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Türk - lngiliz paktının 

"Türkiye ile, Hatay meselesi itmam edilir 
edilmez , bir Fransız - :Fürk ittifakı, 

Paris1
: 13 ~ Radyo )- Bugünkü 

1 
Fransız matbuatı Başmakalelerinı 1 Mu··rekkep kuvvetli bir müdafa vasıtası olmuştur 

' Ve fevkalade disiplin sahibi askerlerden 

Türk ....... ..,.Jngiliz ittifakına hasretmek- -,---------

lngiliz - Türk anlaşmasını takip edecek 
• 

tedirler. Gazeteler bu ittifakın büyük 
ehemmiyetini tebarüz ve Türk ordu
sunun büyük harp kıymeti, techizatı, 
ye organiıasyoau ile Akdeniıde çok 

TÜRK - lNGltlZ ANi..f\ŞMASl 
. ÇOK BÜYÜK MEMNUNiYET 

INGILTEREDE 
UYANDIRDI 

Paris : 13 (Kadyo) - Havas 
•jnnsı, Türk•· lngiliz müzakerah mü 
nasebetile FranS1z matbuatında çı 
kın yazıları hararetle mevzuu bahis 
etmektedir. 

Matbuat ez cümle ·,u mütalaa 
d.ad1r: l"ürlc • lngilz antantr lngiliz 
diplomaaiıi için büyük bir muvaff a 
kiyetdir. 

Türkiye ıle Hatay meselesi "t 
ham edilir ediimez bir Türk · Fran 
ııı deklarsyonunun lngiliz . Türk an 
lıtnwııu takip edecegi"' muhakkak 
nazarile bakılabilir. 

Türkiye askeri bakımdan fev • 
kalade mühimdir. çünkü bu boru 
lara elinde tutm-ktadır. 

~ra : 13 (Radyo) - Türk. 
lntiliz i'\ifalcım mevzu balueden in· 
JrilİZ mat~atı, bu antanbD yalnız 
Akdeniz meıelline degil. Balkan an 
tanlı mesclelt~de şamil oldugunu 

lnıiliz Sovye mün11ôetJcri içio. Tüfle 
lnailiz pakbnm bir irtibat temin 
edeceti mütılaasındadır. 

lngilterede dün gene 
infi.!aklar oldu 

Mancesterde polis ve it
faiye devriye geziyor 

Londra : 13 (a.a.) - Bu gece 
Manchestcr' de şehrin merkezinde 
kain dükkanlarda beı şiddetli infi. 
lik vukuı gelmiş'tir. Nüfusça telefat 
yoktur, fakat birçok hasar vukua 
gelmiş, bilhassa civardaki binaların 
camlan kırılmıştır. 

Zabıta, infilakların posta kutu
larına konulmuş · olan iyarlı bomba. 
lar yüzünden vukua gelmiş oldutu 
rıu tcsbit etmiştir. 

Birçok polis ve itfaiye karakol. 
ları, sokaklarda devriye gezmekte 

dir. 
Bir polis devriyesi, beşinci bam. 

bayı patlamadan evvel meydana çı. 
lcarmıştar. Polisler, bu bombayı su
ya atmışlarsa da gene patlamıştır. 

İnönü ile Polonya Cüm· 
bur Reisi arasında •. , 

Ankara : 13 (Telefonla) - Po
lonya milli bayramı münasebetile 
Cümhur Reisimiz lımet lnönü ili Po· 
lonya Cümhur Reisi lgnaçy Masciç· 
lci arasında tebrik ve teşekkür tclg· 
rafları teati olunmuştur. 

Papa, Prens Pol'u 
kabul etti 

V ıtitcan 13 (a L)- Yugo.slavya 
Kral Naibi Prens Pıul ile Prensu 
Olga, saat 12,30 da mutad mera· 
simle Pa'pa tuafından kabul edil· 
nıiıludir. 

Londra : 13 (Radyo) - Türk· 
lngiliz anlaşmasının akdi haberi lngil· 
terede umumr bir memnuniyet U}'an
dırmıştır. başvekil Çemberlayn, avam 
kamarasının bu günkü celsesinde Tür 
kiye ile İngiltere arasında bir anlaşma 
husule geldigini b'ildirmiş ve demiş
tir ki: 

«- Herhaniİ bir tecavüz ne
ticesinde Akdenizde harp çıktığı tak
dfr<fe mutekabllen t>ırbirine yardım 
etmei üzere Türkjye ile lngıltere ara
sında tam bir anlaşma hasıl olmuştur 
bu hususta iki devlet arasında tam 
noltttflidlr birlifi iriiiphede edilmiş
tir. ihtiyaç hiuedilditi zaman iki dev 
Jet derhal yelCdlter~ne yardım ede
cek tir. 

Mevzuubahs mütekabil yardım 
anlaşmasının tatbikatına aicl tde.ari
atın teslpiti için i devJ~t arasında 
müzakereler yapilacaktır. 

fngiliz • Türk anlaşması kimseye 
karşı tevcih edilmiş defildir, 1 

Muhalefet lideri binbaşı Atli bu 
anlaşma neticesinde Türıt ve lngi\iz \ 
u 'anı harbiyeleri arasında görüşme-

1 ler yapılıp yapılmayacağını sordu, 
Başvekil Çemberlayn kat'i anlaş 1 

madan evvel bu gibi bir göı üşme 
yapılacağını zannetmediğini söylemiş 

tir. 

mühim bir sulh unsuru olduğunu ve · temde birleştirmektedir. 
Türkiyenin strateı"ik vaz·ıyetı"n"ın 9 mayis tarihli Taymis gazetesı. ı hası Bu Komşulardan Sovyetler Birli· 
Akdenizdeki değerini izah etmekte- l nin « Rusya ve Balkanlar • s?~ ev . 
dirler . ' altuıdaki başmakalesinde denılıyorkı: ği dı~~rlerinden coğrafi mevkii itiba· 

b d se rile bır derece ayrı ve kuvvet mena-
Maruf muharrirlerden Pert'ı na'·s « Açıkça söylemek ica .e er ~ t bii cihetinden mütebariz bulunuyor. 

bU ittifakın sulh isteyen milletler ·ıçı:n· 1 denilel>ilir ki halihazırda emnıye . e~ k r- k 
hd.d d lmış Bununla sıkı isbirliği yapır.a ur 

ne ka8ar mühim bir kuvvet oldu,.unu ziyaCle şarki Avrupada t~ 1 e 
1 

5 • - n ıaman diplomasinin başlıca düşüncesini trş-
anlattıktan sonra, 19~4 deki vaziyeti 1 f~ıiinmektedir. Bunun ı.;ın so 
h 1 1 

f 1. t·ne de burası kil etmictir, Tecavüze karii müteki· 
atır atıyor , ve Goben'in bol.azlara !arın diplomasi aa ıye 1 

Y 
M ı ı 6 B. aleyh aerek bil muıahc-riyet paktı için cereyan eden 
~.rmes ye menfaatlerin önüne çıl<an ı sahne olmuştur. ınaen • 
muazzam müşkilatın Umumi Harbin ı Rus mümessilleri bilhassa Balkanlarda lngiliz - Türk müzakereleri :esnasın· 
uıamasınaa oe kadar büyük bir amil 1 ve Ankarada faal bulunmaktadırlar. da Türkiyenin böyle bir pakta imza· 

1 olduğunu h!llbuki, bugiin fürkiyenin 1 Çünkü Türkiye uıun zamandan: sını vazeylemesinin muvu1 lnailrz-
1 sulh cephesine iltihakı ve fngilterenin 1 beri Avrupanın bGtün çenubu. ~arkı Rus müzakerelerin terakki eylemesine 

alınacaktır. ancak şimdiden 

zikretmek d<>tru olamaz· 

l yanında yer almasiyle bu vaziyetin 1 köşesindeki ahvalin istikar ebtt!rılme·1 bir derece batlı olduğu anlaşılm&Jtar. 
l 

· J k · • an r ro Bu esas üzerine Londra ile An· 

1 
aınamıy e a sı olduğunu ilave edi si hususunda dikkate şay . 

ror • .,. · oynamaktadır. . . . . kara arasındaki müzakereler pek mu· 

1 
Hakikaten Türkiye; hancı. ı~l~r~ cibi memnudiyet bir şekilde cereyan 

D 
idarede lngiliz demokrasile ışbırlığı eylemiştir. . 

ı ansig şehrine ·yapmaları hem tabii hem de fayda_h Bu sıraiia mümtaz Rus dıplomatı 

N 
1 olacak devletler içie .mükemmel bır Pomtekin şahsan pek malüm bulun· 

ı 
aziler doluyor Örnek teşkil etmektedir. dutu Ankarada şahsi münas~betleri?i 

\ Türkiy~ d~hill inkdAbını .A~rup•: re~did etmiş ve müs~a~el dıploması 
,_......,___,.;._:,,......__.~ 1 da herhangı bır memleket gıbı cezrı mesalihi idare eylemıştır. « Sulh ve 

Ç 1 
l(Urette vücude getirmişti.r .. Ve bundan emniyeti korumak için • bir müşt~-

A LI• ETı• N' ~AYA' NIN I Var ova: 13 .. ( Radyo) _ Ah- \ dotan prestij ve kuvvetır:ı komş~l~· , 

1 
rek çephenin temelini kurmatı bıl· 

na h be ı rile iyi ve dostane riıünasebat tesısınt · t• 
n a r ere gore, Dansig şehıine. - k. · 'ılll•f ır. 

son 15 gün zarfında 30,000 Nı~i ı kullanmakta ve buntar.dan. mum uq G .... "ncÜ aabifede -

M U• • H ı• M BEYAN ATI ~ı girmiştir. Bu hal Lehlilere huzur 1 roertebe çotunu sabit bir tcdafüt sis- - ense uçu • • 

DemlryOlları varld•b 17. mllıondan 39 mllrona çıktı: 
bir yıld• meml•K•tlmlzd• 2a.ooo.ooo ln••n ••Y•h•t 
•Hl; Hatlarımız 4000 kllometreden 7000 kllometreye 
uıa,ıı ••Yahat Ucretlerl yarıyarıya ucuzlamı, bulunuyor. 

