ~u karar~ göre, 
yatik torpil muharebesinin bir mukad- hükü~etımız, 770 hın Iıra tazmınat ve 
deme t k .1 tt·- .. . 1 . .. kted' recektır 

eş ı e ıgını ı erı surme ır. N: · .,, 
Abluka kar arı iiıın 11ne sıf!tnaklar 

İstanbul, 29 (Telefonla) - S"h -
Vaşington, 29 (A.A) - Demokrat rimizde altı numune sığınak yapıla -

Ayandan ve Ayan mecli ' hariciye en- caktır. 
cümeni reisi Bitman lngilterenin Al. 
man ithalfıtını abluka etme--ini Ame
rikanın protesto etmeksizin kabul e
deceği mütaleasmdadır . .Mumaileyh 
demiştir ki: 

Bu hal bitaraflık kanununu kabul 
!!derek ticaret filomuzu ve tebaamızı 
tehlike mmtukalarmdan çekmek su-

lcre ihraç etmek hakkımız üzerinde 
israrın faidc. iz olduğuna 11ükmetti -
ğ·imiz hal<le Almanyanın bi~e ithalAt
ta bulunması hakkı üzerindeki israr 
etmem:z~ imkan V~lr mıdır? 

retivle katlanmış oldu~t1muz fe _ 
- Bilahare gene Beytilllaha ilave dakıtrlığa nazaran bUytik bfr şey de-

ederiz; vildir. '.Mallarımızı Ameı·ikan gemi-

Lonclra. 29 (Radyo) - Röyter A
jansının Amsterdamdan aldığı bir ha
bere göre, Almanya, mayin ve tahtel
bahir ublukasını f no .. lterenin bütün 

ahillerine teı:ımiJ etmek, Irlandn ·ıe 
İngiltereyi bile ayırmak istemek edir. - Devam edecek - !erine yükliyerek muharip memleket 



.. -- --- ------- ------ ... 

(ANADOLU) 

Kus ya - f ... in.a ıdiya ihti afı Ti ( SAHlFE· '" 

-Baıt•raf, 1 inci rohiiedc- <Askorlerimiz. I'inlnndh·a hudud icar et Vekilimiz tütün müstah- fktısadi abluka Lehistan "sasv~ki-
<le gözden geçirildiği söylenmekte - muhafızları tarafından aki'tılan kan- siline müjde veriyor -:-Da§ tarafı 1 inci sah?Iede - ı· . b .. . 
dir. ıarın intikamını nıacaklardır> _

8 
. . . . . . ~k aerecede ehemmiyetsi2di1-, demiş- IDID eydnnamesı 

J>aris, 29 <Radyo) - Havas ajan- I.ondra, 29 (Radyo) _ Moskova- . atta.rafı lıncı ıahıfede- çekılse clahı aynı şartlarla diğer alıcı- tır. 
Si .:.\fo~kovadan şu haberi \'eriyor: dun alınan haberlere göre; Rusya hil- nızc~en dolayı ~011 günlerde ne kndıır lnr mübayaata devam edecektir. Bun- Bu gazete, beyanatı bugiinkü nüs- ,, Zavallı mi //eti ·nizin 

:\foskova radyosu, gece varısı; Fin- kCimcti, bugün Fiıılandiva hükumeti- e~_dışeli olduğunuzu bilmez değilim. dan emin olunuz. Telaşınız sizleri izrar h!18ında tam olarak nc>~r miştir. Mn- • • • • ' 
landiya - Rusya hududun.da Finlnıı- ne ıs saatlik bir Oltim~tom verecek Db unyanın fev.~allidc şa.rt~~ı:. içi.nd.e e~e~ tedbirlerimizin tatbikinde bizi yınler meselesinden bahseden ayni zat Ümıdı bızız !,, 
diya tarafından yeni tahrikler yapıl- \'e Fin kıtaatının derhal hucludlar _ ~ılunnıası ve ote<lenbeı·ı tutunlerımı- buyuk zorluklarla karşılaştırır. şu beyanatta bulunmuştur: 10 1 90 R· d . 
dığı hakkıııda bir haber verilmiştir. daıı yirmi kilometre geriye çekilme~i- ~m eı; Lüylik mü~tcrilerfoden biri o- 3 - Fi.atler cin~ine göre asgari ge- -:- .~iz ~~vk~lceyş bakımınd:ın za- baş~e~.r~·F-: i dı ):o). L 1 Le hı tan 

Bu habere göre. 28 teşrinisani gii- ııi i tiyecektir. an Lır memleketle aramızdaki tic:ı- çen senenin fiatina muadil tutulmnğa rurı gordilgümuz her yere mayin koy- d 
1 ı, t ıa~J:.·ın ~t11

1 : 
11 

tan or-
nij ... aat 17 de Piynteşi ile Stredin a - Berllıı 2 ~ (Rndyo) _Finlandiya re~ anl:ışmasıııın henüz yenilenme - çnlışılnra'k;t1ır. TelA.ş etmirenlerin is- mak hakkına malikiz. Hem de bu bap- h usuıı~n eşe u e m.c e i o.lma ı 
tasında, beş Finlandiya askeri, bir ordusu başkumandanı general :\far- mış olması gibi sebeL!erden ileri ge- tfkbalde daha fazla kazanması rnüste- ta bir guna ihtarda bulunmağa mec- asabıyle bu ortura. hıt~beı. lıır hC:--
Rus müfrezesine ateş otmi~lerdir. teyim, bugün hududları gezmiş ve len. bu. en<l!şelerinizi izale e.~mek ü _ bat değildi.~··.. . . . bur değiliz. . .. ~a~~akm1.: ne§re mıştir. unt n denı-
Sovyet radyo unca vukuu iddfa edi- H.u~Jann iddialarını teyld edecek hlç zeı c sızc hıtnp etmek mevkıınde bu- 4 - Tutunlerınızm ıskartasi taay- Telgraf gazetesı bu munasebetle Y • • . . . . • 
len bu tahrik net!cesinde, Flnlan - bir delil lıulnmadığını beyan eyle- lunduğumdan dolayı büyük bir zevk yün etmeden pazarlığa girişip satma- bu beyanatın mayin muharebeleri hak- -1 Ordtu ve mılletımızın m.or~lı bo
diyalı üç ıısker tevkif. iki üifck, lıir miştir • ' duyuyorum. Ümid ediyorum ki söz- yınız. Denklerin damgalanıp haftalar- kındaki La Haye mukavelenamesinin zu m~~ı§ ır. Ana kuvvet cı 1 tukcn -
tabanca müsadere edilmiştir. Parİs. 29 (Radyo) _ Vn.;;ington _ lerim de :;izi memnun edecek ve lıu ca ve hatta aylarca sonrtı rnuayesine feshine muadil olduğunu :razmaktadır. ~em~~r .. H~rp ?e\am c. mektedir. 

