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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BILCIN 
B~uhnnir ve umum! neşriyat mUdUıil: 
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HAKKI OCAKOcLU 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M.UDDEI1 Türkiye için ~ç fıçirı 
Senelik............ 1400 2900 
Aha o~ ••••••••••••••• 75' 1650 

Günü geçm~ nüıhalar (25) kuruştur. t:: T E L E F O N : 2697 

il 

Ims6k Gün doğumu ôğle ikindi Ak§am 
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S, D, 
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·-----' ilin münderecatmdan gazetemiz meıuliyet kabul etmez. Cümhuriyefüı "e Cümhuriyet esm.ni" bekçüi, tabahları ~.,. tivc-C gs.ıdHir 

Bek-lene mua 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

Bu tarihi vesika tecavüze karşı koymak için Türkiyeye 
Fransa ve Birleşik Krallığa, lüzum hasıl olursa, karşılıklı 

bir yardım ve müzaharet temin eylemektedir 
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Fransa ile ilk anlaşmanın imza merasimine ait tarihi bir resim 

Akisler çok muhteşemdir 
lngiliz ve Fransız matbuatı hayran

lıklarını izhar ediyorlar 
lhtikôrla 
Mücadele 

---1:?---
D aha esaslı bir 
teşkilata muhtaçtır •• 

-*--
HAKKI OCAKOCLU 

iki aya yakın bir müddettenberi İç ve 
dl$ piyasalarda, yapılan muamelelerde 
e-örülen gayri tabiiliklere karşı, hükümet
çe ciddi tedbirler alınmak yolunda bazı 
hazırlıklar müşahede edilmektedir. 

1914 umumi harbmın acı tecrübesi, 
Avrupada harp patlar patlamaz bir çok 
kimseleri tela, ve endişeye düşürmüş, 
hir çok tüccarlar da yeni harp zengini 
olmak sevdasına kapılmıtlardır. 

Pnris 19 (A.A) - Royter ajansı bil
diriyor: 

Türk siyasetinin Moskova veçhesiyle 
garp devletleri veçhesini telif etmenin 
kolay göründüğü yarı resmi mehafilde 
tebarüz ettirilriıektedir. Bunun kolaylığı 
garp devletleri veçhesinin yalnız yakın 
şark ve Balkanlar meselesiyle münase
bcttar olmasındandır. Fakat anlaşılıyor 
ki Ruslar birdenbire üçüncü bir devle
tin müdahalesi üzerine Türk - Sovyet 
münnsebetleri hududunu aşan teklifler 
dermeyan etmişlerdir. Von Ribbentrop 
Moskovada bulunduğu sırada Balkan 
meselelerinin ha!ledilmemesinden dola 
yıdır ki o zamandanberi bu meselelere 
mUdııhale etmektedir. 

Londra 19 (A.A) - Royter bildiri
yor: 

Tilrk - Sovyet müzakerelerinin inkı
taı sebebi malOmdur. Yeni Sovyet tek
lifleri Türkiyenin Ingiltere ve Fransa 
ile girişmiş olduğu taahhütlerin tamami
le terki değilse de bunların geniş bir 
nisbet dahilinde tadilini tazammun edi
yordu. Türkler şayanı takdir bir dürlis
ti ile geçen Mayısta Sovyetlerin de nuı
lUınatı dahilinde tevessül ettikleri siya· 
seti terketmekten imtina etmişlerdir. 
Bu yeni tekliflerin teferruatı malüm de
ğildir. Fakat bunlann Almanlarla son 
yaptıkları anlaşmaya istinad ettiği zan
nediliyor. 

Faris 19 (A.A) - Havas ajtmsı bildi
riyor: 

Bu sabahki gazete tefsirleri Paris mat
buatı dün gündüz ve gece düşmanın 
Fransız mukavemetinin sağlamlığı kar
şısında çok sakin göründüğünü kaydet
tikten sonra bilhassa Kalininin Ruzvelte 
vcrdfği cevaptan sonra ehemmiyeti ar
tan Stokholm konferansı ile, meşgul ol
maktadır. 

Epok gazetesinde Kerilis, Sovyet Rus
ya reisinin birleşik Amerika reisine yaz-

. - so~u' ÜNCÜ SAHİFEDE -

• • ___ e asım 
• • 

J!arıcıye Veka et~nde çok samimi 
içinde · cereyan etti b·r av 

Muahedenin · büyük ehenımiyetini 
tebarüz ~ttiren kısa nutuklar söylendi 

a e e 5 se 
Başvekilimiz 

el •• 
Bu muahede mucibince Tür ki ye tarafından alınmış olan teohhütle~ 

bu memleketin Sovyetlerle müsellah bir ihtilafa Sürüklenmesin~ 

intaç ve ya mucip olacak bir harekete onu icbar edemi yecekti 
ANKARA, 19 (A.A) - Bugün saat ne kadehlerini kaldırmışlardır. Merasim ni ve tec8\'Üze mukavemet için yek 

18.30 da hariciye vekaletinde Başvekil çok samimi bir hava içinde nihayete er- ğerinc karşıhkh yardım temin eykme. 
ve hariciye vekaleti vekili Dr. Refik miştir. . . anu ettiklerinden, 
Saydrun He Fransız büyük elçi<>i B. Re- MU.AlttDENIN METNi l\lurahlıas olarak. 
ne Mao;sigli ve Büyük Britanya büyük Al'\'KARA, 19 (A.A) ·- Türkiye ciim- Fransa Rcisicümhuru : 
elçisi Sir Hüghes Knatehbull Bugencen lıuriycti, Büyük Britanya krallığı ve Biiyük elçi ve fevkalade 
iıç memleket arasında tecavüze mulcave- l<"ransa cümhuriyeti arasında bu akşam Lcgion d'honneur nişanının co 
met i~in, milli emniyetlerinin menfaati imzalanan muahede metni aşağıdadır ; dcur rütbesini hlıiz B. Rene ~fassigli'yi 
iktizası miitekabil mahiyette bir mualıc- M U A H E D E Majeste Büy_µk Britanya, lrlanda " 
deyi imzalaRUŞ"lardır.. Merasime başve- Tıirldye rclsicUmhuru, Fransa :reisi- denizler a m lngiliz krnlı, Hindi 
kil Dr. Refik Saydam riyaset etmi tir.. cümhuru ve Majeste Büyük Britanya, ~mparato~ (l~üyük B,.rH~~ya ve Şimn 
Başvekilin sağında Fransız büyük elçi- irJandn ve denizler aşın İngiliz ülkeleri lrl~d~. BırJ~ık krnllı~ ;ıç.m): . 
si, solunda İngiltere büyük elçisi yer krab, Hindistan imparatoru (Büyük Bri- Buyük clçı n fevkalade murahhas SJ 

alınış bulunuyordu. Fransız büyük elç.i- tanya \'e şimali Irlanda Birleşik krallığı Hughcs l\lontgomery Knatclıbu D • Hn 
sinin yanında Fransruun Şark ordulaı\ i~in).. gec~~n,. K. C: ~ı:. G.'yi, 
komutanı orgeneral Veygand ve onun Milli emniyetlerinin menfaati ikfüa~ı Turkiye retsı~umh~~ru : 
yanında İngiltercnin şark ordusu komu- mütekabil mahiyette bir muahede akdi- - SONU 3 ÖNCU SAHİFEDE -
tanı orgeneral V uvcl oturmuştu.. İngil-

tere bü~·ük elçisinin yanında Mareşal B k · ı · e e 
l~evzi Çakmak \'C onun yanında da oı:,. aşve 1 ımı zın 
!:~fı~:ı ~~r::";,a~~:!~aJ~~i!1~1 ~~: 
l'eteri Numan l\fcnemencioğlu bulunu-
yordu .• 

Büyiik salonda ayrıca hariciye yük
sek memurlan, İngiliz ve Fransız büyük 
elçilikleri erknnı, İngiliz ve Fransız ge
nerallerinin maiyetlerindeki subaylar; 
Türk subayları ve Türk, Fransız ve İn
giliz gazetecileri v::ırdı. Muahedenin im
zasını müteakip Başvekil Dr. Refik Say
dam ve Fransız - İngiliz büyük elçileri 
imzalanan muahedenin büyük eh~mmi
yetini tebarüz ettiren kısa nutuklar söy
lemişler '\'e üç devlet arasındaki samimi 
isbirliğinin istihdaf ettiği sulhun şerefi· 

imzayı müteakip irad 
bir hitabe ettikleri 

Ankara 19 (A.A) - Başvekil ve ha
riciye vekaleti vekili Dr. Refik Saydam 
muahedenin imzasını müteakip aşağıda
ki hitabede bulunmll§tur: 

1914 Ün şartlan ile bugünün ,artian 
arasında çok mühim farklar vardır. Bu 
f arldan nazara almadan aapdan yanlış 
yolun zararları maalesef ballmnız aley
hine netice vennektedir. 

Her feyden evvel dilşünmek lizundır 
ki 1914 Türkiycsi abloka altında idi. Da
hili sanayiden mahrumdu. Ekmeğini de 
hariçten tedarik eyliyordu. 

Türkiyenin son Sovyet tekliflerini 
reddetmesini bu sabahki gazeteler gayet 
eyi karşılamakta ve bunu Türkiyenin 
lngilterc ve Fransaya karşı dürüstisinin 
bir ifadesi ve eyi niyetinin ve enternas
yonal taahhütlere sadakatin bir nümu
nesi olarak kaydetmektedirler. Gazete
ler Türkiyenin Ingiltere ve Fransaya 
olan dostluğunun Sovyetlerle olan dost
luğuna engel teşkil cderniyeceğini ehem
miyetle kaydediyorlar. 

Times gaz.etesinin diplomatik muha
bir1 diyor ki: Si frid su altında 

•• urürJıiye, Fransa v 
Büyiilı Britanya arasın 
da mevcut göriiş ve me 
faat birliğini göstere 
bu mühim vesilıayı im· 
za eımeJıle f evJıaJcid 
bahtiyarım •• 

cMcsai arkadaşım ve dostum Sarnçoğ
lunun uzun süren gaybubeti, bu vesika
da onun imzası yerine benim imzamın 
bulunmnsını intaç etmiştir. Bundan bü
yük bir şeref duyuyorum. 

Bugün İse dış piyasalarla temasımız 
serbesttir. Dahili sanavümiz ihmal edil
miyecek bir kudrettedir. Toprak mak
ıullerimiz dahili istihlakitm çok üstün
dedir. Zahire ihraç edecek mevkide bu
lunuyoruz. 

Gerçi harbın ilk pylannm doğurması 

---•---
Siyasi mahfelleri 

---·---
pek tabii bulunan zaruri kararsızlıklar Saracoğlu • GafenJıo 
arasında ihraç maddelerimiz bir dü,kün
lüie maruz kalmıştır. Fakat önümüzdeki mülalıatının Gafenlıo 
aylar bizim İçin çok ümitlidir. ihracata Köse ivanof mülalıa· 
devam edebilmek ithalat kudretini art- tınd 1 

Fransızlar Alman topra
ğında harp ediyorlar .. 

hracak vasıtalann baımda gelir. Madam- an sonra yapı a• Paris, 19 (Ö.R) •• 72 sa• 
ki ihraç yapabiliyoruz. ithalatta da müş- cağını sö~lüyorıar. atten beri devam eden 
külata uğnunıyacağız demektir. Bükreş, 19 (A.A) - Siyasi ve dip- l!.UVVetli yag~ mur 5·g~rid 

Memleket dahilindeki bütün madde- lomatik mnhafildi? Türklerin ulvi 11' 
1 ıı; 

Jerin stoklan şimdilik kafi derecede mev- siilnıncti ciimlcsi sık sık isitilmektc hattının ile!L4İ Kazamat• 
cuttur. Buna rağmen bütün ithalat e~ya- \'e bu nınlıfiller Tiirklcrin bütiin gün larmı dOJ rmuıtur. 
aının kıymetleri yükscltilm~tir. Ei?er bu konuşup dinlemesini ve sonunda sa- Ot ft 1 a.. lal'I 
yükseliş yeni siparişlerin y\iksek fiatlerle dece hnyır demesini bildiklerini söy- OrOl!m ar, ı.ı,pUft 
mübayaasmdan veya yeni ithal yapıJabil- leınektcdirler. boşa tnıağa çabşıyor. 
mek imkanJannın münselip olm::.sından Saracoğlu • Gafcnko mülakatının Londra, 19 (Ö.R) - Salahiyettar as-
doğmuş bulunsa, bu gayri tabii vaziyetin tehir edilmesi gnyet tabii telakki keri mahfiller Fransız ileri müfrezeleri· 
manasını anlamak kolaylaşırdı. Hatta o)unmakfodar. Fakat yakında bir nin Alınnn toprağından kfımilen çekil-
yeni siparişler yeni (i .. tlerJc gelmiş ve Pİ· miilaknhn vukubulması ve bunn Ga- dikleri hakkında Alınan tebliğlerindeki 
yasaya nrzedilm~ bulunsa vaziyeti gayet fcnko ile Bulgaristanın antanta iş- iddiaları tekzip etmektedir. Almanla-
tabii ve haklı gönnek İcap ederdi. tiraki kendisi i~in faydalı olacağı rm Sarbruk ve Sar Lui Sarlin şehirleri 

Fakat ortada böyle bir vaziyet yoktur. miitalfmsmdadırlar. hUlu Fransız topçusunun şiddetli ateşi 
Telaş ve heyecanın, fazla kazanç hırsı- Şimdb·e kadar Bulgaristanı Balkan altmcladır. 
nan doğurduğu gayri meşru bir ticaret antantına iştirak ettirmek üzere ya- Paris, 19 (Ö.R) _ Havanın çok fenn 
vardır. pılan teşebbüsler akim kalmış '\"\ olmasına rağmen cephede bazı tashihler 

Küçük ve canh hir miaali burada kay- akamet Rulgaristanın Romanyaya yapmağa muvaffak olduk.. Düşman Sar· 
dedelim: lmrşı olan arazi taleplerinden müte· brukun cenubunda ,faaliyette bulunmuş-

Cuval, ihracatımızla fdu alakası olan vcllit bulunmuştu. Bulgaristanın Af- lur .. Ren cephesinde hiç bir faaliyet 
bir maddedir. Hatta lıiikümet ucuza sa- manyamıı veya Sovyct Rus:ra yardı- yoktur. Devam eden yağmurlardan Ren 
blmnsını teminen bunları muvakkat ka- nıı ile bu isteklerinden bazılarını el- çok kabarmıştır. Slgfrid hattının bazı 
bul usulüne tabi tutmekta, gümrük res- de edcbiJc<'cği, fakat bunu istikfiili -tlSlmlnrı su altındadır. 

