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fUzf~k·:'lii911lZ:·F·ransm-z·:.~k&rşm-ı-ık-ii*·ya=raim mu-
ahedesi dün Ankarada imzalandı 

Hiçbir devlet aleyhine olmıyan muahede, sadece sulhu 
kurtarmak ve tecavüzleri durdurmak içindir 

' 

Mareşalımız, misafirler 
şerefine ziyafet verdi 

"Bulgaristan harekete 
geçerse istiklilini 

Karşılıklı yardım paktının imza me
rasimine Başvekilimiz riyaset etti 

l 
! 

kaybeder,, 
;Von Papenin bütün teşebbüsleri ar-

imza merasimini müteakip çok samimi ve 
dostane nutuklar te 2ti olundu 

tık akamete uğramış bulunuyor .1 

ği verilm iştir. Yemekte milli müdafaa 
vekili general Naci Tınas, genelkur
may ikinci başkanı orgeneral Asım 

Bulgar kabinesi dün i tif a etti. Kö•e lvanol 
tekrar kabine teşkiline memur edildi 

Gündüz ile kor ve tümgeneraller ve ha- Londra, 19 (A.A.) - Hariciye ne-
riciye erkanı ile misafirlerimizin mai- zareti dün akşam şu mealde bir tebliğ 
yetleri ve mihmandarları davetli bu- neşrtmniştir: 
lunuyorlardı. İngiliz ve Fransız büyük Türk _ Rus müzakerelerini bir çık-
elçileriyle elçilik müsteşarları ve ateşe maza sokan sebepler hakkında Londra 
militerleri de ziyafette hazır bulun- resmi nıahfellerinde tam maIUmat 
muşlardır. mevcud bulunmamakla beraber Tilr-

/mza merasimi: 
kiye başvekili Dr. Refik Saydamın be-

Ankara, 19 (A.A.) - Bugün saa1 yanatına nazaran Türkiyeye teklifler-
18,30 da hariciye vekaletinde başvekil de bulunulduiu ve Türkiyenin bu tek-
ve hariciye vekaleti vekili Dr. Refik lifleri reddettiği aşikardır. Bununla 
Saydam ile Fransız büyük elçisi B. Re- beraber şu cihet kaydedilebilir ki Dr. 
ne Massigli ve büyük Britanya bUyUk Refik Saydam Sovyet Rusyanın resmi 
elçisi Sir Hüghes Knatehbull Hugen - tebJiiinde olduğu gibi iki memleket a-
cen üç memleket arasında tecavüze rasındaki dostane münasebatın devam 
mukaYemet için, milli emniyetlerinin Bqveki\:miz Refik Saydam ettiğini zikreylemiştir. Hariciye neza- istifa eden K ö.. !vanof 

- Mareıalımız Fevzi Çakmak ~enfaati iktiz.a~ı miitekabil mahiyette M h d • M t • reti tebliği ilave ediyor : bildiriyor: • 
Ankara, 19 (A.A.) -. Genelkurmay b~r muahede.yı ımzala~ışlardır. M~ra- - ua e enın e Dl- Londrada vaziyet hakkında umumi Türk siyasetinin Moskova veçhesl1· . 

başkam mareşal Fevzı Çakmak tara- sıme başvekıl Dr. Refık Saydam rıya- r "\ surette yapılan tefsir biltiln teferrua- le garp devletleri veçhesini telif etme. 
fından bugün saat 13-30 da şehir lo- set etmiştir. Başvekilin sağında Fran-ıı tiyle doğru d ~ ·1d·r nin kolay göründüğü yarı resmi m&• 
kantasında misafirle-rimiz ingiliz şark sız büyük elçisi, solunda ingiltere bü- Ankara, 19 (A.A) - Türk iye cumhuriyeti, Büyük Britanya Pa . 19 e(gAı Aı ). R t . - Devamı 3 un·· cü ••hifede -

d k K il w F h . • d b k . 1 rıs, . . - eu er aJansı -or usu omutanı orgeneral Vavel yük elçisi yer almış bulunuyordu. ra ıgı ve ranaa cum urıyetı a rasm a u a p m r.mza anan mua- ,~-----

Fransız şa'tk ordusu komutanı orge- Fransız büyük elçisinin yanında Fran hede metni ataiıdadır : StokhoJm ==<><> d J "" 
lleral Veygand şerefine bir öğle yeme- - Devamı 4 üncü sahifede - M h dı konferansı ağı lal --Garp c h . d . Türkiye .R!~u:hu!, Fransa e S 1 n e Reisicumhuru, ve Majeste Büyük 

Britanya, Irlanda ve denizler aşırı 
İngiliz ülkeleri kralı, Hindistan im-

Sovyetler, Finlandiya 
ile anlaştı Ingiliz tavyareleri kuvvetli 

indirecekler darbe 
Almanlar, kuvvetli baskın hareketleri yapmışlar 

ise de esir alamadan tard olunmuşlardır 

- Bir Frı.nsıı: ı· h l genera ı, cep. "Ye )·apı an ae\kiyatı teftit ediyor 

paratoru (Büyük Britanya ve Şima
li Irlanda Birleşik .krallıiı için) 

Milli emniyetlerinin menfaati ik
tizası mütekabil mahiyette bir mu
ahede aktini ve tecavüze mukave
met için yekdiğerine karşılıklı yar
dım temin eylemeyi arzu ettikle
rinden, 

Murahhas olarak, 
Fransa reisicumhuru : 
Bii.rük elçi ve fevkalade murah

has Legiond'honneur nişanının com 
maııdet•r rütbesini haiz Ba.r Rene 
M a<:ı;igli'yi, 

l\f aj te Büyük Britanya, Irlan
da ve denizler aşırı İngiliz kralı, 
Hindistan imparatoru (Büyük Bri. 
tanya ve Şımuli Irlanda Birleşik 
krallığı için): 

Büyük elçi ve fevkalade murah. 
has Sir Hughes Montgomery Kna
tchbu. il - Hugeiren, K. C. M. G. 
yi, 

Türkiye Reisicumhuru: 
- Devamı 4 üncü sahifede -

Çorum'da petrol 
bulundu 

Damarın zengin oldu· 
ğu sanılıyor 

Skandinav devletleri reisleri birer nu• 
tuk irad ederek demokrasilerle be· 

raber olduklarını söylediler 

Tedbirler alan Finlandiya Helsinki istasyommdan tank sevkediııor • 
Vaıfn8'ton, 19 (A.A.) - B. Ruzvelt rin tarihinde daimi surette sadık kal

dl:Srt iskandinav devleti konferansınrn mış oldukları bitaraflık kanununa tev-
Ankara, 19 (Hususi) _ Çorum. ir.ikatı münasebetiyle isveç kralına :ı- fikan bitaraflık prensiplerine tam~ -

dan verilen bir habere göre, Çorum şaj'ıdahi mesajı göndermiştir: miyle mü2aheret edeceğini beyan et -
cezaevinin temel hafriyatı esnasm• Konferans Amerika hüktlmeti ve A- mek maksadiyle diğer cumhuriyet hü
da petrole tesadüf edilmittir. Bura- merika milleti tarafındnn büyUk bir kumetlerine iltihak etmiştir. Diğer 20 
ya derhal bir miltehauıa sönderil• • alAka ile takip edilecektir. Şimdiki ah- Amerika cumhuriyeti rei) erinin de is
cektir. Damarın çok zengin olduiujval dolayısfyle hükOmetin Stokholm veç kralına bu mesaja mümasil mesaj. 
tahmin edilmektedir. konferansında temsil ed.len milletle· - Deva.mı ~ Ü1'cÜ sahifede -

_;..~ A,,. 
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..... ıstAMTARıttı ... -----•lşEHiR-VE MEMLEKET HABER L ERd IRA o Y oı 
H M h ed Bugünkü program z. u amm Kültürparktaki 1Partimizin güzel Kızılay haftası 12·30 Proğram ve memleket saat 

M. A h ayarı 

... __ _... y AZAN: • y an.-ı..-- feci kaza bir teşebbüsü dün ba 1:ladı 12·35 Ajans ve meteoroloji habır -
Y' leri 

-
2

S,........ ımabed görUyoruz: M .. dd . ·rk tah· t)"e Yeni Üve kavdı ic, in 12.lW TUrk m!iziği (Pl.) Şu kadıu· ki katbını döl kuzanmağa Burada, Kı1beye koııulan yeni bir U • eıum.Uml l • V 4 13 30/l
4 

OM 
ğ k k k l t .raa!ı"yete geçı"ldı· . r.aom _upzıi.k) (karışık proı -icaze \ e miisaade eden herif, döl ta- put şerefine bUyük bir ziyafet \'C e - l afı l ma et l b 1 Tı 

Kıyınetli ir san at· hakkuk ed:nceye kadar karısına yak - len ti veriliyor. Evvelki gece killtürparktaki as - Kızılay haftası, bugiln başlamı3 - 18.00 Program 
!aşmaktan memnu, döl tahakkuk ettik- falt yolda bir otomobille bir moto- karımız tır. Kızılay haftası programına göre 18.05 Memleket saat ayan, ajanı, 
ten sonra da bu arzusı,ında muhtar Şarap kaseleri elden ele dolaşıyor. slkletin çarpıştığı ve iki kişinin iJl - Ş\!hriıı umumi ,\'erlerine kızılay ta - ve meteoroloji haberleri 
idi. Kureyşiler, mest olmu~l~r; ~av~ll~r düğünü dünkü sayımızda yazmıştık. rafından bir çok şefkat afişleri ta - 18.25 Türk müziği (fasıl heyeti) 

her tarafı çınlatıyor. l'..glentı butun Hadise tahkikatını süratle ikmal e - lfk edilmiştir. Muhtelif mekteplerde- 19.10 Konuıma (haftalık spor su-
4 - Nikahı mübadele: lki adam hararetiyle devamda.. Ayni gece .. den müddeiumumi muavini Bay Ce- ki kızıl ay gençlik teşkilatından se - vJıi) 

~>':ibirin~n ~arılari~'le cima etmek Mckkenin Benih şim mahallesinde E- vad Ozpay, delillerle birlikte tah. çilen uyeler, ayrı kollar halinde faa- 19.25 Türk müziği 
~.111 1~~~ı~ıe;ı~\~~ U) uşmaktan ibaret bu Talibin ~~'inde. şöyle bir manzara kıkat evrakını meşhud cUrUmler ka - liyetc geçerek kızılaya aza kaydına 20.10 Temsil 

~_Nikahı haden. Bir kadını dost var: Genç guzel bır kadın ~yatakta ... nununa göre ağırceza mahkeme ine başlamışlardır. Cemiyetin, cumhuri- 21.10 Müzik (radyo orkestraıı-
t t · ı· u amaadan ibaret ve Etrafında bekleşenler var. Kadın has- tevdi etmiştir . .Ağırceza mahkeme - yet devrinde 16 senede yaptığı işler, fef: Hasan Ferit Alnar) u up gız ıce m c •. 1 hıı .1 d' • hA ·ı 
metres tutmağa benzer bir nikah. ta degı ; ~~ı e ır ve vaz 1 amı e za- si, tahikikat evrakını tetkik ettikten muhtelif faaliyeti hakkında bir be- 22.00 Memleket saat ayan, ajans ha 

6 _ Kadının dokuzu tecavüz et- manı gelmıştır.. . . . sonra davanın umumi hiikümlere gö yannname bastırmış ve halka tevzi e- berleri, ziraat, esham _ tah-
ı;rıemek şartiyle adam kabul etmesi u- Bu kadın valıdeı peygamberı; Emı- re devamına karar vermiştir. Vaka - dilmeğe başlanmıştır. Hafta içinde vilat, kambiyo - nukut bor. 
liulü. Kadın bu 9 kişi ile birleşerek .ne hatundur. nın tafsilatı ıudur: kızıl ay kurumu tarafından muhte - sası (fiyat) 
·gebe kalıp doğurduktan sonra onla- . Bay Nejad Eczacı başı, idaresin - lif mekteplerde konser ve müsame- 22.20 Müzik (cazband _ Pl.) 
tın huzurunda doğurduğu çocuğun Hiç bir ı~t~rap eseri göstermiyor. deki 559 sayılı hususi otomobili ile reler verilecektir. Yarın saat 16 da 23.25/23.30Yarmki program ve ka. 

h i . d oldug-unu sö'-·lerse sözü Veca yok, smır yok, korku yok .. Tatlı gezinti yaparken 9 eylül kapısından Cumhuriyet meydanında büyük me- panış. 
ang sın en " b' d 1 1 k · · d d' · 1 k 1 

doğru addedilir, çocuğun nisbi ondan ır . a gın ı ıçın e ır.. . killtilrparka girmiş ve asfalt yola rasım yapı acak, halk ve me tep i - - - - - ----------
b't 1 d Bır kadın araaıra; Emme hatunun girmlttir Bu sırada otomobil, hafif I ler kızılay ilyelerl toplanacak, istik- ÜZf)M BQRS S sa ı !ayı ır ı. . · A J 
7 _ Evinin kapısına erkek alameti- yanına yakla~ıyor: onu gözden geçlrı- yolla Jlerlemekte iken birdenbire lal marşı söylenecek, muhtelif hatip ... 

• . h . b' bavrak asan karının 600 yordu.Bu kadın Sıpa hatun namında- karşıdan müthiş silratle ilerliyen bir !er tarafından nutuklar irad oluna -
8982 

üzüm tarım 
nı avı ır • k' Eb ı· n·- d Ü ü A t h M k b' 'd 1 k "kişiye kadar adam kabul etmesi usulü. ı ec ır. ıger a ı mm P urra - n:ıotoslklet me~dana çıkmı?t.ır . .ı. oto- ca ve ır geçı resmi yapı aca tır. 

2262 
Ş. Riza H. 

Kadında gebelik tahakkuk ederek ço- ma~?ır. • . . sıklette mosotıklet tamircısı 16 ya - Kızılay kurumu İzmir merkezi adı-
k d • il 1 · ı'n huzurunda Nıhayet dogum dakıkası geldı.. şında Hasan ve 17 yaşında Cevdet na Ebedi Şef Atatürkün heykelfne 1909 K. Taner cu ogurunca c m esın A . Bay Ayetullah Sumer 

929 
y j T 

• b' . t '-"ini keyfiyeti 0 Sema parladı, alem bol bır nur der- Yeşiltepe bulunmakta imiş. 104 sa- çelenk konacaktır. Hafta içinde mek • • alit 

'1 11 
7 10 7t 
6 10 

6 ISO 9 
çocugun nese ının a" · · ö {')ü lb ' ld b'ld b P t• 1 k · · k · t 1 d t 1 b l d 754 " R k d it 'd' \'ası ıçıne g mı r i ı o u.. nh motosiklette ve otomo ı e u - ar ı gene mer ezının ço ısa - ep er e a e e e rarasın a mensur p.. • üzümcil 7 25 10 5l 
aBına ·ad' ıt·~· lü 'kAh nuncusu En bilyilk peygam\){!r doğmuştu. İunanlar virajda ancak '40 metre ya- betli ve faydalı tedbirlerinden biri ve manzum yazı müsabakası açılmıt- 891 F.ınaf ban • 

8 21 9 21 u \ e ı ur nı a ın so , d d 1 · . d h T.• ı ·d l 
k d 1. · .. d ·ı açar bı Bu dakika· bu saniye arz üzerinde kından biriblrini görmüşler ir. Ağaç e, güze ve şırın yur um uzun mu - tır . .n.ızı aya aı en güzel yazı arı a ın arın ccarıye.. em en n , - • . . . . . . .. . . . . 