Diğer taraftan sru.lt beşte, Fin lan- dan haber veriliyor. " sureti~ haftalardan beri içinde bu - katiyen meydan vermeyiniz. Bu suret- Bundan sonra gazete muhabirine emıcı .erımız ;ıan harbe ıştlı-a~ et -
diya tarafından Sovy~t arazi;;ine iki Amerika matbuatı· Rusya - Finlan- l~ndugunuz endişelerin pençesinden le satışlnrın biraz yavaş yürümesi za- karasularının üç mil olarak tahdid e- m~kted~rl~r. 1'. akında tayyarecılerı
top atılmış ve bir Fin n.!lfrezesi hu- diva ihtilafını dikkatle takip etmek- zıh~nLerJni~i kurtarmış olacaksınız. ruridir. Bunda bir mahzur yoktur. dilmesi kaidesinin modası geçmi~ bir ~ıız de ıştırak ~decek ve ~!aylarımız 
dudu geçmek i terniş, fak11t Sovyet te;lir. Gazeteler· Rusv::ı ::ılevhine şld- Sı~e şunları söylemek istiyorum: Fa.kat rııl'hakkak pek çok haksızlığın teJ!kki olduğu. çünkü bu kaidenin ge- .. ,.r::ınslılz c~phe~ı~d~ ~ev~ı. ::ıl~caktır. 
kuv,•etlerinin mitralyöz ateşi ile püs- dctl' .·• t . • k. t · A .

1 
Dunya ahvali kaıışhğı günden beri öniil'" J!Prebilir. mi t.oplnrı menzillerinin hıı ""le~afeden ,. ... ava ı mılletımızın umıdı bızlerdc-

kürtillmüşttır. 1 ncşı ıJ a ) apma a ve merı rn Tü k k" ır ü · h · · d ı: ~ Jd - b' d d ı· Ona halası götürm k ·,.·n i t'k umumi efkarının Finlnnclh·a ile \':l r oy ıs niln m::ı sullerını c.ı - > - J\!'ı:• ~· , :no;; tUtUnler işe yarıYa- az o ugu ır zaman a t.-lb.k c l.',i'ı;l b ı· . , e ıyı ' :s ~ -
M oskovn radyosu, Sov.ret hükumc- kından ilgili bul~ndu;-runu ·kaydede - ğeriylc satabilmeleri gayesinin tc _ cak (>VSafta olmuk şartivle başta inhi- söylenilmiştir. 1 a .e :mııı~e~le bakmalıyız. Müttefık-

tinin. hudu~~. 1!1uhnfız kuvvetlerlnl rck bir Hu~ taarr.uzu halinde laka}'d minini endiselerinin en başında tut- ar idare!-li olduğu halde başka alıcı- Gazete il:lve ediyM: erım:~· !>ı~ı~ hede~imizi. kendi he-
t~kvıye ettıgını de haber vermekte- kal;mı ·a 'a ~ ·ıa.v evlem kt a'· '. muş olan hükumet tütünlerimizle bil- !ar da hulunncaktır. İnhisar idaresi nu h•..,. .. ''l gör<" bir hilkiim vermek d?fleı ı gıbı gostermışlerdır. Bu har -
dır. Lond~·~t:·:.~n~~ad~?o) • _ ;ö ~ ıı. hassa meşgul oldu. Sizin emekleriniz en ucnz fiata mnl müba:vn·ı etmeğe ça- icap Pcliyon;: 1 

• Jn harbin nasıl in- hın sonunda .esaret ve zorbalık altııı-
S~iker saat. 2,30 da Finlandiya a- jansı He'( k:d 

1
; şu habe •· .Y .7~ ~~ le vücuda gelmiş olmakla beraber ti!- lışan bir ticaret evi gibi d~ğil nh·a~ ~- 1dtnf edeceğini ı:;öylemek müşkül olur. da _kalan. mılletler k_urtulacaktır.'I> 

leyhıncle ne~rıyat yaparken çok şid- nu n s~ı ır ~nndiya ~ı \:eıı) ~ı · tünlerimiz sizden zi~·ade bu memlc- dnki nazımlık rolünün mü!'\talı ... ,.... hrnınafih mayin ve tahtelbahir mu- Krokovı ve bazı daglık mıntnkalıır 
detli bir r~an ~ullan~ış; mi te~~vıi~ız p::~tmı tnnı~a~s~a \ .~~ k~t_in malıdır. İhracat mallarımızın köyliiye temin edeceği büyük fav<layı hare~be:-:ıinin gitgide daha nevmidane 0 _ da teşek~iil ed.en Leh ~etelerinin Al-

- ovrct mıllctlcrınfn sabrı tü - d' .. m"teakip Fi 1 d~gını h 1 bırınci derecede milhim nevini teskil mUdrik bir devlet müesscse~i gibi ha lacagı muhakkak görünmektedir Bu man kuvHtlerme mukavemet etmek-
kenmiştir. Yenilmez kızılorduya kar- d~~1~11~~·yeu askerler· n. a\ ı~~a,dd u - eden tütünlerinmizin Türkh·e için reket ede~ektir. · - da bitaraf memleketler için pek hazin te olduğunu, AlmaTI zabıta şefleri 
Şı büt\ln milletlerimizin tam itimadı b"r eç"n 'geriye çekrr:!lt. ~· ~ ~~ ne büyük bir iktisadi: kuvvet teşkil 6 - Umumi hnrpte kaybettiğimiz birşeydir. bile itiraf etmektedirler. 
\•r.rdır ve h3Jk, hükOmetin bu sahada :v~dpn:eferberlik ilfm :d'·1~r~1.n ha~ l~ ettiğini bilen hUktlmetimiz haftalar- bOyOk tütiln piyn~aınrından İngiliz ve Londra, 29 (A.A.) - Alman ihra- Gö~elsin nutku 
a.lmış oldugu k~rarlarn tamamen iş- kındnki haberler F;nı 1 d/gı a . danber! bu mevzu üzerinde çalıştı. Frnnsız pnzarforını hilktlmetimizin al- catının müsaderesi hakkındaki karar- J 

:i~ak ~tmcktedır .. Helsinklde bu işi mohnfilince tckz=İ> edil~~kt~~· r~f1~ ~ugün şunu size haber vermekle hah- 1ığı tedbirler ~:ıyesinde tütünlerimize nemeye merbut iznhnamede kontrol li- Alay mevzuu 0
1du 

ıorUkklıyenler bflsın!er kf, tahrikleri- l:ınd:•;a Husynnın nota~ma c~~· bı~ı hy:ırım ki; tütünlerimizin tamamiyle ;eniden nçmış bulunmaktayız. Yüksek manlnr~ sayıldıktan sonra şöyle denil- Lo d 29 (R d ) R .. ·t 
ne ızılordu tarafından mukabele e- 1 vermiQ ... ir Bu cevab "" . ~a satılmasını temin için hilktlmetçe alı- 1!1tira kabiliyetlerini blldiğimiz bu mem mektedır: . n ra, a yo - OJ er·-
dilecc~tir. huldü;~ ş'imdi de l\I~k~::~~·~t~e~:~; nıVn tedbi~ler halledilip bitmiştir. 'ek~tler yirmi sene tiltanlcrimize mUş- . cBi:araf. memleketlere yaptıkları ~f;s~, ~1~fn)~nı~ k~eni~~:f .ha~h~ 

Parıs, 29 (Radyo) - Sovyet Rus- beklenmekted' A • d !\I Faknt hükumetimiz sade bu tütünle- t"rı olacaklnrdır. ıhr:ıcatın hıçbfr zaman teehhilre veya .~~u a cm a 
0 

or 
0 sın ıra 

Yanın, Ffnlandiyaya vermi~ olduğu kova radyo u~~;n ~~i .z~~:~a!~e~;- rin kamilen satılmasını temin etmek- Afonsta ttltilnün istikbali hakkında tev~ife maruz kalmamasını arzu eden e~tıg~tn~~ku Gmev:~uba3is e1d
0
1rekb.nla! 