( 

Ancak bu eser.in hakiki amiller.inJ 
tebcil etmek ve bu rnünasebcUe hariciye 
vekilimin adını siz bay büyük clçilC?rir. 
r.dlariyle birlikte. müşterek mesainiz 
için hakiki bir şükrnn duygusu içinde 
anmak hususundaki vazifemi unutmıyo· 
rum.> 

F ANSIZ SEFiRiNiN NUTKU 
Fransız. elçisi B. Rene Massigli şu nut

ku söylemiştir: 
Inµ.a edilen anln:şmalnrm şumulünü o 

kadnr mükemmel ifadelerle tarif ettiniz 
)ti hakikatte buna .ilave caecek hiç bir 
5eyimiz yoktur. lngiliz - Fransız - Türk 
muahedesi hüsnüniyet, mantık ve diı-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

~-------~--

Bulgar 
Başvekili dün 
istifasını verdi 

---0---

Londra, 19 (Ö.R) - Bulgar kabt
ncsi istifa etmiştir. Kral yeni kabi
neyi teşkil \'azlfesini yine Köse İva
nofa vermiştir. Mumaileyh Sobr.uı-

1 
yodan vasi salahiyetler alabilecek 
yeni bir hilkümet teşkil edecektir. - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - bahasına yapmış olacağı söyicıırnek- Cephede vaziyet, umumiyeti itibari-
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ERLERi 
Dikili Kızılay haftası . bugün 

lhtikarla 
Mücadele 

----tr·---
Daha esaslı bir 
teşkilmta muhtaçtır .. 
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Beni Jsrail 
hükümdar 

Mısıra dönerken zalim 
Bark Karşılarına çıktı 

Hareketi !;;-rapora törenle başlıyor 
Vilayete verildi - BAŞTARAn ı met smtıEoE _ 

Jeolog- B. Şevket Ahmet dün sabah cu··mhUfJ•'1et meydanında Saat On minden istisna eylemeL.tedir. 

~uşi, fclıirde toplanan ganimet mal
ların hepsini şehir meydanına yığdırdı. 
Bunlan yaktırmak istedi. Fakat mallar 
bir türlü a~ almadı O zaman gizlenm" 
bir ganimet qyuı olduğunu anladılar. 
Nihayet Aczan adında birinin bir kat el
bise alanı1c sakladı~ anla~ıldL Bu elbise 
~e getirilince yığılan mallar ateı aldı. 
Bu meydana Acza meydanı adı verildi. 
HAii orada ba adı taşıyan ibir köy mev-

Dikiliden İzmire avdet etm;., ve hazırla- J Hükümetin hassasiyet gösterdiği ha 

dığı raporunu vilayet ma~na vermiş- a lt1 da hı· r ge çı· t . p ı c kt r mevzu üzerindeki fiat yüksdisleri. aldır. 
- ~izi M?ı~a da götür. tir. B. Şevket Ahmet, dün kendisini zi- a f CS m 1 Y 3 l a a J ve havsalanın kabul edemiJeceği bir 
Dcdıler. Kalıp Mısır yolunu tuttu. yaret eden bir muharririmize şunları hadde varm1'hr. 

. Yollan üzerine bir şe.hir çıktı. B. u şe.- •nylemic:tir .. K ıla Evvelce yirmi alh kul'Ufa satılım ÇU• 
"" -s ız y cemiyeti tarafından her sene gün saat 16 da Cümhuriyet meydanında 

hı_r .t.amamen putperesttı. Cok zalım bır _ Muhtasar raporumu vı·ıaAyet ınaka- t k I K l h f 1 k afınd b vallaı- baPrı zoThıkla 40 - 45 kurup. te-e rar anan ızı ay a tası bugün baş- Kızılay genç i teşkilatı tar an ir 
1-ı?kumcları vardL Adına (Bark) derler- mına tevdi eyledim. Raporda zelzelenin lamı!ı bulunmaktadır. Haftanın son gü- geçkl resml yapılacaktır. darik edilehilmektedir. 
dL . • . ı;ebepleri anlat.ıhnış ve Dikilinin yeni- nü ön"u"m"-..:ıekı· Perşembe gun·· u'"dur·· . ÇUYal Eet:irmek 1mkinı kalma""' mı-

B k ı k d b 1 h ık 1U.A.1 Gençlik kolları halkevi bahçesi. Bas- d ? Bö" ı b' d L_L. d 
ar • ys mz en ınf" ta ı o an a ı cien kurulması hakkında mütalaamız bil- Türk cemiyeti için çalışan ve cemiye- mahane ve Alsancak istasyonlarından ır Ye D" ~Y e mevzuu vıınıs e· 

değil, civar şehirler halkını ve nice hü- dirilmiştir. tin yaralarını gücünün fevkinde bir iildir. Hatta lzmir gümrüğünde henüz 
._.. _ı __ l ı - ı_ ı. 'dd ti" ., 1 d hareketle Cümhuriyet meydanına gele- "thal dilm • .. b" ı al 
ııc;umaar n zumu, ~anrı: ~· e ~~ yı - Mufa~l raporwnu, bağlı bulun u- enerji ile sannağa savaşan bu güzide ceklenlir. ' e eltll$ yuz m erce çuv mev-
drrmıştı: Bu me~un h~ıfın kndı ıcadı ğum vekAlcte nrzedcceğim.. cemiyetimiz için bugün aza kaydına de- cuttur. 

cultut'. çok garıp ve garıp oldugu kadar da vah- Heyet bu sabah Ankaraya dönmekte- vam olunacaktır. Merasime saat 16 da bandonun çala- Bu cuvaJlann mübayaa Eiatleri elli do-
Bdka odırinin böy)ece itgalinden aonra ~i bir zulüm usulü vardı. F.le geçird~ dir. Seçilen gençlik kolları onar '(,..:~nik cağı istiklal marşiyle başlanacak ve nu- kuz '!ilindir. Geçealerdc çuvalcılardal' 

Bea:i .araiJ hallr:a bir müddet iatirahat et- hükümdarların ellerinin ıinirlerini kesti- ~ tuklar söylenecektir. Geçid resmi pek biri, i>u çuvaftann bir kısmını bir ihracat 
b _L:_..:ı_ -•- gruplar halinde dolaşarak ha kaydede- ı k 1 akt b1« Ele geçirdikleri u üç ~uc:; ziraat Tir ve onları günler-::e bir yere kapıvarak ceklerdir. para o ac ır. evimize yebnİş ~1inden devretmek iste-

ve .an.atla mefl"Ul oldular. Kendilerini aç ve su~uz brrakırdı. Sonnı. mükellef bir Anason rckoltesı· Haftanın devamınca muallimler sınıf- -.:...: •. fL--"'- ba fiati __ ,_ . ..::t--1- bul-inl Cemiyet, Cümhuriyetin on altı yılın- ~_.. .... ~ ~ ,.__.... 
biraz topladdar. Y~ sözlerini d" i- masanın ba'!ına geçerek kendi yemek ver- da cemiyetin çal~larını tebarüz etti- larda Kızılay mevzuu hakkında konfe- muş, bilabara almaia riza göstennis, la· 
yorlar. Masanın tcriat bnun1anna UJ'• ken onları k.ar ısına dizerdi. Zavallılar Hakkında İnhisarlar ren bir beyanname hazırlamıştır. Bu be- rans1ar vererek ve talebeyi cemiyete kin Lu defa çavıllliırm bnbmuı doksan 
gun hareket ediyorlardı. Fakat onlar da açlıktan kıvranırlarken o karnını doyu- umum -u··d.:ı.-n•un·· yannamcler bugünden itibaren halka aza olmağa davet edecektir. Aynı mev- filine aatddtimı ~. 
i--n Ye rahat buldukça azmak babala- rur ve 'lonra önlerine birer lokma tltardı. au ll&"'MAA Gii.....;ööe .. -ı.....:.. b"ll' --'- ıf'!_.L!__..le .. ~ -.T- tevzi edilecektir. zu üzerine bir de yazı müsabakası yapı- --- .,.,...... 111&1111 nmma .. ..-
r1- -'an miru !kalm•ıı bir huy b.alinde idi. Ellerinin sinirleri kesilmi" olan bu bed- bır· ı·zahı :u-_.e._ la riil- bu bir~- -'- fiat L....__ -:... 

DO .., ••• na.u.anın başlaması münasebetiyle bu- caldır. ...... - .J'-'" nınuDllJ-~ 
içlerinde yine doğru yoldan ynlıp puta bahtlar bu bir lokmayı almak ic;in yüzü· İnhisarlar umum miidüTlüğünden bil- nasını lam .izah edebe1ir? Buna ibtSit 
tapan ndıur etmeie baıladL Bunlann koyun yere kapanırlar Te sürüne sürüne dU:iü,.or : K • ı k T denilınene ilatikinn llC8ha minua ne 
tedricen miktarlan artıyordu. lokmanın yanına lcadar gelirler, lokmayı Bu sene anason rekoltesinin noksan U türpar ta ak s o1ar? 

Ycql, kumi aruında olan bu dalaleti ağızlan ile almağa uğra!ŞıTlardı. olduğuna ve gümrük resminin on kuru- a lbtikida miir.tele bı • ,. .. .. 
ıcBeyti Mukaddes> ciYUDlda bulunan Kalip Mı,.,ra döflt"rken önüne işte bu şa tenzil edildiğine dair gazetelerde çı- C J ziiDılea lııa ı-. yiilod'e'&ri pıld.. ' 
'(Ani) adında bir tehriR putperest ve zalim hükümdar Bark çıktı. Kısa bir kan haberler, alakadarlar nezdinde yan- ere yan eaen ~-- iç.in de tiiı:cadaım bir lmnn Yol L-• 4". 

sefih olan lulllundan sinyet ettiğini gÖT- cenkten sonra Beni lsrail galip geldiler. lış tefsire sebebiyet vermiş olduğundan elim ka:za Pirim oe bedelleri ta zoıMc ~trdider. 
Üii. Derhal kuvvet topladı ve bu şehir Kalip. onun yapbğı zulmün aynini on11 vaziyetin ·izahına lüzum görülmüştür. Me.mt nmlllln RDCirleme ..alile bir-
üzerine yürüdü. Bu şehrin hükiimdannı tatbik etti. Iki elinin baş parmaklarını Anason rekoltesinin azlığı geçen se- 559 numarab OtOtnObill k Jı VerifecekfiT birleriae deTir etmekte. laer dnircle fa. 
öldürdüler. Şehri zaptettiler ve tarihin ve sinirlerini kestirdi. Şehrin ortasınd,. neye ait bir hAcliscdir. Rekolte noksanı- idare eden B. Mejaclm ya ın a taraya yüzde GB, oa -. zam yapdmak. 
kaydına göre burad.n en az yüz bin ki- ve önüne ekmek doğramak suretile kö- n! itmam edebilmek için, geçen sene tat- b- t tak • • k.. Takas Limitet şirketinin İzmir şubesi tadır. Damtdda döviilüklii yapmlaa 1-
ıiyi kılınçtan geçirdiler. pek gibi yerlerde süründürdü. bile edilmiş olan karar, bu devrede Bü- ır sun U Sll'I YO yam günlerde faaliyete geçecektir. maameleler dört ddr.n ~ filltls 

Burası çok münbit Te maluuldar bir Beni ı~aa nihayet Mısıra Şleldiler. le-- yük Millet Meclisinde tasdik edilmiştir.. Dünkü sayımızda üzülerek haber ver- ~irket müdüril. hazırlıklarla meşguldür .• yüzde albmt yiilud•nit l,.dı+ım•l.twıllr. 
,-erdi. Etrafı ateJ'Ta ağaçlan, bahçelerle }erin.den pek çoğu Kudüst.e, Şamda kal- Gazetelerin rekolte noksanlığını bu se- diğimjz Kültürpark.taki otomobil - Mo- ._ Takas mevzuu hakkında, tüccarlara Bu ve bmıa bemer mi-Der pek eok
çevrilmişti. mışlardı. Bugün oralarda meskOn olan neye ait gibi göstermeleri yolundaki zu- tosiklet kazası tahkikatına dün adliyede ferahlık verecek mühim kararlar alm- tar. Topnlk meh...aı..ri miisteaııa l.anm 

Beni lsrail burayı ele geçirdiğine mem- Beni lsrail i"te onların nesilleridir. hulü de bundan ileri gelmektedir. devam edilmiştir. Bu hadise, mefhud dığı haber verilmektedir. Takas Limitet memleket ~ bütün maddelerin filııl-
nun oldu. Yuşa baktı ki bu halka yeni Din tarihleri, Kalip"in Mısırda vefat Yeni sene rekoltesi ihtiyacı karşılıya- cürümler çerçivesinden çıkarak umumi şirketi, muhtelif memleketlere takas yo- leri yübd uiftir. Ba yiikseli:P kowisyon-
%aferler ve yeni nimetler temini suretile ettiğini ve onun yerine Beni lıırail için- cak bir mikdarda olduğundan hariçten hükümler dairesinde takip olunacaktır. lu ile yapılan ihracatın bedellerini ve lardan ~ ~ da ~d.--
onları hak ve halik yolunda tutabiliyor, den ve Yakup evlatlarından Zülkefil'in anason celbi kat'iyyen düşünülmemiştir. iki kişinin ölümile neticelenen bu mü- primlerini pek yakında ödemeğe başlı- lar bulmakta zorluk çekmemektcdırler. 
bu sefer onlara «Mağrip> tarafında yeni peygamber olduğunu yazarlar. -- essif kazayı, elim bir tesadüf hazırla- yacaktır. Diğer taraftan takaslı memJe- Cok kısa zaman içinde bütün maddeler-
lstı1a hedeReri gösterdi. Buralarda da Mug pe~mberin IOO devirlerinde zır· aat mu··cadele mıştır. 559 sayılı hususi otomobil, tur ketlerden vaki olacak ithalatı kolaylaş- de görülen fial yükseli,leri eğer esaslı 
muzaffer oldular. Her zaptettilderi .şe- ve Yu~a ile Kalip zamanlarında Beni Is- volunda gezinti yaptığı sırada motosik- bracak bazı mühim tedbirler de alınırur tedbirler almmusa hayat bala•lıbiı cit-
bidere Beni 1.rail kabileleri arasından raiJ balkı Kudüste patpercstlerle harbe- enstitüsü takviye let tamircisi Hasan ve Cevdetin bindik- tır .. Bu hususta yakında İzm1re talimat tikçe wtacak ve ba TaDyelİ ÖDlemek 
~:inin re.isini cBey> olarak nasbediyoT- derlerken İran diyarında da Menuvçehre ediliyor- leri motosiklet karşısına çıkmışbr. verilecektir. zorlaşacaktır. 