Ankara: 13 (Telefonla) - Büyük 
Millet Meclisinin son içtimaında mulıa
berat ve münakalat Vekilimiz Bay 
Ali Çetinkaya çok mühim beyanatta 
bulunmuştur. 

Devlet demiryollarının ve liman
lannın 939 mali yılı büdcesinin müza· 
kereleri esnasında söz alan Ali Çetin
kaya demiıtir ki: 

- Devlet demiryollan, devletin 
ihtiyaçlarını ve ammenin hizmetlerini 
g-örmek vazıfesini esas saymakta· 
dır. Bu vazifeyi ele aldığımızdanberi 

çalışıyoruz ve çalışmaktayız. Devlet 
demiryollan varidatı 16 - 17 milyon
dan, bugün 39 milyon küsura çıkmış· 
tır. Devraldığımız tarihte, yılda yolcu 
nakliyatı da sekiz milyonu geçmezdi. 
Bugün (938) de 25 milyondan fazla 
yolcu taşımıştır. Bir sene içinde mem
lekette 25.000.000 insanın seyahat et· 
mesinin ifade ettiği mana, memlekette 
ticari, iktisadi ve içtimai inkişafa de· 
lildir. 

S 34 de Devlet Demiryollan 4000 
kilometre iken şimdi 7000 kilometreya 
varmıştır. 

Demiryollarının bir taraftan şir
ketlerden alınması ve bir taraftan ilave 
edilmesi devam etmektedir. Şirketler
den harap, yıpranmış bir halde alınan 
yollardaki raylar ve teraverslerin de
ğiştirilmesine Haydarpaşadan devam 
edilmiş ve yenileme i~i Karaköye ka
dar getirilmiştir. 

Rayların yenileme faaliyeti devam 
edecektir. Bazı yerlerde ihmal edilmiş 
istasyonlarda bir tarartan islah edil
mektedir. istasyonlardaki zahire mu
hafazasına mahsus l"iangarlar perişan 
bir halde idi. Bu cihette de büyük 
ehemmiyet verilmiştir. Keza istasyon
larda seferler ve yolcuların ihtiyacı 
göz önüne ahnarak su tesisatı ICunil· 
masına devam edilmektedir. 

Tarifeleri de islah etmekteyif, 
evvelce Ankara - lstanbul birinci 
mevki seyahat ücreti 24 lira ile 26 li· 

Bay All Çetlnkay8 

ra arasında idi. Bugünse gidiş geliş 
24 liradır. Eşya nakliyatı da yüzde 
yirmi nısbetinde ucuzlatılmıştır, 

Elhasıl, demiryolları idaresi dev· 
letin en iyi işliycn öir müessesesi ha· 
line gelmiştir. Bilhassa tekaud hakları
nı temın ettiğimiz devlet demiryollan 
memurları şimdi vazifelerinde daha 
derin bir bağlılıkla çalınyor. 

:İngiltere askerlik 
mükellefiyet kanunu 

Kı.ıbul edllen madde 

Londra : 13 ( Radyo ) - Avam 
Kamarası bugün 110 muhalife kar· 
şı 218 reyle askeri mükellefiyet 
kanununun en ehemmiyetli madde
sini kabul et ıniştir. Bu madde 20-
21 y3Ştnda1Ci gençlerin 6 ay ~alime 
davet edilebılmesi için hükümetin 
sclibiyettar olmasaoa dairdir . 

suzluk vermektedir . \ ....:..._....:_ ____ _:_ ______ • ------

l•IHyon mUdUrUnUn kalll 
1 
Şehrimizde yapılan askeri merasim 

1 Varşova : 13 - Danzig arazi· l 
1 sinde kain Marianovo istasyonunun 1 ı 
ı müdürü altı şahıs tarafından ağır ı Yedı·nci topçu a ayımıza 
I surette yaralanmıştır . Alman dok· 1 ld torları .. vakıtları olmadığından • ı ak verı· ı· 

b.ahisle yaralıyı tedavi etmemişler~ merasını e sanc 
dır. istasyon müdürü , Polonya ara· 
zisinde kain bir hastaneye nakledil- 1 1 hararetli 
miştir . 1ı Bu münasebet e 

söylendi nutuklar 

Danzig Ayan Meclisi , Polonya
nın yüksek ko:niserinden özür dile· ı 
miş ve Polonya mf'!murlarının em
niyetle vazifelerini ifa edebilmeleri 
için tedbirler alacağını bildirmiştir . 

Çin İmparatorluk ı 
tahtı kay~oldu 

Amerikaya gönderılen 
sandık boş olarak 

bulundu 

Dün öğleden t>vvel saat 10 da 
şehrimizde büyük bir askeri merasim 

yapılmıştır. sancak 
7 inci t\)pçu aJAyımıza - . 

. . oemirköpru cıva· 
verme meı asımı 

rındaki meydanlıkta yapılmışBtırl d .. 
V r . Ali Rııa Çevik. e e ıye 

a ımız G" ı- Kumandan 
Reis Muavini Vedat uç u, -ık· 

h bütün mu ı 
1smail Hakkı Ako5UZ ' 1 uşlardır 
ve askeri erki hazır bu unm ' 

T
- ok hararetli olmuştur • uren ç 

Kahraman askerlerimiz , askeri vası· 
talarla beraber büyük bir resmi g-e· 
çit yapmışlardır . 

Askerlerimiz teftiş edildikten son• 
ra Topçu Alay Kumandanı Albay 
Ali Rıza Kazankaya bir nutuk söy· 
lemiştir. 

Büyük askeri merasim bir buçuk 
saattan fazla devam etmiştir . 

Yedinci Topçu Alayımız Sancak 
verme esnasında andiçmiştir . 

SiY ASi TEMASLAR 
Nevyork : 13 (a.a.) _ iki mil 

yon dolar kiymetin:ie olan Çin im 
paratorlarının tahtı geçen paz:utesi 
günündenbcri kaybolmuştur. Taht, 
Madam Çan kay şekin idaresinde bu 
lunan Öksüz Çinliler müessesesinin 
menfaatına olarak "Arden,. halele 
rinde teşhir edilmek üzere .. Zaandam 

· Londra _ Moskova müzakere
! leri bararetJe devam ediyor 
! 

.. 
vapurile Amsterdam'dan Nevyork'a 1 
nakledilmekte idi. I 

Geçen pazartesi günü .. Zaan 
dam., limanına geldiği zaman güm
rüRte "Ard:n., halerilerinin mümes. 
silleril'e gemide galeriler namına hiç 
bir sandık mevcud olmadığı bildiri!- 1 
miştir. 

Kalifomiya,da kain Oakland 
da Prnfesör Otto Munchen adresine 
günderilen bu sandık rıhtımda ü.; 
gün haldıktan sonra nihayet dok a
melesi tarafından içi boş olarak bu· 
lunmuntur. 

Fransa, 
siyaset 

Yugoslavyayı da tecavüz aleyhtarı 
için teşriki mesaiye çağıracak 

P 
. . 

13 
a. a. _ :salAhiyet· . 1 

arıs · Rus 
tar mAhafilde lngiliz-Fran~ız- 1 

. b" l'ğine • nihai tatbık tarz· 
mesaı ır ı .. k e . d. e kadar muza ere -
farının şım ıy f ki olabilmesi 
dilmiş olanlardan ar 1 

• • 
. . 1. : ağmen • daha şımdıden 
ıhtıma me r 

. d'l m'ış nazarile bakılmakta· 
remın e 1 

dır. l d . . 
Daladye'nin :•müsava aıresı n 

dtt ve mütekabiliyet esasına müs· 
teniden Sovyetler ._teşriki mesaiye 
devam ve bu mesai birliğinin mu· 

' hafaza edilmesi Fransız diplomasi· 1 
sinin daimi surefte takip ettiği bir 1 
gayedir,, euretindeki beyanatına 

hususi bir mani izafe edilmekte· 
dir. 

Şimdi üç devletin vaziyetleri 
Daladye ve Çemberlayn'in nutukla· 
rı ve lzvestianın makalesile açıkça 

tarif edilmiş bulunmaktad ı r. 
Diğer taraftan Sovyetlerin Po· 

temkin 'i Cenevreye göndermek ka
rarları. Moskovanın Londra ve Pa· 
risle çarçabuk bir itilaf akdetmek 
arzusunda bulunduğunu meydana 
çıkarmaktadır, 

Daladye, Sovyetlerin teşriki me· 
saisini ., esaslı surette arzuya şa· 

- Gerili ikinci aohifede -



MUHTEMELHARBiN 1~~~~~~~~~~ 

KURTULUŞ ÇARESi .ı ş eh 1 r h a be r u • r 1 
~-

- ... ___.. -- . 