cevabi nota, Uç kısmı ihtiva etmek - vuku bulduüu h .. k·k nıd k:ith 
1 

r le kalnındı; ayni znm:ında bunların vercliğim teminat milnhnsıran manovi- t:ı.c:ırlerden alakadar Avrupa memle- e m1e e ı 1r. nkze ed edri e 1a ay 
1 ır lı-

tedir· o ... ın a ı am arı · · ü 'dl .. .: ld . rnt t k . . . ket' 1 k. tn ·1· sana şun arı ay e yor ar· • da tekzip etlllm kt r 
1982 

d . sızı mı erınız1.•e e. rrtrr.ıyacak bır ınızı a ,·ı.re içın söylenmış, yalnız ınc e ı gı ız veya Fransız kon~o- A 1 1 G"b 1 d.. . · ·ı· 
. 1 - Rusya, Finlandij·n hükfime- zal nan bu nk~ı ec_ ırd. R : ım- fiyat Lulmalarım da temin etti. Bun. n"klıinliğe durnn:.ın bir vaad değil, mad losluğundan eşyn fle birlfkte vapurun , c B~ ~'l b ~ es. un hır in~ı ız kru

tınin Rusya tarafından bir taarruz Londra elçis..P . '~m ·\· .usı~nm dan dolayıdır ki sizi memnun edecek li esaslara dayanan bir tebşir idi. İş- muayenesini pek ziyade kolaylaştırn. :~z :. da; ırdı, fakat denızde de-
v~ku ?u.lduğu iddivalarını efkarı umu- mııstır ı oıaıı ayı ı ımza 8 

- olan bütan ted~irleri aldığımıza emin ~ ?unun içindir ki, gelecek senenin cak vesika alacaktır .. Keza vapur sahip- gı ' lr ) 0 ~.. d . 1 A . 
truyesını oyalamaga matuf blr hnre- · olarak tütün pıyasasının ilk kanun•ıTI •ıtun ekim hrızırlıkJarına emniyetle 1 rfnden ne bu vesıkalarla mücehhez man) anın. ~:"ız ere h~kım ol -
ket telakkj eder. Stokholm, 29 (Radyo) - ~::ıbancı clôrdüncü paznrtesi günü açılmasınh 'sşlayınız. Ilnzırlı~ınızı ivi tarlalara olmıyan e~ynyı knbul etmemeleri ricn f uiu h~rkığdat~ı so~e!e gelınce, bun-

2 - Finlandiya ordusu, sı-österilen gazeteciler, Finlandiya hAcllselerini karar verdik. Du münasebetle siz!~ inhisar ettiriniz. 1kinci, uÇancil dere- olunur. darı: g me ~ . e egmez. Almanya 
hudud mıntıkasından çekilmemekle yakından tnkip eylemek üzere bu - re hayırlı satışlar dilerim. crr:leki tnrlalarınızda başka mahsuller . Londra, 29 (Radyo) - İngiltere- d e~ızde Mkım ıse, donanması nerc-
>eningradı kendi tehdidi altmda bu- raya :ıkın etmeğe başlamışlarc:lır. Şlmdiye kadar piyasanın ilk ka _ v-eticıtirebl!irsiniz. nın Romn sefir!, Sir ersi Loren. bu- e ,. 
Jndurmnk i!temektedir. Paris, 29 (Radyo) - Finlnndiyn, nunun birjnci cuma günü açıJacağ'· Bugiinkfi harp ekonomisi içinde haf~a içinde Romaya dönecektir. Sefir. Abluka tedbı.rJe • 
. 3 - Lıningrnda karşı yap.~lan tnh- talim. g?rmüş ve vukubulaca~ her SÖl lenmiş f!!e de aşr>ğıda :-öyliyece - nrıstahsil~ ~lir get!rmiyecek bir mah- ln~ııtercce alınn.n deniz tedbirleri rı 

~ıdıt, mevcud ademi tecavuz paktı hangı bır taarruzu karsılamaga ha - ğim sebeb dolayi~iyle piyasanın açıl- "U1 vok gıbıdir. n_ıünnsebetiyle İtalyanın vaki şikuye- k d 
ıle kabfü telif dekildir. Bu sebeble , zırlanmış bcşyUz bin kiı.ilik ordusu ması Oç gün teehhiir etmiştir. Kövlil ve milst:ıhsil yurddaşlarım. t~ne hiikfimetinin cevabını götürecek- af ŞISI ll a 
n.~synda kendisini bu paktın taah - Yardır. Memleketimizden mühim miktar Toprak mahsulüniln, daha doğrusu tır. . • . 
h.udlerinden müberra telakki etmiş- Londr:ı. 29 (Radyo) -Taymis ga- dn tütün mübayaatında bu~unan A- 1mumiyet1e çiftçi istihsalinin kıvme- . Londra, 29 (Radvo) - Arjantin -:Bat tarafı 1 mcı sahı·fede -
tır. Finlandiya hfJkt1meti, Rusyanın Z?!~si, Ru yanın Finlandiyaya ver - merikaıı Glcıı kumonnyası şark mt?m- ~:nelen korkmayınız. Harbin ilk ·glin- ıl~ Al!11anya arasında yapılmış olan D.ltalıa .~u mevzuu.n evvı:lce başkı 
bu notasını müznk~re .etmişti:. Fakat dıgı cevabı mevzuubahis ed~re~, lıu le~etleri. umum direktörü ile İzmir '~rini~ kargaşnlığı geçtikten sonra dll- ~~.r .. mılyon ~terlinlik anlaşma harp bır lngılız ~azetcsı; yanı .Ev~nın.ıı 
netice hakkında hıçbır teblig neşre- notımın uzlaşmıra pek az müsaıd ol- ~uoesi dırektörüııün sey!ı.hat ettikle- '1 lk fıyatların nasıl selaha doğru g:t- nızunclen.akım kalmıı:tır. Almanya hu Standard ta~afın~an bahsedılmış hır 
dilmemiştir. duğun~ ynzmaktndır. . ri ,·apur hıgiliz kontrol gemileri ta_ ~·ğini p-örüyorsumız. HUkGmetimizin anlaşma ıle Arjantinclf!n Yiln ve buğ- mev~u ~ld~guna ışaret v~ bunun çok 

Paris, 29 (Radyo) - Havas ajan- Pa.rıs, 2? (Radyo) - Taymıs ga- ~afııı<lttn l\!altaya t1tcvkedilmiş oldu- "'"l bOy~k gavelerinclen birisi de rrn d~\· alacak, Arinntine Alman sf?tıen- tehhkelı ?ır ı;ıevz~ oldugu.nu te~rar 
a.ı, Moskova ve Helsinkiden şu haber- z;t~sıne göre, So\.:yet ordusn, 26 teş- gundıın Kaııunucvvelin biı-inci cu _ :ört rnı.lyon köylilnOn mahsulünü de- dıfer mnmulatı verecekti. Halbuki etme.ktedır. ~ılvakı b~ kabıl .neşrıy11t 
leri veriyor: rınıe::velde , yanı Rusya n.ota:nnın mn. gUn~ açılması mukarrer olnn Ege ~erlendırmek. onun refahını artırmak- Krop ~n .dahil: Alman firmaları. taah- g~yrı mu~nr~p. olan mıllet1erı beynel-