- hik.im.di. Ve Menuçehrenin Efruyap ile On be~ gündür müessesenin takviyesi 559 numaralı makine ile 104 numaralı -*- Bize öyle geliyor ki bugÜn hükümetin 
Nihayet Yuşl peygamber de Samda harbı vukuhuluyordu. Iran tahbnda Key- i}ieri için Ankarada bulunmakta olan motosiklet virajda ka"ılaştıklan zaman en mühim vaaifesi memlekette gayri ta· 

ecel yastığına bat'ını koydu. Peygamber- kubad'in hükümdar olması da Beni la- ı..~- t ··ı-L--- tit"" ""du"'ru" arada ancak kırk metrelik bir mesafe Bn. Sarı· na bii bayat babalılığı doğwan amillerle 
l.w. • · kiz yıl su""rmu-"tu- Dunun yedi ~~ra ınu ~ısı ve ens u mu dı G ed 559 N h "dd• b' ücad. 1 • • _,_&.!_ u_tti. ıgı yırmı sc y • 

0 railin Mısıra dönüşüne rastlar. Nihat İ ·~ d.. Ank.ar d hriıni- var ayet yavaş seyr en . cı ı ır m e eye g~ca.ur. nıo 
yılını Tihde geçirdi. 21 yıl Beni lsrail Y~a ve Kalipten sonra Zülkefilin d"" );:ıl-~ un n an şe otomobil karşısında 104 numaralı moto- Kuyuya düctü bu ~e uğraşmak için mevcut memurla· 
'--vmini Anı Mukaddes yolunda zafer b ld l ik. D ze onmuş ur. "ki ·· 1. ·d· d M "k Y 'f . ..::1.1 k •..a~-•il ~ peygam er o uğunu söy eıniştı in u-be al d gmw g·· .. dele nsti- sı et gayet suratı gı .yor u. otosı • ra munzaın vazı e ,. ..... eme •~en ne-
ve isb1alara sevketti. ih' d b 1 b k ki 1.:14 r ın 1 a ore muca e 1 . h" b' . . . b .. "f k ve kurtarıldı. . . . ihsal ~f· l 

T 
tar ın e peygam er er ya ıra tı au tus·· un·· e b" .. d.. m .. kadr su \'e etın ma ır ınıcı~u u mueası azaya - ticeyı ut e an ı «e emez. 

Ymıadan sonra Beni lsrail üzerine an- 1 1 da d"kl · ır mu ur uavını O k d. w·ı d ı · · · ,n.. .. !t_,,,_ _..:ı_ "b !'-"'- .. ...... e~~r .. er oıvey~ zaman ~nn göster ı ~rı daha bir baş asistan ile iki asistan kad- en .~ ayagı e o a~m~ ".e ~~tır. Asansörde dağ yolu .sokağında oturan an~ yap~ ı tman meşnı gos-
n pe~amber olarak Kalip"i gönd~. buyuk mucızelerle şohret bulurlar. Zul- ıvsu ilave <?dilmek nıret"yle m"'e se Dun yapılan keşıf netıcesınde hazırla- Sarina adında 35 yaşlarında bir kadm, terecek Taabd.1 hazırlayanlara kaı"fl 
Ki.lip Yuşiının en sadık aTkada,, ve - kefil peygamberin şöhreti de Kur"an ve takviye edilmiştir. s 

1 
u sse nnn rapora göre, h5disede 559 sayılı çnma§lr sermek üzere üzeri tahta ile ör- aman.su: bir mücadele a~ak, bu mÜca· 

smın hayatında en hararetli taraftan ve focil.de zik. redildiğine göre ölüleri dirilt- f Mu"'dur" muavinlig~ıne· Erzm" can zır' aat otom. obili .k.ullanan Bay Nejadın _ bir tülü bir kuyunun üstüne ,.,'(,..~,~, çürük d.eleyi idare edeceklere fevkala.de sala· 
müdafii idi. Evvelce de zikredildiği üze- d- :ı k L K d··n ~·":? lı ti ..:ı_ ğ --''-- _..___._,_ 
re Tanrı Tihde cezaya maruz kalan kav- meııın eoır. müdürü Galip, asistanlıklara yüksek sun u ta sırı yoldur. azayı tesa u er olan tahtaların kırılmasiyle kuyuya Arye er verm~, a ır_~ez.a.uu ~8!m amea 
min içinden yalnız bu ikisini. Yuşiı ile Din tarihi, ölüyü dua"'1 ile dirilten üc enstitü mezunlarından olup stajlarını hazırlam_ış~ır. . . . . düşmüştür. laz~dı~. Hatü h• mucadele)'ı idare e~ 

L - peygamber kaydeder. Bunlardan biri Ankarada ı"kmal eden Osm ...... An, Ib" ra- ölen ık.'- ge. nçten bırın. ın beynı. pa_rça. - Ev ıç' erisinde bunu görenler ieryadı c~ amır ~e memur.tar bile vam. elennl. 
Kalip'i istisna etmişti. Kalip peygamoer ...,, 1 d - 1 k il ı-.-ı. ld - h dd ı :L.. 
postuna oturunca kavmini Musanın dini Musa, diğeri Isa ve üçüncüsü de Züllce- bim Kepsutlu ve Naz.ım Kilelik Arslan anmış, ıger! yo ~n ~e ız metre erısıne ~c;lardır. Altı metre derinliğinde iaayUL o ugu as~~ıyet vey tı _et.~ •H 

ve Tevratın allkamı dairesinde idareye .fildir. Musaya ait olan vakayı evvelce tt.yin edilmişlerdir. • fırlayarak elım bır nk.ıbete maruz kal- olan ve içinde gayet az su bulunan ku- ebnezlerse onlar ıç~ de aga hükümler 
zikrettik. Isa peygamberin mucizesini __ mı$tır. yuya inenler bu kadını kurtarnuşlardır, kabul et.mek zarureti var~. • 

de;;'~ ~il Yemene Jc.a.d.ar varmışlar- (Isanın hayatı) eserimizde görecegtz. :imam -:ı.Abı ile Hadüıe lzmirde büyük bir teessürle Bn. Sarina sağ ayağından yaralıdır. Bu mesele.baş!! başına hır teşkilat mev-
Burada, Zülkefile dair olan mucizeyı' nak- Ll&A4 kar ılanmı$lır. -·- zuu olmalı, ıthalat kontrol altma alınma-dı. Bunlar Mısırın ismini İşitiyorlar, fa- 1 * "aL-ı -r-A! L!.. 

nk h . lediyoruz. ev enenler .,_, ,,,.,,.,,., .. ve fiatler ı~ 111 .... ~ 'Ye iDefTll .... 
kat kendisini bilmiyorlardı. Çü Ü epsı . . Rİ BORSADA s •TJŞLAR !_&!---' b. ed.ilm l"d' 

1 ı d . ~-le rivayet ederler ki..... mahku"' m oldu- SEKER SiPARiŞLE A lc:ir esasma m.inauen tes ıt e ı ır. de Tih sahrasında dünyaya ge miş er ı. ":J' j y..ı tUhnamab 
Kalip'e: •• BİTMED •• :Menemende imam nikaht ile evlenen Uşak şeker fabrikası İzmirden yapı- Dün borsada üzüm ve incir satışların- Kontrol •İkayete ba~.ı tu • 

l k kü. k . . l . . ünh" da L: ___ ..J,1:_ derecede sıcaklık hrucimdL resen yapılmalıdır. 

Başvckılimizin Vanzeland 
ve bu yüzden ağır ceza mahkemesine aca p şe er sıparış ermın m ası- ·~"Ullll" Tabii hayah muhafaza etmek, iktısadt 
verilen Ömer kızı Bn. Süh" eyP, nişanlı- ran sandık olarak ifa edileceğini alAka- 9 numara üzümlerda cUz1 bir tercffü cı !bünyemizi sarsıntdaı-dan korumak için 
sı B. Muhittin ve nikahı kıyan Arap ho- darlara bildirmiştir. kaydedilmiştir. fevkalılde tedbirlere şiddetle ihtiyaç 

'---~--- ~ ca namiyle maruf B. Ramazan Ceyla- d 

Fırtına esnasmda =~~~~=~eticelen- Hı.ndı·stan harp var ır .• BAKKll~CAKOCLU imzayı müteakip irad 
ettikleri bir hitabe 

--.tr-

vapurda yaralandı Swrlulardan Muhlttinin bir ay ve 20 ve Ad . t• 
-. -~-- gün, Süheylanın 15 gün, Ramazan Cey- rJa ICa 

Londra, 19 (Ö.R) - Atlantikta büyük lanın yirmi gün hapislerine ve bu ceza

- BA~TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
bir fırtına hüküm sürüyor .. Prezidant nın teciline karar verilmiştir. 
Harding vapuru fırtınadan çok mütecs- __ 

rüstlük eseridir. lngiliz - Fransız - Türle :ı~a:ş!~\k~~arı:r:ıa b~u;: e M~~lide ~rk. ~eikati . 
ittifakını tesis eden ve bu suretle üç vekili Van Zeland ağır surette yaralan- Nazillı (Hu.susı) şelırımizde ve nahi-

Pencab Başvekilinin Pencab halkına 
hitaben neşrettiği beyannamesi 

memleketin samim1 teşriki mesaisinde el d cmlck t ~ ha ifn 
· bir d b ·· b- '"k b. mışlardır. Y er e m e ugruna yatını a 27-9-1939 tarihli" Taymıs· gaz-'-~:-den·. yenı evre açan uguo uyu ır edenlerin bize vedia olarak bıraktıkları <:ı.c.'>J..U 

gündür. Ekselfinslarının Türlöyenin _ --.tI-- yardıma muhtaç yavrulara Cümhuriyet Hindistan nazırı bir istizaha cevaben 
menfaatlerini gözönünde tutmaktan hiç bayramı için e1bise ve ayakkabı temini parlamentoda Hindistandaki her sınıf 
bir an hali kalmıyan açık gÖrÜilcrini ve Alman 1 ar maksadiyle kaymakaınımızın riyaseti aı- halk tarafından gösterilen müzaheret-
Ekseıans B. Saraçoğlunun cesur, azim- tında başta belediye ve çoct.lkları esirge- ten dolayı Büyük Britanya hükümetinin 
kir ve halisane hattı hareketini tazimle Bil' F me kurumu reisleri olduğu hali.le nahi- yüksek takdirlerini ifade iç.in bir fırsat 
yadettiğime müsaadenizi rica ederim. Bu ransız vaparana ye müdürleri, köy muhtarları Halkevi bulduğuna memnun olduğumu söyle-
tazim aynı zamanda bütün mesai arka- batırdılar... ı da b" lan 1 dı mi§, ve Hindistan prenslerinden insan, 

·· İn sa onun ır top tı ya.Pmış ar r. para, ve şahsi hizmet hususunda pek cö-
daŞlarl.DlZa ve bilhassa bunların en Londra, 19 (O.R) - Blinder adlı - Kaymakam bay Celal Ozgüvenç mak- mertçe teklifler vaki oldugvunu, ve mem-
mümtazı olan Ekselans B. Numan Me- giliz" vapuru imdat ış· aı·etlcri vermiştir· ... dı · ah tmi b nf te b" b 1 sa ız e ş ve u me aa ır a 0 leketin muhtelif kısmındaki fertlerden 
nemcncioğluna da racidir. Keza TG:r~ V~purun b~. denizaltı taattuzuna uğra- verilmesini teklif ve heyet bunu mem- sempati, yardım ve müzaheret mesajla-
ordusunun yüksek ve muhterem şefmı dıgı uuınedilıyor. . emniyetle ve sevinçle kabul etmiştir. rmın akın akın gelmekte oldug-unu bil-
irinıi?de görmek bahtiyarlıg-mdan bilisti- Vermon adlı Fransız vapuru hır Al B a k ba ahi 1 d .-- - ayram a asa ve n ye er e se- dinniştir. Hükümeti bilhassa Pencab ve 
fade onun şahsında Türkiye Cümhuri- man tahtelbahiri tarafından batırılmış- kiz yüzü mütecaviz yavru sevindirile- Bengal başvekillerinin muharebede kul-
yetinln ~ı ordusunu da sclmruamaklı- tır .. Mürettebatı kurtarılmıştır. cektir. !anılmak üzere .,.,...+.,ız kayıtsız yapılacak 
ğıma müsaadenizi rica ederim. Beledi - · ba 'C'-•- bu Hal ~.., --+-- ye reısı Y ~ gece - muavenete dair beyanatla.rmı memnuni-

INGILIZ SEFiRİNİN NUTKU 

Bu nutku müteakip söz alan İngiltere 
aefıri Sir Hughes Montgome:ry Kruıtch-
bull - Hugeasen şu nutku iradetmi~rir: 

8u miinaaebetJe bir çok .öyliyebilir
diın. Fakat üç hükürnet araauıda ani.at
ma o kadar aıkıdu ki aramızda birimiz 
tuafmdan •Öylenecek. aöz:ler diğerleri 
tarafı.odan da pekala söylenebilir. Buna 
binaen bir ~ok söylemeyi zait bulurum. 
Zira siz bay ba~vekil ve Fransız arka
daşım tarafından ifade edilen hissiyat 
benim hissiyatımın o kadar aynidir ki 
buna ilave edecek hiç bir şey yoktur. 
Söylediğimiz nazikane sözlerden dolayı 
çok minnettarım. Ve bu kadar dürüst 
mesai arkadaşları ve dostlarla çalışmış 
olmak imtivazına mazhar bulunduğum
dan dolayı pek ziyade müftehir olrlllğu
mu bildirmek isterim. 

