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Dahiliye Vekilimiz 
Adanada tetkiklerine 

devam ediyor 

Rus· Fin ihtilô.f z tehlikeli 
bir devreye girdi 

Dün Halkevinde muallimleri e bir has
bihal yaptı ve eski bir meslekdaş sıfatiyle 

onlara mühim djrek:tifler verdi 

Sovyetler,Almaııganııı yo.·rdıın ~e~müıza 

heretini istemişler 
Adana 28 A. A. - Iki '·Ben:de sizdenim ve hala 

gündenberi Adananın misa· sizden başka birşey değilim. 
firi olan Sayın Dahiliye Ve· Ben de sizin gibi vaktiyle 
kilimiz Faik Ôztrak dün de memleket çocuklarım terbiye 
tetkiklerine devam etmiş ve talim ile meşguldum.,, 

Rus ordusundaki mezuniyetler İfga edildi-F'intandiyanm lleş
redil'!n cevabında neler var?- İngiliz matbuatı vaziyeti en

dişeli görüyor 

ve öğleden evv~I kumandan· Diyerek eski bir meslek· 
lığı, hükumeti, Belediyeyi ve daş sıfatiyle, öğretmenlerin 
Partiyi ziyaret eylemiştir. vazifelerini ve yurt için yap· 
Bu ziyaretler iade olunmuş· tıklan hizmeti takdir ederek 

kendil~rine mühim direktifler tur. 
vermiş ve sözlerini şu cümle 

Faik Ôztrak, Seyhan vi-
ile bitir m\ş: 

layetinin kaymakamlariyle 
''Memleketin mesud İs· idari meseleler üzerinde 

tikbalini hazırlamak vazifesi 
goruşmüş ve kendilerine, sizindir. Bu eseri bir an ev· 
başarılacak yeni işler hak- vel tamamlamak için çalı
kında mühim direktifler ver· 

miştir. 

Dün akşam Halk Partisi 
Reh·.i Dahiliye Ve1'ilimiz 
şerefine bir ziyafet vermiştir. 

Halkevinde muallimlerin 
bir toplantısında hazır bulu· 
nan Faik Ôztrak, mühim bir 
nutuk söylemiş ve: 

şınız.,, 

Sayın Dahi!lye Vekilinıiz 
şerefine Belediye tarafından 
bugün bir öğle ziyafeti veril· 
mi~tir. Faik öztrak Belediye 
Reisinin nutkuna c~vap vere· 
rek Adanada gördüğü fe:v· 
kalade samimi ve candan 
Juygulara tr.şekkü r etmiştir. 

Helsinki 28 A.A.-- Fin· 'ningrad mıntakası kumandanı 
landiyanın dün akşam Sov· l suLay ve askerlerin mezııni 
yet hükumetine gönderdiği l yetini kaldıran bir emirna
cevabi notanın metni neşre· 1 me neşretmiştir. Ayni emir 
dilmiştir. Bu notada Finlan· Sovyet1erin Baltık filosu ku-
diyanın noktainazarı tebarüz mandanhğmca da verilmiŞ 
ettirilmekte ve Finlarıdiyanın bulunmaktadır. Sovy~tlerin 
hiç bir tahrik yapmadığını Baltık filosu mühim bir ma· 
ve hiçbir top ateşi açmadı· nevra yapmaktadır. 
ğını söylemektt-dir. Finlan· iyi hab{"r alan kaynaklar 
diya hakumeti Sovyet hüku- dan sızdığına göre , Sovyet 
melinin böyle bir harekette hükumeti Finlandiya mesele· 
bulunduğunu zannettiğini, sinde Almanların müzaheret 
mamafih Sovyetlerinde a~ni ve yardlmım istemiştir. 
harekette bulunmak şartıle Almlnların Son günlerde 
Finlnı_ıdiya ordularının ~ü- Polonyadaki askeri tahşida
tekabılen huduttarı 25 kılo tının bununla alakadar oldu 
metre geriye çekilmesine ğu söylenmektedir. 
muvafakat edeceğini bildir· Londra 28 A A.-İngiliz 
mektedir. gazl!teleri, Sovyetlerle Fin· 