Moskovadaki Finlandivalılar me- tevdıınden e\·vel hudud cıvarında ttıtan pı.rasasma mezkOr kumpan _ 1.r. Cok çalışınız. fazla istihsal edi _ h.flcl!erını Yerme getirerniyeceklerini mılel ha~ at ıçm esaslı surette !Azım 
haflli, Rusların cevapla;ının ülti _ hummalı faaliyet vukubulduğunu id- yanın iştirakine maddeten imkan kal- "''.Z. Vatan hududda olduğu kadar far- bıld:rmişlerdir. olan lı!lkimiyetlerin şimdiki hali hak~ 
:rnatom mahiyetinde olmamakla be_ dia ederek bundan, 28 teşrinievvel :nnmıştır. Ege tütün piyac:a 1 açılır_ 1"da da emek Ye alınterinize bugün ~okyo. 29 (Rad\'o) - M:ınyatik kında tec!11m~le sev~etmesi ve onla-
taber. -puktıtı fesholunmasınm teliiı: hadiselerinin daha önceden haz!r!an- ken ötedenbcri pek mühim tütün mti- flUncJ~n clnhq mı,htar:tır. torpıl muharebesinden sonra japonva rı b~ vnz:~:e!ın ebedıyyen devam e -
lllya~dırab!leceği mütale:ısındadırınr: dığı. mfmn~ım çılrnrınn~a?ı;. . 'l:ıay~n~ında bulunan bir kumpanya_ BlR . MtlR;tC'_AAT: men:ıfiin!n mü~ssir olduğunu kayde- de?1ıyecegı~ı hc:_r zamandan . daha 

F.inlandıya _ Rusya ademi teca _ Fınlnndıya kuvvetlerı ıyı talım ın ıhtıyarında olnuyan fevkalade bir AmerJkRdnkı Rıgarn fabriknların _ den re m! mehnfıl, bu vazivetin devamı z!~ ad.? düş.ünm~.g~ icbar et~es~ müm 
'·az paktı 21 kanun evvel 932 tarihin- ,.,.örmil~ yedi fırkadan ibarettir. Rus ebep dolnyisiyJe mübayaatta mevki "lan bazıları ~hrimizdekl alfikn<'lar h~linde. Japonyn hükumetince mukn- k.ündur. Zıra bu tun medeuı mılletle
de Uç sene için akdedilmiştir. Her üç i.ududunda, muhtemel istilaya kar~ı alamamasının kendilerinin memleke- ~nkamlarn mifracaat ederek tütifn bıl .tedbırler alınacağını beyan etmek- rm hayat Ye hareketlerinde htırriye. 
senede bir, altı ay evvel fesih haberi he.zırlnnmış bir Manerhaym hattı imizden almakta oldukları muavyen •hrııç eclen Türk tücacrları ilP iş \'~P- tedır. te hakları vardır. 
Verilmedikçe otomatik şekilde tekrar \'nrdır. Manerhaym, Finlandrya or - miktardaki tiltUnlerin tedariki~den "lak i~tediklerini hilclirrni~lerdir. Şeh- Ams.terdam, 29 (Radyo) -Telgraf Alman Rus ı· ktısa 
tiç sene için uzamaktadır. Maama!ih duları başkumandanıdır. Bugünkü mahrum kalmn'arı gibi bir vaziyet ···mizrleki tatiln ihrar.atr.ıTarı hu mi.1- gnzetesı .):azıyor: • • 
bu vakitsiz feshin harpten feragati Finlandiyanın kurtuluşunu o hazır - ihdns edeceği mü!Rhaza iyle ve di. ı·acaatlnrdan h:ıwrdar edilmislerdir. :\Iuharıp devletlerin beynelmilel ka- d" •• k } • 
llatık 1938 Paris misakındaki taah- ınmıştır. Bugün <le Finlandiyanın is- !·ektörlerin pnıartesiye kadm· lzmi- nunlrn.aykır_ı ~rnı·ekct etmeleri, Fele- ) ffiUZa ere erJ 
hotıeri ihıaı edemiyeceğj de iıöylen _ tiklfılini muhnfazay azmetmiştir. re yetişmeleri ihtinıalit!e giizöniindc Con sı·m ~.e~. t.~ca:etını bürilk bir tehlikeye . . . 
:mektedir. Pakt, iki devlet arasında c:;on vaziyetten sonra Fin1andiyanın bnlundnrula ·ak piya~anın ktmunuev- t.. On duş~rn~uştür. Hollanda, bu yüzden, --Baıtarafı lmcı aahılede-
('ıkacak ihtilafların, teşkil edilecek )Ütün emniyet ve garantisi, kendi velin dördlincil pazartesi günü açıl- Mühim bir t k · d tf mu ~rıp devletler nezdinde şiddetli te- bi\yüktilr. 
bir komisyonda müslihane şekilde müsellah kuvvetlerine kalmıştır. ması muvafık görUlmü~tür. Bu çok L d. 

2 
nu U ıra . e 1 ş~~büt~~rde bulunacaktlr. Son transi- Londra, 29 (A.A.) - Röyterin dlp-

hallini· emretmekte idi. Şimdi, Mo - meşru ve mücbir sebep nazarı dik _ ı.n ıa, !). (Radyo) - Malıye naA n ~n ı vap.~runurı batırılması hak- lomatik muhabirinin iyi bir memba-
l?tofun cevabından, Sovyetlerin bil- R kate alındığı takdirde müstahsilleri- zrrı ır. ~0; Sımon, bugün ~refine ve- ~ın a lıekledıg! mufassal ra~oru nldık- dan öğrendiğine göre Almanlar, Sov-
~~n ıarki Baltıkta hakim olmak iste- omnnya Baş ve- mizin piyasanın açılma ındaki bu ~ en ~)~ ette bir nutuk .ır~d etmiş an ı:nra faalıyete geçecektır. yetler birliği ile müna~ebetleıi bah -
dıkleri manası çıkarılmaktadır. :Maa- teehhürCi milsıımnh:ı ile karsılıyacnk- \C ezse ~.e şunları söylemıştır: 1 ndra, 29 (A.A.) - Alman mal- sinde endişeli gözükmektedir. Ve şark 
l'nafih, son Rus hareketinin dahiıt kı.l"ın~n beyail.lfl larını ümld ederim " • h. - ekı: ve şiddet politikasını, tet- arının mUsaderesine müteallik karar- hudud hattında tahkimat yapmaktadır l> • • · ı~ ve ır ıdcolojilcrin' t d k ld nameye rnevcud · hA b" tt ı · :opaıanda maksadı taşıdığı da ileri Aşağıdaki ı-ıözledmi chemmiyele ~k ·çı h . ı or :a an a ır- h. 1 . . ı~a ~- ır .no n müceh- Alman ar burada hem siperler kaz -
SürC!Imektedlr -Baıtarafı linci sahifede- d" 

1 1 
. . d i mn 1 n arp edb oruz. Kasırga ils- ız ere gemılerını muttefıkler tarafın- makta hem de blokhauzlar inşa eyle-