Bilircliğimiz işin muazzam bir kıyme
ti oldugumı hissediyorwn ve bunu yal
nız üç memleketin değil, ayni zamanda 
ümit ederim ki bütün dünyanın nefine 
'>larak inşa edilecek olan bir binanın te
..nel taşı olarak telakki ediyorum.. Biz 
mo~ern Türkiyenin banisi olan Büyük 

kevi sa1onunda yinni kişiye şahsen bir yetle aldığını, ve harbın çıkması netice-
HARPTE VE SULHTA ziyaret vermiştir. si alınması lüzumlu görü.nen bir takun 
ALMANYA llBDİB! -~- tedbirleri ifa ve icrada bütün Ingiliz 
Bertin, 19 (Ö.R) _ Al.auın b.rargi- E B Z E il E Hindistanındalti nezaretlerin valilere 

bınm son tebliğini tahlil eden gazetele- Ocqaaa lloep esi gösterdikleri yardımı büyük takdirlerle 
rin .....mv..tını ,,.., cümle ;...;...ı .. h"'1•-- C H. p Bo müşahede ettiğiııi beyan etmiş ve demiş-

-~ 'J - ~ ~ LlMDA • • rnova nahiyesine bağlı Er- tir ki: cHakihten insaniyet tarihinde 
etmek kabildir : zene ocağının senelik kongresi. İzmir h- misli görülmemif bir şekilde bir sürü te-

•Bildirilen z.aferler Almanyarun lruv- u. idare heyeti iz.asından bay Cemal ahhütlerini bozduktan sonra Alınan hü-
\'et.ine delildir. Rayş sUlh tekljfferi ya- Kavukçunun başkanlığında yapılmıştır. kümetinin b ·· ti Hind. ta 
par:k.eo k tli ld - -:ı...: harpte Ra okund··'-'-- L-1'- -- ce re muracaa , ıs n-

uvve o ~. ~ .US: . por . . ~ı.ca.u ~ ıwua.ı.n _dilf'lde- daki bütün siyasi partiler tarafından tak-
~ar. ~ karşı ~~ darbelerini n tesbit edilmiş ve idare heyeti seçimi bih edilmiş ve parti liderleri tecavüz 
mdirm.eğe de muktedirdir_. yapılmıştır. kuı·banlarına karşı sempatilerini ifade et.. 

--.tr-- idare heyetine Enver Ataca, Ali Er- mi,şlcrcfü. Açıkça görüldüğüne göre Na-
. ooy, Ahmet Şimşir, Ahmet Çelebi, Mus- zi hükümetinin temsil etmekte olduğu 
Italyanın nülusaacla tafa Aksoy, murahhnslıklara Halit Ko- prensipler Hindista.n<iaki bütün sınıf ve 
artına varmış... catepc, Hüsnü Refü Ataca, Mustafa Ak- cemaatler tarafından son derece büyük 
Roma 19 •(Ö.R) _ 30 e lıild ılan ~y. Ali Ersoy seçilmişlerdir. fclake.tlcr .?lara~ tela~ldt edilmektedir. 

.. ' .. İ Y ~.yap - Taymıse gonderılen hır mektupta geçen 
n~us ~ay~a ~ore talyanın nufusu 44 BURSA DA harpte Hindistanın deniz aşın memle-
milyon 417 bındır. keUere 1000000 d ·· d d•v• h · · . . Kestane __ .__ ••• .::. . , a am gon er ıgı a-

A.ynı. e?'lul a~mda 23.389 izdivaç kay- •RU1~1ıNU tırlatılmakta ve bu sefer yalnız Penca-
~~ılmiştır. Dog~r bu ay zariında Bursa, 19 (Hususi) - Kestane mah- bın yarım milyon asker vermcğe amade 
olwnlerden 46 hın fazladır. sulü ehemmiyetle takip edilmektedir .. olduğu beyan edilmektedir. 

Bu yıl mahsuHi çok verimlidir.. Piyasa Almanyaya harbın ilan edildiği ilk 
runuz :tarafından takip edilmiş ve edi- fiatleri geçen seneye nisbctle yarı dere- günde Pencab b~wekili Sir Jskender 
lcoek olan politikaya devam eyledik. cedcdir. Dış memleketlerden ve bilhas- Hayat Han kendiliğinden aşağıdaki bc

Memleketinizin tcmadii refahı için en sa İngilteredcn mühim talepler olmuş- yannameyi neşretmiştir: 
samimi temennilerimi arzeder ve kade- tur. Pencab ahalisine: 

bir kerrc daha hodbin bir tecavüzle ci
hanı harbe ve onun insaniyet için icap 
ettiği bütün fecayia maruz bırakmıştır. 
$imdi söz faydasızdır. Akademik miiza· 
kerelerin vakti geçmiş, ve lıareket anı 
gelmiştir. 

Binaenaleyh, Cenabıhakka güvenerek, 
Pençebdaki yurdda,larımı, vazifelerini 
ifaya hazır olmağa davet ediyorum. Va
tanımızı, medeniyet, adalet ve hallini
yeti ve izzeti nefsi olan milletlerin uğrun 
da yaşamıya ve ölçmeye amade olduk
tan en aziz ıeyleri müdafaa için bütün 
fedakarlıklan yapmalıyız. ihtimal ki in
san, para ve malzeme huauaundaki sar
fiyatıO'\JZ geçen barptekinden bile, bü
yijk olacakur. 

Bwıun içUı ben bütün Pençablıları 
kendiliklerinden yiyecek ve İçeceklerini 
ve diğer VUJt.alaruu tahdit etmeie Ye bu 
ıuretle l:aer bir dirhemi müşterek dava 
için saklamağa davet ediyorum. 

Bundan ba,ka vatani eayretimizin bir 
nİfanesi olmak üzere, bütün alakaWarı 
şahıs ve vesaitlerini kral ve memleket 
hizmetine vakfetmeğe çağırıyorum. 

Benim Cenabıhakkın bize klavuzluk 
edeceğine, davamızın doğruluğuna, eya
letinin kahramanlık ananelerine derin 
bir itimadım var. Binaenaleyh Pencabın 
en yüksek ananelerine şadık kalacağına 
ve bir defa daha d lindistanın kılıcı> ol
duğu hakkmdaki mağrur iddiuını isbat 
edeceğine eminim. 

Pencab her Pencablının Kral ve vata
nına karşı vazife,ini yapacağını ummak
tadır. 

lskender Hayat Han 
Bu güzel davete icabete tipik bir mi

sal 28. 9. 1939 da Taymi'lde neşredilen 
bir Pencab çiftçisinin halidir. Bu adam 
kendi «naçiz.> şahsının ve ailesi efradının 
hizmetlerini Hindistan hükümetinin em
rine amade eylediği gibi arazisinin hnsı
Jfıtı olan patates, soğan ve yumurtalann 

·· ·· ete hedive 

Vapurları yeniden 
selerlere başbyor 
Türkiye ile İtalya arasında mun1azara 

ve bütün müşterilerinin mucı"bi memnu· 
niyeti olacak şekilde yolcu ve esya nak
liyatı seferleri yapan Adriyatica Ano
nim scyr.isefain şirketinin yerliden bu 
seferlere başlamak kararını verdiğini 
memnuniyetle haber aldık. 
Kumpanyımın en güzel vapurlanndan 

biri olan EGİ'l'TO motörü İtalyadan Pi
re ve İstanbul yolu ile gelm.'* suretiyle 
bu hattın resmi küşadını yapacak ve Uç 
te~i tarihinde Pire, Brindisl, Ve
nedik ve Triyesteye her on beş günde 
bir hareket edecektir. 

Önümüzdeki hareket tarihleri 11 ~ 
rlnisani ve 1 k!nunuevveldir • 

Çorumda 
Ceza evi temellDde 
petrole rasdaadı 
Ankara, 19 (Ö.R) - Çorumda yapd

makta olan ceza evi temel h.afriyatmda 
petrole tesadüf ed.ilıniştir. Villyet bir 
mtitahassıs celbi için müracaat etmiftir. 
Damann zengin olduğu tahmin ediliyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Askere 

Divet 
İZMİR ASKERLİK. ŞUBF.SİNDEN:. 
Topçu sınıfından henüz muvazzaflık i: 
hizmetini yapmamış 316 - 333 dahil: 
doğumlu erlerin ve tank ve zırhlı! 
otomobil sınıfına aynlmış olanlann; 
celp puslalnrı hiiki.imete verilmiştir. ; 
Toplanma günü 24/10/939 salı gü- : 
nüdür .. Bedel vermek istiyenlerin 23 ı 

: 10/939 pazartesi günü akşamına ka-E 
: dar bedellerini hüktimete yntırmnla- : 
: lftzımdtr : 
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20 ILKTE$RİN CUMA 19J9 rswı ASIR 

Müstakil 
Grubun tebliği 

Beklenen muahede dün imzalandı 
Ankara, 19 (A.A) - Büyllk Millet 

Meclisi cümhuriyet Halk partisi müsta
kil grubu reis vekilliğinden : 

Muahede 15 seneliktir .. 
Bu muahede mucibince Türkiye tarafırydan alınmıf olan tecıhhii.tler 

bu memleketin Sovyetlerle müsellah bir ihtilafa Sürüklenmesini 

intac veya mucip olacak bir harekete onu icbar edemi yecektir 

Cümhuriyet Halk Partisi müsta!Pı 
grubu 19/10/939 perşembe günil top
lamnı.ştır. Evvelce yapılmış olm dekJA.. 
rasyonları tamamlamak üzere Türkiye 
Fransa - İngiltere arasmclA hma için 
hazırlanan muahede projem hakkında 
ba.,velı:il ve hariciye vekAleU vekili Dr. 
Refik Saydam taralından gerek Parti 
grubunda, gerek mUstak:tl grupta veri
len izahat ilzerine müzakerede bulımul
m~ ,.., proje ittilakla tasvip edilmlftir .. ____ , __ _ 
Tebliğler 

FRAHSlZ 'rBBLtOJ : 
• 

_ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - değilse hayırhahane bir bitaraflık mu· Aşağıda imzaları bulunan mımılıhııır· 
Başvekil ve hariciye vekaleti vekili, hafua edecektir. lar işbu muahedeyi muhtevi olduiu hü- Paris, 19 (A.A) - 19 i1kteşrin sabah 

İstanbul mebusu B. Dr. Refik Saydamı, MADDE S - Yukarıdaki uçuneu küınleri tasdikan imza etmişler ve mil· tebliği : Heyeti umumiyesi itibariyle ge-
tayin eylemişler ve bu murahhaslar, maddenin hükümlerine lıalel gelmemek lıürlemişlerdir. • ce sükfuıetle geçmiştir. Hava çok yağ. 
usulüne muvafık görülen sal3hiyetna- üzere : lar işbu muabedenın muhtevi olduğu murludur. Topçunun da müzaheretiyle 
melerini teati ettikten soma aşağıdaki I : İstiklal veya bitaraflığııun bir te- lıüküınleri tasdikan iınzn etmişler ve hareket eden düşman piyade unsurlıın 
bususatı kararlaştırmışlardır : cavüze karşı muhafazasına yardım edil- nıühürlemişlenlir. cephenin bir çok noktalannda tardolım-

MAODE ı - Türkiyeye kartı bir mesi, bizzat kendi muvafakati ile yük- PROTOKOL NO. l muştur. 
Avrupa devleti tarafından vaki bir te- sek akit hükiimetlerden biri tarafından A • J • l b 1• Patis, 19 (A.A) - Hafil Alman keşif 
eaviiz netleesinde Türkiye bu devleti• taahhüt edilen bir Avrupa devletine di· şagı a ını:a ~~ı ~ u~an ma- kolları cephenin muhtelli yerlerinde is-
•ııhasamata giriştiği takdirde, Fraıısıı ğer bir Avrupa devleti tarafından teea- rah~"!lar bugunk'! .tarıhlı mucı.he- tEdikleri malô.matı toplıyamadıklarından 
ve Birleşik Krallık filen Türkiye hükü- vırz wkuunda.. Jeyı unzasından itibaren merıye- düşı:nan takriben yüzer kişilik ınü.fre:ze
metiyle teşriki mesai edecekler ve ona U : Gerek bir Avmpa devleti tara- te koymak hususunda kendi hü- ierle ve kısa bir topçu hazırlığından ııon
Jedi iktidarlarında ulan bütün yardım Cmdan ika edilen ve diğer bir Avrupa kümetlerinin mutabık bo.lunclulı- ta kuvvetli baskın hareketlerinde bu
ve bütün müzahereti yapacaklardır. devleti aleyhine müteveccih bulunmak- larını müşahede ederler, Iunmu.-ıur. Bu unsurlar hiç bir esir al-