- -1_ t f d · t'kA ed'lı' büyük harika ve hAdiseler cereyan edı- lar daha uzaktan bırıbırını gorme - telıf parçalarını her sene kudretlı yazacaklara seçım heyetı tarafın • vaye Kısmı ara ın an ır ı ap ı r- • . . . . . . 
. (H t l\l h t · · k yordu lerine mani olmuştur. Motoqıklet re ::;anılarımızın maharetlı fırçasıy - dan hedıyeler verılecektır. mış. azre • u amme nıçın ço ev- · . . k f 
d . U , 1 d ) Milbarek yavrunun arkasında bir f evkalAde silratle yol nldığı Jçın ma- le canlnndırarak tablo halme oy - Kızılay ha tasında mekteplerde 

len ı. umanı eser en • 1 k h' k · ıı· ı t f d k 
işaret vardı. Bu peygamberlik mührü nevra yapmak milmkün o mamış ve ma v teş ır etme tır. mua ım er ara ın an ızılay mev-

Görillüyor ki; islamiyetten evvel if- idi ve tam kalbinin hizasma isabet e- büyük bir şiddetle otomobile çarp -1 İç Anadolunun, güzel ve inkilahı- zulu der lC,\r verilecektir. 
fet ve ahilik bir paçavra haline getirB- diyordu. Yavru Siinnetlf doğmuştu ... mıştır. Motosiklette huluııanlardan mızın bin bir destanına sahne olan Ü •• J 
mişti.. Kadın, bütün içtimai ve insani Emine hatun; şimdiden bahtiyar bir Cevdetln kafatası p~rç~l~nmış, ~~: ne şirin manzaraları vardır ki bun - Zll M Sa tJŞ arı 
kıymetini kaybetmişti. valide idi .. Yavrusunu şefkatle muhab ı:;anın da boynu kesılmıştır. Bu ı~ı ları hemen hemen bilmiyoruz. Bu hararetlendı• 

Hele bayraklı fahişelerle dokuz ko- betle bağrına bastı. kaza ku~banı, mil~ademenin şiddetın ) erleri tersim ve kıymetli birer tab-
ı k d• l bil bilü çir • den sekız mc;tre ıler!ye fırlamışlar - lo halinde zaman zaman sergileri -ca ı a ın ar manzarası; s n - • • 

kindi. Kapuları önünde sallanan bu dır. _ . mizde teşhir etmek, memleketi tanı-
b kl \.}Ak ı :c.. i k' ı· Kabenin bir köşesinde Kurevsiler Kazazedeler sıhhı ımdad otomobi- mak ve tanıtmak bakımından çok ayra ar; a. • sız ıaın ve ç r ın ı- ·,. . . .

1 
ı 

Yeni siparişlerle f iat· 
/er y ükseldi ğin hakikt fnsanlıia karıı pervasız bir eğlenmekte devam ediyorlardı. Yeni lt il~ hastaneye nakledılırken ö müş faydalı bir iştir. 

Yüka .. lltl idi kı' bı'ze cahiliye! Arap mabudun şerefine verilen ziyafetin en lerdır. Takaş limitet şirketinin şehrimiz-
""" ' . h ti' b' 'dl T . , lad Bay Nejad dün akşam tevklfha- Sevinçle haber aldık ki, Parti ~e- de bir şube açacağını, bina kiraladı-

devrinln ne kadar perıpn bir devir ol- ara re ı ır zamanı 1 
• am • 'e e- d 1' . • M f'h hl nel merkezi, bu sene İstanbul dan iç ğını ,..azmıııtık. Şube :>-·akında mua. 

d ğ K-t i B' k k ki tı' nebevinin vukubuldu0.11 mesud da- neve gön eri mıştır. aama ı - " y 

316 M. H. Nazlı 
307 S. Erkin 

285 inhisarlar f da. 

228 P. Mihalef 
228 S. Gamel 

190 Ş. Remzi 

153 N. UzUmcU 

94 H. Alanyalı 

91 H . AkyUrek 
76 P. Klark 

70 j. Taranto ma 
37 j, Kohen 
84 S. Akyol 
93 iıtiklll F · 
82 M. GUr 

u unu ,..,. er yor. ır ço er e er: 0~ • • • k d B Anadoluya gönderdiği on ressama , ı b ı kt M ht lif 
h . fh k bet kika dısenın cereyan tarzına a ar ay me eye aş ıyaca ır. u e ınem-
a'-·sıyet ve ıurur me umunu ay - .. . çok deA'erli ve mebzul eserler hazır- ı k tl ı t k yolu ·ıe yapılan ı'h 1'>861 ."1 di K d 1 Ut d' Koca put. biltün heybetiyle ve yllz NeJad otomobili yavaı sürüyormuş, e e ere a as ı - ~ 

mış er . a ın arını m ema ıyen ' , torı obtlde-ltsl'thtl 11• .eaat-a latmı4tır. racatın bedel ve primlerinin öden. 193109 ı.ı 
kendi aralarında dei'fıip duruyorlar- UstQ Yere yuvarlanmıştt. Araplar yer- "e 

0ı n o ı d t 'ki Anndohrı-·a ,.,.id •n ressnmlarırnız a- mesi ve dig-er taraftan takas usulü ---
. ltrlmietı fırladılar.... daş arı varmış. n ar a F.~ o ı e - " ,, 

dı. Kadın, nıkAhh ve kocalı olduj'u hal. · t' f vkalade süratle ilerlemekte ol- rasında, hemşehrimiz Bay Ayetullah ile ihracat ·yapılan memleketlerden 2054701-2 
d k kta k i , · du - Ne oluyoruz, ne oldu!. ın e 

e uca n uca a ezıyor · . . , . duğunu ve bu kadar slirat karşısında Sumer de vardır. Bu genç ve kıymet. vuku bulacak ithalatı kolaylaştır - No. 
Bu meyanda fakir Arapların döl ka- - Mabud devnldı ! Mutlaka ıyı dur f d h tt• 11• sanatka"ı·ın hazırlamış oldur..u '.'ir- mak mnksadi"·Je şirket mühim ted - 7 . . . . d 1 t manevra yapmanın ay asız, a a o " 

zanmak ıçın kadınlarını kendı ellerıy- uru mamış ır. . mümkün olmadığını söylemişlerdir. mi kadar tablo arasında, Kocatepe, birler almıştır. Bu husustaki karar· 8 
le süslevip temizleyip Arap e~rafının Hep beraber mabudu kaldırıp dik- Müdd · Tk h" d" y rind ke Tınaztepe, ve Dumlupınar da mev - !arın tatbikine intizar edilmektedir. 9 

• l · k ·• · H' tiler Bir sani ·e e medi eıumumı ı • a ıse e e -kucağına verme erı ço ıgrençtı. ıç · l ıı ç . · şif yaptırınış rapor almı§tır. cuddur. ..*. 10 
bir din; bu ahllkt rezalete karşı şid- Mabud gene yüz ilstU yıkılmıştı. ' . . . . Diln borsada Uzüm ve incir satış- 11 
d tli bl u d J tı Kureyşılerln gözleri korku ve hayret- * Ayetullah Sumer, Parıste tahsılını 

e t r m tca e e açmamış . l l t Z [ [ f k ikmal etmiş bir gençtir. Kendisi Pa- !arı hararetlenmiştfr. Bunun sebebi• 
( ıtltrat marn Hüıeylniı;ı şehid ol- e açı mış 1• e z e e m l n Q Q • . 'k b' t ft t h .

1
. d dış memleketlerden gelen yeni sipa-

. A B d bl h 'k t . rıste ı en, ır ara an a sı ıne e-

Ff. 
'I a• 
8 
8 75 

11 
14 

incir 

7 50 8 50 

6 75 10 50 
5 150 6 50 

7 8 75 
8 25 8 75 

8 71 9 il 
'1 25 11 
8 10 8 '115 

10 11 '11 
10 10 

10 25 11 50 
8 'il 1 '11 
'1 aı 9 ıo 

10 14 

' . 

~a~ı?ı ıntaç eden Kerbela muharebe: -H ·kun11 a iltr dıd~t ed 'far1 • k ld d k . f tk .k f vam ediyor ve diğer taraftan da, ken rişlerdir. Fiyatların cUz'i tereff~U-
ıını ıdareye memur Aptullahın pcderı es e m ea ı e a ar a ırıp Sın Q 'f e f Q . . . .. , .· .

1 
nün sağlamlaşmasına intizar edıl - 257 Ç. M. j. taranto S 60 8 75 

Z . d l'd · b 1 S · b diktiler fakat put mütemadiyen düşü dı eserlerını i'O:steren husm;ı ser~ı er k d' 180 Ç. Esnaf ban. 6 1 ıya ın va ı eaı u unan amıye u • - t . t k t· .
1 

T" k l' _ me te ır. 
ba · ki z f • ı d b' ; · 'd' cıır _ '-·ordu. Niha'-·et ondan bir ses işitildi: ertıp e me sure ı) e ur ienç ı 

)ra ı an)eer en ır.sı ı ı. ue,} ,} w•. "'k k k b"J"· t' .. b d' s . k d'" t'" 487"' kQ 
h . ' t k . IA . . ta 'h'. hl- - Şimdi fahri kAinat dog·du ve dün- LJe, u'et A nkaraya gının ) ll ~e a ı ı~e mı) a ancı ı- .. arın ':l uyuya uş u ,,e n za ıp ı;e uru u ıs amı)e rı ı, sa nı J d .. t . d 127439 eski yekQn 

fe 12) işte islamlyet böyle bir umumt yaları nura garketti. d • yar a gos erıyor u. Asansörde Dat yolu sokağında 
hercümerç içinde dolarak umumi ıs- Kureyşiler puttan gelen bu hatıfi OV et e f fl Ayetullah Sumer, eserleri Versay bir kaza olmuştur. Salamon kansı -

1
-
2

-
78

-
7
-
6 

u. yekOn 
lahata kalkışmıştır. sesi; korku içinde dinlediler ve sema- Bergama ve Dikili zelzele mınta- salonlarında kabul edilmiş ve kendi- 35 yaşlarında Sarina, yıkadığı ça - PALAMUT 

Peygamberin doğumu: ya bakınca; bütün kubbenin nura bü- ·ııda jeolojik tetkikler yapan yük - si enternasyonal jüri heyetleri tara - maşırları sermek için üzeri tahta ile 
insanların en büyük babası hazret rünmüş olduğunu gördüler. Ayni da- ek ziraat enstitilsil jeoloji döçenti fından takdir edilmiş, madalyalar al- örtülü su kuyusunun üzerine çıkmış, 

Ademin doğumunun altı bin yilz alt- kika; mescidi Haramda bir zat; iba- B. Şevket Ahmed Birand ile fen he- mış yüksek bir sanatkardır. Genç e - tahtımın çürilk olmasından kuyuya 
""".,, .... , .... nuş üçüncü senesi bir pazartesi gece- detle meşguldü. Bu zat; Aptülmutta- yet.'ne dahil arkadaşları şehrimize dibimiz Bürhan Bilge, bu sanatkA- düşmüttür. Kuyu, altı metre derinli-

ıi.. !ipti. gelmişlerdir. Heyet, bugiln Ankara- rın eserleri hakkındaki bir yazısında ğinde idi ve içinde az su vardı. Sa -
MilAdı İsayı esas ittihaz edersek se- Ansızın gene Hatıfi bir ses işitti: rn hareket edecektir. Profesör Bay şu satırları sığdırıyor: rina. sağ ayağı yaralı olarak kurta-

"lıe 571 ... Rebiyülevvel 12 ... Bir rivaye- Şevket Ahmed, düh vilayet maka - cAyetullah Sumer, ( Hayatın rılmıştır. 
te göre nisan 22 meşhur Mısırlı heyet- - Nebiyyi Ekrem şimdi doğdu ve mında vali Bay Etem A~·kutu. ziy~ - masalı) i-imli tablosunda, açık du- Türkiye· ltalya vapu~ 
tlnas 1\Iahmud Felekf paşaya nazaran dünya yüzüne şeref verdi: retle ~elzele A hakkındakı te~kıklerı - ran bir kitap, sönmüş bir mum ve in-
'20 nisan gecesi, diğer bazı tarihi kayıd .Aptillmuttalip mest olmuştu. He- ne daır malumat ve kısa hır rapor sanı kapıp götüren bir realizm ile S P f er/eri 
lara auaran da: men dııarıya çıktı ve dotruca otlu E- vermiıtir. Mufassal l'aporunu Baş- boyanmış bir kafa tasiyle hayatın Adriatica anonim seyri ıefaln şlr-

12 Rebiyülevvel, 10 teşrlniıani 371, bl Tal!bin evine •itti. TebıJrat dofru vek~lete ve Ziraat Vekaletine vere- nafileliğini, kudretli bir terkip ha - keti Türkiye ile İtalya arasında ye. 
yahud 9 Rebiyülevvel pazartoi ıece- idi. cektır. linde ifade ediyor.::t niden bu seferlere başhyacaktır. 

Hafidi, dUnyaya ıelmfıtJ. Ve o da -=·*·=- Halen ıüzel sanatlar akademisin- Eaitto motöril italyadan Pire vı 
Mtfhur İran hilkilmd rJarından bir takım harikaların vukuunu ıörUn- j nikahı _ ma• de muallim bulunan Ayetullah Su· tstanbul yolu ile gelmek suretiyle bu 

Nuşirevan! Adilin vefatından altı ıe- ce tatlı bir eevinç ve aaadet duydu. mam y p merin hazırlanııı oldutu tablolar, hattın resmi küşadını yapacak ve 
ne evvel... Maruf bilyUk lskenderln Merhum oflunun zevcesi yani ıeli- ğ 'l kalkmış! yakında ikmal ve teıhir edilecektir. Oç tepinisani tarihinde Pire, Brindi-
Darlya aalebeslnin 881 inci ve Hin- ni Emine hatun, velAdeti nebeviyi fÖY· Menemende eski usul Ozerine i- r " zl, Venedlk ve Triyesteye hır onbıt 
distanda Bodanın zuhurunun 1000 in- le anlatıyordu: marn nikahı yaparak Muhiddin Yıl- A k D •ilnde bir hareket edecektir. 

ı~:~:ı1;1!1t.:.·: ei yılı .. Musevi tarihinde dehşetle kay- - Gebelik acılannı, ıebelik ıstırap. maz ve Ömer kızı Silheylanın nikah 8 ere 0 V8f ÖnOmflzdıld hareket tarihleri 17 

dediltn Puhtunnasnn KudUte hücum !arını hiç duymadım. Hamile ıama- !arını kıyan, dinl merasim yapan A- rr OpÇU • tank aınıf I tepinlıani ve 1 klnunuevveldir. 
edeı-.k 1ahudUeri kılıçtan ıeçirmeıi- nında kadınlara sinir ıelir. Ben onla- rap hoca namiyle maruf Ramazan l 1 , 

2000 kental kaba 880 

Zahire borsuı 
830 

46 ton buğday 1 26 5 8Tb 
11 O Ç. susam 11 25 

367-12 ton P. çekirdek 2 
650 B. pamuk 37 50 40 

1000 kilo çam fıırtıtı 84 
3182 > C. B. yci 78 

PARA BORSASJ 
Sterlin 
Dolar 
F. Fransı 
Lint 
lsviçre F. 
Florin 
Ra11mark 
Btl•• 
Drahmi 
Le Ta 

ANKARA 

&.24 
129.60 

2.H871 
••• 76 

29.1476 
19.1421 

11.911 
0.11 
l.1971 

nin 1818 ıncı tenesl.. Geee çok yUk- ra uiramadım. Bir aece rüyamda bir Çıplak ile suça iştirak etmekle maz- çafırılıyor 
llı:•· .• :ı••·- sek .. ~ema bayak bir aydınlık içinde .. zat bana ıöyle dedi: nun Muhiddin \'e Silheylinın mu ha- lzmir askerlik fUberinden: 

Litvanva Memeli Çekoelovak Kr. 
., Pet•ta -

ıa.ıuı 

11.411 
0.1111 
1.491 

10.1111 

Yıldızlar parlıyor.. - Ey Emfnel. Stn mevcudatın kemeleri sona ermiştir. Ramazan 
M fh h u Topçu sınıfından henüz muvaz-

Mekke ufuklannda şimdiye kadar e annı am uJn. Onun imini 20 gün hapse, :Muhiddin bir ay 20 zaflık hizmetini yapmamıı sıs..sss 
bövle ,.Uzel ve nurlu bir gece hemen he- cMuhammeb koy dedJ. giln, Süheyla 15 gün hapse mahkum dahil doğumlu erlerin ve tank ve 
men hf~ A'~rUlmemişti. Mekkede bir - Devam edecek - edilmişlerdir. zırhlı otomobil sınıfına ayrılmıı 

T ı T / ı $ -, lanların celp puslaları hükumete ve-
1. a y ya r e ainemaaı e eron 3646 Yank-:.sici'ik rilmiştir. Toplanma günü 24-10..93 

FRED A S TA I R E - G 1 N G ER R O G E R Sin 
En Son ve En Mükemmel Eseri 

Brodvay Serenadı 

Belediye binasında sabıkalı Reşid, sah günüdür. Bedel vermek lstiyen 
Rahim oğlu B. Bayramın cebinden !erin 23-10..989 pazartesi günü ak 
l50 kuruşunu çaldığından tutulmuş- ~amma kadar bedellerini hükftmet 

yatırmaları lazımdır. tur. 