Helsinkidek·· F'n si ·asi . . ın emen zı tıca c er m: t~müze geJfp çattı'rı zaman, İngiltere- dan Kırkvall. Dover, Dungerk ve Hav- mektedir. Sovyetler de kendi tarafla-
~Ioakova rady~su~un ~'en· r:;2.:r;ıı ' mukadderatı için döğüşecektir. Eiz 1 - lşe yaramıyacak kısım müs- nın 11~~er yap~aiı"n kadir olduğunu bü- r~d tesis edilmiş olan kontrol iisle- rında ayni tarzda hareket etmektedir-
<len bah ·et . . t b .ı t \ 1 ~~ e~- bitarafız ve lıitaraf kalacağız. Arzu. t2sna, tütünlerinizin kamilen satıla- tün nyn görüp anlıyacaktır.> rı~ en birinde tevkif etmeleri tavsive ıer. 
duğu mUtal~:::n~n /m A ı.r. a rı ~ - muz. bütün milletlerle ve bilhassa cıığından emin olabilir;,iniz. Bu·· ı ı·d edılmektedir. Eger gemiler Akde~iz ----------........... ~~ ..... 
<le Finlandı'y n ah ırf. l J nı mehaRfıl- komşularımızla h'i geçinmektir. 2 - El seriyetle şimdiye kadar ol- en ( l ery a veyahud Karadenize müteveccihen vola olacaktır. Bu limanlarda keııdiliklerin-

a mu a ız arının us D d'kt so rn dah'l' · l d • ·ı · · ) d çıkmısla ""'I it H f p · hudud müfreze! . t . f <l·' 
1 

e ı · en 11 1 1 sıyase te bi- ugu .. gı ıı pıp~sanın açı ışın an itiba- Gamb t k / k : rsa .ı.' n a,. ay a, ortsaid, den tevakkuf etmiyen gemiler bamu-
Hp götürüldtig·a erı b aıla lt1 abn'l'ahl - ri yakın, diğeri uzun vadeli iki prog- ren UÇ, beş gün zarfında beş on mil- 0 U Cl Grl QCO Cebeltlttarık, .J\.Iarsılya veyahud Üren Jelerinin muavenesi için her hangi bir 

ve un arın ı a a t tlı"k edı"leceğı"ııı· b" · · · yon k'lo · · t1'•" t 11 kt 1 t b ı ' de tevakk f t ı. · • · lü · ti;!, Finlandiyalıların t 'u 
1 

• - rnmın n ı • ırıncı"ın- 1 ıyı Ut Un sa ı t ı an sonra !i an u , 2() (Telefonla) - Yulyus • u e meı.erı ıcın zum hasıl limana eevke<lilebileccktir. 
bir delU olarak gösteril~c~v. ; e~~.~ de, asnyişin muhafazası, askere gi - alım sa_t.ımıı:. durmasına meydan ver- harpte Bakırköy önünde batan Bülen-
2l1cnmektedir. e ıs en ıgı denlerin ailelerine yardım, ihtikarla miyeccgız. Kumpanyalardan bazıları diderya g::ımbotu çıkarılacaktır. YENİ SİNEMA - mUcadele, mill1 müdafaa masratları-

Finlanaiya muhafızlar~ hudud _ nı karşılıyacak tasaıTuflar ve ob _ 
lan bir miktar geri çekilmek için jektif tenkidlere karşı sansör reji -
Jetlerinden emir almışlardır. minde taditat gibi meseleler bulun -

. Be~i tara~tan Moskova radyosu, bu duğunu söylemiştir. Başvekile göre, f Un kil nevrıyatında Finlandiya dev- uzun vadeli program, evvela bir si
eti er~anı~a karşı cKuduz köpek_ !ahlanma plilnı ele alınmakta ve bu 
:er~ dıye hıtap etmiştir. Spiker s6z- pltln, millt ye içtimaı iki esas~ i.htiva 
erıne şu suretle devam etmistir. etmektedir. Yeni kanunu esasının ta~ 
cBaltıktaki Kızıl donanmanın kah mamiyle tatbikinden, milli usullerin 

~arnan bahriyelileri ve tavyarecileri takviyeRine, ekalliyetlere adaletin 
eli Finlandiyalılara, kat;i ders ver: tam şekilde tatbl~i~e. çalışıl~~ak~ır. 
~ek emrini ıabır~ızlıkla beklemekte- Başvekil sözlerını ~öyle bıtırmış -

!rler. Sovyet rnılleti, paktın fnhi - tir: 
llı ittifakla taıvip etrnittir.~ _Beynelmilel ihtilafların .d~v~mı 
d Spiker, a~·rıca, bir amele mitingin- müddetince biltiin Romenlerı ıttıha
d everilen bir kararı okumu~tur. Bun- da ve aralarındaki anlaşamamazlık-

a deniliyor ki: !arı unutmnğa davet ediyorum. 

Kültürpark Sineması ı·eıefon 3151 
. . . .Bu akşam 

llevsımın en &11zel i.kınci filmini takdim edecektir. 

1 Beş kuruşla devrialem 
Komikler kralı FERNANDEL 

Tara!ındnn temsil edilmiş zevkli... Neşeli... Kahkahalı komedi 

2- Kırklık Kadın 
FACİA ARTİSTİ 

RUT CHATERTON 
Tarafından temsil edilen ahliiki, içtimat ve hil~si dram 

Ayrıca l\Ietro jurnal - l\Iiki 
S n'l.!llar: Kırklık kadın 14.30-17 de Be~ kuruşla devriiUem lG 30 ve 
21 de ' 

.,, Cuın:-ı.rtcsi Pazıır saat 12 de 5 kuruşla devrialem filmi ile ,g.,aşlnr. 1 

Tayyare sineması 
B U G 1) N 

1 Telefon 3646 

Sinemacılık aleminin üç büyük yıldızı olan 

ERICH VON STROHEIM.BER-
NAR LONl<RO MIREY BA

LEN'in vücude getirdiği 
Fransızca sözlü 

HUDUT TEHLIKEde 
;\yrıca: EKLER JURNAL son dünya 

hadisatı 
Oyun saatları her gün: 3 - 5 - 7 ve 9 da 
Cumartesi - Pazar günleri: 1 - 3 - 6 - 7 ve 9 da 
Tenzilatlı halk ııeansları: Çarşamba günü 9 da, pazar günü 11 de 

HUSUS! re BALKON f!O SALON 15 K1ıntştur. 

Müdüriyeti muhterem İzmir halkının arzu ve ricaları üzerine 
SENENiN iLK TÜRK FlL.ltl 

EBED! 

Allahın Cenn ti'ni 
Bir kaç gün dahn gösterilecektir. 

YENİ 1LA VESİ - 1ZM1RDE lLK DEF/\. 

Esarengiz Gecit • 
AYRICA 

ŞEFIM1Z ATATÜRKÜN cumhuriyetin onuncu yı1dBntimü 
münasebetiyle söyledikleri büyük nutuklarının aslı 

SEANSLAR: 12 - 2 - 5,30 - 9 da .. 

Şimdiy~ kadar Alman.arın 
batırdıkları gemiler Yarın matinelerden itibaren E L H A M R A Sinemcsında 

Londra, 29 (Radyo) -Harbin bn~· 
l~ngıcından ikinci teşrinin yirmi be
şme kadar batırılan gemiler ve toııaj
lnrı şu suretle tesbit edilmiştir: 

78 İngiliz gemi:-;i (288200) tonaj, 
10 Fransız gemi~i (51200) tonaj, 43 
bitaraf gemi (144600) tonaj. 

hıgiliz zayiatı, ticaret filosunun 
bUyükliliU~e nLl.ıetle çok udır. 

SES - RENK - ŞARKI - TUVALET - GENÇLİK ve GÜZELLİK dolu ~enenin en bilyilk musiki resmigeçidi 

SEVİŞTİÖİMİZ GÜNLER 
BtlTfJ,V RENT\.Ll 

llfac DONA!,D - NEI,SON 



• 
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BORSALAR 
OZO M: 

235 M:. Portakal 11 12 50 
223 S. 1. Ergas 11 50 12 25 
214 M. Beşikçi 12 75 12 50 
129 M. H. Nazlı 11 14 
165 Ü. Tarım 9 75 12 50 

63 Akşehir T.i evi 9 50 11 50 
62 Kaptan Niyazi 10 10 50 
60 1 t. ve A. Fesçi 10 75 12 

33 22 Öztürk L. şir. 11 
17 Cemal Alişan 1 O 
16 j. Taranto ma. 10 
15 1 j. kohen 12 25 

----
1292 22 

328300 

329592 22 
No. 
7 
8 
9 

JO 
11 
l N C t R: 

Fi. 
8 50 

rı 50 
10 50 
12 25 
14 50 

15 50 
12 25 

10 625 
12 25 

491 Şerif Remzi 6 50 13 50 
eski satıştır. 