Moskova 28 A.A .-Röy landiya 'arasındaki ihtilafın 
ter ajansı haber v~riyor: Le , gittikçe vahim bir devreye Parti grupu Menemen -

Dün toplandı • "' F. EN SON DAKiKA 

girdiğini yazarak bu ihtilifm 
tehlikeli neticeler doturma 
sından ve yeni bir harbe ıe 
bep olmasından ·endişe et· 

~mektedirler. 

~ansıZJ meJis 
feri 

:\"arın 1töpbtnhya 
çağrıldı 

Paris 28 A.A.- Franssı 
Ayan ve Mebusan meclisleri 
30 tl!şrinisani 939 pmc;embe 
günü fovkalide topl,ntıya 
çağrılmıştır. Meclisin bu 
toplantısına silan altın~ alın 
mış olan ı;,t,e'1aslıir' da aivil 
kıyafetle1 iştirak edecekler 

dir. 
Gazetelerin baber'.1vudi 

Ankara 2~ A. A. - ClOgı.U f 7 • • •k 
Cümhuriyet Halk Partisi Dün ~kşam Londraya v. -azıyefgzlf l Ç6 
Büyük Millet Meclisi Grupu 

1 

ğioe gört-, Meıdisin bta dev 
resi bir -harp serviti'~ak 
ve çolc t:-kıa siirecektiniBaş va- vekil E>idadyenin 'thtdiaten 

1 itimad almak içilt'" tımmet 
çekmiyeceti ıtıhm\A' *lttiyor bugün öğleden sonra Hilmi vardı h t k b d • 

uranın riyasetinde toplan· Tür~~y:d;:ariciye ~e~~~dl:~. am e es e ıy 0 r 
rnıştır. Bu toplantıda Beykoz [ 
fabrikasiyleyerli deri fabri· reteri Büyük Elçi Numan Ruslar,, Finlandiya ile o an 
kalan lıakkmda müzakere Rifat Menemencioğlunu=ı 
lerde bulunmuş ve iktisad riyasetindeki Türk heyeti ademi feCQV Üz pakfınz 

dün akşam saat 20 de Paris· 
vekili sorulan suallere Ct'· f h f f ·ı ten buraya gelmiş ve Lond.ra es e l er vap vc.rmiştir. k 

Ticaret Vekili bu is~asyonunda parla merasını· MOSKOV A RADYOSU <,~ OV~ET MİL 
le karşılanmı~tır. ~ 

akşam radyoda hita- v:unan Başve- LETLERJNİN AR!IK SABRI TUKENMIŞ 
bede bulunacak 1 4 TIR• DİYOR 

Tic:;tk~:k~~ ~~zm~·topçu ki/iııe _gÖre 
oğlu yarın ak~am (bu akşam, Harp daha nzun 
saat 19,40 da tütün müıtah· müddet d~v am 
silleriyle diğer müstah- edecek 
sillerimize bir hitabede 
bulunacaktır. Atina 28 A. A. - Tüc 

T "f carların biT toplantısında nu 
ekird ~ ğıoda pası tuk söyliyen Başvekil Metak 
korunma dersleri sas, harbin daha uzun müd-
Tekirdağ 28 A. A. - det devam edeceğini ve bu 

T ekirdağında pasif korunma günkü harbin daha ziyade 
ve zehirli gazlar hakkında iktisadi bir mahiyı:ti haiz 
bir konferans verilmiş ve· olduğunu, Yunanistanın bü
zehirli gazların tahribatı tün komşulariJc ve bilhassa 
hakkmdıt Lirde sint-ma filmi ltalya ile çok iyi münasebat 
gösterilmiştir, idame etmrkte bulundıığunu 
Ankara radyosunun beyan etmiştir. 