Şek 0r 

iatemiyormuı / Pnıtı 
Berlin, 19 (Radyo) - IJtvanya • Lq 

nın, Memeli Almanyadan lıteditf, ~~~ar 
Yukan Sllesyada Alman mabkemeı .. 
rinin yth:leree Lehliyl idama mah • lavıç kr. ' ıı.ıt 

kQm il• kurtuna dizdlldtri cesaları Ruble 
aulıııdır.. NOT: Hısalannda. rakam lnıhın-

l 1 
L 

1
. . mıyan dövizler için fı7at te10il edil· 

mpar ator u11 mec ııı :nemtttir. 

ft>pla'IJı ESHAM ve f AHVJLAT 
Londra, 19 (Radyo) - lmpara -

torluk meclisi bu,Un kralın riyan -
ANKARA 

Ayrıca 
TENCERE YliVARLANDI KAPAGINI BULDU 

Komedi~i ve METRO JVRNAL 
SEANSLAR: Her giln: 3 - ~ - 7 ve 9 da 

C ımarte!lli ·e Pazar 1 dfl ııave ~<tTl!ll 

Dişini kırmış.ar 
Bucada yukan mahallede Rama

zan ve Yusuf, sebepsiz Demiri döğe-

1 rek dl~ini kırmışlardır. 

Uşak şeker fabrikası lzmirden ya tinde toplanmış ve uzun müzakereler 
pılacak küp şeker siparişlerinin mün de bulunmuıtur. Kral müteakiben 
hasıran sandık olarak ifa edileceğini deniz ticareti nazırını kabul etmit 

Sivas - Erzurum hattı istikraaı 
ııı. 20.11 

Sivaı - Erzurum hattı istikrazı 
v. 20.ıs 

Gi. lira -- a :lkadarlara bildirmiştir. ve uzun müddet sıörüşmUşt11r. Hazine tahvili 
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Amerikanın muazzam 
büdcesi hazırlanıyor 

Amerika ordusu dünyanın en kuv· 
vetli h ava filosuna sahip olacak 
Vaşinglon, 19 (A.A.) - Kongre - relerinden daha büyük, daha süratli 

•, .. _ ı."4"' ".r • · ~ . • ', ı . •• 1 .. ~. , _ \ '; '.• • i. '! r'. , #111-• ... " •• ,. • .' Jt.,,..• J.' .. • ' • • ·s · O;_;~--~ ·:.· .··~·-·.· tt·~-A~ e ·.-E· ~R L E .R 
. . .. . - ~ ' . ~ . -\ ..... 

Paktımız, Avam kamarasında al
kış tul aniyle karşılandı 

nin önümüzdeki içtima devresinde ''e menzilleri daha uzun olacaktır. Bu ç b J b J d h J • • •• • • J"" J d 
mrnı müdafaa. içi~ ceste ceste veril- ~ayyareler hakiki birer uçak kale 0ıa- em er ayn beyanatta u un u ve mu a ef et Iıderı T urkıyeyı se am a ı. 
mek üzere 400 mı iyon dolar tahsisat caktır. Bu 500 muazzam tayyare kon- A . k • J •• ' • • • • 
istenilecektir. Reisic~mhur B. Ruz- grenin geçenlen1e ord~y~ vadetmiş merJ a mathuatJ, yeni paktJD şarkta SU hu kuvvetlendırdtğJDJ yazıyor 
velt sulh zamanında şımdiye kadar as- olduğu 6.000 tayyareye ıltıhak edecek, Londra, 19 (R d İ F T k' kt b <l , d h~d·· .. a,ebeti"·le Tür· 
Ja görülmemiş olan en muazzam büt- bu suretle Amerika ordusunun elinde , .... wa yo) - Avam ka- n ı~, ngiltere - ransa ve ür ıye a- ~a , .~n e.~ sene. evam edece~ ve b~ m:.:;u • a ı:se mun .:; .. " . 

. . b" "k Uk .
1 

d k tli hava filosu bu mazası bugun ogleden sonra geç ya- rasında mütekabil yardım Ye iş bir- akıtleıın mutekabıl nıenfaatlerıvle kıyevı selamlamış, bu )enı devletm 
~t yanı u~ll . ~anya 1 

e Atl~s ünya~ı; e~ u;ve başka Amerikanı~ kit toplanmış ve Başvekil Çember_ }iği için akdolunacak muaherlenin milli müdafaalarına taalluk eden hu- terakkisini görmekle İngilterenin 
d ;·anı~~ sa. 

1 .e:ını~ ayr~ ~yTı mil- ~un~ca f./~· u~ a~ak~Ü'e edilecektir layn, şiddetli ve sürekli alkışlar a _ bütün esasları hazırlanmıştı. Paktın ~usatı tahtı temine almış bulunacaktır gurur hissettiğini kaıydeyJemiştir. 
t

a aBa e 
1 .~1esı sıs emıne sa ı ka!mış- . enız . ı 0 arı 

19
a (AA.) H"k~ · t rasmda, İngiliz - Fransız - Türk itli- imzası, Türkiye ile Rusya aruında İngiliz - Fransız - Türk mütekabil Londra 19 (Radyo) - Matbuat, 

11·. u mul afaa kara ordusnun bır ta- Vaşıngton, · · - u ume f k . ' . 1 ·ıt 
f d

·w .. .. .k .. d f .. k a -ınm, bugiin saat 18 de Ankarad·ı Mo::,kovada başlamış olan müzakere yardım paktı, şarkta sulh ve müsa- bugün Ankarada ımzalanan ngı e .. 
ra tan ıger tarafa kolaylıkla ve sürat butun Amerı anın mu a aası ıçın on İ .1. • . • . . t 
I 'd b'I .. t . 

1 1 
k . d 500 tayyarenin inşası için la- ngı ız ve Fransız murahhaslariyle !erin sonuna talik edilmışti. Fakat , lcrnatı kafıl bulunmaktadır. Büyük re-Fransa-Türkiye muahedesı e r,&a 

e gı e ı mesını emme mec ar o aca gre en . T" ·k·, b· k'l· . .....,. k b ' k . ı d'W• . . . . 1 1 kt AP 
h ... 1 t 'h 

1 1 1 t·ıhsisatı isti"ecektir Bu uı ı) e aşve ı ı arasında ımzalan- Tlirki~·e Hariciye nazırının .uos o- ır ı}me~ ver ıgımız ve derın ıtı - fmda uzun maka e er yazma a, 
ususı a e ve c·ı az ara yapılacaktır. zım o an • • • ·' · d v h ı. . . . . k 1 k t b ı d'w · · T .. k' . · w · T" k' hak 

1 lo .1 ı 1 1 ıgı auerını vermıştır vada başladığı müza ere er muva - ma es e ıgımız ur ıye ıle Ingil - tatürkün kurdugu ,·enı ur ıye 
Orduya 500 mu<ızzam ta:rYareden mü- tayv~re er mı yon cıo ara ma ve . . • k 

· . . . : · . · k. 1• l .... tı· • h . k t . B. aşvekıl, alkış tufanı bittikten son katen inkitaa uğradığmdan, hazır - tere \'e Fransa arasında imzalanan kında sitayişkar bir lisan kullanma 
rekkep venı bır fılo verılecektır Bu fev a ac e suı a ı uçuş ~e aıe e seı- .. .. 1 F el . 

· · . . l'k 1 ki d ra :sozune devamla şunları söylemiş- Janmı~ bulunan ngiliz - ransız - muahe e, ay'tu zamanda üç devlet tadır 
ta\'\·arelerin bütt'ı'ıı de•·letler·ı·n ta\·va- be<ltısıne ma ı o aca ar ır. · k . · 

· · ' · · · tır: Türk paktının imzalanması ta anür arasında uzun bır zaman için iş bir- Vaşington, 19 (Radyo) - Mat-
-oo-= - Hutırlar:>ınız ki, Türkiye ile bir etmis ve muahede. İngiliz ve Fransız !iğini teınin eylemiş bulunuyor.> buat; İngiliz _ Fransız - Türk müte • 

"Bulgaristan, harekete peçer se muahede akdetmek üzere mutabık mur;hha.:;lariyle Türkiye Başvekili fütş\·ekilin beyanatından sonra suz kabil yardım paktıııın, Akdenizde 
kaldığımızı 12 mayısta size bildirmiş arasın•la bugün saat 18 de Ankararla alan işçi partİ.'<i lıderi :M:ojor Atle , sulbü kuvvetlendirdiğini ve İtalyanın 

istik/alini kaybeder,, tim. Türkiyenin verdiği söı iızerine merasimle imzalanmıştır. Akdini muhalefet partileri namına yeni mu- bitaraf kalmasını temin ettiğini yaz
rııüteakibcn mi.iz::ıkerelere başlan _ bildirmekle bahtiyar olduğum bu ahedeyi ta~vip ettiğini söylemiş ve ~ıaktadır. 

- Baıtarafı 1 inci sahifede - ramıştır. Bunu :\Ioskova vasıtasiyle 

hafilde tebarüz ettirilmektedir. Bu - telafiye çalışmış, fakat yüksek bir şu
nun kolaylığı garp devletleri veçhesi- ur ~seri gösteren Türkiye bütün taz -
nin yalnız yakın şark ve Balkanlar riklere boyun eğmekten imtina sureti
meselesiyle münasebattar olmasından le sözüne sadık kalmıştır. 
dır. Fakat anlaşılıyor ki Ruslar bir - Londı·a, 19 (A.A.) - Reuter bildi-
denbire üçüncü bir devletin müdahale- riyor : 
si iizt:rine Türk - Sovret müna?.ebetle- Tiirkiyenin Mn Sovyet tekliflerini 
ri hududunu aşan teklifler dermeyan reddetmesini bu sabahki gazeteler ga
etmis;lerdir. Yon Ribentrop :.\.foskova- yet iyi karşılamakta ve bunu Türkiye
da bu' nduğu sırada Balkan meselele- nin ingiltere Ye Fransaya karşı dürüst 
rinin halledilmenıesinden dolayıdır ki füıinin bir ifadesi ve iyi niyetinin ve 

o zanıamlanl>eri lm meselelere müda- enterna"yonal taahhütlere sadakatin 

hale .. etmek~~dir. . • . bir nümune~i olarak kaydeylemekte _ 
Bukr 1.t <A.A.) -Sıyası ve dıp- dirler Gazet ı . T''·k· · · · 

1 'k h f ·ı ı T" ki . 1 • .. · · e eı uı ıvenın ıngıltere omutı ma a ı le ur · enn u vı su - F · 
küneti cümlesi sık sık işitilmekte ve ~e ;·ansaya olan wdostluğunun Sov
bu mahfiiler Türklerin bütün gün ko- ~etlerle olan dostluguna engel teşkil e

nuşup dinlPme~ini ve somında sadece demiyeceğiııi ehemmiyetle kaydediyor
ha.rır demesini bildiklerini söylemek - !ar. 
tedil'ler. Times gazetesinin diplomatik mu-

Saracoğlu - Gaf enko mülakatının habiri diyor ki: 

tehir edilmesi gayet tabii telakki olun- Türk-Sovyet müzakerelerinin inkitaı 
maktadır . Fakat yakında bir mülaka- sebebi malfimdur. Yeni Sovvet teklif-
hn vukubulması ve buna Gafenko ile !eri Türkh-enin ingilte • ~. 'l 
Bulgar başvekili Köse İv~nof arasında · · . · w re -ı;e ıansa 1 r 
vapılncak go''ı•t" ~ · t k d 1.. t gırışmış oldugu taahhüdlerin tamami-. ı~menın e ·a c um e me- 1 • w. 
si Bulgaristanın antanta iştiraki ken- e. terkı degılse de bunların geni:ş biı 
disi için faydalı olacağı mtitaleasında- ııısbet dahilinde tadilini tazammun e
dırlar. diyordn. Türkler şayanı takdir bir dü-

Şimdıye kadar Bulgaristanı Balkan risti ile geçen :VIayısta Sovyetlerin de 

antantına iştirak ettirmek üzere yapı- malfimatı dahilinde tevessül ettikleri 

lan teşebbü~ler akim kalmış ve aka - siyaseti icrk etmekten imtina etmiş~ 
met Bulganstanın Romanyaya karşı ı · 
olan arazi taleplerinJe .. 1 ll 'd b erdır. Bu yeni tekliflerin teferruatı 

n mu eve ı u- 1" 1 v ·ıa. F 
lunmuştu. Bulgnri:-;tamn Almanyanın ma um c egı ır. akat bunların Al-
Yeya Sovyet Ru11yanın yardımı ile bu manlarla son yaptıkları anlaşmaya is
isteklerinden bazıl:ırıııı elde edebile- tinacl ettiği zannediliyor. 

ceği fakat bunu istiklfüi bahasına yap- Gazeteler, Türk - Sovyet müzakere-

mış olacağı söylenmektedir. leri neticelerini tetkik ediyorlar. 

Paris, 19 (A.A.) - Fransız gazete- De~li l\Ieyl \e Jiğer gazeteler, Tür-
l:ri Türk - Sovyet müzakereleriyle a- kiyenin İngiltere ve Fransaya olan va-
lakadardır 'dl . . ~ 

. · . . .. . ı erı hılafına bir paktı kabulden im-
Petıt Parısıen, Turklerın Saracou- t'ına ettı'gw ı· 1·ç·n B ı· · · 

1 6 • ı eı· ının gayrı mem -
u - Molotof miizakerelerinde göı:ıtPr - v 

diklerı· "k k .. t nun buluııdugunu kavdediyorlar Ga _ yu se şuur gos eren şu müta- .. . . • · 
lealan dermeyan ediyor: zeteler, Turkı,renın menfaatleri için 

Müzakerelerin Rus _ Türk meenafii çok büyük kıymet ifade edeceğinde 
hududunu ve :\fo~kovanın ayni zaman müttefiktirler. 
da Berlin rnenafiini ve müdafaa ettiği Ilelgrad, 19 (Radyo)- Türkiyeııin 
görülmüştür. Alman diplomasisi, bo- iaahhüdlerinde gö.;terdiği sadakat, bu 
ğaziçinin ve Çanakkalenin büyük harp rada derin bir memnuniyet ve takdir 
te kapatılmasının ehemmh·etini hatır- hi,.;leri uvandırn11;Ştır. 

lı!a~·a~ .bu vazıyetin yenicten tabad - r-------------, 
dıtsu ıçın Kremlin neıdinde bütün 1 

gbanetini sarfetmiştir. Fakat Türkler 
evneım·ı l 

S 
• . ı e muahedelere ~adık ve fran 

, ız ıngT 
dır. l\r 1 ız dostluğuna sadık kalmışlar-
mer'i ~ntreuks anlaşması hükümleri 

ulunrnaktadır. 
Ankara hükA 

• ... ıerlnd . umetiniıı azimkarlığı, 
ı... ell ıki .. . . 