190 M. j. Taranto 3 25 3 25 
109 Almayrak 5 50 13 
25 F. Solari 7 50 11 

815 yekOn 
158429 eski yekun 

159244 U. yekun 
Z AH t RE: 

488 ton buğday 5 50 5 50 
15 ton bakla 4 4 
50 çuval fasulye 13 50 rn 50 
22 çund nohut 6 50 6 50 

Zabıtada --SARKINTILIK: 

lzmir orman 
ğünden: 

• 
çevırge "d" , .. ~11u uru· 

GüzeJvalıcla ı~m:ıil oğlu bakkal 
Hilmi. l\l ir:ü kızı 1:~ yaşında Şadiye- K:çı.~k uldukluı~n<lan. dolı:yı .:rıu~adere ~?ilip .?rman deposund.a bulu
ye sarkıntılık ettiğinden tutulmuştuı·. 1 nan beş kalenıc1e 28.1Ll9 k~lo komur on beş gun muddetle artırma ıle satı

şa çıkal·ılmı~tır. Beher kılosunun muhammen bedeli 2 kuruştur. Muvak-
KAZA: lkat teminatı 42 lira 53 kuruştur. İhale 6/12/939 tarihine müsadif çar
Limanda. Yunan J.rnııdU"alı Vava - şanı?a günü sa::..t on altıda orman çevirge müdürlüğünde yapılacaktır. 

ra vapurunda amele Recep oğlu Ce- Tem~natı mnvakkatanın Raı.ıt on dörde kadar ziraat bankasına yatırılmış 
mil, geceleyin vapur anbarm:ı düşe - bL:~u~ma~ı lazımdır. Bu hususta fazla malumat almak istiyenlerin çevirge 
rek muhtelif yerlerinden yaralan mudürlüğ(lne miiracaatları ilan olunur. 22 26 30 4 4278 

mı~~~EK ISIRMIŞ: Ç~ne Belediye reisliğinden: 
ikiçeşmelik caddesinde Mehmed . Çıne kasabasının tesdik edilen projesi mucibinuce elektirik şebekesi 

oğlu 12 yaşında Nihatlı başıboş bir ınşası kapa~ı zarf usuliyle yeni~en münakasaya konulmuştur. 
fino köpeği Hnrmıstır. Köpek tutul- 1 - ~~ın muhammen bedelı 24974 lira 35 kunıştur. 
muş, müşahede altına alınmıştır. 2 - Istekliler bu işe ait şartn~me ve proje vesair evrakı iki yüz ku-

nış bedel rnukabilindB Çıne belediye:;i~den alabilirler. Evvelce 
proje ve şartnameyi alınış olanlara ikinci proje almak icap et
mez. 

UN DECiRMENlNDE: 
Dikilide Kemer sokağında B. Adil 

Tekinin un değirmeninde çalışan 
SaJih oğlu Ali, motörü tahrik için ça
lışırken bu i~teki bilgigizliği yüzün -
den elini motöre kaptırmış ve ağır
ca yaralanmı~tLr. 

ESRARCILIK: 
Kiraz hanında Yusuf oğlu Boz 

Bekirin üzerinde 10 !'antigram esrar 
bulunmuştur. 

SARHOŞLUK: 
Kahramanlarda Yusuf oğlu Şükı'ü 

fazla sarhoş olarak nara athğından 
Tepecikte i\Iehmed nğlu Hasan So
can ?arhoşluk ~aikusiyle rezalet çı
kardığından zabıtaca tutulmuşlar -
dır. 

KAR lSINI TAHKİR ETMİŞ: 
Bozyakad::ı Mustafa Hız, bahc;ı> 

mesele.'\inden karısı Fatmaya haka
ret etmiş ve adliyeye verilmiştir. 

3 - Eksiltme 22 birinci kanun 939 tarihine raslıyan cuma günü 
saat on beşte Çine belediye binasmd:ı. toplanan encümen mu -
vacehesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin a.sağıcla yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün sa., t on dörde kadar belediye reisliğine teslim 
etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 Rayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun muvak
kat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. Asgari 20000 lira'ık elektirik 
işi yaptığına dair Nafıa Vekaletinin 938 yılına ait müteahhid
lik vesikası. 

5 - Teklif mektupları ihale günü saat on dörde kadar makbuz mu
kabilinde lıelediye reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların iadeli taahlıüdlü olması ve nihayet bu saata kadar 
encümene gelmi~ olmalıdır. 

6 - Yalnız eYvelki iİ:lnı havi ~artnamenin 12 inci maddesinde tesi
satın 1 m:.ı.rt 1940 tıu·ihinde bitirilmesi sartı verine 1 ağustos 
l9•l0 tarihinde mezkur tesisatın bitirilmiş oır{ıası şartı tashih 
edilmiştir. 

7 - Bu i~ hakkıncla fazla izahat almak istiyenlerin Çine belediye 
reisliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. 25 30 5 10 

121 çııval surnm 16 50 16 uO ----------
297 balya pamuk 49 53 S San'atkar aranıyor 

Devlet Demiryolları 40,000 kilo P. çekirdeği 3 50 4 a Ylll umum 10515 kilo yapağı 46 51 M •• · ı . 
PARA BORSASI uşterı erıme müdürlüğünden: Sterlin 5.24 

Dolar 130.36 
F. Frangı 2.9687 
.Liret 6.805 
İsviçre F. 29.315 
Florin 69.405 
Rayşmark 
Belga 
Drahmi 
Leva 

. Çekoslovak kr. 

21.65 
0.97 
1.6025 

13.61 

Asker bulunduğum müddet mües-
seseme gösterdiğiniz teveccühe te • 1zmirdeki motörlü vagon deposunda çalı~tırılmak üzere birinci sınıf 
sekkür ederim. bir frezeci ve her türlü takım imalinde ve bilemesinde ihtisası olan bir ta-
• Bugün işimin başın agelmekle size kımcı ile 10 tcsvi~·eci alınacaktır. İmtihanda birinci sınıf işçi derecesinde 
çok daha zengin bir çeşit ve dekorlu muvaffakıyet gö~terenler tavzif edilecektir. l\Ii.iracaatlar Ankarada zat 
işe başladurı. işleri müdürlüğüne c1;ıekce ile yapılacaktır. İmtihan günü ile imtihan 

Bundan sonra sizi daha çok mem- ecli!ccekler bilahare dilekçelerindeki adrese bildiJ'ilı>cektir. Dilkçelere bon-
nun edecek temiz iş yapacağımı ve :-1ervislerin irş:k olması lazımdır. 30 2 4 4361/6097 
her marka taze nıalzeme ve makina- ..................................................... " ...................................................... u .. . 