Yazan: Piyer Dominik Hava $ehldleri 
ihtifali 

, Yarın Kumluk meyda
nında yapılacakhr 

r"" • 

Okulların ders ke-
simi tesbit edildi 

ilk tedrisat müfettişleri 
için kurs açıbyor 

Son ha 
" · 11 

VarıliiiıJ 
. ··-

U zlat.(!laya ve tavi~ 
hud vardır; iıte S. 
in 98yledigi nut 

kiqı ~kri btld&iı. Bu l>akan 
Jıi'ya ••flı ltifbiı ,lmiaH 
r8stermemiştir . ve hatta &ok 
bU memleke'9 Fr•s•y• t~cib 

"Fran•an1n evvela çak 811Mt1Mtma•ı l881"1dtr. Rl.-,in\m 
dedljl gibi, l'raneenın 111evt&U 9olr n.a .. ıttlrı .ırr.tında 
denlzler, Uç tane llel •11•11••1 ve flmate ciotru MaJlne 
hattı vardır. Va ln1nlar111 h ..... ti• lftlltlaf..,a r ... r. 
P'r•n••'da, bu lruwvetll mewllll 111ill'le,.z• _..._. 42 
mllon Fran•ız, 4 mllron da fMabancı yafıyor. Yabana· 
lerın c;oıu. btztmte lleraller ~.....,ecekt•rdlr. Garnlzo· 
numuz çok kuvvetlldlr. Garp ,ımallmlz• lnılllzler annaa 
verdikleri lçl11 ablak• edUMt;MI• imkan raktur. •ıta 
kla, bizi çentier içine •lmatr• içine almak ~ ....... lr•. 
'•re• •blok• edlleblllrtar. 

Her ltM 1-5 Ma~s\a yap\lmaktt 
, otan Ha-va •ehitleri ihtifali ~*•" 

Orduevi al'kasında K~Mk me~d• 
nmda fapılatalhr. : 

f spanyolların bize düşman kesi. Zira A usturalyada henüt dM. lhti'fa) sabahleyin saat 11 de İ 

Aldlttmtı mtıl'-ıllta tlfe, t>ku~ 
lann ders tcesinti te9bil edilmiştir . 
Veri\eıa l:arar• tare Jf~eler 3 Ma· 
yi~ o~a ~NA- dt ·3 f.leiiıtnda 
bitô\d\cdir ·. 

KSy salmiİarı tahdit ve 
tanzim olunacjk 

cm=;=-

fllt: tedritat müf ettijlerinin mes. 
leli! biljilcri" çıôbftmak ütere ö · 
nümüideki ~atil rtterilıtfü\di bir dUt 
fetHtlll le~aiy~o· aÇılm,s1a i~n ıe
lcAletçe letWWete ~~\şÖr. 00 
kur• lljli ra~f ettii)ik. kadrolUaada 
Olan müİett~ler kirecel:lrrdir:. '~ 
ka~\r, ~ü~et\ii b~ 1cnrsa. iştirA~ e· 
decektir. 

· ğörunmuştür. • , ,1 
~ yiicle~ .A~e~ .il~ u 

~~ d'İia büyüktür. dnun ,içİJI 
Dan~ig'i Hitler' e terketmek il 
bile bunu yapımız Böyle bit 

b 
n 
o 

lfceğini daha şimdiden bilmiyoruz. mi ordu lmevcut dcğ11dit. Oeriye başlıyacaktır. lhtifalde askeri erkin, Batıif.ye ~ekiteti, köy kanunu 
Fakat ispanya ile karşılaşmak mec Hind ordu!ll kahr, F'akat bu ordu başta Valimiz oJdujıı h~lde . l\ük~ ·r,·~·~ bua maddelerini detiıtiren ve 

ket vatandaşları arasında is)' Beş Kanunusani okulu-
•• • nun musamereıı 

buriyetinde kalırsak lapanya yolt bi· da tiiiiln için o :1ea<tar mühim de· met erkint ~e dai'rere'r re'i.sleri, te yeni hükümler ilave eden bir kanun 
zi yenemez. Çünkü biz denizde ona ğlldir. Binaenaleyh lngilterenin Mı 

1 

tck1&51te'r, me'kteptiler ve halk bulu projesi hazırlaouıtır. Projenin ibtWa , ~ 
üstünüz. Bundan bdşka, Pireneler· sırdaki müdafaası iyi dq;ldit: ltı"r · nacaktır. ihtifal için bir program ettiti esaslar köy salmalarının tah· Şehrimiz Beşkanunusani ilk oku. 

dar gidecek bir mubılefet uy 
Fakat bunu o da istemeı. 
BaJtık'ta bir mahrece hayati · 
olan Polanya'yı mahvetmek · 

den, Fasdan ve Portekiz tarafından Mısır fırkHı ile bir kaç lngiliz a ' hazırlanmış öldutundan iştirak ede dit ve tanzimi hakkmdadır. lunun cuma günü 16,30 da verditl 
yin. muhasaraya utrayacak olan Is layı vardü. V ak\a Filistinin de Lir cekler için meydanda tertibat alın· müsamere çok güzel olmutt\ir. BU 

Ye sarih olarak demittir kit 
•aalttk~tan utaltlajbraldl• 

bul ctm·~~eeğiz.; Ahrlady_a 
~-a~ ~.aY.~tt ~~Had.aıi lia~ati." 
İcrden, hayati haklardan ba 
tedir. Polonye'lılar için Ba 
İıiyati sahi, bir hayati zar 
bir bayati haktır. Almanlar • 
tikleri takdirde yeni müuk 
iiriımekten çekinmiyes:ektir. 

panyadu. Çünkü Portekiz, lperik li•ası var) Fakat bütün bunlar, ener·' mıştır. Bay Sait Toydemir hassa "Kiltük çifçil~r,, manilime pi 
yarım adası, lperiklilerindir, akide· jile bi.- kumandanın kumandası al· 1 Bu münasebetle bir ıubayımıE teı~, bebek mıt1tiam, kırtantektt 
sin: pek az mütemayildir. t1nda bulunan üç dört fırkanın ö- hava kurumu ve belediye nımtna Qe•let nel\\İ~~I'*" Maİ.tyi dansr, lra·n ratd'ı ç~k Sefenilm~-

Sonra, Frans•nın cenupta mev· nünde bir iş g-öremezler.: birer zat nutuk ı&yİiy~eetderdir. itleltne m~ci5ra B•y ~a'it T&ydemfr l~. . . ' 
kii kuvvetlidir. Şimali Afrikada Fran· Her ne kadar lngiliz donanma· ihtifale fÜnliik elbi1t 11' it\«ak edi· . dlin Ötleden sdnra ttıatl>iam'M ~i· Küçük yavrular çok muvaffak 
sız, Arap ve Berber ıekenesi var sı, ltalyan adalarından 80 bin aake· ' ~dcti11, yaret etmiŞtir, olmu~lardır, • ' , 

dır.A~plar~ ~rbttUerF~nn~ rinMm~ ~k~~ ~~ ~~~ ls~~~s~~~- ~~~ı~-~~~~·~c-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~----~~ 

Siyasi temaslar 
- Birinci sahifeden artan -

karşı iyi fakat ltalyaya karşı düş- d•, 80.000 kiıilik li '1ya ~rdusu, 
mandır. Binaenaleyh şimali Afrika Habtşistanla temasa ~elecek Kar· 
birinci sınıf bir ordu çıkarabilir. tuma dotn1 yilrür. Yalnız, bütün 

Avrupada kara ablokası üç un· Habeşistan ayaklanarak lrorkulan 
surdan müttşekkildir. Birisi Franaa oeyi kökünden dumura utratmaz 
diğeri lngilteıe, üçüncüsü de Avru· sa · "'ı yan ,, addederek selAmlamakt:ı, 
paya denizle birleımiş olan şimali nıiltere, eter harbi bekleme Çemberlayn ise, lngilterenin "Dan-
Afıika.. den, Mısıra 2 veya 3 fırkahlc bir zig'e karşı yapılacak bir tehdit yü· 

lnıiltere .ile Fransa arasındaki bind ordusu getirerek daha timdi· zOnden çıkacak bir harbe lngiltere· 
muvasalayı kesemezler. Fransa ile den yetiıtirirse, düpının rözüoü nin karışacaOını., ıöylemektedıt. 

Milli güreş 
takımı geldi 

Balkan güreş ıampiyonası 
bu sene BGkrette 

yapılacak 

şimali Afrika arasında muvasafayı korkutur. Bu sureUe •UÜıa daha çok SoYyet matbuatmın dün ilk de· lstanbul : 13 _ Avrupa giirtş 
kesmezler: Hatta Atlas Okyanus yard111t etmit ahir. 1914 den 1918 fa olarak Sovyet Ruıvanın müşte . 

k d G li S"b'I d rek ademitecavüz siyasetine itti· şımpiyonasiyle Finlandiyada iki 
cihetinde de . e a ar ur os ve ı er en isti· rAk etmesı"ndan b h 1 . d maç yapmı• olan aiire• milli takı· 

Akd . ' ı· b d . fade ettik. Bunlar mu"Lemmel a-'-er· ... a say emesıne e ... •- ... 
enıze geıe ım; ura • vazı- ıt "' bOyilk bir ehemmiyet atfetmekte· m111111 dün sabM. Rcnanyadeo şeb;. 