neşriyatı 700 milyon dinarhk 
Bir müddettenberi arapça,: istikraz 

Fransızça ve Far~ça neşriyat 1 
yapmakta olan Ankara rad- .. Belgrad 2~ ~· fl:· 
yosu gördüğü rağbet iizerine Yugoslav~a huku~etı. . 700 
ecnebi dillerle yapılan bu neş· milyon dın~rlık bır . ıs~ıkraz 
riyalı tevsi ctmrğe karar etmeğe karar vermışttır. 50 
vermiştir. Rumca ve Bulgarca senede ödenecek olun bu 
neşriyat yakında başlıya· para, milli müdafaa ve nafıa 

l~aktır. itl~~ine urfedilecektir. 

Moskova 29 A.A.- Moskova radyosu dün gece yarı 
sı neşrettiği bir teb!iğde, Finlandiya U'lkerlerin\n hudutta 
yeni tahrikata tevessül ettiklerini ve beş Finl askerinden 
mürekkep bir müfrezen\nSovyet askerleri:ıe ateş açtığını, 
Sovyet arazisine beş el silah atıldığını, hududu g~çmek 
istiyen Finlandiyalı müfrezelerin mitralyöz ateşile püskür 
tüldü~ünü bildirmektedi:-.Sovyet hudut muhafızları takviye 
edilmiştir. Moskova bu haberi verirken şunları dJ söy 
ı~miştir. 

"Sovyet milletlerinin artık sahrı tükenmiştir. Milletin 
yenilmez Kızılorduya hudutsuz itimadı vardır. Bu tahri 
kat için laumgelen bütün tedbirler alınını~ bulunmaktadır 
Finlandiyalı tahrikçiler, bu tahr'katı teşkil eylemek için 

Kızılorduya emir verileceğini bilmelidirler.,, 
DAHiLiYE VEKlLiMIZ MERSİNDE 

Mersin 29 A. A. - Dahiliye Vekilimiz Faik Öıtnk 
dün Tarsus yoliyle Mersine gelmiş ve istasyonda parlak 
merasimle karşılanmış~ır. Bir müddet Tarsust.a kalaıı 
V !!kil, hükumet memurlariyle ve halkla temasta bulun
duktan sonra Mersine gelı11iştir.V ekilimiı.in şerefine Tücar 
klübünde dün akşam parlak bir ziya( et verilmiştir. 

Moskova 29 A. A. - Sovyet •hükiimeti, Finlandiyanın 
notasına veı digi cevapta Finhndiyaom tecavüz hareketlt!· 
rini iki hükumet arasındaki ademi tecavüz pakta ile telif 
edilemiyen bir hadise olarak tavsif etmekte ve ba pak • 
tııı feshedildiğini bildirmektedir. 
Devomı 2 ci Sayfanın 1 ci ve 2 ci Sü·unlarındadır 

Meclislerin, Başvekile 1a ütte • 
fikan itimad beyari etmeleri· 
ne muhikkak gezile- bakıl 
maktadır. 

Gire son 
· mebusu 
Vehbi Demir ve 
Kızılay müfettişi 

şehrimizde 
Gireson mebusu ehbi 

Demir ile Ktzıla)U Jımilettiş· 
terinden DoktOl" Bay Fethi 
dün akşam şeJu:imiıe•gelc • 
rek Turizm otelin~ Miiafir 
olanuıJardar. 

'!-./alimiz Şükrü Sökmen 
sütr bu akşam ;Saat .J.7,30 
da Turizm salonlarmda aıiıa 
firler şerefine 100 kİJilik 
bir çay ziyafeti vcı~cektir. 

6ttiet't!miz 
Y ARıNDAN SONRA 

SA&AHl!ARf ·IN11ŞAR 
EDEGEK 

Yar mrvsiml, miiwcbeti· 
le bir müddettenbeti hektam 
ları intişar etmekte plan 
gazetemiz, 1 kanunu eıvvel 
cuma gününden • itilı.reo aa 
bahları saat 9 da i~r• 
başhyacaktır. 