MAADE Z - I : Bir Avnıpa devleti la beraber yüksek likit taraflardan biri ·ı b p e>t k l F • B. l 'k mağa muvaffak olmaksızın tardolun-
lııratmdan valıi olup Akdenlı: mıntakıı- tıükümetiniıı fikrince kendi emniyeti f u T 0 .? . ransa, ır eşı ınustıır. 
mıda Fransa ve Birleşik Krallığın tutu- için bir tehdit teııkil eden bir tceavüz K_~all~.k V~ Turkıye. aTl1$rnJa ba ALMAN TEBLİ~İ : 
L.caklan bir harbe müncer olan bir te- halinde, gımka tarıhle aktedüen muahede- Roma 19 (ÖR) _ B" Ahn tebli
cavüz lıatt~ _halinde T~kiye fil.e~ Yüksek .~kit tarafln müessir g~rüle· n~n ~yrıl~az bir ciU'ii olarak te- ğine gö~ ~ cephesin~e har:n bq
Fransa ve Birlı.ışik krallık ile teşriki cek her muşterek harekete teşebbüs et- liilıkı edıleceklir. lamasından bugüne kadar on iki İngiliz 
mesai ~d.~ ve onlara ~e~i ik~_darımlıı mek üzere derhal istişarede lmhmamk- Ankarada üç nüsha olarak 19 ve altmış FransJZ tayyaresi düşüriilmllı-
~ butön yardım ve butün milıalıere· Lırdır.. . . llkteşrin 1939 da apılmı .. tr. tilr. Harbin başlangıcından 17 teşriniev· 
ti yapacaktır. MADDE 6 - Bu muahede hiç bir Y ,.. vele kadar Alınan. zayiatı 197 ölü, 356 
.n: Bir Avr~pa devleti taralm~.an.''ll· devlet ale!hine müteveccih ~e~dir~ He· PROTOKOL NO: 2 yaralı, 114 nefer ve an tayyare kayıptır. 
~ olııp ~nız .mıntakasın~ Türkiye· d~f tecavu:ze ~~1 koymak ıçın, lü~ AfaiıJa imzalan bulunan oe Garp cephesinde yapılan deneme ha
nın tutulacagı hır harbe uıunccr olan Msıl olursa Tiirliyeye Fransaya ve Bır· usulüne tevfilıan b h u aala- reketlerinde zo zabit ve 664 neler ve 
bir tecavüz hareketi halinde Fransa ve leşilc Krallığa ka~ıkh bir yardım ve h • tlar luluım İa,. ıuu a hh küçük zabit .,,,;,, edil:ııriF Cephenin 
Birleşik Krallık filen Türkiye .il~ ~eş•i- mfu.aberet lemin eylemektir. . .. .. ıye !f 0

• mura as- hiç bir kısmında İngiliz ku~etleri kay· 
ki mesai edecekler ve ona yedi ıkti~- ~~D~ 7 - B~~m~!"!n büküm- la~ F~ansa, Bırleşı~ Krallık v.ı; dedilmemiştir. 
larında olan bütün yardım ve biltün lrrı Turkiye ile dıger ıkı akit taraftan T urluye arasınJakı muahedeyı 
müzahereti yapacaklardır. loer biri arasında iki taraflı taahhüt ola- İmza ettikleri sırada berveçhi iiti ALMAMLAR 

MADDE 3 - Fransa ve Birle~ik kral- rak ta muteberdir. hasıısta matabık kalmıslardır. R-bben 
lık tarahndan 13 Disan 939 tarihli be- MADDE 8 - Yüksek akit taraflar bu v k ul d • h J ı tro..,un bayaıunı 

el . 1 Y . tan ,._ b-"'-' taibiki neticesi olarak "u ar a a ı geçen ınua e e d"nl dil yannem erıy e uuanıs ve ..... man- mua o:w:nın mu- .b. r·· k. f·- ~ 1 eme er 
~aya verilen garantiler meriyet mevkiin- baııamata girişmi.~ hulunınlarsa ancak macı ınce ur ıye tara ınamı L dr ·· ••• 
' · • ·· · t bakatl ·· al lan t hh ··t1 ba on a, 19 (0.R) - Amsterdamdan 
~ . kaldığı ~üddetçe b~ iki g.arantid~n mıişterulekı bırah mdu :' akd de ıknlutad~ele 1- ~nmt. "! So taaS u le; C -~ehm· alınan haberlere göre fon Ribbentropun 
bm veya digeri hasebıyle Fransa ve veya s ı mu e esı e ece er ır. e1<e ın ov.ve osya ıst um •· "arısı Berlinde kadın! . b. top! tı· 
Birleşik kralW_< ile. teşriki mesai ed~c~k MADDE 9 ~ Bn nnıalıe~e t~dik cdi- riyetleri ittihadı ile müsellah bfr sında söz söylemek isterar::'en :ırını~er 
~e onlara yedi iktularında olan hutün lecek ve t~oamcl2r m<imknn olan ihtiliila sürüklenmesini intaç veyo tarafından hakarete uğramıştır 
)ardım ve bütiin müzahereti yapacak- liilratle ve aynı zamanda Ankar.wla tev- • _.__ k b" h k t • -~~ · 
tu. dt olunacakbr. Muahede tasdikııamele- mucıp °"':'" ır. are e e onu ıc- . . - ... -

MADDE 4. - Fransa ve Birleşik kral- rin bu tevdi tarihinde nıcriyete girecek- bar edemıyecektır. INGILTEREDE 
~ .. b~e veya diğeri~e _karşı_ ikinci v~ ~· Bu ~"."': 15 ~elik ~r. müddet l1bu proto~?l . Fransa, Birlqik MVDAF AA İŞLERİ 
uçuneu maddeler hükümlerı mahalli ı~ın akdedilnriştir. Yukselı: akit tuaf. Krallık ve Turkıye arasında bu- Roma 19 (ÖR) _İtalyan gazetelerl
tatbik b~~ bir A~upa. d~vleti !anlan hiç biri Ml1!a~eye nilıa!et ~- günkü tarihle akdolunan mruıhe. ;e Londradan Wdiriliyor : 
tarafından vaki bır tecavuz nctıcesinde, ınek armsuııda oldugunu mezkur mud- denin ayrılmaz bir cüz'ü olarak Awm kamarasında işçi partlııl lideri 
lı~ devl.~tle m!'h.as.ımafa girdikler~ t;ık- ~.tin inkizasaı~ allı ay evvel diğer teliilı.ki olunacaktır. Skapa :Flovda haw müdafaası, pasif 
.tmle yüksek ikit taraflar derhal istişa- iki tarafa teblig etmezıre muaheda beş A luırad< ·• ·· h ı ak 19 müdafaa ve ekonomik müdafaa tedbir-
rede inılunacakJar •. Ancak şurası mu- •enelik yeni bir müddet İ(in kendiliiin- n • a uç ~u~ a o ar !eri hakkında bazı tenkitlerde buluna-
karrea:dir ki Türkiye böyle bir ihtimalde den temdit etfihnj~ buhmaeak ve böylı>. IUıte,nn 1939 tarıhınde yapılım,_ ak hükilın f daha ilessir çare! 
Fransa ve Birleşik krallık hakkında biç ce devam edJp gidecektir. tır. ~aııvurması:. ~şiir."" e:re 

-~-
FRANSIZ 
Kabinesi toplandı 

bir haberi Belgradın ilk tren 
ltalyanın idaresinde bir 

Balkan bloku mu? 
Bugün 

Pariıı, 19 (Ö.R) - Nazırlar meellsi B. 

Erzuruma Daladiyenin beynelmilel vaziyet hak
kındaki izahatını dinlemiştir. 

varıyor Y unanistanda Ankara, 19 (Hususi) - Erzurum hat
tının küşadma Biden. ntiinakalilt. adJi.- 1 
ye Ye nafıa vekillerini hamil tnın Sivas- aıe meselesi lıalılıırıda 

L<>ndra, 19 (Ö.R) - Balkan payitaht- blokun kafi bir bitaraflık siyaseti takip tan geçmiştir. Yarın yapılacak olan bii- fdUdlmetin tedfJil'lerl 
farından gelen haberler, Balkan dev- edeceği söylenmektedir. yük törendl!ll sonra vekiller, ayın yimtl Ati:na, 19 (Ö.R) - Yunan gazetelf!ri, 
letleri arasında Bulgaristıınnı da iştira· Roma, lll {Ö.R) - Loı:ıdı:a elçisi B. ikisinde Sivasa gelerek cer atelyesinin nazn:lardan teşekkül eden ve nıeınleke-
kiyle an tan tın kuvvetlendirilmesi için Bastanininin Lord Hali faksla mülakatı aı:ılma töreninde bulunacaklardır. tin iaşe meselesini tetkik ve tanzim va-
kuvvetli bir cereyan mevcuttur- Ro- etrafında bazı yabancı gazetelerde yapı· -...- Z.Üesiyle miike!Jef bulurum yüksek ko-
manyanm eski hariciye nazırı Tl.tüles- lan tahminler burada esas.sız telakki mitenin bir beyannamesini nesretmlşler· 
ko, İsviçreden kral Karola bir mektup Ediliyor. Roma salahiyettar mahfellerin- Ista n bu la dir .. Bu beyıı.nnamede kışlık iaşenin 
yazarak Balkan blokunu takviye etmek \le beyan edildiğine göre BaoıtıınUıinin emniyet altında olması için alınan ted-
üzere arzı hizmet etıni~. Ingiliz hariciye nazırı ile mülakatı bir On be.tı f!el:t birlerden bahsedilmekte olup milletin 

Belgrad, 19 (A.A) - Siyasi mahafil- normal temastan ibaret olup mumaileyh ljft~· f • her türlü israftan tevakki etmeleri lü-
de İtalyanın idaresi altında bir Balkan lıeynelınileI vaziyet baklı:ında Düçenin rn ~•.S ge .. 'di... zumuna işaret olunmaktadır. Beyanna-
blokunun teşkiline intizar edilmektedir. hiç bir planını barm1 değildir. Binaena- İstanbul, 19 (Hususi) - Hudutlarda me şu cümle ile nihayet bulmaktadır : 
Balkan memlekeUeri araşında bir elbir- leyh Bastanininin Balkanlar ve Tunada sıkı kontrol neticesi olarak konvansiyo- •Bizden çok daha zengin olan mem· 
!iği için siyasi müzakereler cereyan et- yeni bir müvazene tesisi maksadiyle net treni bugün de iki saat teabhürle lekeUer muhtelli maddelerin istihlaki 
!iği söyleniyor. !l'iirkire ile Bulgaristan Düçenin İngiliz hükümetine bir mesajı- geldL. Trende 15 Çek mültecisi bulunu- bahsinde kayıtlar kabul etmişlerdir. 
arasında bir elbirliği bilhassa arzu edil- oı Iıanıil olduğu hakkında yazılanlar da yordu .. Bunlar Çek pasaportu ile seya. Devletimiz bu vazifeyi Elen milletinin 
mekte<lir. Teşkili mevzuubahis olan asılsız haberler zümresindendir. bat etmektedir. Aralarında eski Çek :vurdseverliğine bırakıyor.• 
--------------,--------------subayları da vardır. Almanlara K'trŞl -*-s ti 1 · ı · ~betmek üzere Fraruıaya gidecekler- BEUİKADA ovye er ngı iZ WrBugünkü ekspreste ilci buçuk saat Komünistler 
Ç

• rötarla geldi. ıaJaip ediliyor 
ıne askeri yardım Büyük elçisi bir -•- Briibel, lll (Ö.R) - Zabıta Fransa-
mı edecekler? Ordllda Dikili felAket• dan kaçan Fransız komünisllerinin Bel-

Tokyo, 19 (Ö.B) - I>ome.i ajansına ziyafet Verdi ect-•~ • çı'kadaki komünistlerden ınüıaheret ııö-
göre Sovyetler Ç"ıne asked müzahereti z -=-::~ .... e ıane- . rüp görmediklerini tetkik ~. Se-
tıızammun eden teldifleı:de bulunmuş>- Ankara, 19 (A.A) - İngiltere büyük Ordu, l9 {Husu.si) - Orduda D.ilı:ili ferber edilen kıtaların kamplan eUafı:n. 
.!ardır .. Gerek Mııgolistanda ve gerek elçisi Sir Hugbes Montgomery Knatc.h- ~ake_!zedeleri için iane ~: da komünist pnıpagandasına m!ııi ol· 
Sing _ Kiyangda daimi surette ası.en bull - Hugessen bu akşam general Vey· Bir günde 600 lira topbınmışbr. Şehirli maJr için sıkı tarassut tedbirleri elmınış
garnizonlar bulundurarak Çinin şimali gand ve VaveI ile Türk askeri §efleri ve köylü bütün halle felilket:zede yur<l- tir. 

garbt eyaletlerini bolşevikleştu:mek bak- ~~ bir ziyafet ve~tir. Ziyafette ~ yardımına. lwşmağı va:zife bil- -·------------
kını muhafaza etmek istiyorlar. başvekil Dr. Refik Saydam, Genel Kur- meld:edir. 
milyy. on. kilb. o. ihrac.al,t tlyapılmıştır. &.•~· ~!. be.şkamMüdaf" ~GeFevı.ıal· ÇakmakT' --------,---,-,.,-r---{ 
enı ır a yan zıraua;sı Willll • aa verili ner Naci 1· 

Roma, 19 (Ö.R) - 29 teşrinievvelde nas, Türk ordusu erkanı ve misafir ge- Tay yare 
İtalyan tezgAhlaımdan yeni bir zırhlı ııeral1erin maiyetlerinden başka harici- , 
soya indirile<ıektir. ye ımıumt katibi Numan Menemencioğ- Sinemasında 

KAKŞİfAKA 

Melek Sineması 
KARŞIYAKA 

' > 

Başvekil Meclis gru
bunda izahat verdi 

ANKARA 19 (AA) - Cümbuıiyet Halk Partisi, Meclis Grubu bugün 
19. 1 O. 9 39 saat 14 de reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Uranın reisliğinde 
toplandı. Celsenin açıhnaeını müıeahp kürsüye gelen başvelcil Dr. Refı1< Say• 
dam daha evvel yap1lınıı oLuıı deldarasyonlann l.lik.iimlerine tev6kan Fra.nea 
ve ~lte<e hiikümetlerile huıılanmJf olan mütelcahil yaıdım paktı projeaia
clen grup umuııd heyetini ıeferriiatile birlikte haberdar ederek icabed..n hu
oualar hakkında izahatta bulunmut ve paktın hükümetçe imzım için pani grup 

heyetinin taavibin.i İBtemiştir. 
Riyasetçe hükümetin hu talebi reye lt.onuldukta grup umumi heyeti k.ey6· 

yeti uzun alJuılarl& ve ittifakla kabul etmİJ •e ruznamede bafka bir madd. 
olmadığından cet.eye nihayet verilmiıtir. 

Hariciye Vekili 
Bugün geliyor 

lstanbul 19 (Hosust) - Hariciye vekilirnix B. Şükrü Sara.çoğlu, refakaıı. 
lerindelı:i ·zevatla birlı1ı:te bu sabah Odeaadan Güneysu Vllparile baxeltet etti. 
Y ann cBagün• öğle vakti ıehrimizde bulanecaktrr. 