Bulgarjsta nda 
' 

Rusya, Çio'den bazı 
imtiyazlar istedi 

Tokyo, 19 (Radyo) - Rusva hükumeti, mareşal Şan-Kay-Şeke 
bir muhtıra vermiş ve Çini Tü~·kistanm Sovyel birliklerine girmesine, 
Ru~yanın Şimali Çini kontrol altında bulundurma~ına muvafakat edil

diği takdirde Çine yardım edeceğinj bildil'mi~tir. 

Halifaks - Bastiyani mülakatı 
Brüksel, ] ~ (Radyo) _ Belga ajansı, İngiltere hariciye nazırı Ha -

lifaks ile İtalya sefiri Bastiyani'i ara,mda \ kubulan siyasi konuşm~
lal'llı, Lonclrnda iri intibalar uyandırmış olduğunu haber vermektedır. 

lran·Japonya c{ostlıık muahedesi 
imzalandı 

Tahran, 19 (Radyo) - İran hariciye nazırı ile japonyanın Tahran 
sefiri arasında bugün bir dostluk muahedesi imza ve teati edilmiştir. 

Hindliler de lngiliz ordusunda 
zabit olacaklar 

Londra, 19 (Radyo) - Kral ve kraliçe bugün Hindlilerin evini zi
yaret etmişler ve Hindlilere İngiliz ordusuna iştirak etmek ve zabit 
olmak hakkının bahşedildiğini bildirmişlerdir. 

Taymis nehrinde iki Alman tay
yarecisi bulundu 

Londra, 19 (Radyo) - Bugün Taymi:;; nehrinde kavuçuktan iki 
sandal içinde iki Alman tayyareci8i görülmüştür. Tayyareciler Kapat 
Lovu bombardımanına iştirak ettiklerini ve tayyarelerinin düşürüldü

ğünü .söyliyerek teslim olmuşlardır. 

lngiltere ve Fransa, 
5, 7 50 tayyare 

Amerikadan 
alacak 

Nevyork, rn (A.A) _ SeHl.hiyettar bir menbadan bildirildiğine göre 
tngiltere ve Fran:->a hükumetleri kongrenin bitaraClık kanununu tadil et
mesi takdirinde Amerikaya 5.750 askeri tayyare sipariş etmek tasavvu 
runda olduklarını bildirmişlerdir.. Bu siparişlerin para?.ı şi;rıdiki kam
hiyoya nazaran 350 milyon dolara baliğ olacaktır. Kanunun feshedilme 
mesi takdirinde lngilterenin Amerika fabrikalarından Kanadada şube
ler ihdas etmeleri teklifinde bulunacağı söylenmektedir. 

-----=00 

Litvanvadaki Al-
manların ia )lesi 

A1uhlis Erk nıen me· B · zı mes' ele/erde ih· 
rasimle karşı landı ti/aflar baş gösterdi 

. Kaunas, 19 (A.A.) - Alman hüku-

Ziraat \' ek 1 ~iın i z 
l\1oskova' da 

1\Ioskova, 19 (A A) - Tas aıan - t' L't d k' Al 1 · me ı ı vanya a ı man arın mem-
st bildiriyor: . . . . . . . 

So""et R . . . . gez leketlerıne ınclesı ışını tehır etmis olup 
'" . usya zıı·aat 11ergısını - ,, " 

mek ;·12 , "'" k. z· \' .1. 1. B b8ton~ a ve Lelonyadan memleketleri-' .eıe ı ıır ne ıraat ~ -ı ı · 

Hitler' in, Ribentrop' a 
olan itimadı sarsılmıştır 

Alman harici siyasetinde esaslı 
değişiklik(er bekleniyor 

Londra, 19 (Radyo) - Deyli Tel- Türkiye harici siya.:;eti münasebeti-
graf gazetesinin Kopenhagdan aldığı le Berlinde ümidsizlik artmıştır. Von 
bir telgrafa göre, Alman harici siyase- Papenin bütün teşebbüslerinin aka
tinde e:saslı tebeddülat beklenmekte - mete uğradığında artık şüphe kalma· 
dir. Führerin riyasetinde hariciyede mıştır. 
bir toplantı yapılmıştır. Şu muhakkak Berlin,19 (Radyo) - Von Papenin 
tır ki, Führerin Von Ribentroba karşı gelmesi bekleniyor. :\1umaileyh gelin· 
olan itimadı pek ziyade sarsılmıştır. ce, Hitıerin riyasetinde bir içtima :ra· 
Von Papenin Berline çağırılması, Al- pılacak ve şarki Avrupa ile aBJkanlar
man hariciyesinde uzun müzakereler da Almanyanııı hattı hareketi tespit 
sil.selesinin bir mukaddemesi gibi gö- olunacaktır. 
rülmektedir. 

Çör çilin nutku 
Almanyanın, Polonyada 

cok mühimdir 
zayiatı 

~ 

Lonclra, rn (Radyo) - Deniz na- dirdiniz. Gösterdiğiniz emsalsiz kah
zırı Vistol Çörçil, bugün Polonya hal ramanlık neticesinde düşmanın (ken 
kına hitaben bir mesaj vermiştir. disinin 40 bin diye ileriye ~ürdüğii 
Çörçil bu me~ajında demiştir ki: insan zayiatı) 150bin asker, 180 tank 

- Müttefiklerin Polonyayı yar - külliyetli tayyare ve her zaman bu
dımsız bıraktıkları ileri sürülerek lamıyacağı Iayüad derecede benzin 
propaganda yapıldığı bir sırada si - kaybetmesine sebebiyet verdiniz. Bu 
ze, düşmana neler ~·aptığınızı söy - mücadelenizle Alman ordusunun mn 
lememe müsaade ediniz. nevi kuvvetini de sarstınız.> 

Sizler, düşmana büyük zayiat ver 

A1man tahtelbahirleri 
iki lngiliz vapurunu batırdılar. 
Altrnı'3 kisi boğulmuştur 

Londra, ı ~ (Radyo) - İstihbarat nın yolcu ve mürettebatı Setiot 1\Io\·
nezaretiııin neşrettiği bir tebliğde , leye alınmış ise de, biraz sonra bu 
10300 tonluk Yorkgır ve 6800 ton - vapur da torııillenmiştir. Her iki va
luk Setiot Movley adlarındaki İngi - purun yolcuları, Amerika bandıralı 
!iz posta vapurlarının. Atlas denizin Brezidan IIabrin vapuruna alınmıs 
de Alman tahtelbahirlcri tarafından ve Fransanın Bordo limanına çıkarıl
torpillenerek batırılmışlardır. En·e- mıştır. Kaybolanlar altmış kişidir. 
la, Yorksir torpillenmiş ye bu vapur -

Geceki zelzele 
lstanbul ve Adapazarında 

şehrimizde hafi f 
şiddetli, 

oldu 
·n 
a 

Romanva . s'. 111 yanı Yunanistan ile 
· ' ıngıitereden F ı 

vardım va. il . ve ransac an 

Kahine 
istifa etti 

Muhlis Erk men ·refakatinde melnıs ııe gönderilen Almanlatın ne suretle lstanlıul, J H ('l'elefonla) - Bu ge 
B. Şükrü Esmer, Sadri Ertem ve Ce- se,·kedilnıekte olduklarını öğrenmek ce ı;;aal 23 te burada şiddetli bir zel
vad "Clken ile kadın muharrir Suad em~linde bulunduğunu beyan etmiştir. zelc hissedilmiştir. İstanbul, seneler 

Derviç bulunduğc1 halde J8 birinci Kaunasta Litnrnyarlaki Almanlaı·ııı denberi böyle bİI' ><arsıntıya uğra -

Aclapazarında da şiddetli bir zelzc- o 
• ıc erı alrn 1 B Jk 
tantı de\·letl · ' ış 0 an a an an-

erıne kar ı I b'l k 
olan bazı teşebbü . ' .. ş ?·apı a ı ece • 

t ısleı ı akım bırakmış
ır. 

Y eni kab:neyi de gen;ş 
sa ahiyet:e Köse ivanof 

kuracak teşrinde l\loskova:-, a gelmiştir. Ye kil vazi~·etlerinin E:-.lonya ve Letonyada- mamıştı. 
Ankaıaı1ı11 c:.. h ı ) B ı r S h ı "ı·Jnre "Öre. a.\•ni saatte 

le olmuştur. 

(Anadolu) sarsıntı, saat 23 de şeh
rimizde de hafifçe hissedilmiştir. r 

~I er kezin neresi olduğu malüm de
ğildir . . p · ura etle ifade e rıen az Sof ya, 19 (Rac yo - a!}\-eki i~tas:-,·onda Ziraat komi:.•er vekili \ a ,k~ Almanların vaziyetlerinden daha i- on a"' ' ~ 

:: etit journal ile .iour ,.e Oeu~rre ·;~ Kfü.e Ivanof, bugün ;,araya gitmiş sın, harici.) e komiserliği protokol yı olmadığı ve Almanyanın Litvanrnda 00 -=------
ıger Paris gazetelerinin he <:' . ve kral Bori::; tarafından kabul edi- ~efi BHrkof, dış memlekc. tlerle. ki.il- ki Almanl.ırın servetlerini tasfi~:e e- Muharip devlet- Yahudilerin vaziyeti 

dan büyük bir takdirle k . p. 
1 tarafın leı·ek k.·ıbı'neniıı istifasını ve -miştir. tliı J .. b ti · tı reıs ve derk I' t I t ı 

D ·~ aışılanmıstır . ·.e munase c e.r cem .. ı.\.~ .'.. - ~n •,s ~~_ya \'C .e onyac a yapmış • Runı:ı. 1!) (Rad,·o) - Yahudilerin 
ıger taraftan Von p . ·. . 19:l4 senesinden beri iktidar mev kılı Smil'nif Türkıye bunık elçısı B. oltlugu taslne esnasında e]dn ntnı'ı"' l rtahtelbahırl . ·ki Af 'k . kJA • . 't 1 c 1 h . apeııın alela- , . . . . . v • • • "' " ~ e er l saı rı aya ıı:; ·aııı ıçın, 1 a yanm 

~a: tre~~~ı _Ti.irkire üzerindeki Al_ kiinde buluıımnkta olan Köse İva- Ali Haydar Aktay ve elçılık erka,ıı oldı.ıgı~ ~cn:ı:ı <lerc~esınde müstefid ol • • • ~i.rnnist teşkilatı ile mutabık kaldığı 
Jıtı·k' uz1.~1·ı ·ının tam akameti gibi te _ nof kabinPsiniıı , beynelmilel ah - larafınc.lan karşılanmıştır. mı) ac.ıgı he~ an edılmekte ve Litnın- Bu gemılerın Amerıka haberleı·i asıl~ızdır. 

" 
1 ec 1 mekte<lir. valill şu nazik devresinde iktidaı· • E t . .ı·a Almanlarının ekseı-i:-ıinin çiftçi o- ı · f • [ . 

] ~·: Petit journalda Pierraııt ezcüm- mevkiinden çekilmesi umumi tees- Almanlar bır SLOnya lup ellerinden geldiği kadar Yerlerin - ıman arına gırme erı 
e 

1 ıyor ki: süı·i.i mucip olmuştur. gemisini fevki f ef fİf er den kalclırılm.alarına muhalef~t etmek- . yasakt ·r 
dal:.\.·I~skova keneli hesabına oldugwu ka- Sö.vlendiirine göre kral Boris, te olduklan ılave olunmaktadıı·. Vaşıngton, 19 (A.A) - Reisicun1 ~ı e T ıı· 1n (AA) Almanların B R · 
d" bul tnanya hesabına da müzakere- Yeni kabinenin te>:kiline tekrar ve a ın, ;ı • - hur · UZYelt bitaraflık kanununun 

,- • y deniz kontrol gemileri Baltık denizin . . . -· 
lard unınuştur. Alman va daha yakın- : geniş selahiyetle Köse İv an ofu me- . . ~ a genusınde arRştıı·malar .rapmıc; - 8 inci faslı ahkiımına tevfikan mu_ 

a Ankara<la tam bir akamete uğ- mur eylemiştir. 1 de Tallın den gelen ve Am!"teı dama ı lal'dır. Gemi keı·este yüklii jdi. julia, harip devletler tahtelbahirlı>rinin 
·-- gitmekte oaln julia adındaki Eston- Svin cınunclc'a l!(ötiirii.lmüştür. Amerika limanların ve Amerikanın 

karasularına girmelerini menetmic; 
o l duğunu sôyle~iştir. 11Iüşarünileyh 
bu tedbiri Amerika ile ecnebi devlet
ler ara;;ındn sulhün idamesine hadim 
olacağı \'e Amerika menafiinin mli _ 
dafaaı-:ına yarıyacağı mütaleasile it
tihaz etmiş olduğunu be~·an etmiştir. 



Sahife 4 (ANADOLU) 20 T. evvel 1939 CUMA 

uahedenin Metni Mareşalımız misafirlere 
ziyof et verdi 

Garp cephesinde 
lngiliz tayyareleri kuvveti 

darbe indirecekler 
- Baıtarafı 1 inci sahifede -
Başvekil ve Hariciye Vekaleti 

V kıli, İstanbul nıebusu n. Dr. Re
f k Saydam 'ı 

Tayin eylemişler ve bu murah ~ 
ha lar, usulüne muvafık görülen 
elahiyetnamelerini teati ettikten 
onra aşağıdaki hu:'usatı kararlaş -
tırmışlardır: 

Madde : 1 - Türkiyeye karşı 
ir A' upa devleti tarafından \'aki 

· tecavuz neticesinde Türkiye bu 
devletle muha::;aı ata giriştiği tak
ı; de, Fran-a ve Birleşik Krallık 

1 n Türkiye hi.ıkfimetiyle teşriki 

ai edecekler ve ona yedi ikti -
ailarmda olan bütün yardım ve 

un müzahereti yapacaklardır. 
Madde: 2 -
1 - Bir Avrap~ devleti tarafın

, n vaki olup Akdeniz mıntaka -
nda Fransa ve Birleşik krallı -
·n tutularakları bir harbe mün -

t• olan bir tecavüz hareketi ha -
ınde Türkh·e :filen Fransa ve Bir
ecı.lk kı-allık ile teşriki mesaj ede

cek ve onlara yedi iktidarında olan 
ıltün :rnrdım ve bütiln müzahereti 
apacaktır. 

2 - Bir Avrupa devleti tarafın
dan vaki olup Akdeniz mıntakasın 
da Türkiyenin tutulacağı bir harbe 
müncer olan bir tecavüz hareketi 
halinde Fransa ve Birle~ik Krallık 
fi en Türkiye ile teşriki mesai ede
c kler ve ona yedi iktidarlarmda 
olan biltün yardım ve bütün müza
h reti yapacaklardır. 

Madde: 3 - Fransa ve Birleşik 
Krallık tarafından .ı.3 nisan 1939 
tarihli e .mc iyle Yunani::ı -
tan ve R nyaya verilen garanti-
er merh Ykiinde kaldığı müd-

tçe bu iki garantiden biri veya 
d"ğeri ha al· ~ Fransa ve Birleşik 
Krallık muha:;e~nata giricı.tiklerj tak 
dirde Tilrkiye filen Fı.·ansa ve Bir
lesik kral'\ık ile teşriki mesai ede -
cek ve onlara ye:ı.li iktiJarında olan 
biltlin yardım ve bütiln müzaheı·eti 
yapacaktır. 

.Madde· 4 - Fransa ve Birleşik 
krallık birine ve. diğerine karşı 

ikinci ve Ur.üncü maddeler hükUm
eri mahalli t bik bulmaksızın bir 
Avrupa devlP+i tarafından vaki biı' 
tecayüz ncti1,; .,inde , bu devletle 
muhase girdikleri takdirde 
yüksek arafk.r derhal isti -
şarede bı.:..unacaklardır. Ancak şu
rası mukarrerdir ki, Türkiye böy -
le bir ihtimalde Fransa ve Birleşik 
krallık hakkmda hiç değilse hayri
hahane bir bitaraflık mu haf aza ~-
decektir. 