" 



YENlGON 

Umumi mü/ et
tişlikler 

Tıınınmış bir Fransız ga- Mısırda Poliste 
zetecisinin Büyük manevralar 

başladı 
~~O lirasını çalmışlar 

Kaldırılıyor mu? Türkiye hakkında ihtisasları 
Kahire 28 A. A . - Mı-~ 

sırda büyük manevralara 
başlanmıştır. Bu manevralar 

Suhuhiye köyünden çift· 
çi fMustafa oğlu Ali, Ziraat 
Bankasından 20 küsur hra pa 

Ankara - Umu mi müfet 
tiştiklerin ilgası hakkında 
hazırlanan kanun projesi ya
kmda Başvekalete sevkedilı~ 
cektir. 

Dahiliye Vekaldinin ti\Ş· 
ra teşkilatı hakkmdaki kanun 
Iayıhıısı da Başvekalete ve· 
rilmiştir. Bundan başka da· 
hiliye vekaleti merkez teşki 
!atındaki büro şefliklerine 
bundan böyle mülkiye ve 
hukuk mezunlarının tayini 
kararlaştırılmıştır. Şimdiki 
şefler bu kayda tabi olma· 
dan vazifelerinde kalacaklar 
dır. 

Medeni kanun 
Hakkındaki.proje 

Ankara - Medeni kanu 
nun boşanma hakkındaki 
maddelerinde tedilatı derpiş 
eden bir kanun projı::si Ad 
liye V ekaıetince hazırlanmış 
tı. Vekalet, bu hususta yeni 

Bir müddettenberi Türki· 
yede bir tetkik seyahati ya
pan meşhur Fransız muhar
rir )erinden ve "Parisuvar,, 
gazt>tesi muh .. biri ·'İnlsovern,, 
Tiirkiye hakkında ki ihtisas
larını "Son posta gazetesi ne 
şü satırlarla anlatmaktadır: 

Halen, yakın şarkta ve Bal 
ka~larda yapmakta olduğum 
tetkik seyahati esnasında, her 
büyük şehirde ekseriya iki 

üç günden fazla kalamamak 
mecburiyetindeyim. Lakin 
Ankaraya bütün bir hafta tah 
sis edebilmiş olmakla ke ndim 
bahtiyar hissediyorum. 

Yeni Türkiyenin bende ha
sıl ettiği intibaı tek bir keli 
me ile ifade edecek olursam 
bu kelime sıhhattan başka 
bir şey olamaz. 

. den tetkikiere karar vermiş 
tir. Proje, medeni kanunun 
bu husustaki hükümlerinin 
şimdiye kadar tatbikmdan 
elde edilen neticeler 
ve memleketin şartları naz.& 
rı dikkate alınarak tekrar 

Şu yüksek Anadolu yay· 
tasının üzerinde, Türk mil· 
leti bir' tahassungah bulmuş 
ve orada bütün ('nerıısını 
teksif etmiş ve daha kavi 
daha canlı olmuştur. Müdek 
'kik bir nazar bu yerde mad 
di ve manevi bir sıh<tt hava 
sı ter.effus ediyor. 

U ne hamledir! Ve ne bü 
yük fedakarlıklara mal ol· 
muştur! Küçücük bir köyün 
etrafında 180,000 nüfuslu bir 
şehir kurmdk, o şehre yep
yeni bir ruh aşılamak, ve 
gece o şehirde kadınlı er· 
kekli bir hür, çalışkan ve di 

gözden geçirilec.~ektir. 

Ecnebi mektep-
lerden kazanç vet 

gisi alınacak 
Ankara - Memleketimiz· 

de bulunan ecnebi mektep· 
, terinden ecnebi şahıslar ta· 
rafından açılmış ve idare e· 
dilmekte olan mektepler ka

. %'anç temini gayesil-e açılmış 

. olduğundan kazanç vergisi

siplinli nesil yaratıp ye 
tiştirmek; hakikatte, bu, uzun 
gazetecilik hayatımda şahit 
olduğum en şaşılacak ve en 
muvaffak olmuş teşebbüsler 
den biridir. 