Mareşal Fevzi Çakmak 

Fransız. ve lngiliz kumandanları 
şerefine ziyafet verdi 

ANKARA 19 (AA) - Genel kumtAy bafbnı Mareşal Fent Çakma~ 
tarafından hu ııün aaat 1).30 da Şehir lokantasında misafirlerimiz lngllız Şan 
ordıısa komutanı Orı:enera! Wavel, FransLZ .Şark ordusu kumandanı Orgenı>
ral V eygand rerefuıe bir öğle yemeği verilmi§tir. Yemekte milli müdafaa ve• 
kili General Naci Tmaz. genel kurmay ikinci bafkanı: Orı:enend A..nı CU... 
dÜz ile Kor ve Tümgeneraller ve Hariciye erlliı ile ııı.iaahrlaimiz maiyyeıı. 
!eri ve miliauuıdarlan d.a:vetli hulıınuyorlımfL Jngilix ve frıuı91Z büyik elçi!• 
rile elçilik mmteşMları ve atqemilirerleri de ziyafette hazır bulnnmU§lardır. 

Ziraat Vekilimiz Moskooada Sov vetler 
Birliği ricali tarafından karfılandı 

Moııkova 19 (AA) - Tas ajansı bildiriyor: 
Sovyet Rusya ziraat oetgioİni ı:e'.Zmek üzere Türkiye zfraat vekili B. Muhliıı 

Er.jrnıen refakatinde mebus 8. Şültrii E..ıner, Sadri Ertem ve Cevad Otken ile 
kadın muharrjy Suad Derviş bulundağu halde 18 birinci teşrinde M.,.kovaya 
gelmiştir. Vekil istasyonda ziraat komi'.ser vekili Vasin, hariciye komiserliği 
protokol ~efi Barkof, dış memleketlerle kültürel münasebetler cemiyeti reiı 
vekili Sınirnif, Türkiye büyük elçisi B. Ali Haydar Aktay ve elçilik erk.anı ta· 

rafından karıtlannuıtır. 

Kızıl Ordunun Kuvvetleri 

deniz ve hava 
etmişlerdir 

Letonyada 
üslerini işgal 

Tallin 19 {ö.R) - Lerorı,.a W, yapdan anlaşma. mucibince Sovyet Rusya. 
ya baakıl- bütün den.iz Te han ii&leri Sovyet uk.erleri tarafından itıı:al eda. 
mİ§tir. Sovyet ad:erleri Letonya araziUııde:n geçerken çok fiddeıli bfr oamöı 
tatbik edilmittir. Ayni zamanda hariçle bütiin telgraf n telefon mnhabereol 
k.eailmittir. 

Kaunaa 19 (ö.R) - Hükiİmd:çe alınan kamra ıöre Kaunas Litvanyaıını 
ekonomik ve politik merkezi olmakta devam edeeektir. Vtlno kültürel mer· 
kez. olacaktır. Lltuanya hükümefi ve Cümhorreiııi. Kaımuta oturacakludır. 

Tallin 19 (A.A) - Alm•nlarm deniz kontrol gemileri Baltık denizinde 
Ta ilinden. geleıı ve "--dama. gitmekte olan J ulia adındaki Estonya gemi
mde a.nıııtzımalar yıııpm.,Iardır. Gemi kereste yiiklii idi. Julia, Svinemımde·a 
götürülmüştür. 

Kauııas 19 (A.A) -Alman hükiimeti Utvan:radalti Almanlıaın memle< 
keılerine iadesi .İfİnİ telür etmiş olup Estonya ve Letarıyadım memleketlerine 
gönderilen Alınanların ne su.retle eevkedilmekte olduklarınr öğtenmek em&
linde bulıınduğımu beyan etmiştir. 

Kaunasta Litvanyadaki Amanlarm ,-aziyederinin Eııtonya ve Letonyadak.1 
Almanların vaziyetlerinden daha iyi olmadığı ve Alnıanyanm Litvanyadald 
Alanmlann servetlerini tasfiye ederken Estonya ve Letonyada yapını§ oldup 
tasfiye eaasuıdıı elde etınİ§ olduğu menafi derecesinde müstefit olamıyacağı 
beyan edilmekte ve Lltvanya Almanlanntn eluerisinin çiftçi olup ellerindeı> 
geldiği kadar yerlerinden kaldmlmalarına muhalefet etmekte oldukları ili.ve 

olunmaktadır. 

Çörçilio istifa ettiği 
haberler külliyen 

hakkındaki 
yalandır 

Loı>ciu. 19 ( ö.R) - lıalyan p.z.etd.erinda ban Alınan propa-.la mel" 

ke'.Zle.inden ıtlınmıt uydvrma habet:lea teaa.diif edilmekt•dir. A!:..irallık ha .. 
lordu Vinston Çörçilin g\iya Skapa Flova TUku bulan Alınan bava taarruzun. 
dan sonra istif-nı verdiği, fakat başvekil B. Çeherlaynın bu iııtifayı kabul 
etmediği hllundaki habetld blljfaı> sonuna kadar uydurmadı:?. Bunun gibi 

Hindistan Kral vekilinin. Odlıiye muvasalıitinde ha.e.mane tezahüratla kaqdan
clığı. luıberi de asdsu.dır. BiIAkis l>ütiiıı Hiııdistanda imparatorluğun ı?iriıtiif 
miievleleye ~ d~iıı ıeempati fU.sleri ınevcuttux. 
- Laodıa 19 (AA) - Lord Zetland Loıdlaı: bmara•nda iradelmit olduğu 

bir mıtukta Hint milletine hiıabedcrek ~Le demiıtir. 

Bu zırhlının ismi İmperiyo olup 937 [u. Fransa büyük ..!çisi, lıariciye ve.ka- ' 
senesinde denize indirilen Rittoriyonun leti ve Fı:ansa ve İngiltere sefaretleri 
eşidir. Boyu :ı:ı-0 metre vı. 35 bin 1onila- erkllm ve ataşeınilita-leı·i haı.ır bulun-
todur.. muşlardır. , ............................. ._ ....... _, _______ ... 

TELEFON : 3'646 

FRED AST.ı\Ju • GiNGmt RO. 
GERS'in en son ve eu ıuiikernınel 

Mr esen .. 

Yi:M haıı•i"kalar yaııatıyor 
BUGÜNDEN İTİB.llREN 

Mevsimin eu "PMT'=f iki fihni 
ıiiriileakür 

ı ·· AŞK BABÇELER1 

Hind milletini teşkil eden mily<nılarca nüfus arasında aktedilmiş olıua iti
l.aftan aonra bu ıni!letin lngiliz milletile iyi bir arkadaJ olarak vahdetini 14>
mia dJ.-.i lu.mdır. Çüokii bütün milletlerin - vahdetıir. Ve Hint büyük. 

~ [erinin ıunrlard.an beri 1-ılemif oldukları emel Hint milletine kendi ıniJ, 
liyetini idıak dtinnek o[mUflıll. Hint milletinin vahdeti Hintlilerle ~ıao 
a:ruıoda mevcut olan çok samimi sıiyasi münasehetfe:rio tevec.cühii dcnıek 

olacaktır. 

LALENİN YEDAK!BLIGI 'I 
Asırların eşini kolay yaratanuyacağ:ı üç büyük fllim ejderi 1Hrdet1 .. 

LAi.ET ANDA t,Af.EDE 
1 - KADINLA& HAl'İSHANESİ 
2 - ÇAYI& lllRSIZLAIU 
3 - GECE KUŞLAIU 

1 - KADINLA& HAPİSHi\NilSi 
2 - GECE KUŞLARI 
3. - llENKii MiKi 

BRODVAY 
SEREN ADI 

AYlllCA 
'l'ENCF.&8 YUVAKLANDr 

KAFA~BULDU 
KoıaeditiveME'l'ROJUBNAL 

"'SEANSIAK htt • 3. 5 • 7 ve 9 

OYNIYAN: 
VİVİAN ROMANCE 

· Cezairde başlayıp Avrupada nihayet, 
bulan biiyük AŞK faciası 

2 - ESİR ORDUSU 
· Be1ecanh 1·e weo:ııklı macera filmi •. 
SEANSLAR : ~ gün 4-38 • ' • 11 
Cu~si l - dıt ilave scan.;ı 

Muharip tahtelbahirJe·rin Amerika 
sularına girmeleri yasak edildi 

Vaşington f 9 (AA) - Reisicürnhur B. Ruzvelt bitaraflık kanununun 8 
il14i faalı ahkamına teYfikan muharip devleıler tahtelbahirlerinin Amerikan 
Liman1arma. ve Am.erika.1.JD1 karaaula.rına girmelerini menetmiı olduiunu söyı.. 
krmttir. Müşarünileyh bu tedbiri Amerika ile ecnebi devletler araamda flll· 
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SAHIFE4 ~E'lfl ASIR 20 ILKTEŞIUM CUMA 1939· 
- - . - j 

lj/Atatürkün_ Ankara ıvı-Radyosu ( e o R s A ] 
IZM1R BELEDiYESiNDEN ı 
1364 ve 1369 sayılı sokakta 34 tincü 

adanın 209,50 metre murabbamdakl 17 
sayılı arsasının satışı başkatiplikteki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya konul-

' ' ' ' 

DALGA VZVNLVCV üztlM 
3932 Üzüm tarım 

_Son günleri 
BVGVN 
-~-

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

2262 Ş. Riza H. 
1909 K. Taner 
929 Y. İ. Talıı.t 
754 A. R. Üzümcü 
391 Esnaf Bankası 

ilıdamdan nalılen : YAZAN : Rahmi Yağız 
8-

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 316 M. H. Nazlı 
12.30 Program ve merrıleket saat ayan 307 s. Erkin 
12.35 Aj!""' ve meteoroloji haberleri.. 235 İnhisar idaresi 
12.50 TURK müziği (pi.) 13.30 • 14.00 228 P. Mikalef 

aha bekl nilm" b" Müzik (Karışık program • pl.) 18.00 228 S. Gomel 
teşhdisilfline bubesey lmt t e ıyen ır Program .. 18.05 Memleket saat ayan, 190 ş. Remzi 
tesa · e se P o uş u. A' t ı ·· h be J · 18 25 Ü Ebedi Ş f yal d Otel Termalin ıans ve me eoro oıı a r en... . 153 N. zümcü 

b 1 ~ . ~f8d a ed 1 ke son Türk müziği (Fasıl heyeti) .. 19.10 Ko- 94 H. Alanyalı 
"::: ar~.~ . ;: ~ e daıı':Jr eı:,, n imdi - nuşma. . (Haftalık spor servisi).. 19.25 91 Hamdi Akyürek 

ra mu avı eye e o ş - Türk müziği 76 P. Klark 

T 
7 
6 
6 50 
7 25 
8 25 
7 50 
6 75 
5 50 
7 
8 25 
6 75 
7 25 
8 50 

10 
10 

11 muştur. Muhammen bedeli 1257 lira 
10 75 olup ihalesi 25-10-939 çarşamba günü 
10 saat 16 dadır. ~!Irak edecekler 95 lira-
9 lık temlııatı iş bankasına yatırarak mak-

10 50 buzile encümene gelirler. 
9 25 11-15--20--24 (2082) 
8 50 - AtilA mahallesinin 464 cü sokak dö-

10 50 şemesi kayalık olduğundan, sivri olan 
6 50 kısımlarının kesilerek yolun tesviyesi 
8 75 işi, Başmühendislikteki keşif şartnamesi 
8 75 veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
9 25 Keşif bedeli 350 lira olup ihalesi 1/11/39 

11 çarşamba günü saat 16 dadır. 
~tirak edecekler 26 lira 25 kuruşluk 8 75 teminatı iş bankasına yatırarak makbu

ll 75 zile encümene gelirler. 

tZMIR SICILt TICARET MEMUR• 
LUt;UNOAN: 

( Umumi Mağazalar Türk Anonim 
Şirketi lzmir Şubesi ) ticaret unvahil• 
lzmirde Cümhuriyet Bulvarında 84 DU< 

marah mağazada muamele yapan ithu 
şjrket tubesinin ticaret unvanı ve obap• 
taki beyanname ile Hakkı Bayer, Reıat 
Dora, Cemal Paker, Mustafa Edip Kına• 
lıkaraya verilen imza aal8hiyetini gÖSW 
ren varaka ticaret kanunu hükilmlerlnd 
göre aicilin 2584 numarasına kayıt 'Va 
tescil edildiği ilan olunur. 

T. C. lzm.ir mcili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. T enik imzası. 

1 - Beyanname 
2 - Salahiyetname 

SiCiL BEY ANNAMESt: 

O zamana kadar yapılan tedavide ve 
Siroz teşhisi konulmuş olmasına rağmen 
su toplama ihtimal ve keyfiyeti ciddi su
rette ele alınmış bulunmakla beraber 
suyun henüz ıstırap verecek bir hadde 
çıkmaması yüzünden bununla ehemmi
yetli ve kat'! bir tıp mücadelesine giri
şilmiş değildi Maamafih, Atatürk dah_a 
deniz banyolarına hastalık sebebıyle nı
hayet verdiği zamandan itibaren gıda re
jiminde yalnız sebze ve meyva sistemini 
kabul etmiş bulunuyorlardı. Esasen yat 
lstanbula gelmeden evvel, daha Ankara
da Grip ile birlikte Sirozun iptidai arazı 
belirdiği zamandan itibaren de alkolü 
terketmlşlerdi. 

ki Otel Termal direktörü Nihat Reşat ÇALANLAR ... K al N" · Se hun 
· ı . dif tın .. d .. tti . em ıyazı y ' 70 j Taranto 

CJ t m aa .1 g~rduki'. mfikua~e~e e k~le Cevdet Çag"la, Şerif İçli, Hasan Gür.. 37 ı.' Kohen 
muayene netıcesın e rmı şu şe 1 - OKUYAN . M·· s · 
de arzeyledi . . uzeyyen enar.. 34 Sabri Akyol 

P · B 1 al ı•d cildi indi- 1 - Saliihettın Pınar - Rast şarlo (Yal- 93 İstiklal elbirliğl _ aşam. . un ar e H e be . 1 ) 2 Arif be Mahur 
falar ilt h stalıkl d birine nız nım 0 ·· - Y • 32 Mustafa Gür 

veya c . . a arın .an v şarkı (Senin durmak derdinak eyler be- 12361 Yekfuı 
delfil~t eden sıvilceler değildir. Arll>'. . e ni) 3 - Halk türküsü (A. Fadimem hay- 193109 ! Dünkü eldin 
tezahura ta bakılırsa bunların karacıger Halk tlirküs.. y 

10 25 
8 75 
1 25 

10 
7 

10 15, 20, 25, 31 (2115) 
13 50 ı .... ---------------1 Merkezi Ankarada olmak üzere Wıôi.t : ~g J edilio lktısat vekaletinin tasdikine lkti• 
14 DJŞ r ABJBJ ~n d~n (~m".mi M~ğazal~r Türlr. Ano· 
9 nım Şırketı) run lzmırde kuşadına kaıaı 

Azra Demirelli verdiği ıube, lzmirde Cü~uriyet Bul
varında ( 84) numaralı magazada lr.tta• 

Her gün hastalarını İkinci Kordon ' ve tesis edilerek : 

Siroz hastalığı, ilk vaka nasıl anlaşıl
< • .' ı ? 