Madde: 5 - Yukarıdaki üçüncü 
maddenin hükiimlerine halel ge -

Yüksek akit taraflar müessir gö
rülecek heı· müşterek harekete te
şebbüs etmek üzere derhal istişa -
r ede bulunacaklardır. 

Madde: 6 - Bu muahede hiç bir 
devlet aleyhine müteveccih değil

dir. Hedef tecavUze karşı koymak 
için, lüzum ha~ıı olursa Türkiyeye 
Fransaya ve birle:;>ik krallığa karşı 
lıklı bir yardım Ye müzaheret te
min eylemektir. 

Madde: 7 - Bu muahedenin hii
ki.imleri Türkiye ile diğer iki akit 
taraftan her biri ara::ında iki ta
raflı taahhüt olarak ta muteberdir. 

1Iadde: 8 - Yük<.ıek akit taraf-

- Baştaraf1 1 nci SahifeJ.e - fahına ve Türk ordusunun şerefine 
kaldırırım. Paris, 19 (AA.) - Hafif Alman İngiliz tayyare ista:;yonları civarın-

sanııı şark orduları komutanı orgene- • . . keşif kolları cephenin muhtelif yerle- da Fransız tayyareleri de mevcuttur. 
ı·al Veygaııd ve onun yanında ingilte- Partı grubunun tasvıbı rinde istedikleri malumatı toplayama- İcabımla iki taraf birilıirine kolaylık-
renin ~ark ordusu komutanı orgeneral Ankara, 19 (A.A') - Cumhuriyet dıklarından düşman takriben yüzer la yardımda bulunabilecektir. Tayya-
Vavel oturmuştu. İngiltere büyük el- Halk partisi meclis grubu bugün 19- kişilik müfrezelel'Ie ve kısa bir topçu relerin hangarları ile istasyonlar mes
c;isinin yanıııda mareşal Pevzi Çak - 10-939 saat 14 de reis vekili Seyhan hazırlığından sonra kuvvetli ba:;km tur bir haldedir. :i\fohalıir RüeJ al For
mak ve onun yanında da orgeneral.1:-- mebusu Hilmi Uralın reisliğinde top hureketlerinde bulunmuştur. Bu un- sun icabında kuvvetli bir darbe incli
sım Gündüz yer almıştı. Başvekılı~ landı. Celsenin açılmasını müteakıp surlar hiç bir esir almağa muvaffak ol recek derecede hazırlanmış olduğunu 
yanıbaşında hariciye genel sekreterı kürsüye gelen başvekil Dr. Refik Say- maksızın tardolunmuştur. ila\·e etmektedir. 
Xuman ~Ienemencioğlu bulunuyordu. dam daha evvel yapılmış olan tlekle - Paris, 19 (A.A.) - Fransız cephe- p .· 

19 
(R d, ) II b. b'd 

h · · "k k A aı ıs, a \o - ar m ı a-Büyük salonda ayrıca arıcıye yu ·se rasyonların hükumlerine tevfikan ı:;ipin, kalın zırhlarla himave edilen Ye t• d b .. ·
1 

d F h 
· · · F b" ··k . . · • ye ın en ugune rn ar • ransız arp memurları, ıngılız \'e ransız uyu Fransa ve ingıltere hükümetlerıyle altı pusluk toplarla mücehhez olan .

1 
. . .

1 
d t . ld kl 

1 ·ı·kı · k" · ·1· F . . d gemı erının mt sa ere e mış o u arı e çı ı erı er anı, mgı ız ve ransız hazırlanmış olan mt.itekabıl yar ım tanklar tarafından tehdid edilmekte k k . 
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b' t b ı•Y 
1 il · · · ti · d k' b k . A t· . aça eş:ı, a, ın ona a ıg o muş-lar bu muahedenin tatbiki neticesi genem. erının maıye erın .. e ı su ay- pa tı projesinı~ ~rup umumı heye mı olduğuna dair olan haber burada cid- tur. 

olarak muhasemata girişmiş bulu- lar; Türk subayları Ye Turk Fransız teferruatiyle bırlıkte haberdar ederek di telakki edilmemektedir. Bu gibi . • . 
t · ·ı· t ·ı ·· d :\! hede- · d h ı h kk d · h tt . b.. Londıa 19 (Rad-.o) - Havas RJan-nurhr'a ancak müşterek bir muta- ve ıngı ız gaze ecı eıı var ı. ~ ua ıecıp e en usus ar a ın a ıza a a tankların ancak bır kaç o us naklede- ' •Y• • • •Y 

' ;::; ' · · ··t k b k·ı D R k .. • · . . . . sının neşrettıgı resmı tebhgde Al-bekatla mütareke \'eya sulh mua- nın ımzasını mu ea ıp aşve ı r. e bulunmuş ve pa tm hukumetçe ımzası bıleceklerı, nışanlarını tanzım etmek . . . . 1 

A'k s ·d · ·1· b.. ··k lçileri · · · h t' · t 'b' · · . . man tayyarelermın bugün vliksekten hedesi akdedeceklerdir. 11 a) am ve ıngı ız uyu e ıçm partı grup eye mm asvı :nı ı~- için teva!kku:f etmek mecburıyetınde . · . . 
· · 1 h d · b ... ··k eh · · · . uçarak Skapaflovdan geçtıklerı bildı· Madde: 9 - Bu muahede tasdık ımza anan mua e · enın UJ u emmı- teımştır. bulunduklarını ve bınaenaleyh Fran - . . . 

edilecek Ye tasdiknameler mümkün yetini tebarüz ettiren kısa nutuklar Riyasetçe hükumetin bu talebi ı·eye sız bataryalarının bunları tahrip et - rılmıştır. 
olan süratle Ye ayni zamanda An -1 söyl~m!ş.ler. ''.:.il? ~e,:let ara~:ı:daki konuldukta grup umumi heyeti keyfi- mesinin pek kolay olduğu beyan edil- ---------------, 
karada te,·di olunacaktır. Muahede -:;amımı ışbırlıgının ıstıhdaf ettıgı sul- yeti uzun alkışlarla ve ittifakla kabul mektedir. ı TEBLI•G""' LER ı 
tasdiknamelerin bu tevdi tarihinde' hün şerefine kadehlerini kaldırmışlar- etmiş ve ruznamede başka bir madde Kütle halinde tayyare kullanılması 
meriyete girecektir. Bu muahede 15 dır. :Merasim çok samimi bir hava için olmadığından celseye nihayet verilmiş meselesine gelince :\faginot hattının Paris, 19 (A.A.) - 19 ilkteşrin sa. 
senelik bir müddet için akdedilmiş de nihayete ermiştir. tir. hiç de Polonya cephesine benzememek- bahı tebliği: 
tir. Yüksek akit taraflardan hiç Ankara, 19 (A.A.) - Başvekil ve Müstakil grubun te olduğu tebaıiiz ettirilmektedir. En Heyeti umumiyesi itibariyle gectı 
biri muahedeye nihayet vermek ar-

1 
hariciye vekaleti \'ekili Dr. Refik Say- • ağır bombalar bile istihkamların an_ stikı1netle geçmiştir. Hava çok yağ-

zusunda olduğunu mezkur müdde- dam muahedenin imzasını müteakıp a- beyannamesl cak kubbelerine hasar iras edebilir. murludur. Topçunun da müzaheretiy-
tin inkizasından altı ay evvel di - şağıdaki hitabede bulunmuştur: Ankara, 19 (A.A.) - Büyük Millet Alçaktan uçacak tayyarelere gelin_ le hareket eden düşman piyade unsur-
ğer iki tarafa tebliğ etmezse mua- -Türkiye, Fransa Ye büyük Britan- :\ieclisi cumhuriyet halk partisi müs- ,.e, bunlar mitralyöz barajı tarafın • ları cephenin bir çok noktalarında 
hede beş senelik yenj bir müddet ya arasında mevcud görüş ''e menfaat takil grubu rei::ı vekilliğinden: rlan düşürülecektir. tardolunmuştur. 
için kendiliğinden temdit edilm.iş b:rliğini gö·teren bu mühim Yesikayı Cumhuriyet halk partisi müstakil Paris, 19 (A.A.) - Paris radyosu, Londra, 19 (Radyo) - lstihba -

b~lunac~k ve böylece de\'am edıpj imza etmekle fevkalfıde bahtiyarım. grubu 19-10-!)39 perşembe günü top- Berlinden almış olduğu bir habere at- rat nezaretinin tebliği: İngiliz harp 

gıdecektır. .:\Iesai arkadaşım ve dostum Sarac- lanmıştır. E\'Velce yapılmış olan dekle- fen Hitlerin Fransız cephesini yar - tayyarelerı:, bugün Almanyanın şima 
Aşağıda . imzaları bulun.an mu - oğlunun uzun süren gaybubeti bu ve- ra~yonları tamamlamak üzere Türki- mak için bir milyon insan feda etmek linde uçmuı ve zararsız dönmiittür. 

rahhaslar ışbu muahede~rı muhte- sikada onun imzası yerine benim imza- ye - Fransa - İngiltere arasında imza tasavvurunda bulunmakta olduğunu Berlin 19 (Radyo) - Alman ka
vi ~~duğu hüki.~~ı~~ri ta:dı~a~l imza mın bulunmasını intaç etmiştir. Bun- ic;in hazırlanan muahede projesi hak- bildirmektedir. rargi.hın:n resmi tebliğinde, garp 
etmışler ve muhurlemışleı dır. 1 elan büyük bir şeref duyuyorum. An- kında başvekil ve hariciye \'ekaleti ve- Paris, 19 (Radyo) - Royter ajan- cephesinde Fransız ordularının ken

An_k~rada .ü? ~lilsha olarak l!l~ 9 cak bu eserin hakiki amilierini tebcil kili Dr. Refik Saydam tarafından ge: •ının garp cephesi muhabiri, bugün di hududlarana çekildikleri ve cep· 
-.senesı ılkteşrınının on dokuzunda ~ a atmek ve bu mü 1asebetle hariciye ve- rek parti grubunda gerek müstakil Rüeyal Fors karargahını ziyaret et- hede sükunet mevcud olduğu, harbin 

pılmıştır. dliniıı admı -;iz bay büyük elçilerin grupta verilen izahat üzerine mi.izakc- ıniş ve ingiliz tayyarecileriyle yakın- başlangıcından beri 12 si İngiliz ol-

Pro 0 ~ ol No. ı ııariyıe birlikte müşterek me:ıaiııiz rede bulunuımuş ve proje ittifakla tas- dan temasıarcta bulunmuştur. l\Iuhabi- mılk üzere 60 tayyare düşürüldüğü, 
·çin hakiki bir şükran durnusu içinde vip edilmiştir. rin verdiği habere göre, ingiliz ayya- 25 Franaız zabitı\ ile 667 erin esir e -Aşnğ dn imz~ları bulunaıı mıırah 

haslaı bugünkü tarihli muahedeyi 
imzasından itibaren meriyete koy
mak hııst· undn kendi hGkilmetleri-1 

nin mutabık bulunduklarını müşa-

hede ederler . 
İşbu protokol Fransa Birleşik 

Krallık ve Tilrkiye arasında bu -
giinl'ti tarihle akdedilen muahede
nin avrılı ıaz bir cüz'ü olarak telak 
ki edilecektir. 1 

Ankarada üç nüsha olarak 19 
ilkteşrin 1939 da yapılmıştır. 

Protokol No. 2 

ınmak hususundaki vazifemi unutmu- Ziyafet recileri emre müheyya bir halde bu - edildiğı", cephenin hiçbir yanı~da _in-

·nrum A k 1n (A A ) ! ·ıt b" tınmakta ve taarruz i"in işaret bekle- giliz askerlerine rastlanmadıgı bıl • · n ·ara, " . . - ngı ere u- -s • 
Fransız elçisi B. Rene Massigli şu yiik elçisi Sir Hughes :Montgomer~ 11ektedirler. dirilmektedır. 

ıutku söylemiştir: Knatchbull - Hugessen bu akşam gene S k h l k f d " 1 dl 
-İmza edilen anlaşmaların şumulti ral Veygand ve Vavel ile Türk askeri tO 0 ffi 0'1 P(anSl agi 

1ü o kadar mükemmel ifadelerle tarif şefleri şerefine bir ziyafet vermiştir. -Bat tarafı ı inci aahifede _ dıkları müşkülat ile uğradıkları büyük 
ttiniz ki hakikatte buna ilave edecek Ziyafette başvekil Dr. Refik Saydam. ar göndermiş oldukları zannolunmak- .ararları tebarüz ettirdikten sonra, 

hiç bir şeyimiz yoktur. İngiliz - Fran- genelkurmay başkanı mareşal Fevz· ...adır. Jl.1. devletlerin sulh içinde YftŞamak is-

ız - Türk muahedesi hüsünü niyet, Çakmak, milli miidafaa Yel<ili general Diplomasi mahafili bu halin geçen- ediklerini ve fakat istiklallerine göz 
nantık ve dürüstlük eseridir. İngiliz- Naci Tınas, Türk ordusu erkanı vr erde toplanmış olan panama konferan cııulmasınn da asla miliıuade etmiye

ı ansız - Türk ittifakını tesis eden ve migafir generallerin maiyetlerincleı rnın mUsbet bir netice'-li olduğunu be- eklerini söylemiştir. 
ı suretle üç memleketin samimi teş- başka hariciye umumi katibi Numar ıan etmektedirler. Bu konferans es- Müteakıben Danimarka kı·rlı Kris -

i ı "'~ai:-;iıılle veni bir devre açan Menemencioğlu, Fransa büyük elçi:>i rn~mda Amerika cumhuriyetleri müş ·yan söz almış ''e Skandinavyo dev -
bugün büyük bir gündür. Ekselansla- hariciye vek:11eti ve Fransa ve ingilte erek bir bitaraflık vaziyeti kabul et- .,tlerinin biribirlerine bağlı bulunduk

Aşagıda imzaları bulunan ve u- rının Tü~iyenin menfaatlerini göz ö- re sefaretleri erkanı ve ateşemiliterle- nişlerdir. Malum olduğu veçhile Bay arını :;öyledikten sonra istiklallerini 
sulüne tevfikan bu hususta selihi - nünde tutmaktan hiç bir an hali kal- ri hazır bulunmuşlardır. foz\·eltin bu hareketi Sovyet Rusya i- nüdafaaya muktedir bulunduklarını 
vettar kılınmış olan murahhaslar k · · ı · · k l. B r d' d Ih" ·d s· lfıve e.,·lemist!r. J mıyan açı goriış erını ve e se ans . ...,. Finlaıı ıya arasın a su un ı ame , 
Fransa, Birleşik Krallık ve Türki- )aracoğlunun cesur. azimkar ve hali- K J .. } , çin 8 gün içinde yapmış olduğu ikinci Bundan sonra Finhmdiya reisicum-
ye arasındaki muahedeyi imza et- '1ane hattı hareketini tazimle yad et- l zı aya l! ye o . ~ebbüstür. 1uru söz almış Ye Rusyanm Finlandi-
tikleri sırada ben·eçhi ati hususta ekliğime müsaadenizi rica ederim. Par:~. 19 (A.A.) _ Havas aJ·an::; adan istediklerini tadaddan sonra, 

Bugün kızılay haftası başlıyor. ·- ~ Sk a· d ı t mutabık kalmıı:;lardır: Btı tazı·rn a'.·nı· zamanda bütün mesaı· .1d. . ıu ihtilıi.fta diger ·an ınayya eve -memek üzere ' Kızılay karagiin dostudur. Kızıla- ' ırıyor: kk 
1 - ıstı.kı~ı ve".'a bı·taraflıgwının Yukarıda adı geçen muahede mu aı·kalı .-:-larıı11za ve bilhassa bunlarnı k' t t f . l . p . 'erinin gö:iterdikleı·i alakaya teşe ür 

"' • - .. ra yardım etmek, insanlık borcu- Bu sabah ı gaze e e sır erı arı::ı . d 
b ·r tec,- ~·u··ze karşı muhafazaınna cibince Türkiye tarafından alınmış en mümtazı olan ekselans B. Numan . .. <l.. .. tmiş. Finlandiyanın istiklfüinı mü a-

-. l k t· S dur Tlirkli.ik borcudur. Hatta ve nutbuatı dün gun uz ve gece duşma- . kt d' ld y Ih . Vardım edı·ımesi, bizzat kendi mu- olan taahhütler bu mem e ·e ın ov :'.\fenemenciog-luna da racidir. Keza k t' · yl naya mu e ır 0 ugunu Ye su ıs-
ı . 'tt'h hatta ahıa·k lıorctıdtıı· ''"tandaş un Fl'Unsız mu aveme ının sag am- a=w· . .. 1 • t' • yet Sosyali t cumhuriyet erı ı ı a- .. .. • " .. w . .. .. .. _.. e ıgını soy emış ır. 

vafakati ile yüksek akit hükumet - k Turk ordusunun vuksek ve muhterem ıgı karşısında çok sakın gorundugu- "'" .. t k b .,.. k 
1 

Ak .. 
ıer , ·1 en bı·rı· tarafından taahhüt edi- dı ile mü'lellfıh bir ihtilafa sürü -ii f' . . . . 1 :. k b ht· 1 y A" .. d 'k b'lh K 

1
. 