.. ne tabi olacaktır. 
Bu gaye ile açılmadıkları 

nı ileri süren mektepler hak 
l kında maliyeden direktif is· 

Eğer bunun üzerine der
sem ki biz Fransızlar, böyle 
bir memleketin iyi veya ft·· 
na mukadderatına İştirak et· 
mekle gurur duymaktayız. 
bu sözüm siyasi icapların il· 
ham ettiği basit ve cemile· 
kar bir söz değildir. Atatür 
kün kurmuş olduğu Türkiye 

tenecektir. 
Denizlide hava miida-
faası tecrübeleri 

Denizli.28 A. A. 
Dün akşam burada• ışık sön· 

· dürme vt: pasif - korunma ı G l'b 1 k t ı yıl . . E . e ı o unuıı ur u uş 
tecrubesı yapılmıştır. kıpler d" .. .. d" f k IAde par · · · .. onumu un ev a a · 
_vazıfele_rını mukemmelen lak merasim ve büyük heye· 
ıfa etmış ve saat 20,15 dt:' 1 kutlanmıştır. Bu müna-

.. b ff k' l can a 
tecr~ ~ muva a ·ıyet e sona sebetle yeniden inşa edilmiş 

ermışlır · olan köprü, mezbaha ve buz 
GELIBOLUDA KURTULUŞ f b k l merasimi 

J ',. ~ BAYRAMI ... a rı asının açı ış 

Gelibolu ,27 ~ A. ·A. 
yapılmışhr. 

iNHİSARLAR VEKİLiMİZ ANTEPTE 

Gaziantep 29 A. A. - Gümrük ve inhisar hr Vekili
miz Raif Karadeniz, refakatinde Gümrük Muhafaza umum 
komutanı olduğu halde dün şehrimize gelmiş ve mera · 
simle karşılanmıştır. • 

Vekil dün Kilise giderek tedkikatta bulunduklan son· 
ra lazımgelen direktifleri vermiş ve şehrimize dönmüş
tür. Vekil şerefine dün akşam.parlak bir zjyafet verilmiştir. . 
FİNLANDİYALILAR TEK BlR iNSAN GİBi ME\ı1· 

LEKETİNl MÜDAFAA EDECEKLER .... 
Vaşington 29 A. A. - Sovyetler Birliğinin Finlandiya 

ile olan ademi tecavüz paktını feshetnıeleri üzerine, Fin· 
landiyanın :Y a,iııgton sefiri Radyo ile bir nutuk söyliye
rek, Finlerin Sovyet a r a z i s i n e t e c a v Ü z 
etmediklerini, Finlandiya toprakları tecaviize uğrarsa, 
Finlandiya milletinin bir insan gibi hükumetin etrafında 
toplanarak :yurtlarını müdafaa edeceklerini söylemiştir. 

bizatihi bir kıymettir. 
O: v~hdet ve hamasetile 

herhangi bir dünya ~arb~rı
de, ittifakına pek hüyük kıy 
met verilen bir varlıktır. 

'k' k l b" · · k · ra almış ve Cumap.ızarından 
ı ı ısım o up ırıncı ısnıı , . . 
· <l" "k" · k d İlkb geçerken meçhul yankesıcı 

Onun en yüksek devlet ve 
ordu erkanı tarafından ka 
bul edilmiş, Jurendiş ve ce 
sur Hariciye Vekili ile uzun 
uzadıya ye taydalı surette 
görürmüş olmakla bahtiya· 
rım. 

hşımdı, ı ıncl ı kısmı .Ma 1 ler tarafından mantarcılık 
aı a yapı aca tır. ancvra .1 . 