Yet daha naziktir. Korsika ada11 çok lerdir. d" • • im' · ır. rımıze ge ııtır. . 
iyi müdafaa edilmemiştir. Sonra lnrilttrede mecburi ukerlik u· 1 lngiliz, Fransız va Leh hariciye Milli güreı takımımız, rıhtımda, 
Akdenizdeki Fransız filosunun daha sulünün kabul edilmesiyle lngiliz pi nazırlarının Cenevrede Potemkin fstanbul spor mıntllcası ve apor 
yarim <lüzüne kruvazöre~ ihtiyacı yadeciliA.: meselesinin hallini bir gu"n ile yapacakları gödltmelerin, mü· •• k ı · k •· fh cul•r tarafından kartıl--.br • 28 
vardır. Korsika aduım b,r Cebe· meıeleai addetme" liııaacLr. za ere arın at 1 88 aya girmesine 

J 
medar olacaslı tahmin edilmekte· Mayısta Ankarada yapılacak Tür· 

Jüttarık yapmalıyız. ngiltere, hava kuvvetlerine var dir. kiye güreş birincilik müsabakalarına 
Şarkta, icap edince bize doıt kuvvetiyle çahşarak bugün~ gerek Bundan [başka salAhiyettar F- Avn1P9dın dönen güreşçilerhniz 1 

veya müttefık olacak vardır. Lehiı· miktar, rerek kıymet itibarile Alman' ransız mehafili, Daladyenin sulhu millt takımı temsilen iştirllc ede. 
tan lcöleliti kabul etmiyecektir. Fa lu1Vacılıpa drnk bir hane1lık vü· 1 seven milletleri tecavUz aleyhtarı ceklerdir. 
kat enerı'ik bir vaziyet almalıdır. cu ie getirmi• bulunuyorlar. 1 siyaset sahasında teşriki mesaiye 

v •d h ı Türkiye birincilik müsabakala. 
Belki Romanya ve YllO'nalavya da lacnlizler, nasıl canla "'·-•a ça. • aveti akkında uzun boyu müta 

-·- •· ._.. lealar serdetmektedirler. rında derece alan güreşçilerimiz 
boyun etmiyeceklerdir. Lakin orta hşaralc donanmılarmı en ön safa T Bu mahafil, bu davetin bilhas· emmuzun ilk haftasında Bükrtfle 
Avrupa boyun tA'iyor. Burada ta· geçirdilerse, altı ay zarfında, 200. sa müşkül vaziyetine rağmen hara· yapılacak Balkan güreş birinciHkle-
ban ." direyebilecek yalnız Lehistan 000 kişiyi talim ve terbiye ederek ' ket serbestisini muhafaza etmekte rine iştirak edeceklerdir. 
var. Fransa gerek erzak ve mühim· imparatorlutun 1Lüdafaasıru kati o· 

1 
olan Yugoslavyaya rAci oldu~u mü ta·, 

mat sevkederek gerek harp mıılze )arak uğlam:aşbracaklardır. Bu su- leasında bulunmaktadır. 
mesi cihetinden gerekse tayyarele. retle lngilterede senede 400.000 Raczynski. dOn Romanya hari• Amerika iki zırhlı daha 
riyle Lebistana yardım edecek ve kişilik bir ordu vücude getmic 0 . ciye nazırı Gafenko ile uzun bir 
onu tutacaktır. lur. 

... müllkat yapmııtır. yapıyor 

Romanya kendisini bıraksa bi· Üçüncü Rayhın büyük gayesine 
it, şarkında Sovyet Rusya, Besa· ait yazdıtım uzun tetkik ~azısından 
rabya ile alakad.u olacaktır. Ce· sonrR şu karara vardım: Yüksek 
nuptaıı Türkiye müdahale edecek· ve kıymetli medeniyet merkezl~ri 
tir. olan Fransa ile lngiltere sulh isti 

Zira Türkler kuvvetli bir millet· 1 )Or. 
tir. Mükemmel bir orduları vardır. Bunlar her ,eyden evvel, kendi· 
Bili.assa TürklH kahraman ve as· )eriyle birlikte ofanların hayat stan 
keri deterleri büyük bir millettir, dardını yükseltmek arzusundadırlar, 
Bunu Gelibolu ve Kiliı'de tecrübe lngiltere ile Franu, bütün gayretle· 
ettik. 1 rini içtimai ve maddi terakkiye tev· 

Türkiye, Rusya ile aramızdadır. I cih etmişlerdir. 
Suriye ~~ ~r•k memleke.t.!eri Türki· / Yer yurt zapteden. r:gizfidtn giz 
yeye, Fılıstın ve Maveraıurdün mem. liye sergüzeşte huırlaoan bir insını 
leketleri ise Suriyeye omuz vermit ' telikki iımi ıltmda zorla bir Av 
bir haldedir, Nihayet Mısır da Fi-

1 
rupa ve sonra bir dünya nizamı 

listin'e destek olacak bir vaziyet· kurmaya çalışan avcı milletler Dar· 
. M . ' tedır. ısır dt.mck Süveyş demek· vin nazariyesini tetkik ediyorlar. iş. 

tir. Cebelüttarık birinci oldujuna ' te bu vaziyetlerdir ki lngilizlerin 
göre Süveyş Akdenizin ikinci kili· derhal akıllarım başlarına getirmiş. 
didir. tir. 

Şimali Afrika sağlamdır. Eğer, ·paıis - Londra mihveri silah· 

ipekli kadın çorapları 
üzerinde tetkikler 

lstanbul : 13 (Hususu) - ipek 
li kadm noraplannm ıtandardiıas 
yonu için tice.ret odasında yaptlmak 
ta olan içtimalar nihayete ermiştir. 
çorap fıbrikalatı çorap sanayii ve 
bu İşte ihtisası bulunanlardan 

Vaıington 13 Amiral Leahy, 
bahri inşaatın vaziyeti hakkındı Ruz· 
velt,le görüımüştür. Amiral, Bahti· 
ye Nu1retinin 1940 bütçesinde 
derpiı edilen gemileri ve bilhassa 
45,000 tonluk iki ıırhlıyı, kongre, 
liıımrelen tahıisab kabul eder et· 
mez, tezıihı koymaya hazır bulua
d•fulia l>ilCtirmiıtir. 

Parlamento, bahrite bütçesini 
kabul etmişse de Ayan Meclisi, büt· 
çryi henüz tasdik etmemiştir. 

Bir Alman 
Fransada 

tayyaresi 
düştü 

[R.AD-YQJ 
Mld.-ö '"&UaM 

tt:)RKIYE RAbY~ oıF§zıV8N 
~dstAlAR\ tdRKIYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

iki tartla: 
Bu müıalteteleria makat 

~U ~e faaliyet hıltalari dı 
~liRak · jartiyle .. ı. Artilt biv~f!l 
si ve •s.Jrpfiıler qıevmu 
mu. B. Beck, burad• ileri 
mez, diyor:. 

Sulh mu ? Evet. SUih .. 
P A Z A R - t4/15/93• 

. .. 
ı her "e bihacın• ohırti ot 

deli', ıerelıh! liir sulh 
12.30 Program . 

' inhidımı intaç edecek bir 
12.30 Müzik ( Kuçük Orkeıtrı 

- Şef : Necip Aşkin) ı - Czernik fil... Bu noktada Poloriya, 
- E>an ... en Kelplar -· K911ter Val- de Y1t1lmı1 oldufunU l>eyılf 
ıı 2 - Biıet - Arlui,.n SlSlt Ntf.1 İnfiltere 'le Fransa ile ayni 
a) Prclüd b) Menuet c) Adacietto ' dir. f-#itlt r tiıadiye kadar 
d) Karillon 

m~Ue kar•ılaıaıadan büyilk 
11.00 Memleket saat _,arı, ajans l 

v? meteoroloji haberleri. • atlat temin et~'YC mpantorl 
13 15 Mü7.ik ( Küçük Orkestra rakla{lrH fenitletti. Bundan 

- Şef : Necip Aşkın) Dtvamı 3 - ıiyet de)işmlştir. Ba11lır1 " 
Pdchernegg - Viyana Süiti a) Ktl· , Oanıig için harp edeme1iı 
çük fCQit rcsmf b) Operada balet mevzuuba~is detifaıt. 
müziti c) Grabende gezinti d) f:trater· 
de atlı karınca 4 _ Leopgld _ Ka• Mesele burada detildirı 
rlbad hatıruı ~ - Dohnayı - Ra~ ' yutulmnak için mÜdAdele ed 
sodi Do major 6 - Glessmer - Kır. Almanya'nm berile; ayda bİ 
lanğıçların vedat ' bir araıi ilhak etme.tine mü 

13.50 Türk müziği 1 - Suzinak dersek mahvoldutumuz ıün 
peşrev 2 - Arif beyin Suzinak şır· nun içindir ki, harptan dehşet 
kı : (Beni bizar ederken) 3 - ~uıi· 
nak ıarkı : ( Görünce gerdanında ) dutumuz içindir ki, boyun 
4 - Ze~i Arifin Suzinak ., : (Sev. mek •Zmindeyiz. 
dim seveli) 5 - Şükrünün hünam Hitlcr bur.u görüyor, 
,, : (Ay öperken Suların) 6 - HDz· bunu mü'şahede e d 'J y o 
zam türkü .. : (Ata binesim geldi mursımayarak bir felaket 

14.20 - 14.30 KoDUflH (Kadın verecek midir? Hiç sanalın•"' 
Saati - Çocuk t~rbiyeaine dair) diye kadar lctn tiıi ancak 

ıs 30 Milli küme müsabakaları 
-19 Mayiı Stadından naklen) 1 dutu hususlarda harekete 

tir. Ve bütün şi.Jdetleri so 
17.10 Program. lılıkla heıap•anmıştır. Fakat 
17.35 Müzik (Pazar çayı} Pi. tarda duracak dftıldir. Ve 
18.15 Çocuk saat ayan Sulh, 0 " de harp olmayan 
18 45 Mü~ik ( Şen oda mnziti : k d 

Jbrahirn Özgür ve atq böcekleri. yette yaşama ta evam 1 
Sinirlerimizi kollayalım. 