Bu mühim noktanın izahına bir hadi
se ile başlamak icap ediyor! O hadise şu: 
Eb•di ŞeI yukanda yazdığımız Grip ra
hatsızlığını savdıktan sonra hava tebdi
li maksadiyle Istanbula gelmiş, Dolma
bahçe sarayında yerleşmişti. Yine 937 
senesi kış devresinde Millet Meclisinin 
küşat nutkunu söylemek üzere Ankara
ya gidip merasimden sonra avdet ettiği 
sırada oyluklarının iç taraf satıhlarmda 
ufak kabarcıklar belirmişti . 

Bunlar kırmızı cild indifaları şeklin
de ve oylukların tekmil iç satıhlarını 
kaplamış olarak tebarüz etmişlerdi. 

Ebedi Şef bunu müdavi hekime gös
terdi. Sordu: 

- Bunlar hangi çeşid hastalığa delalet 
ederler? 

Müdavi hekim dahiliye mütehassısı 
idi. Cild mütehassısı değildi. Fakat mu
ayeneyi yaptı, bunun alellide cildi indi
faata delAlet ettiğini, gerçi barsak ilti
haplariyle hazımsızlık sebebiyle böyle 
beyaz başsız sivilceler şeklinde indifaat 
husule gelebilirse de barsaklarda bir 
gjlna hastalık ve bozukluk emaresi mev
cut olmadığını temlıı ederek Yalova kap
lıcalarının kükürtlü banyolarından isti
fade edilmesi tavsiyesinde bulundu. 

Atatürk bu tavsiyeyi yerinde bulmuş
tu. İşte bir hafta süren son Yalova se
yahati ve banyo hu vesile ve bu mak
satla yapıldı. 

Maamafih asıl özlü hastalığın, Sirozun 

lltihabından, Siroz ismi verilen hastalık- diM. senllie Mkaçalımli )) 4 - u 205470 ! Umumt yekfuı 
tan ileri geldiğini kabul etmek zarureti ( eşe eşe " No. 7 
vardır. Çünkü, karaciğer guddesi iltihap ~Ku;i~ : .M~(Ç ı~ak limi gayri) No. 8 
dolayısiyle vazifesini göremediği için if- 2 = H.. ~ şarFahri ~ H"" e . .,.~kı No. 9 

·-· ksinl kana k kan useyın useynı ,..... No. 10 

7 25 
8 
8 75 

11 raz ettigı to er anşıyor, . . (V as1ınl ) 3 _ Halk türküsü (Es-
yalnız başına bunlan idrar ve ter gıbı . a cana No. 11 
ıtrah yollariyle harice atmakla tükete- merm kıyma Jıaı;ıa).. İNCİR 

14 

. bö ı cildi indifalar şeklinde ve OKUYAN : Sadi Hoşses 257 M. J. Taranto 
:'ı.'..~:ier~ :n fazla toplandığı ev'iye 1 - Lemi - Hicaz şarlo (Var mıdır tak- 180 Esnaf bankası 
noktasında tezahürata sebep oluyor.. rire hacet) 2 - Udi Fahri - Hicaz şarkı 437 Yekfuı 
Banyolara devam suretiyle bunların za- (Bahar olsa çemenzar olsa)" 3 - Sel. 127439 Dünkü yektin 

s 50 
6 

8 75 
8 

il olmaması da bu iddianın bir delilidir. Pınar • Hicaz şarlo (Hasta kalbimde 127876 Umumt yekfuı 
Maamafih yine mütahassıs bir dahiliye- açılmış .. ) 4 - Zeki Arif - Şehnaz şarlo PALAMUT 
cinin kat'i muayene ve raporuna lüzum (Beni ateşlere yakan).. 20.10 Temsil.. 2000 kental Kaba 330 330 
ıd • d d · 21.10 Müzik (Radyo orkestrası - Şef .. ZAHiRE 

0 ugunu a arze erım. . H F •t Aln ) 1 Fr ek (Senfoni ' B "'d • .,. 5 37" Atatürk, Nihat Reşadın bu vukuflu ~ .. erı ar -: an . •6 ton U5 ay u ""' a 
t bi · · k bul bnekle beraber rahat- Re mmor .. ) 2 - Tschaikovsky •Caprıc- 110 çuval Susam 11 25 
eşlı _sını . a ide - şimdffk' karar cio İtalien) .. 22.00 Memleket saat ayarı, 367 ! ton P. Çekinle~ 2 
sız gın sıroz o uguna ı . h be 1 . . t, Esh tah ilat p uk 87 ... •o 
venniyen müdavi hekimin tavsiyeleri ve a~ans . a r erı, zıraa ~· v 550 Balya am "" .. 
tıbbi rejimleriyle hareket ediyordu. l.~bıyo, nukut borsası (Fıat) 22.20 1000 kilo Çam fıstık 84 

Yal daki ikam t ·· d'. Bır· haf- Muzık (Cazband - pi.) 23.25 - 23.30 Ya- 3182 kilo T. B. içi 73 ova e az sur u.. nki k 

8 ta sonra lst~~ula ~vdet edil'.11. Si~~e- n program ve ~panış Para orsası 
!er gıda reıımındeki sebze sistemı ile 
kısmen zail olarak yine oyluklarm iç 
satıhlarında tek tük görünüyorlardı. 

İngilterede kaza 
kurbanlarının sayısı 
Roma, 19 (Ö.R) - Pasif müdafaa ted-Ayni yılın yazma kadar böyle vakit 

geçirildi. Yazla beraber başlıyan deniz 
sezonunda Atatürk iki yıldır mutat 
edindiği veçhile Floryadaki deniz köş
küne naklederek deniz banyolarına baş
lamıştı. 

Banyolar devam ediyor, fakat sirozun 
baü bir seyirle devamı, banyolardan is
tifade yerine gün günden zafiyeti arti
rıyor, iştahsızlığı fazlalaştırıyor, can sı
kıntısı ve devamlı yorgunluk sürüp gi
diyordu. 

•• BiTMEDİ •• 

CÖMllURİYET MERKEZ BANKASJ 
KLEARİNG KURLAR1 

biri olarak büyük .şehirlerde geceleri SterJinı1en ca;rrid bir Tllrk llruuua 
tenvirsizlik yüzünden harbin başlangı- mukabilidir •• 
cından beri İngilterede vukubulan kaza 
kurbanları 1039 a baliğ olmuştur. Sterlin 
YUGOSLAV • iTAL YAN Dolar 
TİCARETİ... Belga 

. Fransız frangı 
Be~grad, 19 (Ö.R) - Burada bulu- Pezetas 

nan Italyan ticaret heyeti Ticaret nazırı Flori 
!"J"afından kabul edilmiştir. Yugoslavya İsveç°frang 
ltalya arasında ticari mübadelelerin in- İsveç kr n~ 
kişafını temin maksadiyle daha kuvvetli Norveç ;:,,onu 
le'!"'yüller mevcuttur. . . Çekoslovak kronu 

Ah§ Satış 
521. 524. 
76.71 77.16 
4.55 4.58 

33.58 33.78 
7 .6577 7 .6993 
1.431 1.440 
3.3931 3.4127 
3.1870 3.2054 
3.339 3.359 

23.09 23.20 

Akisler çok muhteşemdir 
ITALYAN • İNGILIZ Dinar 
YAKINLAŞMASI Leva 
Roma, 19 (Ö.R) - Londrada İngiliz Ley 

İtalyan parlfunento komitesi yeni ltal- Rayşınark 
yan büyilk elçisi Bastaniniye bir beyanı Liret 
hoşaınedi mesajı göndermiştir. Sefir te- Drahmi 

35.22 35.40 
64.86 65.22 
82. 83. 
1.97 1.98 

Ingiliz ve Fransız 
ranlıklarını izhar 

hay
ediyorlar 

n1atbuatı şekkürlerini bildirmiştir. Zloti 
ESTONYA Fengü 

Bütün devletlerle 

15.20 15.29 
103.97 104.50 

4.2159 4.2373 
3.6807 3.6984 

ANKARA BORSASI 

_ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE - kapatılmasının ehemmiyetini hatırlıya- dosttur .. (!) Londra - Sterlin 1 
dığı mektubun dünkü güntin en eyi ha- :y~ak bu v:ız.iyetin_ yenid,e~ tehaddüsi! Riga, 19 (Ö.R) - Estonya hariciye Nev:york • Dola> 100 

Ka~F. 
5.24 

129.60 
2.96875 
6.675 

29.3475 
69.5425 

lıeri olduğunu yazmaktadır. Bu mektup ıçınrf Krbn~mtirlinFnkaezdint Tür~~ klbutünbgaylt~ uazırı Estonyarun konışulan ve bütün Parıs • Fr~sız frangı 100 
R anın Fenlandi anın üsttine derhal sa e ~ · a er eyne mı- devletlerle dostane münasebetlerinde Milano • Liret 100 
tılmıusy ğ tahmin>: ttirm' ktedir Al le! muahedelere sadık ve Fransız • Ingı- C İs 'çr fran 100 a yaca mı e e . • . dık k·'-··I dır M devam edeceğini, iktısadi münasebetle- enevre • Vl e · 
manyanın Rusyayı harbe doğru ittiği ve ~ danlaşostluğunahsük~ üın]· ~ar ,. ·bulont- rini genişletmeğe çalışacağıru söylemiş- Amsterdam ·Florin 100 
baz kims 1 · "deli tti " · "b ' Hitl · ro ınası erı mer ı un- tir.. Berlin • Rayşmark 100 1 e erın ı a e gı gı ı erın Ingil ed Fr dan 
Isveçle Norveçi Staline ikram edecek maktadır. . _ter en ve ansa Va..,ingtonda bir Brüksel - Belga 100 
k da il . 'ttiğl doğr 1 kla b a yardım vaıtlerı alınl§ olan Balkan An- ~ Atlna _ Drahmi 100 
bea Sor erıt Rgı şefi Alınanu 0 

ma era- tantı devletlerine karşı yapılabilecek iktisat konferansı Sofya • Leva 100 
r vye usya manevr - J b bb"' 1 · kim b km t 

bo ·· ·· ktedir o an azı teşe us erı a ıra ışır. Vaşington, 19 (Ö.R) - Panama kon- Prag - Çekoslovak kro. 100 
•mı zmuş gorunme_ · . d Al Ankaranın sarahatle ifade edilen az- feransma '"''·ak eden Amerika cüınhu- Madrid - Peçeta 100 Marcel Pays Ekselsıor gazetesın e - . p tit J uma! il J ö di .... ~ 
many~ Polonya üzerine. y_aptığı ~- ~ ;ar is ~azeteler:'ru:~e;:i ıı::,",u:~d~ riyetlerinin salfilıiyetli mümessilleri V arşova • Zloti 100 
ruzdan ıstifade eden Stalinin Hıtlerın b.. ..k b . takdiri k 1 t ikinci teşrinde Vaşingtonda toplanacak Budapeşte • PengU 100 
hHe ve şiddet metodlarını taklid ederek ul".1_ ır e arşı ~ış ır. • olan iktısat konferansına iştirak edecek- Bükreş • Ley 100 
kolay elde edilen zaferleri bozmak iste- Dıger taraftan Von Papenın alelacele !erdir. Belgrad • Dinar 100 
mediği mütalliasını ileri sürmektedir. har~l'.eti Türkiye üz~rind_eki AJn;an ta.z- Yokohama • Yen 100 
ltidal Moskova için esas hareket olarak yikinın tam akametı gıbı telakki edil- Stokholm • İsveç kro. 100 

21.925 
0.97 
1.5975 

13.1825 

23.425 
0.9525 
2.495 

30.6125 
31.19 

görünüyor. 
Populaire gazetesi İsveçin Danimar

kanın ve Norveçin Fenlandiya lehinde
ki tesanüdünü kaydetmekte ve bu tesa
nüdün Helsinki hükümetine nikbinlik 
bahşettiğini ve Fenlandiyayı diğer Bal
tık memleketleri akıbetine uğrabnak 
korkusunda masun kaldığını ilave eyle

mektedir. ıa~Y. ~~ii.l~.iT_l-~~~l'l!«P!::-=::~-~-~!!i•""""'iiiiı!ı'!:"'!:,;;-:;~111 Moskova - Ruble 100 
Le Petit Journalda P icrraut ezcümle J~ NOT : Hizalarında rakkam bulunrnı~ 

diyor ki: yan dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 

mektedir. 
Petit Parisien, Türklerin 

Molotof müzakerelerinde 
yüksek şuur hakkında şu 
dermeyan ediyor: 

Saraçoğlu
gösterdiği 

mütalaaları 

Müzakerelerin Rus - Türk menafii 
hududunu ve Moskovanın aynı zaman
da Berlin menafiini de müdafaa ettiği 
görülmüştür. Alınan diplomasisi boğaz 
içinin ve Çanak.kalenin büyük harpte 

Moskova kendi hesabına olduğu ka- BRONZ ESHAM VE TAHVİLAT 
dar Almanya hesabına da müzakerede Sivas • Erzurum hattı istikrazı m. 20.15 
bulunmuştur. Alınanya daha yakınlar- Sivas - Erzurum hattı istikrazı V. 20.15 
da Ankarada tam bir akamete uğramış- ELYAF! IMPERMEAB!LlZE OLDU • Hazine tahvili Lira 68.
tı. Bunu Moskova vasıtasiyle telafiye ça
lışmış, fakat yüksek bir şuur eseri göste
ren Türkiye bütün tazyiklere boyun eğ
mekten imtina sure tile sözüne sadık kal
mıştır. 