ı . . suretı e parası alınmıştır. Alı 
lara ngılız ve Mısır topçusu k · ·ı · ·· .. 
· t" Ak d k T bl yan esıcı eı ı gorurs~ tanıya 
ış ıra e ece ve ara us b'l ~ · · 1. · 

h d d d d ··h' ı ecegını ve ısanlarıle kiya 
gb~rp u u un a I a kmu ım f etlerinden Adanalı olduk la· 
ır manevra yHpt aca tır . k t" d b I d v I rı anaa ın e u un ugunu 
Sabık Kayser söylt-miştir. Yankesiciler aran 

maktadır 

Ve gaZt"temi okuyan mil 
ıonlarca Fransız vatandaşla 
rıma, Türkiye Cümhuriyeti 
nin keşif ve tetkik etmekten 
duyduğum hakiki hryecanı bil· 
dirmek benim i.,;.in eşsiz bir 
mazhariyet o'muştur. 

Yakında gidecek olduğum 
Balkanlarda oynak bir zemin 
birbirini çekemiyen ve dev
rimizin büyük fırtınalariyle 
çalkanan memleketler bula 
cağım. O zaman, Ankarada 
ki temas ve mulakatlarım 
esnasrnda hayranlıkla müşa 
bade eylediğim görüş sağ 
lamlığını ve kalp kuvveti11i 
hatırlıyarak, karşılaşacağım 

vaziyetleri daha iyi muhake 
me etmeh imkanını bulaca· 
ğım. 

Norveçe yerleşecek 
Londra, A .A.-Sabık Kay 

ser, İngilizce People gazete 
sinin verdiği bir habere gö 
re en kısa bir zaman zarfın· 
da Doordan ayrılmağ<l ha 
zırlanmaktadır. Bu maksatla 
dört tayyare hazırlanmıştır 

Bu tayyarelerden ikisi on 
dörder kişi nrtkledebilecek 
tir. Diğer ikisi sabık hüküm 
darların menkul eşyasını gö 
türecektir. Sabık Kayser, 
Doorndan '\ıkacak olursa 

Norvece gidecek, Oslo şi 
malindeMaisen gölü kıyısında 
küçük bir kasahada bundan 
üç hafta evvel kendi namına 
kiralanan bahçe içinde, geniş 
ve rahat bir eve yerleşecek 

tir Sabık Kayserin evinin 1 
Fransa ile Yugos- tefrişatı,Norveç ve Hollanda 

hükumetleri tarafından el 
lavya arasında birliği ile tamamlanmıştır. 

Beıgrad 28 A. A. - Yu- Avam kama~ası 
goslavya ile Fransa arasın -
da iktisadi bir anlaşma ak- da toplanıyor 
di için bir Fransız heyeti Londra 28 A.A.- Avam 
buraya gelmiştir. Fransa, kclmarası yeni bir ictima dev 
Yugcıslavyanın Fransadan ak resi için toplanhya çağrıl· 
dettiği istikrazın faizlerini mıştır. Kamai"a Kralın bir 
döviz olarak istemekte, Yu· nutkile açılacak ve Başvekil 
goslavya hükumeti de bu Çemberlayn harp vaziyt:ti 
faizleri, Yugoslavyadan Fran hakkında meclise etraflıca 
saya sevkedilecek mal yoli - izahat verecektir. 
le ödemek istemektedir. Fransa da tasdik 
İtalyan - Romen etti 
ticaret anlaşması Paris 28 A.A.-- Bu ·sa· 

Roma 28 A. A. _ İtal· bahki resmi gezete, Alman 
ihracatının müsııdere edile· ya ile Romanya arasında yeni 

birticaret anlaşmasıimzalanmış ceğine dair olan kararname
nin Fransa hükumetince de Bu mukaveleye göre,mübadele kabul edilen metni neşret· 

kontenjanları genişletilecek mektel.; ır. Bu müsadere işi 
ve İtalyadan Romanyaya su 
ni ipek gönderilecektir. 