19.15 Türk müıifi ( Fasıl heye· · 
ti) . 1 

20.00 Memleket saat ayarı, ajan.• 
ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Türk müziği 1 - Şehna'i~ 
puselik peşrevi 2 - Dedenin şehnH 1 

puselik bestesi 3 - Cavide Hayrının . j 
şehnazpuselik şarkısı : (Ateş fibi.) 

4 - Lcminin şebnazpuselik şerkı : ' 
Narı firkat şule paş) 5 Sedat Ôıtop. l 
ratın ,, ., ı Guş edip çatlamak.) 
6 - Reşat Erer : Keman l:.'.ksimi ' 
7 - Şehnaz puıelik farkı : (Yaadım ' 
deminden.) 8 - De.Wz.othmon şeh 

GALLUS INTRANSSI 

Üniversitede gen 
teşkilatı 

') / 
lstanbul : 13 (Husus• 

Tunus'a bir tecavüz yapılır da bu- )anmada geç kalmtştı. Fakat ıtır 
rada muvaffak olunamazsa, Suriye ıtır ve emin surette bu rıecikmeyi 
Filistin · Mısır bloku, maalesef mü· tektar kazandı. Şimdi atbaşı bera· 
dafaa noktasından zayıftır. 1 beriz; fakat hep böyle ilerlememiz 

mürekkep olarak teşelc.küJ eden ko· 
misyon şimdi elJc mcvcud .bulunan 
ipekli kadın çoraplarının standardı 
hakkındaki nizamnameyi, mütehas 
sasın raporunu ve bu mevzu üzerin 
de yapılmış tetkiklerin neticelerini 
gözden geçirerek müvaffak olabi· 
lecek bir standardizasyonun nasıl 
kabil olacatına dair bir proje hazır 
lanmıştir. bu proje iktisad vekaletine 
gönderilecektir. · 

Dünkü zelzele 

Bcsançon : 13 a. a. - Çarşam· 
1 

ba günü Po atarlier' de yere düşen 

Alman tayyaresi hakkmda )'İapılmlf 
olan tahkikat netiC'elİnde Hu tay· 
yarenin Mesaerscb 'Midt tipinde ilci 
motörlü bir avcı tayyaresi oldutu 
anlaşılmıştır. 4 mitralyöz, kırdmlf 
fot<>traf mak:neleri ve bir telıiz 
postası enkaz altından çıkarılmış· 

tır. 

1 naz puıelik : (Yolun bulmam.) 9 --- · 
Dedenin fehnazpuselik yürük srımai: ' 
{Bir dilberdir) 10 - Sedat Ôztopra· ' 

versitede bir tençlik teşkillf 
aıasına karar verilmiştir. bll 
ta butün üniv~riseteliler ıi 
di;, bu iş için hazırlanan 

me tastik edilmek üıare 

•kelim edilmiıtir. 

Şüphe yok ki, bu vaziyette Mı· Jiıım. 
sıra cenubi Afrikadan yardım yapı · 1 Müzakerelerde müttefikler veya 
lacaktır: Fakat bu taraftan yol çok ' tarafrarlaı kazanacatJz. Muhtemel 
uzundur. Bundan· başka cenubi Af 1 düşmanlar kabahat yaptıkça yarışı 
rikadan gelecek askerlerde talim 1 biz kazanacarız. 
ve ter.biye iyi detildir. Avustural· Fakat soaunda, her teJ bizim 
yadan gelecek y•rdımlard• bab kal•mız, diaip1iaimiı H bizim iradrıe 
ıetmek iltiyorum. ve if'>irlitilliz de lkarar kıleçalctar, 

Mürcfte : 13 (a a.) - Bugün u· 
at 7.20 raddelerinde gürültülü bir 
zelzele oldu. Zarar yoktur. 

Eter kendimizi lcoyu•ermezs~k, 
Raylı büyük !ı•relerini tahakkuk 
ettiremiyecelctir, 

-----------------------

l Sıhh .. lnl ••vecek•ln , v•· 
tan11t1 ••vecelieln , l•lnl 
•n.-....n, '8111.tl ••v•· 

1 cekeln. J • 
...... -

tın şehnaz puselik sa!l ::emaisi. · 
21.00 Neıeli pleklar -. P.' 

· 21.10 Milde (~iywseU Cümhur 
Bandosu - Şef : lhean Günçer) 
1 - Souu - M•rı 2 ~ Rameau - ' 
Tambourin 3 ·- Vincent Dhndy - 1 

wallenıtein'in ka"'f'• 4 - Warner -
Pariffal Prelüdü S - weber - Val
ıe devet. 

22.00 Anadolu Ajamı (Spor ser· 

1 
Genı; bir ba• anc•" 
omuzlar Uzerlnd ~ 

viıi.) ; 
22.10 Maızik (Cazbınd 
22.45-:ı~ Son ajan fal 

yarınki prognm. 
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Taymisgazetesi Türkiy~ 
hakkında neler yazıyo -? 

- Birim;i' sahifeden artan - Moder~ ftfr~rye bqı{ün' .&ulhun 
• - muhafaza ve idamesinde biİytit \fe 

Potemkin Ankarıdan Sofya ve son derece faydalı bir amildir. 
8ü"re e !eyıhıt etmitlir. Kendisinin Umumi Harpten evvel büyük · 
btlrada~i meğaisiniH ctahi TBtlciyenin devletlerin siyasi menfaatlerine alet 

Prağda hayat pahalılığı 
... gittikçe artıyor 

Prağ : l3 (Radyo) - Alman 
. ciddi tedbirlrre rağmen hayat pıt· 

.Mılılığı artmaktadır . Hemen bütün 
madd~(etlô fi~tları yüzde yüz art
mıştır . Almanyada yaptla!'J ınn'i 
sabunların bura piyasasından satı~ 

~ff.·a başlanmıştır. 

flie§aifıle rfü.ltevaii hUtutta 81ahk 61dtiİdarl içki . AYI '{paoın .. . barut .. 
ıc:.rmefo Blması muRtemcfdlr. Eirtıld fıçısı ;; tesmiye edilen Bal"anlar , 

Bir Çek şefi 
idam edildi 

)Belediye inti~ap en- · 
cümeni riyasetinden 

1 

. 1 - Belediye intihabma mayısın 
17 intl öarşamba günü sı-at [ 9 } Cla 
başlanacak ve intihap ayni gün saat 
18 de nihayet bulclcaktır. 

~ıf - intihap yalnız bir yerde 
yap)f ifcıı-tından ve sandık belediye 
altındaki meflf nloouna konulaca· 
ğından bütün müotehl~lerin 17 ma · 
vıs çarşamba günü reylerini verrıaek l 
üzere! intihap yerine gelmeleri ilin 
olunur. 10510 15-18 

iki .büyük devletin edllebilit~i: türkrye sa;esmde btııgun salfıa lıa· Prat: ·13 (Ra<ıyo) !,_ Alman 
müşterek d:p1omasii , , vöşmdş bühinmaktadtt. Balkan An· divam flarbi Çek ~ellerinden gaydar. ın 1 Adana Sulh birinci Hı&-