1 

.uu ea ı en norveç ·ra ı an soz 
u ... t . Iacak\ şe ını ıçımm e gorme a ıyar ıgm- manya ıu kay ettı ten sonra ı assa a ı- .. 

1 
. Sk a· d 

1 
ti . 

ıeıl ı·r Avrupa devletine diğer bir lenmesını ın aç veya mucıp o ı ..l b'l' L'f d h l T .. k' • . . R. 1 d'-. soy emış ve an ınavya eve e:rı a-
k . b 1 . uan ı ısı a e onun şa ::ımca ur ı- 0 / d b. Y h d ının uzve te ver ıgı cevaptan sonra dk' b' 

1
.w. _

1 1 
. 

Avrupa devleti tarafından tecavüz bceirkt
1
1
.
1
ra.re ete onu ıc ar ecemıye - ye_cumhuriy~tinin şa .. nlı ord_us_un.u da .rO onva a l r J U hemmh·eti artan Stokholm kunferan- rt~sınd att~--ı~ıtgıbn 8.~gatmt· ed~akstara ıs-

- - . 1 • 1 1 ına e ıgını e aruz e ır ı en son-vu ku un da t t k l F n· ·I .k ~elamlamaklıgıma musaaclenızı rıca e- YUVQSl k_ U raca/, '"" e meşgu o maktadır. b d l tl . d k .
1 

l b 2 _ Gerek bir Avrupa devleti ta- şbu pro 0 0 • ransa. ıır eşı i . · ra, u ev e eı·ın emo rası ere era-
kl·allık Ye Türki~·e nra ında bur.ün- clerım. ··t .. . . Amstcrdam. 19 (Ra<lyo) - Al - Epopııe gazetesinde Kerifü, So\'yet beı· olduklarını ve i~tiklallerini tehdid rafından ika ı;dilen ve diğer bir Av- .ı B tk k ı l k \ ·k · 
kii tarihle akc.'nlıınan muahedcnin u n~ .·u~·mu ea ıp soz nan ıngı - nıaııyanın; Lublin ile Radonda ya - Rusya rei:5inin B;rle~i. ı merı ·a reı- edecek her tecavüzü karı::ılamağa muk-rupa devleti alyhine müteveccih bu- f t f s r Hugh l\I tg · d w k b d" 1 •• .. .. " 

avı·ılmaz bir cüz'ü o1arnk telakki o- ere se ırı · e:s on om.eı-y hııdiler için bir yuva kuracağı, Çe - ~ırıe yaz ıgı me tu un unKu gunun tedir bulunduklarını be"an eylemiştir. lunmakla beraber yüksek akit ta - J f I7 t h b 11 H tk 1 k " 
lunacaktır. "na c o u - ugessen :;iU nu u ırac koslo\'akya, A \ usturya ve Polonya .m iyi haberi olduğunu yazma tadır. Bundan sonra krallar sarayın bil -

!raflardan biri _hü~ıi~~tini~ fikri~ - Ankara da Ü" nüsha olarak 19 etmi:1lir: . . .. . . . yalı udileı·ini burada toplıyacağı söy- Bu mektup Rusyanın Finlandiyanm üs .viik salonuna çekilmişler ve hazırla -ce kendi emnıyetı ıçın hır tehdıd ~ b ti b k ı b l 
ilktesrin 1939 tarihinde yapılmıştır. -Bu mlinaseh:k: .rço soy ıye ı ır !eniyor. üne derhal atılmıyacağını tahmin et- nan öğle ziyafetinde bulunmuşlardır. ııt;::e~k!!,!il_:ed~e~n~b~i!.r~t~e~c,:a,:.vu.:,·· z;_;h:,;,;a:;l;in;d;e;.;,_.__-:·~--:---;-;;;:~-;-- d · F k t .. t d k · · kt R h 

:.. - ım .. a a uç u ume ara:ın a ı an- F rans lZ kabinesi tırme edir. Almanyanın usyayı ar İsveç hariciye nazırı Sandler ile ve-

l-liııcl 111ill~ti11iıı 
vahdeti 

Bir /ngiliz Lordunun 
nutku 

AmiraJ DarJaD !aşma o kadar sıkıdır ki aramızda bi- be doğru ittiği ve bazı kimselerin iddi- liahd ve zevcesi, Skandinavya devlet-
:imiz ~arafından söylenece~ Asö~~~r di- topf a·ndı a et~iği .gibi Hitlerin isveçle. ~or~·e~i leri hariciye nazırları şerefine bir öğ-

S er bu,. ~:ı git ti g~~lerı tarafı_ndan d~ pek ala .. SO) len:: Paris, 19 (Radyo) - Kabine, Eli- ~~alı~e ıkram edecek kadar ılerı gıttı- le ziyafeti veı·mişlerdir. Finlandiya re 
Serburg, 19 (Radyo) - Fransız bılır. Buna b.na.en b~r çok soyle~egı za sarayında reisicumhur Lebrunun ri- gı dog:u olmakla beraber, Sovyet Ru~- isicumhuru Kalyo, tayyare ile; Dani

donanması umum kumandam amiral zait bulurum. Zıra sız bay başvekıl. ve ynsetinde toplanarak vaziyeti müzake- Y~ şefı Al~an manevrasını bozmuş go- marka ve Norveç kralları da hususi 
Darlan, bugün Parrsten buraya gel - Frans.ız ar~ad.aşlarım .tara~ın~an ıfa- re etmiş, başvekil, hariciye ve harbiye runmektedır. trenle Stokholmdan ayrılmışlardır. 
miş ve amiral Lebik ile donanma er- de edılen hl~sı~at .benım ~:ssıyatımın nazırı Daladiyenin verdiği izahatı din Marcel Pays, Ekselsior gazetesinde, Brüksel, 19 (Radyo) - 24 saat 
kanına mülaki olarak ~zun ~üd.?et o. ka~ar aynıdır kı b~na ı!~:e. edece~ !emiştir. Almanyanın Polonya üzerinde yaptığı zarfında Rusya. • Finlandiya milnase -
konuştuktan sonra, Parıse donmuş - h:ç bır __ şey yoktur. Söyledıgı~ız nazı- r ""\ taarruzdan istifade eden Stalinin, batında bir salah husule gelmiştir. Bu 

Londra, 19 (A.A.) - Lord Zetland, tür. kane sozlerden dolayı çok mınnetta - • • Hitlerin hile ve şiddet metodlarını tak- münasebetle FinlandiYa hükfimetinin 

1ordlar kamarasında trad etmiş oldu- Tı'tu··ıesko vazife rım. Ve bu kadar.dürüst mesai arka - Belgradın ıntızarı lid ederek kolay elde edilen zaferleri emriyle tahliye edilmi~ olan köyler a-
ğu bir nutukta Hind milletine hitap e- ,ı 1 daşları ve dostlarla çalışmış olmak l . . bozmak istemediği mütaleasını ile - halisi yerlerine avdet etmekte ve is -
derek şöyle demiştir : / ~ hazır imtiyazına ~azhar .. bul~nduğu~dan ta/ya hımayesınde ri sürmektedir. İtidal Moskova içine- veçe gitmek üzere bilet almış bulunan 

a maga d?la_yı pek_zıy~de mu:t~hı~Y •ol~ugu.~u bir antant mı? sas hareket olarak görünüyor. binlerce Finlandiyalı ela geri kalmış 
-« Hint milletini teşkil eden mil- Londra, 19 (Radyo) -. Royter a - bıldırmek ısterım. Bıtırdıgımız ışın Populaire gazet€si isveçin Danimar- bulunmaktadır. 

yonlarca nüfus arasında akdedilmiş o- jansınm verdiği bir habere göre, İs- ~uazzam bir kıymeti oldl~.ğunu hisse- Türkiye-Bu' garistan e~b:r- kanın ve Norveçin Finlandiya lehin- Belgrad, 19 (Radyo) _ Finlandiya 

ı •t·ıAft s a bu milletin ingiliz viçrede bulunmakta olan sabık Ro - dıyorum. Ve bunu yalnız uç memleke- } :ği bı'ıhassa arzu edı.Iı·rmı·~ deki t.esanüdünü kaydetmekte ve bu hükumeti, Finlandiya körfezindeki kU an ı ı a an onr h . . T t• l k kr t' d - ·1 . am d .. id ed . . .. H 1 
. . . b' k d 1 k h manya arıcıye nazırı i ti es o, al ın egı aynı z, an a um erım tesanüdün e sinki hükumetine nik- çük adaları Rusvaya terketmekle bera milletıyle ıyı ır ar a aş o ara va - K l kt•Y• b. t 1 ft . k. b''t" d" • f'' !arak . Londra, 19 (A.A.) - Siyasi ma ow• . b h •W• • • 

. A .. . aro a çe ıgı ır e gra a emrıne ı u un un.} anın ne ıne o ınşa binlıgını a şettıgıni ve Finlı:mdıyayı ber, Aland adalarının tahkim edilme -
detıni temin etmesı lazımdır. Çunkü amade bulunduğunu bildirmiştir. edilecek olan bir binanın temel taşı o- hafilde italyanın idaresi altında bi diğer Baltık memleketleri akıbetine mesini kabul etmekte ve fakat Rus,·.rı 
bUtiln milletlerin esası vahdettir. Ve i) O k t O r larak telakki ediyorum. Biz moderıı Balka11 Blokunun teşkiline intizar uğratmak korkusunda masun kaldığı- ile askeri bir pakt inızalaman.n 'razı ~1-

b · b l b · k f edilmektedir. Balkan memleketleri t; Hint büyüklerinin asırlardanberi es- Türkiyenın anisi o an üyıi şe iniz nı ilave eylemektedir. marnaktadır. Alakadar mehafll, iki 
B B h U • f d t d'I · arasında bir elbirliği için siyasi mü S Jemiş oldukları emel, Hint milletine • €' C, e.. 1.# tara ın an asavvur e 1 mış ve ana tokholm, 19 (Radyo) - Krallar devlet arasında bir itilaf husule gelece· 

h · ı:ı.· ·· t · · h zakereler cereyan ettiği söyleniyor. Ç O C U K atları şımc U\.ı mum az relSlcum u · konferansı bu sabah toplanmış ve so- ğini ümid ediyorlar. kendi milliyetini idrak ettirmek ol -

muştur. Hint milletinin vahdeti, Hint
rıerle ingiltere arasında mevcud olan 

~ok samimi siyasi münasebetlerin te

Te~ühü demek olacaktır.• 

Haatalıkları mUtehaaaıaı 
Hastalarını 11.SO dan bire kadar 

BPyler sokağınd" Ahenk matbaası 
y&nında kabul eder. 

f d t k. d 1 · Türkiye ile Bulgaristan arasında 
runuz tara ın an a ıp e i mış ve edi- na ermiştir. Krallar radyoda kısa ol- Brüksel, 19 (Radyo) - RUS) a hii· 
1 k 1 l 't'k d ı d bir elbirliği bilhassa arzu edilmekte 
ece o an po ı ı aya evam eye ik. nıak Uzere birer mesaj vermişlerdir. kümeti Finlandiya murabba ı p çh ·-

Memleketinizin temadii refahı için dir. Teşkili mevzuubahis olan blo- Evvela isveç kralı Güstav söz almış roiyi siiratle l\foskovaya dın et etm · ir. 
en samimi temennilerimi arzeder ve kun kat'i bir bitaraflık siyaseti ta- ve harp dolayısiyle Skandinavya de\•- Paçiviçinin pazarteı;·nden evv ı i\1 s-
k d h . · Tü k' h · · · kip edeceği söylenmektedir. 1 

a e ımı r ·ıye cum urıyetının re- _ !etlerinin deniz ticaretinde maruz kal- kovaya varmış bulunacağı sbyleniyor• 
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?O T ... vv .. ı 1939 CUMA 

~. l' .. r. Kem ı .paşa merkez Şef
liğinden: 
Kemalpaşa P. T. T. şefliği binasının 562 lira 84 kuruş keşifli tamiratı 

açık ekslitemeye konulmuştur. Eksiltme 27-10-939 cuma günü saat 16 da 
şeflik binasında yapılacaktır. :\:!:uvakkat teminat 42 lira 21 kuruştur. Şart-
name ve keşifnameyi görmek istiyenlerin şofliğe mliracaaUarı. 3886 

lstanbul Jandarma satınalma 
komis}·onundan: 

1 - Muhtelif renkte 46,916.000 kırk altı milyon dokuz yüz on altı 
bin metre makara ipliği kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacak ve eksilt
me:si 4 -ikinciteşrin-939 tarihine ra::;tlıyan cumartesi günü saat 11 de Tak
sim - Ayuzpaşndn jandarma mıntaka komutanlığı bina!)ı içindeki komis
yonumuzda yapılacaktır. 

2 - İpliklerin muhammen bedeli 17218, on yedi bin ikı yüz on sekiz 
lira 17, on yedi ve ilk teminatı 1291, bin iki yüz doksan bir lira 28, yirmi 
sekiz kuru~tul'. 

3 - Şart kağıdı her gün komisyonda görülebilir. Veya parasız alına
bilir. 

4 - İsteklilerin 2490 savılı kanunun tarifatı dairesinde ilk teminatı 
da havi tek!Jf rnektuplımnı ~ksiltme saatinden bir saat evveline kadar ko-
misyonda bulundurmı:lan. 20 25 28 1 8467-3818 

-

lzmir defterd lığından : 
1 - lzmlr hi.lkümet konağı binasınada yaptırılacak tamirat 2490 

No. lu knnun hükümlerine göre açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - ).Iuhammen keşif bedeli 2620 lira 47 kuruştur. 
S - Teminat akçası 189 lira 3 kuruştur. 
4 - İhalesi 27 10 939 cuma gilnü saat on beşte milli emlak müdür

lüğUnde icra edilecektir. 
5 - Talipler keşifname ve şartnameleri 1\1. Emlak servisinde göre

bilirler. 
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar devlete ait en az bin Urahk 

inşaatı hüsnü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa ettik
lerine ve bu işi vaktinde ve dürüst bir surette yapabileceklerim: 
dair nafıa müdürliiğilnden alacakları vesaiki komisyona ibraz 
gmekle mecburdurlar. 11 20 3745 

Armutlu Betedıyes"nd n: 
Eksiltme ile alınacak bir motopomp ve teferrüatı bedeli muhammeni 

1950 liradır. Teminat yUzde 7,5 hesabı ile 146 lira 25 kuruştur. Fenni ve 
hn~ usi şartnamesi Armutlu belediyesinden meccanen tedarik edilir. 