4 kanunuevvelden itibaren 
htbik mevkiine girecektir 

Bir F eleınenk ge· ve Alman eşyası yüklü gemi 

misi torpile çarptı ler müsadere edilecektir. 
Londra 28 - 9 lJin ton t3elçika hududun· 

luk bir Felemenk gemısı da Alman tahşida-
Taymis nehri ağzında bir tı devam ediyor 
torpile çarpmıştır. Gemide 
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yangın çıkmış ve içindeki 
yolcular kurtarılmıştır. Belcika ve Felemenk budu· 

dundaki Alman tabşidatı de· 
Polonyadaki Alman vam etmektt!dir. Almanların 

kıtaatı bu iki memlekete tecavüz • 

ELEKTRiK DİREGİNE 
ÇARPAN OTOMOBİL 
Şoför Ahmed izzetin ida 

resindeki oıomobil dün öğle 
den sonra Kışla - Dörta -
yak c--.ddesinden geçerken 
Habibinnacar camii civarın : 
da karşısına ansızı ı çıkan 
ve çocuğu ç·ğnememek için 
otomcıbili süratle y&n tarafa 
almış ve bu yüzdt!n otomo 
bil elektrik direğine çarpa -
rak direği devirmiş ve oto· 
mobil de hasara uğramıştır. 

CANI YAKALANDI 
Erzin nahiyesinden Meh 

med oğlu Aliyi ormanda ta· 
bancaile yaralıyarak firar eden 
kız Hasan oğlu Hüseyin jan 
darma tarafından yapılan sı· 
kı takibatla yakalanmış taban 
Citsile birlikte Adliyeye tes· 
lim edilmiştir. 

ilan 
Vakıftar müdürlüğünden: 
Vakıf, Hıdırbey ve Kabu· 

siye köylerindeki vakıf tarla 
larla bahçe, po:-takallık ve 
degirmenlerin icarlraırı açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. Iha· 
lesi 4, l 2,9J9 paı.artı::si günü 
saat 14 d~ vakıflar idaresin· 
de yapılacaktır. isteklilerin 
müracaatları ilan olunur. 

PAMUK SATIN 
AI..ıNACAK 

Türkiye Cümhuriye:ti Zira 
at Bankası Antakya şubesiıı 
den: 

Hatay Vitayeti dahilinde 
Pamuğu bulunup da satmak 
isliyenterin şubf!ınize müra· 
caat etmeleri ilan olunur. 

Ondülasyon salonu 
Süveyk,\ catldesin<le ma · 

nifaturacı Şabanın mıtğazası' 
ıttisalıntla Bayan Zübeyde 
Öcal tıtraf mdan açılan salon 
da en son. modele göre ve 
buharla ondülasyon ve tuva 
let yapılmaktadır. Müracaat 
eden bayanlar m~mnun ka· 
lacaklardır. 

Sallık k ~reste 
Londra 28 A. A. _ den sarfınazar ettiklerine da Halkevine ait her boy· 

Röyter Ajansının aldığı ha· ir kati hiç bir emare yoktur dan silinmemiş kerest~ pa• 
berlere gÖrt!, Polonyadaki Binaenaleyh vaziyet gergin· zarlıkla satılmaktadır. 
Alman kıtaatı. şimdiye ka . \iğini muhahafaza etmekte - Taliplerin Halkevi idare 

dar misli görülmemiş bir de lwiild•ir•.~-~--~----·m-em_u.rlcmu•ğ•u•n•a •m-ü.ra•c•a•a•tl•a•rı-1 
re<'eye yükselmiştir. Hemen Çag~ /ayan foka nfQSl 
her gün yeni kıtaat gelmek· 
tedir. Bu tahşidatın sebebi Temiz ve ucuz yemek, muntazam servis 
anlaşılmamıştır· Saray caddesinde yeni açılan Çağlayan lokantasın· 

Sigorta Ücretleri da nefis ve ucuz yemek ile her çeşit içkiler var· 

arttı dır. Temizlik, ucuzluk ve muntcızam servıs. 
Londra 28 A.A.- Harbe Bir tecrübe i:;pata kafidir. 

karşı sıgorta ücretleri iki Sahibi : Bekir Atahan 

misline yükselmiştir. --------------•• 

r: 