~vrüpanin cenubu $arkisindef{ı tan~~ mazideki. İratalarm foketrlilfüne 1 bit atkadeşm• idama mahküm.etmif ı kuk mahkemesin<len: 
~~~n;t' devlellerı'n .uj'ze;inde lötifia 1

1 
manı . olmuştur. • . 1 ve Prukllnı bugii'n fnfaz edilmiştir. ge T b G I • ı• h ~ I A · ) ~. 1 

1 

Beden er iyesi ene Direk· 
bırakıp aralarında tam bir ittihadın 1 's- eF.·Slo'vakyat i e rnavu"t Uxun l neral ğ•ydaya haf Y'e hareketini dii __ , 

b 
i • Pf 1 . ır· J rt-ktörlüjüoe İMUetle Başkanı Sey· 

nekadar kıymetli olacağını anlatmış j cebren işgali, u arer.:d erm •. ta7ı-. zeltmesi ve aksi h'alde tevkif cdi e ~ f 

Olacaktır. bettiği sevkulceyşi hakiki gayeler feoe.; hakkında tebliğat yapılmlştır t " sıabrk valisi Tevfık Hadi Bay 

1 
6 ' 1 ia~ tatl!l'fmdan g.,ki po!tabane civa-

'Balkan antantı Avrupaya d~_p'_ek 
1 

hakkında ngiltere ve Framada ol· ) - .. 1 d 1....J. · k d d :ı ı ıı1 varın a m'emurin ~cmtası müstcci . 
layıktır. Çünkü bu antant dünyanın ' duğu gibi Tür iye e e enuişe er . Almanya şimal mefflrek et 1 

·ı uyandırmıştır. Jfo sebeple fngiliz - • ' .• l'İ Abdunahman ve Tuhafiyeci OdJ.c.r 
bu kısmını birbirlcrile boğu~n mı · l le muzakerede afe-yMerinl'! açılan istihkak: davaa'.n-

k k Tiirk anlaşmasının akCli kolaylaşmış erı ··· "' lcllcrin milbarde meydanı İ en ye · Adana Birinci hukuk mahkemesinCle 

a' · d • ı k ti ·n ' · t f· \'e iki devlel h~rhangt bir "tectvüz 
L1l

1 
erıned 0

1
.st meme c erıh ıyı ep neticesinde Akdeniıde harp çıktığı Berlin - 13 Ôğrenildiğine göre 1

1 
yapılmııkta olan duruşmasında : 

ıçi atl•n ırı mış grupuna sa ne ya . . . . .. müddeialeyh Abdurrahmarrrn ika· zaman bi tbırine yard ım etmek hu Almaııyanın kendısıle ademı tecavuz 1 

inl w· f 1 k f l metgahıoın meçhul bulunCluğu ,.. 
'. l• • i-' . · ·L ~ f .ı.... iusutıda temamiy~e mutabık kalmış· misakları a detmderini tekli ve 
akat Bu garıstan dıger erme ı l ı • • . . .. b ) . . d mına yazılan davetiye zirine müba. 

d·ı h 1· d b' . ıardır . . ı... • 1 mev~ı~t ıyı munase et erı teyıt e en c .. ır tar"fısı ı:ıan verı"len mecruhattan 
mua 1 ve a ın en.ırıemnun ır mev- · k' J!' .• ·r ı k ı · h b' • v '" 

0 
v 

ki almadıkça BaUcınlarda istikrar 1 Bu kayit, anla,manın ımse.~e ı 9Aıml a m~lm ~k.et erıf,I ber. ; 
11 ının anlasıldığı cihetle müddeialeyh b 

. • • • •• • •• 
1 

' müteveccih olmadıgını açıkça gos· l manya ı e ı ı tara ı e~crrmarn~ 
ve bırlık ışı busbutun tamam anmış ler ı'mza etmek üzere halıhazırda durralirnana ilanen tebliğat ifasına 

B ık • termektedir . " ı hk k olmıyacaktır. Etc;r a a~, mcmle. .. , Berlin ile müzakere hılinde bulun· 1 ma emec~ a~ar verilmiı oldu~uıı-
ketleri daha mütekasif. bir cüzü tam TUrkl.ıenin terakklyatl kt d I dan mumaıleyhın mahkemenin mu· 

1 h . d . ' 1 ma a ır ar. il k b 1 d o ursa arı~ en nahoş hülul ve nil. Hatip bilahat~ TDrk iokılabm • 1 a. a .~un_ uğu 15- 6-939 taıi· 
fuzlara karşı daha ~irada muafiyet dan bahsederekı E!Jedi Şeç ı<emal .h ne musadıf perşembe ünü saat 
peyda etrıtiş alatak ve haricden ğe- 1 Aiatilrkilrı dehası sayesinde Türk ı .. . 8 de Adana Sulh Birinci Hukuk 
leceklerin cep besine karşı istiklilleri milletinin dünyayı ~ayt~He b-rakan · ı ·Bu gece nobetçı eczane 1 malikemesinde tiazır liulunması ve-
Hi dtüd.afaida müşkülita tesadüf et. '. terakki ve inkişaf hamlelerinde bü . Yeniotel civarında ya lıir vekil göndermesi ve alCsi 
ıHiyc~eklcrdi~. · . 1 Jurıdufutıu. Atatürkün ölümünden T:thıin eczahanedir takdirde hakkında gıyap kararı ve 

Ahiren Lon~rayı ziyart-t eden ' sonra, bazi mtih'itterde endişeterin rilec .. gi tebligat makamına kaim ol. 
Romanya~m ınuktedir Hariciye Na- '. baş gösterdiğini söylemiş ve dertıl~· , mak üzere ilan o!unur. 10612 
zan Gafenko Bulgaristan.ın Balkan 1 'tir ki : , ___ ._ _______ •----~------....;;;...;. __ ~-

______________________ , ______________________ mi!! 

'! r:... • 
sınemct-•J.· 

Bu Akaşam 

. ikinci Büyük Konser 
Bayan Mualla 

Ve arkadaşları Kemani Sadi, Piyanist Şefik 
tarafından en müntehap parçalarla süslenmiş 

Büyük Proğram 

2 Lira 
50 kuruş 

30 " 

Localar . 
Numaralı yerler 
Dübufiyc : -

Gişe her vakit açıktır. Mahdut kalan Loca ve Numaralı yerlerinizi 

temin için acele ediniz. 

Bugün Gündüz 2,30 Sinemada 
iki büyük Misilsiz Şaheser Birden 

1 _ . Nis Çiçekleri (ERNA SACK) 
2 Esirle~ uemisi (VARNER B_AKSTER) 

Asri 250 

10603 
------~___:.;;;.;.----~·--·----~~ 

' C. H. P. Seyhan llyönkurul Bqkanlığından; 
... .............. 

1 Ad _ Yeni istasyon arasında ve asfalt cadde üzerinde in. 

d
.-
1 

k anal Part'ı ve Halkevihinasının (9897) lira (80) kuruş ke· 
şa e ı me te o an . . "f b • 
'f b d ıı· d h' I~ harici sıvı işlen ve (4151) hra (26) kuruş keşı e-

şı e e ı a ı ı ve . . 
d il

. h k döceme ve linolyom ferşı ve (6559) lıra (51) kuruş 
e ı a şap par e y d.. · 1 · _ı. k ·ı · 

keşif bedeli: muhtelif karo müzayik şap ve_ oşeme ış erı aç~ e sı ımeye 

konulmuştur. · . . .. . 
2 _ Bu işlerin eksiltmesi ayrı ayrı 29 5· 939 tarıbıne musadıf pazar 

t · ·· - t ıc de Adanada C H. P. binasında teşekkül "edecek ko· 
esı &unu saa .1 

misyonda yapılacaktır. .. . . . 
3 _ isteklilerin bu işlere ait ~eşif evralclarmı gormek ıçın Pırtı Bat· 

kanlığın müracaat etmelidir. .. • 

4 _ 1 t kl'l · her i• içı'n ayn keıif tutarlarınm yuzde yedıl>U~k 
s e ı eun y • , • I . "k 'd ı 

A.ntan\mı girm~si11,in her , ~ok tadan 1 " - Hadiseler bu • endişelerin 
fay~alı olduğffQ11 takd~ ~tmrği bil· 1 yersiz olduğunu isbat etti . ...ıKemal 
m~tjr· '- ' J Atatürkün kurdotu bina o kadar 

BeynemUd iıler.~c. İstikrar, hüsni ıağlamdı ki, Büyük Şefin muktedir 
T ~N. SiN~M~.~IN_p~ i 

Bugün 1 

· b f d kk t teminat vermeleri ve bu ıt erı yapmıya ı b ır arı ' 
nlısd : ın ed~uv~ .her i• için ehliyet vesika11' almak üzere ikinci madde . 
o u15una aır yme ., . .. 
de . yazih günden 8 güA evvel müracaat ctmelerıılaıımd1r. .. .. 

10578 
niıet ve iyi komşuluk t:uaftan m~mle ' ve kıymetli halefi İsmet İnönü Ata 
~~llet ıra sanda şu günlerdtl bir tefri · 

1 
tilr kün baıladığı i,e .bili inkıta de

ke olmaaına mahal olmadıtı muhak 
1 

vama muvaffak olmuştur:. 2.30 Matinesinden 

5 - 9 - 1~ 

itibaren . J 

kıkhr.,. r • • 1 Bugün , Türkiye artık Şarkın 
fOl"MIY• tt.klmtd• mUhlm . .. Hasta adam " 1 değildir . n i 

lllr lltlnferan• ı Hatip, Türk inkılabının tahak· 
fürk - lngilız anlaşmıuı müna- kuk ettirdiği büyük neticeleri birer 

aebetilc, Jngil.terenin tamnmıf tahsi· [ birer zikrettikten son_ra. s.özlerine' 

HEYECANLI VE 
DOLU FiLMi 

flP ARMAK i·Zlll 
MÜrHIŞ EN 

MACERALARLA 
SENENiN EN 

HARKULADE · ı __ Y_e ... ni çık,.0 #ka;ıur. ve ~izam_ı_a_r __ 

t 

y@tlf'!ritden Sır Charles Tyre Lond· şu suretle devam ctmıştır . 
ra radyosunda dün akş.lm modern 1 " Atatürkle l~met ln~nünün 
furkiye Hakkında mahim bir konfo· askeri dehaları !ayesınde Tur k or· 
rans vernıiştir 1 r Jus~ biri?~i ~ınıf m~h.arip ve f ev. 

Sir Charles Tyre evvela Türk- kalade dısıplın sahıbı askerlerden I 