ıar bulunduracağımı saygılarımla §/~mir Leoa.zım Amirliği Satın Alma ~ 
bildiririm. : K · J/..cı-[ : Peçeta 

Zloti 
Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen · 
hveç kr. 
Ruble 

(FOTO CAN) atölyesi ~ onusyon•ı ''"' art ~ 
23.s175 Defa 3 Hükumet civa-,.ı lzmfr levazim am1·ı·liği satın alma komis11onundan: 

------------- Yiiz doksan ton pilavlık pirinç alınacaktır. Kapalı za· rıa eksiltmesi 0 ·92 İzmir 1"kinci hukuk mahkemesin- 14/ J 2/ 939 perşembe günü saat on beşte İstanbul Tophane levazım amirli-
3~:~~~5 den: ğ'i satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 147 bin beş yüz 
31.l9 lzmirde üçüncü karataş Enveriye liru ilk teminatı üç bin beş yüz altmış iki lil'a elli kuruştur. 

ESHAM n T AHVlı.A T 

"okak No 115. evde Dram~ıı Zeh- Şa1·tname ve numune::ıi komh-ıyonda görülür. İsteklilerin kanuni ve
ra tarafın.dun koca~n ayni evdP mn· -;ikul_ıırln teklif mck~uplannı ekı<iltm~ saatından bir ı:ıaat evveline kadar 
kim Dramalı B:ıyram oğlu Ali Os _ k~yona vcrmelerı. 28 30 6 12 4332 

1983 ikramiyeli Ergani 19.70 man aleyhine açılan boşannıa dava- !.?mir le1.'azım rımirliği satın alına komfsyonımdan: 

R J sına mütedair arzuhal ve daYetiye 70 ton zeytinyağı alıııacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 12/ 12/ 939 us ya. a p on ya varaka. 1 A 1i Osmanın ikametgahmm salı güııii Anat 1il 130 da İst-ınl:>ul Toı han erle l.A"Y~Zlm amirliği satın alma • h · ı" f} mec hu 1 ve ne ı·f'(le hulun el uğu belli komisyoııunda yapılacaktır. Tahmin berleli :~2200 liradır. tik teminatı 
l İl a art ulın°adığı gerek miilıa~ir nıeşruhatın. 2415 lir:tdır. Şartnaıne!'li komisyondıl görülür. İsteklilerin kanuni vesi -

dan ve 1!erek emniyet müdüriyetince kaları ile beraber teklif mektuplarım ek:ıiltme saatından bir saat evvel 
Solhan halledilecek yaptırılan tahkikattan anlaşılmış ol- komisyona vermeleri. 25 30 5 9 

Tokyo, 29 (Radyo) _Hariciye na- makla bu bapta~i tebliğatın. ilanerı lzmir levazım aınfrlirJi scıtııı alma korııisuoıı,ııııdan: 
zırı amiral Amora, bugün R us sefiri icrasına ve duvPtıye \'arak~sıyle ar- 86 toıı sal.ııın ulıııacaktır. Kapalı zarfla ekı'lilimesi 12112/ 939 salı 
Mentanin'i kabul etmiş ve uzun müd- zuhal suretinin mahkeme dıvanhane- güııü sant on he~tc Tophanede İstanbul levazım amirliği c:ntın alma ko
det konuşmuştur. ~ine talikine ve> muhakeme-ıinin rle mü~yoıwnda yapılacaktır. Tahmin bedeli 27520 liradır. tık teminatı 2064 

Sefir balıkçılık, petrol vesair ihtilaf- 22-12-989 ctı riıa ~iinünc~ bırakılma- lirad ır. Surtnamesi komis:vonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikaları 
)ar hakkında Rusyanın japonya ile mü- ~ıruı karar Yerilmış oldugundan mtı- ile J.ınal)er teklif mektuplarım eksiltme !'\autıııdan bir saat evveline kadar 
;zakereye girişmeğe amade bulundu- ayycn günde saat 10 raddelerind~ komi"yeına vermeleri. 25 :~o 5 9 
ğunu söylemiştir. Ali o~manm a~aleten veya vekaleten /.rnıfr 1erazinı Olilİdiği ~otın alma J:omisyoı1111ıda11: 

Matbuat sefirin bu müracaatın· nıahhmede ha7.n· hulunma-ıt a~'i. tak ı - İzmir müstahkem mevki birlikleri hayvaııatının 188000 kilo 
dan bahisle iki hükumet arasında mev- nirde aleyhinde gıyap kararı ı!tıha7. saman ihtiyacı 28 ik~ııci tesrin 939 tarihinde pazarlıkla yapılan 
cud bütün ihtilafların sulhan halledi- edileceği tebliğ makamına kaım ol· ebiltmede talip çıkmadığmdan pazarlık 4 birinci kanun 939 
lebileceğini kaydetmektedir. mak üzere keyfiyet ilan olıınur. pazartesi p;ünü saat 0•1cl:ı kışlada İzmir levazım amirliği satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Tahmin edilen tutarı 3760 liradır. Umumi mağazalar Türk anonim 3 - Tenıinatı muvakkata akçası 282 liradır. 
4 - Şartname::5i her gün komi::5yonda görüleLilir. 

şirketinden: 5 - İstekliler ticaret odasında kavıtlı olchıklarına dair vesika gös· 
termek mccburiyelindedirler. • 

6 - Pazarlığa i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
mad<lelerinde ve şartnamesinde yazllı vesikaları ve teminatı mu· 
vaklrntalaı ı ile birlikte ihale ,;aatından evvel komisyona müra-

. Kiralık depolar aranıyor 
cautları . 437 4 ~bir dahilinde veya haricinde büyük depo.~u olup ta kiralama~ isti

yenler pMta kutusu 93 numaraya mektupla muracaatları veya 4H2 nu-
maraya telefon etmeleri. 30 1 4 436 !:=mir loraz1111 amirliği ;;ofııı alma l:omisyonundan: • h 1 - hmir müstahkem me\'ki b lrlilderi hayvanalının 242800 kilo 
.. AskerıA rabrikalar iz mir sila lmnı ot ihtiyacı 2~ ikinci te~dıı 9;39 tarihinde p3zarlıkla yapılan 

I ı eksiltmede talip çıkmadığından pazarlık 4/ 12/ 939 pazartesi gü-

Labrı·kaSl safın af,•na komz·svo.. nü saat on he~te kıslada tzmir levazım amirliği satın alma ko· T ı T misyonun ela yapılacakbr. 
2 - Tahmin edilen tutarı 10319 liradır. 

nU •dan: 3 - Teminatı muvakkata akçası 773 liradır. 
1 - İzmir silah fabrikası sınırı içinde mcvcud proje ve şartn.ı.mesi- 4 - Şm·tnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

ne go··re 
6
ooo lı'ra keşif bedelli demirhane ve dökümhane bmala- 5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös-

termek mecburiyetindedirler. 
rının inşası açık eksiltmeye konulmuştur. . . .. 6 _ Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

2 - Yapılacak inşaat işine ait şartname plfın ve keşıfler tatıl gun- maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikaları ve teminatı 
leri haricinde her gün saat sekizden on altıya kadar Halkapı- muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona roil-
narda İzmir silah fabrikası müclürlüğüncle görlilür. racaatları. 4373 

3 _ Açık eksiltme 8 birin7i~ kanun .939 cuma .~ünü s~at on. ~eşte 
Halkapınarda İzmir sılah fabrıkasında nıuteşekkıl komıs;yonda lznıir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

' yapılacaktır. 32,000 (Otuz iki bin) çift okur kundurası alınacaktır. Pazarlıkla ek-
4 _ Taliplerin 450 liralık muvakkr.t güvenmelerini İzmir mal sandı- siltnaesi 1/12/939 cuma günü saat on dörtte İstanbul Tophanede levazım 

I< 

ğına yatırarak alacakları mak~~ları .'"e 2490 Rayı]~ k~nunun amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli yüz otuz 
ikinci ve üçüncü maddeleri mucıbı;ıce ıc~p ed711 .ve şım~ıye .ka- dokuz bin ikiyüz lira ilk teminatı sekiz bin ikiyüz on liradır. Numunesi 
dar yapılan inşaat işlerine ait vesıkalarıyle bırhkte bellı edılen komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalariyle belli saatta komis-
gün ve saatta komisyona müracaatları 22 26 30 5 4275 na gelmeleri. 