Eksiltme müddeti 2 ikinci teşrin 939 perşembe günü saat on altıya 
kadar yirmi bir gündür. İhale günü bedeli haddi layık görülmez veya ta
libi çıkmazsa artırma on gün müddetle temdid edilir. Eksiltmeye iştirak 
etmek lstıyenler!n artırma ve eksiltme kanununun hükümleri dairesinde 
vesaiki lazimelerini ibraz etmeleri lazımdır. 

İhale yeri Armutlu belediye dairesidir. Daha fazla malumat almak 
istiyenlerin Armutlu belediyesine müracaatları ilan olunur. 

17 20 23 26 3826 

............ --e~~------------- ·~!!!"'-------------------------·· Doktor Taze, temiz, 
M. Şevki Uğur I ucuz 

Birnci sınıf dahili has· i.Ç 
talıklar mütehassısı Her türlü tuvalet 
İzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 3286 çeşitleri 
Hastalarını sabahtan itibaren Hamdi Nüzhet 

ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. Çan çar 
l:cnıir ıulh hukuk ınahkemeain • 

dens Sıhhat eczanesi 
Ra.ziye, Tayyibe, Sadık ve Alinin Başdurak BttyUk Salepçioğlu ha-

şayian mutasarrıf oldukları İzmir Şe nı karşısında 
hitler mahallesinde 1517 sayılı so - '-.................................... _. 

kakta 14 No. tajlı 8 odalı ve altında Mürebbiye aranıyor 
dükkanı havi (500) lira kıymeti mu 

Beş ve 8 yaşlarında iki çocuğa 
hammeneli evin mahkemece verilen mürebbiyelik yapabilecek evsafı ha 
izalel ~uyu kararına istinaden 21-11- iz bir bayan aranıyor. Yemiş çarşı-
939 salı günü saat 115 de İzmir sulh smda Sabaheddin Kral matbaasına 
hukuk hk d müracaat. ma emesi salonun a satışı 
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;, • ·-·· ••••••••••• •• •• ••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••• 111 ••••• 111 il ••••••••••••••••• •• ·:ı ..... 111 

;lzmir Levazım Amirliti Satın Alma ~ 
~ Komisyonu lltinlMı ~ 

Bonıota a.c;kerl salıı1 alma kondsyonundan: 
1 - Gaziemirdeki birlik ihtiyacı için 63000 kilo yulaf açık eksiltme 

ve konmuştur. 
2 - fhalesi 23/ 10/ 939 pazartesi günü saat on dörtte İzmir - Borno-

vada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı 3465 Uradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 260 Jiradır 
5 - Şar~nam~si her gün komisyonda görUlebilir. 
6- 1stek111er tıcaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Jt~ksiltme):e iştirak edecekler 2490 sayılı kammun iki ve üçüncü 

maddolerınde ~e. şartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
mektuplarıle bırlıkte yukarıda adı geçen komisyona müracat.. 
lnrı. 4 10 15 20 

Bornova askel'i satm alma komis1ıonundan · 
1 - Öclemi~teki birlik ihtiyacı için 125000 ·kilo kuru ot kapalı zarf

la eksıltmeye konmuştur. 
2 - İhaleı-;i 23/:0/ 939 pazartesi günü saat 011 altıda İzmir - Borno-

vada askerı satın alma kornisvonunda vapılacaktır. 
3 - Tahı:nin edilen umum tutarı 5S12 Jirnd{r. 
4 - Temınatı 1:1uvakkate akçası 398 ı ; raclır. 
5 - Şartn~mesı. her gün komi~yoı>cl a göri.ller"· 
6 - !steklıler tıcaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltme~:e iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncU 

ma?delerınde yazılı vesikalariyle teminat ve teklif mektupları
nı ıhale saatmdan bir saat evvel yukarıda adı geçen komisyonfı 
vermeleri. 4 ıô 15 20 

Bornova askeri ,rwtm alrııa komisyonundan: 
1 - Bor;ıovadaki birlik ihtiyacı için 306 ton kuru ot kapah zarfla 

eks11tmeye konmuştur. 
2 - İhalesj 23/ 10/ 939 pazartesi günü saat onda İzmir - Bornovada 

asker~ satın nlma komisyonuda yapılacaktır. 
3 - Tahı:nın edilen umum tutarı 12240 liradır. 
4 - Temınatı muvakkate akças1 918 liradır 
5 - Sartn~mesi. her gUn komisyonda görül~bilir. 
6 - fsteklıler tıcnret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 savılı kanunun iki ve UçüncL\ 

ma~delerincle ve şartnamesinde yazilı vesikalariyle teminat ve 
teklıf mek~uplarım ihale saatından bir saat evvel yukarıda adı 
geçen komısyona vermeleri 4 10 15 20 

1:ımir Bornova ıatın alma komisvonunda • 
1 - Aydındaki birlik ihtiyacı için 4800~ 'kilo kuru ot açık eksiltme· 

ye konmuştur. 
2 - !halesi 24-10-939 salı gün il snat 11 de iz mir. Bornovada asked 

satın ~lma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahı:nın edilen umum tutarı (2040) liradır. 
4 - Temınatı muvakkatc akçesi (lö3) l' d 
5 - Şartname"i her giln komis,·onda g" 

1
üral bı~ı··r 

6 İ't ki'! . ,] or c ı ı . 
- 8 e 1 er tıcaret odasında kavıtlı olduklarına dair vesika gös-

ter~ek mecburiyetindedirler.· 
7 - Eksıltme}:e iştirak edecekler 2490 gayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerınde \'e şartnamesinde vazıh vesikalariyle teminat 
mektupları birlikte yukarıda adi geçen komisyona müracaat-
ları 5 10 15 20 3665 

1zmir levazım a~irliği satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale mustuhkem mevki bölgesinde yaptırılacak beş adet 

pavyona 14-10-939 gi.lnti talip çıkmadığından kanunun 40 ıncı 
maddesine göre tekrar uzatılarak pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Pazarlığı 28-10-939 cumartesi günü saat 10 da Mst Mv. satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bir pavyonun keşif bedeli 23999 lira 45 kuruş olup muvakkat te
mi~atı 1799 lira 96 kuruştur. Diğer dört pavyonun da keşif be
delı ve temanit miktarları yukarıdakinin aynidir. 

4 - Taliplerin mezkur tarihte komisyona gelmeleri. 8888 

lzmfr leı'azwı amirliği satırı alma korııis11onundarı: 
1 - Ç!'nakkal? müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda 

cıns ve mıktarları yazılı Zonguldak tipi ı, 3, 5 numara üzerın
den alınacak sobalar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 25-10-939 pazartesi gtinü saat 11 de Mst. Mv. satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - t~leklilerin teminat akçaları, 39 senesi ticaret vesikaları ile bir 
lıkte komisyona müracaatları. 

Cinsi Aded 

Bir No. Soba 100 
Üç No. Soba 150 
Beş No. Soba 150 

Beherinin 1\1. Teminatı Tutarı 
Fiyntı Lira Kr. Lira Kr. 

Lira Kr 

20 00 
24 00 
33 00 

Lira Kr. 

791 25 

5 10-15-20 

Lira Kr. 
2000 00 
3600 00 
4950 00 

10550 00 

Yapılacaktır. Bu artırmada tahmin o

lunan bedelin % 75 nisbetinde bedel 
\·e ·ıd·x. 

Bornova asken satın alma komisyonundan: 

rı la;i surette talibine ihalesi ya -

Pılacak aksi takdirde satış 15 gün 
daha 

uzatılarak ikinci artırma 6-l2-
H39 ' 
d . Çarşamba günü saat 15 de gene 
aırern· d 

k l 
. ız e yapılacaktır. Gayri men 

u üze . 
1 

rınde hak talebinde bulunan-
ar ellerı d 

b. l'k n ekf resmi vesaikleriyle 
ır ı ttel 2° KUn içinde dairemize mil

racaa arı la 
!arı tapu aici~ımdır. Aksi halde hak-
laşmadan ha;. malum olmadıkça pay 

:Müzayede . ıç .k~lacaklardır. 
~ e ıştır k t k . t' lerin kıymeti a e me ıs ıyen 
llıuharn . . ot. 7 5 

nisbetinde pe mınenın ıo ' 
Y akçesi v • ·ıı~ b' banka tem·nat . e;y a mı ı ır 

ı ı ırae t . ,.. 
dır. Şartnam l~ıı e melerı laz1m-

e -939 t 'h' d . 
tibaren herkesin ö . arı ın en ı~ 

g rebılrnes· .. 
çıkta ve gayri menkul ı ıçın a -
şartnarned 1 d un evsafı da 
1 

e yazı ı ır. Gayri k 
~n v:rgi vesair kanuni tnük~l~n .u-

;}J etlerı satıcılara % 2 5 den:- l' efı -

~erdağ harçları alıcıya 
1

ait olu~ ıI~ ~e 
.e eli defaten ve peşinen öd a e-

tır. İhal .. .. enecek
bede1· . e, ı muteakip mürteri ihale 

ını Verm a·~· surett e ıgı veya veremediği 
mtidde Rayri menkul tekrar 15 gün 

etle artı 
tırmada rmaya konulup bu ar-
ne ihale e~ Çok bedel verenin üzeri -

~ apılacak d 
edecek ihaı f ara a tahakkuk 
cet kalmake arkı hiç bir hükme ha

aııın ve 'b 1 . • 
yen müşte ·d cı es nı üa etme-

rı en t h ·ı 
Daha :taıla m 

111 
a sı olunacaktır 

ler dairemize a 
9
;1at almak istiyen _ 

ya~ına müracaatı 9-2241 sayılı dos -
lunur. arı lUzumu ilan o -

Cinsi Miktarı Beher kilosu Mu. teminatı İhale gün ve saatı 

Kilo Kr. S. Lira Kr. Saatı 

Makarna 12000 25 / 225 I 24/10/939 14 
Nohut 9000 8 / 54 / 24/ 10/ 939 14 
Bulgur 22000 10 / 165 ; 24/10/ 989 14,5 
Patates 64000 4 50 192 / 24/ 10/ 939 15 
Kuru fasulye 17000 9 50 122 25 24/ 10/ 9399 15,5 
Kuru soğan 28000 4 / 84 / 24/ 10/ 9939 16 

Uşak garnizonu ihtiyacı için yukarı da cins ve miktarı yazılı 6 kalem erzn kın muvakkat teminat ve açık eksilt
mesi yanlarında yazılı gün ve saatta yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti ö~renmek istiyenler her gi.tn ve taliplerin 
muvakkat teminat makbuz ve mektuplariyle ihale günü yazılı saatta Afyonda Kor satın alma komisyonuna müra-
caatları ilan olunur. 10 15 20 24 3732 

/zmir gümrük 
}·onundan: 

mu haf aza taburu satın alma kom is-

Cinsi 

Pirinç 
Bulgur 
:Mercimek 
Sadeyağı 

Zeytin tanesi 
Teneke peyniri 
Çekirdeksiz üzüm 

Makarna 
Sebze konservesi 
Sabun 
Gazyağı 

Miktar 
Kilo 

58-00 
6600 
3100 
2850 
3550 
1080 

750 
4900 
3900 
2350 
7950 

Umum tutarı 
Lr. Kr. 

1392 00 
792 00 
418 50 

2850 00 
674 00 
378 00 
112 50 
931 00 

1365 00 
728 50 

1391 25 

11.k teminatı Eksiltme Eksiltme saati 

Lr. Kr. Tarihi Saat D. 

105 00 23-10-989 10 00 
60 00 28-10..939 10 80 

32 00 23-10-939 11 00 

214 00 23-10-939 11 30 

öl 00 24-10-939 10 00 

29 00 24-10-939 10 30 

9 00 24-10-989 11 00 
70 00 24-10·939 14 00 

103 00 24-10-939 14 30 
55 00 24-10-939 lö 00 

105 00 24-10-939 15 30 

Koyun, sığır, veya burulmuş 
keçi eti kavurması 7250 3625 00 272 00 24-10-939 16 oo 

1 _ İzmir gümrük muhafaza taburu senelik ihtiyacı için açık eksiltme suretiyle münakasaya konulan yukarı
da cins ve miktarı vazıh iaşe maddelerine ilk ekslitmesinde istekli çıkmadığından münakasa on gUn uzablarak 
hizalarında gösteril~n giin ve saatlerde ikinci eksiltmeleri yapılacaktır. Şartnamel€ri komisyonda görülebilir. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçiincii maddesinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalar in 
muvakkat teminat makbuz veya banka mektı J11'tr;v•., hi1·1·k ' t- elrslitnıc saa t inde izmir bejler.sokağı arkası Geri 
tütün kumpanyaın yanında tabur satın alma komisyonuna müracaatları. 

(SAHİFE 5) 

Izmir Levazım Amirliği Satuı Alma Komiıvommdan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birliklel'lnin (73500) kilo kur ı fasulye 

fütiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltn ~ ımustur. 
2 - lhalesi 31-1. tesrin-939 salı gUnli ı, t 1 :ı, ... o d ı kışlad. ·zmir le-

vazın1 amirliğ( :-atın .ılmn kom İs) on h nıpılucaktır. 
3 - Tahmin edil n tutarı 8085 liradır. 
4 - Teminatı m t \ akkate akçesi 606 lira 3S kurushır. 
5 - Sartnamr~· her giin komisyonda gonil bilir. . . 
6 - fsteklilor, Lll..at et ochı ıııda karıt ı olduklaı ına daır H<ı.ka gfüı-

termek mecburij ctindedirler. . . . . . 
7 - Eksiltmeğe iştiral\: edecekler, 24UO sa) ıh k~111unu~ı ıkı' uçuncll 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve ıknları?le trıı na.t ve 
teklif mektuplarını ihale saııtinden en az l..ı i I' sııat cvv ı1ısyo-
na vermiı:ı bulunacakJnrdır. 15 20 24 g2_ _ 

İzmir Bornova ıatın alma komiıyonundan ı . 
1 - Tiredeki birlik ihtiyacı için 66000 kilo kurn ol açık ck::.ıltmeyt? 

konmuştur. 
2 - İhalesi 24-10-939 ~ah gilnü aat 10 da izmil'-D ·110\ ·da askeri 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı (3805) liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi (285.-) liradır. 
5 - Şartnamesi her gi.in komisyonda görülebilir. . .. 
6 - İstekliler ticaret odasıııda kayıtlı olduklaJ·ına dair vesıka gos-

termek mer' ·,.,..•· .. ,ı,, l' • 

7 - Eksiltme:\ işt.ı HK ""ı.;cekleı.' 2490 c:ınyılı kanunun ~ ve 3 tı_ncil 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle temınnt 
mektupları birlikte yukarıda adı geçen komisyona mllracaııtN 
'"n 5 lO 15 20 3666 

Bornoııv. wı/,eı ı 8atın alma komi~yo111ıııd<rn: . 
1 - Gcıziemirdeki birlik ihtiyacı için 4D500 kilo kuru ot nçık eksılt

meye konmuştur. 
2 - İhalesi 23/ 10/ 939 pazartesi gilnti snnt on birde !zmir - Bornr,. 

vada askeri eatın nlma komisyonunda :vrıp•l .cnktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı 1980 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 149 liradır. 
5 - Şartnamesi her giln komisyonda görillebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös 

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 savılı kanunun 2 ve Uçüncl 

maddelerinde ve şartnamesinde yaz;lı vesikalariyle temina• 
mektupları birlikte yukarıda arlı geçen komisyona ınilracaat. 
lnrı. 4 10 15 20 

Bo,.noı•a tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarfln. münakasada bulunan 60000 kilo kesilmiş sığı.r veya 

hud keçi eline gününde isteklisi çıkmadığından ~şbu ihtiyaç biı 
ar zarfında pazarlıkla satın almacaktır. 