30 - Kısımlık Büyük Seryal Şaheser 
Hepsi Birden 

10612 
ı ·ı· I d L-h d k mürekkt-p ~uvvetli bir müdafaa 1 ngı ız an aımasın an lHI se ere ı. .. ---------·------------~~-...lı-
d · t' k' vasıtası olmuştur . Modern Turk 
emaş ır ı: • . . .. . 

1 
• Til k' · 'it d orifosunun teçhızat ve teslıhatı mu · 
- r ıye ıngı ere arasın a T • • T 

t b' I h I 1 t B 1 kemmeldir. Türk donanmasiyle hava esvıyecı ve ~ o 
aml " ab~ atıma .. as~ 0t.mu~ udr. Auk 1 kuvvetleri de şayanı dikkat surette rnacı 

an a,ıma ır ecavuz ne ıcesın e · . . 1 • • 

denizde harb çıktı~ı takdirde mute· terakkı ve ıni<ışaf etmış bdunuyor· alınacaktır 
kabil yardımı derpiş etmektedir. \ lar · 

S 
. .. 1932 de Milletler Cemiyetin~ 

011 s~nJer za ı fın Ja esasP.n Turk · . T" k" d · M'll ı C 
1 

. . · _ .. . ı gırcn ur ıye aıma ı et er e· 
- ngılız munasebatı fevkalade dos . t' kt 1 dk k lJ 

mıye ı pa ı ıu ıuna sa ı ~ ı ve 
tane bir mahiyet almıs bulunuyordu. B ğ 1 1 · ı H t . . o az ar mese esıy e a ay mes::· 

M. Anthony Eden, Harıcıye Ne· I .. M'll ti C · t" t · ı esım ı e er emıye ı vası ası y e 
ıaretine geldiği zaman irad ettiği h il t · t 'h d k b'" ··k b' .. 1 . a e meyı ercı e ere uyu ır 
nutkunda Turk- ngılız dostluğunun d" .. l"k .. t d' 
h 

. . . b .. . . b urust u gos er ı . ,. 
e emmıyt:lını te aruz ettırmış ve u H . t' d .1 ... k' · · atıp ne ıce e ur ıyenın sev-
dostluğun zmnedi!diğin:len çok da- kulceyşi ehemmiyetini izah ederek 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kıııkkaledeki fabrikalarımızda çalıştırılmak üzere iyi tesviyeci ve or· 
nac ı alınacaktır. isteklilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale Gt1ru 
Müdürlüğü ile Ankara, lzmir ve Z !ytinburnu Silah Fabrikalarımız Mci.' 
diirlüklerinden birine müracaatları.10591 7,10,12,15,17,22,25,26,29,31 ' 

w 

Hava taarruzlanQ~ ~rşı pasif korunma 
Niiampamesi 

2 
Karamunw No: 10680 

• • Dünden artan · 

. . ve müesseseler, kömür ve emsali maden ocaklar1n· 
1 karar verıleo fabrıkı 1 d lışan kadın ve askerlik mükelle • 
~ d • k d . akil vasıta arın a ça l a, ara ve enız n k k memur usta ve mütehassıs daimi ameleden 

fi~efi dışındı bulunan er e ' .... 1 1 • 
ı . k 1 aları lüzumlu goru en er, 

vazlf elerı başında 1 m 25 • c'ı madde~ini dehiştiren 27 54 sayılı 
C 76 it kanunun ın 15 

) 1 O numaradd .. a ki memuriyet' ve hizmetlerde bulunanlarla as· 
k 3 .. .. a esan e anunun uncu m f' t d hili memurların yerine alınacak olan şah11. 
kere celbedilen mükelle '!ef I ~ . deva'llı müddetince muvakkat veya da-
l •-~- · t ve vuı e crımn ar uu memurıye · .d ldu'"• vekiletlerce tecil olunurlar. . .. •1.. tl-ce ve aı o ... . 
ımı surette vı aye "'' .. .. CEZA 

ti olursa olsun pasif körunma teşkillerinde ken· 
ha derin ve sağlam olduğunu ehem· Türk _ logiliz anlaşmasının lngil 
rniyetle tebarüz ettirmişti. Bunun t d b" ··k b' · t a ere e uyu ır memnunıye uy n· 
başlıcı sebebi modern Türkiyenın d d ğ b"ld' m· t" Alsaray 

Bu akşam 

sinemasında 

M dd 63 - Ne ıture e 'd 1 L a c . . a1tll-ıl b'r mazerete müstem o mıyara~ yıpma· 
) Clil~rioe veri leh vaırfeyı mi 

1 
d 

1 
vazifesini ve koru mıkla mükellef oldu. • 

"f lmış 0 an ar ın 
yanlar ve vazı e a 'd ve tesisatı ihmal ve sui istimal edenler 

h
. . . .. . ır ı ını ı ır ış ır . 
ıç bir veçhı'e eskı o~manlı Turkı· 

}'csi:ıe henzemeyişidir. · ı 
Mo~ern Türkiye, eski Babıalinin 

lastikli ve düıüst ve realist bir siya· 
aet takib etmektedir. 

Modern Sürkiyenin harici siyase· 
ti aşa~ıdaki iki mühim esasa istinad 
etmektedir: 

1- Beynemilel taahhüdlere sa· 
dakat ve riayet, 

. . 2 - Cenubu şarki Avrupada 
ıstıkrarın muhafaza ve idamesi. 

1 

Madridde yapılacak 
1 

zafer bayramı yine geri 
kaldı 

Londra: 13 (Radyo) -Mad 
rdde yapılac ık zaf ~r geçit resmi ye 
niden tehir edilmiştir. bu merasimin 

25 mayisden evvel yapılmayaca ğı 
temin edilmt ktedir. 

f' Bu esaslrua şimdiye kadar har· 
'Yen riayet eden modern Türkiye k a>" • ;;al an antantı konseyi 
tJ tıı zamanda bütün komşularile dos 

uk ıuuahcdcleri akdetmiştir. Sov · 
~etlerle oldutu gibi, Balkanlardaki 

k oınıuları ve lran, Irak gibi şark 
d oın!'1ı•rile de a~rni~ecavüz ve 

1 ostıuk muahedeleri akdetmiş bu 
unlllılcta..:a , Ulf, 

Atina : 13 - Bükreşte topla 
nacak Balkan antantı konseyine iş · 
tiri~ "eJecek olan Yunan heyeti, 
bugüıı Romanyaya hareket etmiş · 

tir. 

Sinema kainatının göz kamaştıran kadını , Kasırganın unutulmu Yıldızı 

DOROTHY LAMOUR 
ı 

En son, en yeni ve en güzel eseri 

( MANUELtA) 
Fransızca sözlü aşk, hıs , güzelli:C şaheserinde pereslişkirlarına sinema 

mevsiminin en son ve en müstesna bedii ziyafetini çekecektir 
,J 

IL.t\VE OLARAK 
. iki kısım haberleri 

ı• 

1 

En yenı dünya 
. '" ıı 

DiKKAT: Sinema 8,45 de bıtlar. Localann cvvel<kn temini rica Olunur t 

Tel : 212 10617 ı 

a... ı:: k omasına aı eşyayı . l 1 
gu nava oru . d I ve gizli 'tutulması ıcab eden sır arı yayan ar, 

k den tahrı '> e en er . k k .. veya as r t biyesine ve toplantılarına ıştıra etmeme ıçın 
puif koru~ma ta ım ve Is~:, ve mübalegalı ha\:erler. yayanlar veya nakil 
halkı teşvılc ed.en~r, ası Kanun ve Nizamname hükümfcrini yapmayan · 
eClenlcr ve Paııııf orul nma Karşı Korunma Kanununun 13 ili 20 nci 
lar Hava Taaıruz arına "' 

' . .. görürler. 
maddelerıne gort ceza I 

TAZMNAT 

"'. _ Hava Taarruzlarına Karşı Korunma Kanununu~ 8 inci 
Madde 6~ . h korunma işleri için kendilerine mükeHefıyet tah • 

dd si mucıbince avı .. 1 f' le . . d ma e .. h ve yardımcı şahıslara, muke le ıyet rının evamı 
·ı edilen mute assıs · · ·ı· mı ,., daki esaslar dairesınde tazmınat verı ır. 

müddetince aşa.• . . . 
Hazarda ken~isine mükellefıyet tahmıl edılcn şahıslar: 

~) U umi muvazeneye dahil da.irelerden, mülhak bütçeli idarelerden, 
h , ... :Sreler ve Belediyelerdt'!n veya sermayesinin en aı yar1sı Devlete 
.~~;ı eık'ICüllerden ayrdmış oldut~· bkdir<lc mükellefiyetin devamı müdde· 
tince ~ezun sayılarak maaş ve ücretleri mensub oldukları daire ve mües· 

scselerce tam olarak verilir • 
lf) Resmi daire -ve riiüesltSelerdc vazifeıi olmayıp da hu1Usi bir it 

Ya~) 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

CiNSi 
KiLO 1FlATI 

Sahlan Mikdar En az En çok ' 

K. s. K. S. Kilo 
Koza 
Piyasa parlafl _• 35 -35,25 
Piyasa temizi • 30 

ı ·-
1 ~. .... r 

Klevland 39 1 •• . --- Y-A P A ~ 1 --- - - -

Beyaz 
1 1 l --Si~ah 

z i 

Ç· I ~ 1 T -
Yerli •Yemlik,. 

•Tohumluk,. • 4 • - HUBUBAT 
Bu~day Kıbns 1 -3.-62 ' --ı 

• Yerli ~ 

Merıtane -. 
Arpa 2,87 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 1 

1 

Susam 18 

UN 
Dört yıldız SaJib 1 : 

... üç " " :.Ö D Dört yıldız ıDotruluk ' , 
C'O 

~ ı::: üç = " • - c ..2 ...::: Simit il 
·- C'O ~ > Dört yıldız Cumhuriyet 1 

= N t> 
üç " .. il 

Simit " 
Liverpol Telıraflan .... Kambiyo ve Para 

13 I 5 I 1938 iş Baukasından ahnnnşbr. p,,.. SIUltİlll 

Hazır ·l-f 28 Lird 