... > .ı /zınir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Teminatı ka~ 

Akçası 
Li Ku 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Birinci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 

lzmir Beylersokak No. 82 

~elefon No. 3286 

Miktarı 
Ki. Gı. 

Cinsi 
Tahmin edilen 
Tutarı 
Li Ku. İhale tarihi 

4GOOO Kuru fasulye 5400 00 810 00 4 bidncikanun 939 pazartesi saat 14.30 
45000 Nohut 4050 00 607 50 4 birincikanun 939 pazartesi saat 15 

230000 .\ ı·pa 9200 00 1380 00 4 birincikamm 939 pazartesi saat 15.30 

ltastal&rmı sabahtan itilfaren 
1 -;e ·ıece vakti kabul ve muayen~ 
eder. 

1 - Oııll : •• ... tı ,.e hayvanatı ihtiyacı için yukarıda cinı>i vemiktarı yazılı üç k:ılM'' n~ak ve yem ayrı ay
ı ı !;nrln:.ır.c: :: ; . >7 ikinci teşrin 939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltru._,1 tulip çıkmadığından pa. 
z·ıı· 1 ıl: h1z:üarmd~ı y:--.2::1 giin ve saatlarda lzmirde kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyo
.ı,ı.hi.ı y.q ıb,.aktır. 

2 Teminatı kut.:r:-lel'i hizahı.rm rla yflzılıclır. 
~ - Şnrtnameler. he•· gfüı ~:')misyonda görülebilir. 
4 - . İstekliler 'rica re. d~smda kayıtı' oldukhııımı dair ,·ç : ı,..,. ,)! ·; "' .. ~n:.1ek mecburiyetindedirler. 
ö - Pawrlığa iı;tirak "'Cl"cekler 2-190 f'!P.Yllı bıııınıın ik: ·· " :·ç::ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı 

Y<~sihı!!ın ·;;ı !~m!:ı:-.tL!:atiyQleri ile bir:iktc l:e 1Ji !,.!in ve: saatıa k_,misyona müracaatları. 4375 -
~ı··--

Olivier ve sii1ekası .. 
Limited 

VAPUR AC.ENTASl 
Atatürk caddesi Rees blnası 
Tel. 2443 

L<ındra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapu!'lan· 
mız sefer yapacakia:rd1r. 

DOK1~0R 

BEHÇET UZ 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
Hastalarını 11,30 dan bire kadar 

BP.y]er sokağında Ahenk matbaası 
yanında kabul eder. 

- Operatör-,--·• 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştabibl 

2 inci Beyler sokak furun kar!Jl!l 

No. 25 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

ı~ ~ .... Henri Van Derze 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESİ 

Amerikan Ekspert lineg, İnic, Nev • 
york. 

Nevyork için . 
cEXPORTER» vap. 10 sonteşriza • 

de bekleniyor. ı 

cEXCHESTER> vap. 11 aon teı •· 
rinde bekleniyor. 
cEXMİNSTER» vap. Sonteşrin iJdd 

Cj nısfında bekleniyor, 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için 
cDUNA » Mot. 18 son teşriııe dot~ 

ru bekleniyor. 
<KASSA> mot. İlk kinun bal)lano. 

cında bekleniyor. 
cTİSZA:. mot. İlk kinun liatlan • 

gıcınd abekleniyor. 
Service Maritime Roumain Bucareet 

Köatence Kalaı ve Tuna lim•nlMi 
için. ·-
Bukureşti vapuru 24-11-98~ et• 

bekleniyor. 
1 

Societe Commeroiale Bulga.re Dı : 
Navigation A Vapeur. Varn4 ' 

cVarna» vapuru 28 sonteşrinde tiek. 
!eniyor. 

Haifa, İskenderiye ve J;,1ort Salt 
için mal alacaktır. 

Rodos, İakenderiye ve Hayfa için ı 
Varna vapuru 30 ikinclteşriııde 

bekleniyor. 
Memleket haatahaneai operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra Vapurların isim ve tarihleri 'llai-

Birincikordonda 312 numaralı Ja. kınd:ı hiç bir taahhüd alınmaz. · 

J Ep-efpafa haıtaneai Cildiye •• 
Basur memelerini gi efrenciye muteh•aa••ı • 1 Hastalarını her gün muayene-
derir. Kuvveti, erkek· 1 hanesinde öğleden sonra saat ıı 

de kabul eder. 
[iği, iştihayı arttırır (3 ncü Beyler) Şamh sokak 

No. 8 

·--l!:mtmıim--~Emllm!Emımı:aı11Bımm----·--
~1r1 !.~{Ç,t'J~!'.fA~ DİKKAT! •• 
Milli piyango bayiliği 

Eı.iman kitap evi 
Milli piyango biletlerinizi (Etiman kitap 

evinden alınız!) 
HükUınet caddeai No. 50-52 

• 1111111 u 1111 11111~uuıu1!111111111111111ıu11111111111111111u•ı•ı•ııı11111ıııı•••r•n•11111eıu111111il:'f 

wrwKJ!!i;L bıt;gg;,4; , satMW'Al$!1ZeŞim,<!f.\en teg_apk ediniz. 

Ankarapalas ---· Lokanta ve Pastahanesi 
En müşkülpesendleri tatmin edecP.k derecede mükemmel olan lokan

t~ ~Tc paslahane:rıiz b.ir aile ~'~vası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
tı ı.le bera?er. fıatlerı tahmı;ıın çok fevkinde ehvendir. Mevsim münase
betıyle en t~mız .ve. n:ıoder:ı bır ~lon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede· 
cek zevat sozlenmızm dogruluguna şahit olacaklardır. 

lBRAHIM SENNUR 

Sıhhat vekaletinin resmi ruhsatını haiz 

---~~~r.ı.:iiı 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrılarını, Ro 

.. MA TIZMA sancılarını, SiNİR, ra • 

hataızlıklarını derhal •eçirir GRiP, 

NEZLE ve SOCUK ALGINLIGINA 

kartı müe1air ilaçtır. 

icabında sünde 1-3 kaJe alınır. 
Her Eczanede bulunur. 

lzmir inhisarlar Başmüdürl6· 
ğünden: 

Çamaltı tuzlası için cins, miktar, eb'adı veevsafı aşağıda yazılı ke
reste açık eksiltme suretiyle 13atın alınacaktır. 

Metre mikabının muhammen fiyatı 42, muvakkat teminatı 814.11 
liradır. ._ 

Şartnamesi levazım şul.ıe:mizde görülebilir. 
İsteklilerin 14/ 12/ 939 günü saat on beşte baş müdürlüğümüzdeki 

komisyona gelmclt:d ilan olunur. 
Eb'adı Adcd M3. Cinsi -2X20X73 6900 20 148 Fabrika malı çırasız köknar: 

2X22X73 6900 22 162 « c t: 

2X25X73 6900 26 910 c c c 
2X25X..,8 C900 13 110 c c c 
2X 6X30 13900 4 968 c c c 
2X 6X33 13800 6 464 c c c 
2X 6X42 13800 6 955 c c c 

----
99 717 

~ 5 4770 