2 - tık pazarlığı 27-10-939 cuma günü saat 10 dn yapıalcakhr. 
3 - Umum thrniıı tutarı 13800 lira olup ilk teminatı 1035 liradır. 
4 - İsteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde teminatlariyle birlikt 

Tirede askeri satın alma komisyonuna müracaatları ilan olu-
nur. 3885 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki bölgesinde inşa ettirilecek beş 

pa\·yon, üç tavla ve üç hangara 14-10-939 tarihinde talip ç.1kma
dığ111dan kanunun 40 ıncı maddesine göre pazarlığı 23-10-939 
pazartesi günü (--) l\ist. :\Iv. satın alma komisyonunda yapı
lacaktır . 

2- İnşaatın keşif bedeli 187740 lira 11 kuruş olup teminatı 10638 
liradır. Taliplerin mezkur taı·lhte komisyona müracaatları. 3887 

lstanbul Defterdarlığından· 
26-10-939 tarihine müsadif Perşembe günü İstanbul defterdarlığı 

milli emlfık müdürlüğü ekı::iltme komisyonu odasında 1!>195 lira 49 ku
ruş keşif bedelli Dolmabahçe sarayı mtiştemilatmdan sarayın sonunda 
ve hayrettin iskelesinin yanındaki dairenin tamirat ve tadilatı işi kapa 
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. • . 

Mukavele eksiltme ba\'ındırlık genel hu ust ve fennı şartnamelerıyle 
proje keşif hulasası v~ buna müte ferriğ enak milli emlak mildilrlU 
ğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1440 liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en ıı.z bir taahhüde on beş bin liralık 

bu işe benzer iş yaptığma dair idarelerinden almış olduk~arı .. vesaike 
istinaden İstanbul vilayetine müracaatla eksiltmeden sekız gun evvel 
alınmış ehliret ve 03D yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kapalı 
zarflarını 26-10-939 talihine müsadif perşembe gilnü saat 14 e kadar 
komisyona tevdii ile saat 15 te zal'fla r açılırken komisyonda hazır bu-
lunmaları. 5 10 15 20 7848-3616 

Kiraya verilecek ist. kah
vehanesi 

Devlet Demiryolları 8 inci işlet
me komisyonundan: 
İdaremize ait Ortaklar istasyon kııhvehanesi iiç sene müddetle kira

ya verilmek üzere açık artırmaya çıknrılmıştır. İhalesi 30/10/ 939 günü 
saat on beşte Alsancakta işletme binasında komisj:onun:uz:a yapılac~ktır. 

üç senelik muhammen kirası 300 lira olu~ ıstcklılerın 2~,5~ lırahk 
M. teminat makbuzlariyle muayyen yakitte komısyona gelmelerı lazımdır. 
Şartname işletme kaleminde ve Ortaklar i:::tasyon eefliğinde görülebilir. 

13 15 20 24 3755 

Urla Tahaffuzhanesi müdürlü
ğünden: 

Tahaffuzhane dahilinde tamir ettirilecek 2~ tonluk su h;'lvuzu mıı
hamm f" ·at 736 lira 6 kuru~tur. :\Iuv~kkat temınat 55 lira 2o kuruştur. 
Açık ee:Siı~~e 25/ X/939 çarş~mba güni~ s~at on birde ~ahaffuz~anedek~ 
mahallt komisyonda yapılecaktır. !steklılerın şartııa.~eyı ve keşıfııamcyı 
görmek için her gUn tahaffuzhaneye mllrncuatları ılan olunur. 

• 14 17 20 23 3786 

lstanbul P. T. T. müdürlüğün· 
den: 
R. Hisar P. T. T. merkez bnasının yeniden inşası işi kapalı zarf usuliy-

le eksiltmeye konulmuştur. .. . • . 
Eksiltme ı-11-9!::9 çarşambıı gunti aat 15 de B. postahane bınası bı-

rirci katta 'p. 'i'. T. ıntidti.rli.iğ~ odasında toplanacak alım :satım komi,;yo-
nun 4a vupıbıcnkur. 

K~şif bedeli "2140.iı> lira lC kuruş, muvakkat teminat cl605> lira c:3!)> 
kuruştur. . . ~ • 

bieklileı·iıı mukavele, cksıltıne, bayındırlık ışleri genel, hu!'ı.usı ve tcn-
n1 ş::ıri nameleri, pro_.i~, keş;: hulfü:.asiyle bunn müteferri diğer e~:rakt 
d07> kuruş mnk3bılınde ~.mııık ve muvakkat teminatmı yatırmak uzeı ~ 
çalışma günlerinde meıkür ınüdürlilk idari kalem levazım kısmına, ck
eilime snntindeıı bir saat e:vveline kadar, en az 15.000 liralık bu işe ben -
zer iı; ~·aptığına dair idan:lE>rlnden almış olduğu vesikalara istinaden i -
tnrıl-ıul dlii.yet incl '?n l'k,;'ltme tuihindcn en az 8 güıı evvel alınmış ehlh•et 
ve 939 :'lenes ine ~dt ticaret tdusı vesikası 'ı:ı mu\·akkat teminat maklmz 
veJ a banka teminnt rnektuııhırıııı havi knnunuıı tarifine göre hazırl ın
mış nıekluplarıııı sözü eeçen kom:syon bnşkaıılığın No. lu mkbuz mukl:i-
linde tevdi eylemel~ri. 16 20 24 28 835!:>-3797 
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• T. C. Ziraat bankası* Dikkat 
* V. F. Heıri Varı Derze Sperco vapur Gcentesi 

VAPURLARIN HAREKET LİSTESİ «ADRIATİCA» SOC. AN. Dl 

l NA VlGAZIONE KURULUŞ TA Rf Hl l 888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şuh. 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28800 l'.ra ikramiye verecek 
Z iraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

JZ 50 lirası bulunanlara senede dört defa. çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana göre ikı'amiye dağıtılacaktır: .,,. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
4 c 500 c 2,0~0 c 
4 c 250 c 1,000 c 

40 c 100 c 4 ,000 c 
100 c 50 c 6,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 8,200 c 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde '}'o ·20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylOI, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 ha· 

liran tarihlerinde çekilecektir. 

IZMİR 
PAMUK MENSUCi\ T 

• Türk Anonim Şir 1leti 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: İzmirde Halkapınardaır. 

••u~ 

Yerli Paınuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, Geyik 
ve Leylak markaiannı havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 

olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faik tir. 

Telefon No. 2211 ve 3079 
Telgraf adresi: Bayralc !zmir -

M<·kine Tamirhanesi 
işi gününde tes 'im etmeği prensip edinen ve bu

nunla iftihar eden bir müessesedir 
Kestane pazarı demirciler 67 • 69 Telef on: 3993 

MÜCELLİ1f 

Ali Rıza Evcim 
İzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve aan'at icaplarına 
göre yapılır. 

Bankalara mahsus siritli ve vidalı defter ve dosyaları 
anccak mücellit ALİ -RIZA müessesesinde yapılmaktadır 

Siparit üzerine lüks albümler yat>ıhr. 
Müessesenin siarı sağlamlık. ızi.izellik ve sürattır. 

lstanbul belediyesinden: 
Sartname 
Bedeli 

ilk 
Teminat 

keşif 
Bedeli 

1,10 1661.54 

1.13 1688.38 

22153,93 Beyoğlunda, Tünelde, beledi-
ye sokağında yaptırılacak tah· 
sil şubesi binası. 

22511.67 Fatihte yapılacak belediye- tah
!'iil şubesi binası. 

Kesi"" bedellerivle ilk teminat mikt:nları yukarıda yazıı işler kapalı 
zarf ~ksiltmesine. konulmustur. İhale 31-10-9~9 sah günü saat 15 te İs
tanbul belediyesi daimi en~ümenfode yapılacaktır. Taliplerin ihaleden se~ 
kiz gitn evvel fen ::jleı:i müdürlüğüne müracar~tla ~lacakları fenni ehliyet 
vesilCahr~ ve ilk teminal mnkbuz veya mektııı ·ı ıle 2490 No. lu kanuna 
göre hazırlıy:ıcakları knpalı zaıflarını ihale giinü sı:_t 14 e kadar istnbul 
belediyeBi daimi encümenine vermeleri. 16 20 2o 28 8332·379 ı , 
r-

Izmir V8kıf ar Müdürlüğün
den: 

Balçovada Yanıklık mevkiinde kain 26 ,J".,lim mitt.:···. 'ık! tarla ve 
içindeki eşçarı müsmire"i üç ~ene müddetle k: ·. ·a '• .:riimck üzer .: mü
zayedeye konulmuştur. 

Senelik muhammen bedeli 4000 kuruştur. 
İhalesi 21/ 10 939 cumartesi günü . nat ondadır. Talip olanl:ı •. ., \ 'a-

kıflar idaresine miln~caatları ilan olunur. 13 15 20 37GI$ 

Mantoluk, Rop· 
!uk erkek, kadın 
muscımmal ~rı ... 

BAYLAR 
:çin palto, par· 
desü ve eyi ı 

elbise ve ağır ~ 
hazır mantoları 

1 

~ 
~· 

lbrahim ~ 
Karakasta , 
Bu,u~su Juz 

Hüseyın Hüsn ü Uziş 

Pek büyük fedakarlıklarla ve yalnız 939 senesi İzmir 
fuarına ait olmak üzere getirtmeğe muvaffak olduğum 

Amerikanın 
Simmons fabrikasının 

1 

enternasyonal 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sandalya ile masala
rını saygılı müşterilerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edilen meta. 
net zarafet ve rahatlığı ancak mezkur karyola ve somyalarda bulunaeağı 
ve fiyatlarda hir bir zam olmadığını saygılı müşterilerime bildiririm. 

Her müşteriyi tatmin edecek şekilde yerli kr.ryola çeşitleri ve gayet lüks 
!\vrupa çocuk arabaları dahi bulunur. . . 
lzmir Yenikavlıflar çarşısı 29 - 36 numarada Sırntnons karyola. satış yerı 

Hüseyin Hiisnü Uziş 

Ankarapalas ---
Lokanta ve Pastahanesi 

En müşkiilpesPndleri tatmin edecek derecede mükemmel olan lokan· 
ta \'C pasta.hanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase· 

1 
ti "le beraber fiyatları tahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim müna
sebetiyle en temiz Ye modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif 
edecek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

!BRAHIM SENNUR 

·r. İş Bankasının 

Amerikan Eksport Lines, !ne. BOLSE.NA vapuru 24 / 10/ 939 tarf 
Nevyork için j hinde beklenmekte olup Karadeniz 
~EXPORT~R» vap. 27 ilkteşrine limanları için yük alarak hareket 

dogru beklenıyor. . . • edecektir. 
hFXS1R.1A» vap. 29 ılkteşrıne dog- ı GALİLE A. . • 26 101939 ta· 

ru beklenıyor. • 'apuı u . 
· rihinde beklenmekte olup Adriyatık 

ARMEMENT DEPPE, ANVERS limanları için yük alarak hareket e-
Anvers için el ecektir. 
«ESPAGNE» vap. son teşrin baş- DİAN A yap uru 30/ 10/ 939 tari .. 

langıcında bekleniyor. hinde beklenmekte olup Adriyatik 

D. T. R. T . 
Tuna limanları için 
«TİSZA» mot. 19 ilkteşrine doğru 

bekleniyor. 
«DUNA» son teşrin başlangıcında 

bekleniyor. 
«KASSA» mot. Son teşrin yarısın

da bekleniyor. 

Service Maritime Roumain 

limanlarına yük alarak hareket e • 
decektir. 

CALDEA motörü 30/10/ 939 ta • 
rihinde beklenmekte olup Cenova T/e 

Marsilya için yük alarak hareket e· 
decektir. 
ECİTTO motörü 3/ İkinciteşrin/39 

tarihinde gelerek Pire; Brindizi; Ve 
netlik ve Triyesteye hareket edecek· 

Köstence Kalas ve Tuna limanları tir. 

Ste. Commerciale Bulgare de Na· 
vigation a vapeur 

Haifa 1skenderiye ve Port Sait için 
«BALKAN» vap. halen limanımız 

dadır. 

SATURNİA motörü 1/Teşrini· 
sani/939 tarihinde Tl'iyesteden Ne11· 
yorka hareket edecektir. 
NEPTİN!A motörü 19/Teşrinisa· 

ni, 939 tarihinde Triyesteden Cenu· 
bi Amerika limanlarına hareket e • 
decektir. 

İlandaki hareket tarihleri ile na.f• Armetnet Tewık Mabro 
Beyrut ve J.kenderiye için lunlardaki değişikliklerden acente• 
«LESBOS> Vap. 18 ilkteşrine doğ miz mesuliyet kabul etmez. Daha 

ru bekleniyor. fazla ~afsilat için !kinci kordonda 
Vapurların isim ve ta,.ihleri hak- FRATELLI SPERCO vapur acent~ 

kında hiç bir taahhüd almamaz. sine müracaat edilmesi rica olunur. 
TELEFON: 2007 - 2008 TELEFON • 2004 • 2009 

~ 

1 Alsancak 
İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

ı-EGE-· 
Hususi H:ıstahanesi 

SAHİBİ 

1 Doktor Operatör I 
-ADiLBiR-

İzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek üz&..-e 
hazırlanan ve her türlü fenni tekamülat, konförü ve kalorifer, ·ront 
ken ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan Ege huauai haab.neai 
Alııancak iataayon karııaında açılmııtır. 

Her şubeye aid hastalar kabul ve mütehaaaıaları tarafından te -
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün sabahları muhtelif 
ıubelere ait polik1inik de yapı'acaktır. ~

TELEFON: 2918 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

1 

Asabiye Mütahassısı 

.Dr. Cahit Tuner 

1939 K. Tasarruf lkramive Planı Memleket hastahanesi operatörü 
T Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Her gün saat 3 ten ıonra Şam· 
1ı sokak (Üçüncü beyler) No. 19 
da hasta kabul ve tedavi eder • 
Elektrik tedavileri tatbik eder.· 

Tel: 3559 

32,000 L 1• r a M u·· k a f ·~ t Birineikordonda 312 numaralı Ja-
n kinyon apartmanında kabul eder. -

1--0peratör-1--•1 
KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 ikinci teşrin ta· ı•·-T•e•ıe_f_on_: .a.53 .. 7-------·· 

rihlerinde çekilecektir. 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

lKRAMlYELER 
1 Adet 2000 liralık 
5 • 1000 
8 • 500 

16 • 250 
60 • 100 
95 • 50 

250 ,, 

435 . 

25 

.. 

• 
• 

-
-
-
--
-

2000 lira 
5000 
4000 
4000 
6000 
4750 
6250 ,. 

.. 

.. 
• 
• 
,, 

32000 

T. İş bankasına para yatırı~akla, yalnız para bitiriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda taiihinizi de denemı~ olursunuz. 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Sirk'!!tinin hal kapı nar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayiaiyle yeni çıkardığı kuma4lu 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiaeler için bu ı:::ımulata tercih edin 

. Bı,s A T 1 Ş Y E R L E R l=-
s 'rinc~ kord<>" '' "'. ~ 83 numarada 

ARK I-i/ LI T. A. Ş 

JJoRtor 
Balderyolog 

A. Kemal T onay 
Baltıp'1. ..ı.ın ~tlu 

ıc:.. ~ • .atıetu•• 

(Verem ve saire ) 
Baanahane poli. karakol. yao 

ımıda "'' 
Telefon: 4115 

Memleket hastanesi baıta!;ibl 

2 inci Beyler sokak furuıı kar11SJ 

No. 25 

Eksir Şahap 
Basur memelerini gi
derir. Kuvveti, erkek· 
/iği, iştihayı arttırır 

BRISTOL 
Bevoğlunda 

OSMANİYE 
SİRKECl'de 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en etki otelcial 

B. Ömer Lütfi Bengü 
r .... ... dir . 44. Sen~lik. t~rübeli idaresiyle bütün müıterilerine kendisifl' 

• sevdmnqhr .•• 
Otellerinde misafir kalanlar evl~rindeki rahab bulurlar •• latanbuld• 

bütün Ege ve lmıirliler bu otellerde buluıurlar.. • 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabw etrııY 

·~k .J.rt:ced• ucuzdur. · 