ı--Rayişmark 
Vadeli 1. 90 - Frank ( Fransız ) -r35 -4-~ Vadeli il. Sterlin ( İngiliz ) -s 93 
Hind hazır -4 35 Dolar ( Amerika ) 126 65" 
Ne2ork 8 44 Frank ( İsviçre ) - -()() 00 

1 

. 
•I I 

4 25 
lira '~KODAK" 

Ne ucuz : Fakat ne kıymetli . ' 
.. ,.... bir hediye 

·~r.::,_. 
.. .ıı . ( ,ı. "~i>' 

"BRAUNI". 127 
.. Jl. 

Kl:19ük, ~ü_yük, herkesin makinesi 

Daima net ve parlak ,. 
J 

resim çeker, kullanışı 

kolay bir makine 

-4 >: 6 .6 ım. 

.. . .. . 

"KODAK VERiKROM" .2ao Film ile 

8 pozaan 8 güzel resim 

Bütün KODA K satıcılarından arayrnız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

Adana Belediye Riyasetinden: Antalya C. Müddei Umu· 
miliğinden : ' 

ı- ı· t · ~ Beltdiye kına;asıntfa bir ' sene znfmda kasaplar tarafından ke-

l 
ıilen koyı.tn~ ktçi ve·· J('uzutaıın siltıf at te!miyt tdilfn ciğer, ayak, kelle 

. ve 'işl<embelerin kasaplar nam ve' hesabına ve şartnamdine göre açak 

Seyhan Vilayetin . . 
1 - Bahçe lcaz:ı:rndı ~ 

lacak .kaymakam evi inşııb ~ 
lira (35) kuruş bedeli keşfi~ 
den açık eksiltmeye kon""' 

2 - Açık ekıiltme, 939 
Mayısımn (18) inci pcrıem~ 1 
saat (11,30) da vilayet dil 
cümeninde 'yapılacakbr. 

3 - Muvakkat teminat ~ 
(418) lira 68 kuruştur. j, 

4 - isteklilerinin, • ke~ 
proje vd şartnameyi ıör111ek 
her gün busuıi idareye tJC 

vaktinde da daimi encümeO'f. 
caatları ilin olunur. ıoS 

3-7-11-15 

Seyhan CumhuriyetJ Y 

deiumumiliğinden : ~u 

Adana ce1a evi mabk U 
mevkuflarmın bir senelik r m ri 
tiyacı eksiltmiye konulmuş~ 

1 - Çifti 960 gramlık ti 

dız undan imal edilecek e~ ın 

senelik ihtiyaç miktarı (1~ 
kilo olup muhammea bedeli r .Y 

liradır. • ta 
lı ki 

2 - Bu işe ait musadd• 8 
name ceza evi müdÜrfü.ıı.:;,,J'. ... ııa. 

rasız alınabilir. le 
3 - Kıt'i ihale 30-5 t 

_.. bi 
tarihine müsadif sah günil ,... 
de C, Müddeiuıı.umilitinde : 
naca1' koinis~on huıuri1e 
cakh~ m 

4 - Eksiltme kapalı ıJ n 

le olacaktır. J e 
le 

S - Muvakkat teminat v 
843 lira 7 5 kuruştur. d 

:• arthrmaya fcb1nuhiıuştur. ' q•l " ı . • ı : < •• 

---------------------·----~
1 

~· ~ J~ · M~~L~-~~~~ü0~fu~ı~ 
3 - lhaJui ~1.r.yısı~ 22. irci. P;ıart~~i gürü ~aat en l ı ~it Btfcdiye 

Antalya Ceza evinin bir settelik 
ihti1aca olan ( 85600 ) kilo: ikinci 
nevi ekmek kapah zarf 1:1suliyle ek· 
siltsıJeye konmuştur. lbaleei 30-5-
39 Sah günü saaf on · dörtte icra 
edileceğinden talip olanların vaktı 
muayyeninden evvel pey akçalariyle 
birlikte Cümburiyet Müddei Umu· 
militine müracaatları ilan olunur . 

6 - Eksiltmeye· girtcekrl 
vakkl\t teminaf vesikalarile. J1 g 

ahhitl;k evsafını hiiz olcfP 
teklif mektuplarına bıth~ 
ı~rtifi~alırla ispat etmeleri 
tır. f .,M 

7 - Taliplerin mektu~ 
hale ~ünü saat 10 a kadar 1 
dciull\umiliğint nıakbuı -~ 
verm-aleri liumdtr. 1 Vo"! 

'llaumann 
~ 

. . 

Sayan Bayın, 
Her aile yuvasınan muhtaç bulundutu dikiş- nakaş, örgü, çiçek 

ve daha bir çok yeni işleri öğrenmtk ister misiniz? 
Şirketimizin muktedir bir muallimesi idartsinde 24 Nisan 939 

tarihindtn itibaren 60 gün devam edecek olan Türkocağı mahallesinde 
37 numarala hanede açılacak meccani kursa makinamz olsun veyahut 
olmasın sırf kendi menfaatmız için, müessesemizin gösterdigi bu feda · 
karlıktan azami derecede istifade edebiltceğinizden yukarda bildirdi
timiz adrese teşrif ile kayd o]manazı saygılarımızla dileriz. 

' Naumann Makinaları Sataş Türk Limited Şirketi 
Adana Acentahj'ı Saath~ne karşısı No. ( 1 ) 

Ömer Başeğmez 

' .. • • 1 . ~ • .. ~ 

encümenin'de yapılacaktır. · 
:ı~ ; 4 ~ 'Şaitai~nı~~i Belrdiye )azı işini ~alrn İr. dı dir. f5ttyrnftr orada 
gör~bilitler: ı. • • r ,J ! r.' 

S -=·Taliple.tin 1hal~ 1gür1ü mÔi)yen 'uatte' trminatfarile birlikte Be. 
• lcdiye encümtnine ~müracaatları ilin olunur: · 10577 

• • ı ., l i .. 4-9 - 14-;- 19 

... Adana ·Belediye Riyasetinden: 
Yeni otel ve lokantası icrara veriliyor 

1 - Belediye emlakinden Y < ni otel ·· ve' lokantası 1 Haziran 939 
tarihinden 31 mayıs 942 tarihine kada.: üç stne müddetle ve açık ar - . 
hrma suretile kiray~ verilecektir. 

2 - ihalesi 18 Mayıs 939 Perşembe giinü saat 15 de Belediye da· 
imi encümen odasmda yapılacaktır. 

3 - Muhammen senelik bedel icar 2500 iki bin beş yüz lira olup 
üç sene iÇi~ muvakkat teminat 562 lira 50 kuruştur. 

4 - isteklilerin ihale güuünden evvel muvakkat teminatlarını yatırmak 
ve şartnameyi görmtk üzere Belediye hesap işJ~ri müdürlüğüne müra 
caatları ilao olunur. 10578 . '1-9 14-19 

38 TELEFON : 168 

------------------------------------------------..; 
Seyhan Orman çevirge Müdürlüğünden: 

Adet Cinsi beherinde takdir Tutar bedeli Mülahazat 
olunan muhammen 

Kıymeti 

Lira Kr. Lira Kr. 

500 Mazot 1 40 700 
Teneke Şel veya istandart 

markala 
2 3. F. gres varil 12 50 25 Tarsus, Merıin 

yağa veya Adına teslimi 
12 ekstra mobiloite 8 75 105 

Tentke S. B. markalı 

ince yat 

830 

Yukarıda adet ve cinsi yazıh mazot ve makine yağları 10- 5-939 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuşt~r. Eksiltme 
günü 25 -5~939 perşembe güt'IÜ saat 10 da Seyhan Orman çevirge 
müdüriyeti binasmdaki satınalma komisyonunda yapa_lıcağından talip
lerin O/o 7,5 itibarile 63 lira teminatı muvıkkıte makbuzlarının yevmi 
mezkurda ihaledtn l::ir saat evvel komisyona ibraz etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 11-14-17-20 J.0610 . -

-

1 

Şık ve zarif 
Göml ~k , pijama ve iç çamaşırları 

lıtanLuldan yeni getirttiğiın"iz eri şık ve güzrl kumaşlarla en zarif bir 
tarıda yaptığımız kadın ve erkek gömlek, pijama ve iç çamaşırlarınızı 
mutlaka Belediye karşısında Yeni Mağazada yaptırınız. 

~· -~Belediye karşısı Yeni 
w magaza 

10533 15 

Diş tabibi . 
Hüsnü, Re~it Soyk~n 
Geceleri de vaki olac~k muracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında · 

iOS-156 10116 Numara : 200 

10622 14-17 20-24 10-14-18-22 

Seyhan vilayeti daimi ,encümeninde 
• 

Hususi idareye ait aşatıda cinsleri yazılı mülklerden bir kış~ 
liler tarafından sürülen "peylt:r hattıliyıkı görü_lmemiş v.,e bazıları" 
tekli çakmamış olduğundan açık artırma müddeti 25 - mayıs 939 
şem'>e günü saat 10 na kadar uzatılmıştır. 

Sıra Dükkan Cin)i Mevkii Eski bedeli Teminat 
No· No: Lira K. Lira 

~ 

1 114 Dükkan hükümet 110 00 08 , 
CIVlfl 

2 122 " • " 
100 00 7 

3 41 " .. • 15 ()() l 
4 :i9 " • " 30 00 2 
s 121 Yağ cami 401 00 30 
6 118 • .. • 400 ()() 30 

f • ~ 1 

" 7 . 81 " " il 160 ()() 12 
8 11 Siptilli .. " 

36 . ()() 2 
9 28 • • .. 220 ()() 16 

lo 26 • • " 
311 oo · 23 ' 

11 213 ., Kapalı çarşı 24 32 2 
12 255 ,. saathane civarı 230 00 17 
13 15 hane karasoku " 84 ()() 6 
14 37 dükkan köşkerler 15 00 1 

çareı 

"' ıs 2111 mağaza yorgancılar 20· 00. 1 
16 39 dükkan kunduracalar 80 ()() · 

• 6 
17 72174 Arsa eski hamam 5 I {)() o· 

mahallesi 
18 3 dükkan bucak postane 33 84 2 

altında 
19 13 il il 36 00 2 

' . al 
Umumi n~şriyat : ıa 

Macid Gu' 
1 