Paris, 19 (Ö.R) - Eko dö Pari gaze
tesi Türkiyenin kararma tahsis ettiği 
bir makalede diyor ki : 

·Muhakkaktır ki Türkiye mukavele
leri bozmayı şiddetle reddet~tir. Tür
kiye dünyaya yeniden hayranlıkla kar-

CUNDAN SERTL!C!Nt MUHAFAZA 
EDEN YEGANE D!Ş FffiÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur 

tZMtR 2 inci HUKUK MAHKEME
SiNDEN: 

lzınirde tepecik kağıthane caddesinde 
133 noda oturan andon kızı eleni tarafın
dan mahkemeye verilen arzuhalde: Soy
adı olarak antaki aldığı halde nüfusa 
Zuhula Tara olarak kaydedilmiş oldu-

Mektep kitapları · 
1939 - 1940 tedris senesi için m11-' 

arif vekfiletince basbnlan bilômum ~ 
ilk, orta, liselerin ders kitaplan .. 

EGE 
KİTAP EVİNDE B-1•111.g ... ı· Yozgatta ğundan antaki olarak değiştirilmesine 

- karar verilmesini iste~ olmakla icra 
kılınan muhakeme sonunda: 

İran hududundan Kültür faaliyeti Davacının talebinin muhik sebebe 

Sovvetler Toptan ve perakende sablmakt11dır .. ~ 
Mekteplere ait bütün kırtasiye le-~ 

Cümhuriyet caddesi Merkez Banka
sı arkasındaki 88 numaralı muayene
hanesinde kabul eder. 
Mesai saatleri : 1 O dan 12 kadar-
3 ten altıya kadar •.. 

TELEFON : 3287 

öDEM!Ş tCRA MEMURLUC:UN-
DAN: Dosya no. 939-980 

937 yılı mahsulü 182 balyada 9100 ki
lo tahmin edilen mamfil tütünün beher 
kilosu 25 'lq. muhammen kıymetle satı
lığa çikarılrıuştır. 

1 - Satış açık artırma ile ve peşin pa
ra ile yapılacaktır. Teminat alınmak şar
tile alıcıya 7 günü geçmemek şartile 
ödeme için mehil verilebilir; ancak bu 
takdirde bedel ödeninceye kadar mal 
teslim edilı:nez. 

2 - Tütünlerin anbar kirası yoktur. 
Dellaliye ve transfer muamelesi için icap 
eden bütün masraflar alıcıya aittir. 

3 - Görmek arzu edenler tatil günle
rinden maada her gün daireye müracaat 
edebilirler. 

4 - Birinci artırma 21-10-939 Cuma 
günü saat 10 dadır. Bu artırmada mu
hammen kıymetinin yüzde 75 şini bul
madığı takdirde 3-11-939 Cuma günü 
saat 10 da ikinci artırma yapılacaktır. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin 
939-980 dosya numarasile ödemiş icra 
dairesine müracaat etmeleri illin olunur. 

3890 (2150) 

ZAYI DiPLOMA 
1930 .senesinde Istanbul Zeytinburnu 

gedikli erbaş hazırlama okulundan me
zun olarak almış olduğum diplomamı 
zayi ettiın. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığıru ilan ederim. 
Tirede gedikli başçavuş Necati Ataylan 

3884 (2149) 

UMUMi MACAZALAR TORK ANO· 
NiM ŞiRKETi IZMIR ŞUBESi 

Unvanı altında ve ıirketin esu mulıa
velenameai hükümleri dairesinde faaliye
te haşlamış olduğunu bildiririz. Bu ,.,ı..,.. 
nin idaresini ve faaliyetini temin hwn.1Mtn• 
da şirketimiz namına yapılacalr. teahhtıdü 
mutazammın bilcümle ukudat ve mua• 
meliitta ıirket firması ile birlikte İ>irlncl 
derecede imzalardan ikisinin ve diğeı 
muamelitta iae biri birinci diğeri ikind 
derecede imzalardan ikisinin müıtereken 
vaz edilmiş olması aurt:tile ifayı muamele 

etmek üzere birinci derece imza ıallhi· 
yetlerile müdür vekilliğine Halr.kı Bayer, 
muhasebe şefliğine Retat Dora ve ikind 
derece imza salB.hiyetlerine muamel!a 
şefliğine Cemal Paker ve veznedarhğa 
Mustafa Edip Kınalıkararun mezun ve 
tayin kılınmış olduğumuz cihetle keyfi
yetin ticaret kanununun 42 inci maddesi. 
hükmü veçhiJe usulen tescil ve il&nını ric.a 
ederiz. 

Umumi mağazalar T. A. Ş. lznıU ıu-
besi firması. 

imzalar. 
lzmirde Cümhurlyet Bulvarında ( 84) 

numarada k8.in umumi mağazalar Türk 
anonim şirketi lzmir şubesi. 14/ 10/939 

Umumi mağazalar T. A. Ş. lzmir şu
besi. Firması. Ve . i111zalar. 

Müdür vekili Hakkı Bayer. H. Bayeı 
imzası. 

Muhaaebe teli: Reşat Dora. lmzasL 
Muamelat Şefi: Cemal Paker. lmze:sı. 
Veznedar Mustafa Edip Kınalıkara ı 

imzası . 
Umumi No. 4992 Hususi No. 11 /6 
işbu beyanname altına huzurumda k0t 

nulan imzaların, Ankara Üçüncü Noterli. 
ğince 1 0 / T eşrinievvel/9 39 tarihind.I 
tasdik edilip dairemizin 39 senesine aif 

--------------- haricen mübrez üçüncü dosyasının 4989 

Alsancak 
İstasyonu Karşısında yeni açılan 

EGE 
HUSUSİ HASTANESi 
SAHİBİ 

DOKTOR OPERATÖR 

Adil Bir 
İzınirln en büyilk ihtiyaçlarından bi
rine tekabül etmek üzere hazırlanan i'I 
ve her türlü fenni tekamülat, kon
foru ve kalorifer, rontken ve elektrik 
tedavileriyle mücehhez olan EGE 
hususi hastanesi Alsancak istasyonu 
karşısında açılmıştır. D 
Her şubeye ait hastalar kabul ve 

mütahassısları tarafından tedavi edi
lir. 

Müessesede her zaman doktor bu-!:! 
lunur .. 

hususi numarasında saklı (Umumi Ma• 
ğazalar Türk Anonim Şirketi) idare ko• 
mitesinin 3 1 /Ağustos/939 tarihli, 9 nu
maralı karar sureti mucibince (Umum! 
Mağazalar Türlr. Anonim Şirketi lzmiı 
Subesi) ne birinci derecede imza salahi
yetile tayin edildikleri anlaşılan müdib 
vekili Halı:kı Bayer ve Muhasebe şefi Re
$8.t Dora ile ikinci derecede imza sa\i.. 
hiyetini haiz olarak tayin edilen Muame· 
18.t şefi Cemal Paker ve veznedar Muıta, 
fa Edip Kınalıkaranın olduğunu ve ken. 
dileri dairemizce maruf zevattan bulun
duklarını tasdik ederim. Bin dokuz yü:ı; 
otuz dokuz senesi Teşrinievvel ayının 
on dördüncü cumartesi günü. 

14. 10. 939 
lzmir üçüncü noteri Süreyya Olcayın 

resmi mühür ve imzaın. 
Umumi No. 5034. Hususi No. 11 /6 
işbu beyanname suretinin dairemiz<M 

saklı 14. 1 O. 939 tarih ve 4992 umumi 
numaralı aslına uygun olduğunu tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz otuz dolr.uz se• 

~ nesi birinci teşrin ayının on altıncı pa• FİATLER: 
ilıl liradan başlar .. 

TELEFON : 2918 
177U97"'/'l'lZZZZZCliz.ı---,a..ı~m .. •ı}-

rx:z1fz:q~~bi2WZiZi:ımıC•aıJıı:ıc-•'IJcr 

DOKTOR 

Ismail Hakkı 
Akarçay 

Dahili 11e tenasüli has· 
talılılar mütahassısı 

Cümhuriyet caddesi (2 inci Kordon 
Alınan konsoloshanesi arkasında) 
206 numaralı mU11yenehanesinde her 
gün saat 13 ten itibaren hastalanın 
kabul eder .. , 

TELEFON : 3458 
crıxcLLL.rr-cce 

zartesi günü. 
Ş. 1. 16. 10. 939 

Otuz kuruşluk damga pulu üzerine 
16. l.Teşrin 1939 tarih ve lzmir üçüncil: 
noteri Süreyya Olcayın resmi mühür ve 
imzası. 

Umumi mağazalar T. A. $. iclare lı:o• 
mitesinin 3 1 Ağusto• 9 39 tatihli ve 9 
No. lu içtimaı kararı: 

Madde: 5 - AçJmasına karar verilip 
bina mukavelesi hazırlanmış bulunan Jz .. 
mir ~ubemiz teşkilatını yapmak ve ıube
yi faaliyete eevk etmek. üzere .?'1e.~?' 
şube müdür vekaletine umum mudürluloı 
muamelit müdürü Hakkı Bayer, muame
lat şefliğine Cemal Paker, muhasebe .eef-
1·•· de Re~t Dora, veznedarlıgına 
ıgıne ~ . ed'I '- _ 

Mustafa Edip Kınalıoğlu tayın ı m..-

aslıerıerini çelımlştır. artmıştır-. müstenid olduğu anlaşıldığından medenl 
Paris, 19 (Ö.R) - Romadan bildirili- Yozgad, 19 (Hususi) - Köy mektep- kanunun 26 ıncı maddesi hükmtine tev-

vazımatıru da •EGE KİTAP EViN-· ~ 
de• bulabilirsiniz.. ------ ---------

tir. MezkU.r ıuhe namı?~ 1?üdür vel!1f 
ve muhasebe ıefine bırıncı, muamelat 
şefi ile veznedara ikinci derece imza ea• 
lBhiyeti verilmesine. yor : Sovyet Rusya Kafkasta İran sınır- !erinin yekfuıu bu sene 97 ye çıkrıw;tır. fikan Tara soyadının antaki olarak de

lanna tahşit etmiş olduğu askerleri ge- Yakında 65 eğitınen daha gelecek ve bu ği<;tirilmesine ve keyfiyetin yukanki 
ri çekmiştir .. İran hükümetinin de ayni sayede 9000 çocuğa mukabil 13 bin ço- madde hükmüne tevfikan ilanına 11-7-
surette hareket ettiği öğrenilmiştir. cuğu okubnak kabil olacaktır. 39 tarihinde karar verilmiş olduğu ilan 

O Yozgadda ikınal olunan yeni müesse- olunur. 3869 (2148) 
ROY AL AKI selerin önümüzdeki cümhuriyet hayra- --------------

Ayni kütüphanede çeşitli hrtpos
tallar, resimler, zarif bayram tebrik~ 
kartları satılmaktadır. Atatürkün;' 
meşhur tarihi nutkunu ihtiva eden 
kıymettar eser de (50) kuruşa sa
tılmaktadır .. 

Batıran tahtelbahir mmda açılma törenleri yapılacaktır. MEMUR ARANIYOR 
süvarisinin sözleri İsparta stadyumu- orta tahsil görmüş Fransızca bilir ızMtR AHKAMI ŞAHStYE SULH 
Berlin, 19 (Ö R) - Royal Oak zırhlı· İsparta , 19 (Hususi) - Stadyum ınşa- daktiloya Aşina bir memur alınacaktır. HUKUK MAHKEMES!NDEN: 

sını bat.ıran Alman tahtelbahirinin sü- atı ilerliyor, tribünler de pek yakında isteklilerin Atatürk caddesinde 34 nu- Anaları hanifeyi babaları Süleyman 
varisi Bedin radyoounda bu taarruzu ~ı lacaktır. marada kfün Anadolu anonim Türk si- oğlu Osmanm öldürmesi sebebile İzmir 
nasıl yanlı ~ın ı ve Alman denizaltıları- B E R L İ N .(!orta şirketi Izmir ve ha valisi acentesi ağır ceza mahkemesince 18 sene ag· ır 

b ·· k d f ı· ti · d aldık Tahsin Esmere müracaatleri. nın ugune a ar aa ıye erın e - Son vaziyetten 1-3 (2151) hapse mahko.m olduğundan 4 çocuğu 
!arı neticeleri izah etmi~tir. üzerindeki velayet hllkkı İzmir asliye 
lngiliz tayyareleri gayri memnun mu? ikinci hukuk mahkemesince nezedilerclt 

Londra, 19 (Ö.R) - İngiliz matbua- şılanmağa değer bir dürüstlük ve söze kimsesiz kalan küçük ayşe ve hatice ve 
Alman a:falıında uçtu tının dikkati Skandinavya yarımadasiy- sadakat örne~ daha vermiştir. • şerife ve müzeyyen ve Süleymanm 
• • 

1•a. 19 (O.R) - Royal Air F orce le yakın şark üzerinde toplanmış bulun- Paris, 19 (Ö.R) - Akşam gazeteleri umur ve hususlarını görmeye ve anları 
t~y · ·A• ; dün Alman şehirleri üze- maktadır. bngün Ankarada imzalanan üç taraflı medeni tasarruflarında temsile salfilıi. 
tinde r ç •k u~_uslar yapmışlardır. Deyli Meyi ve diğer gazeteler, Türki- nihai anlaşmaya sütunlarını tahsis et- yettar olmak üzere Izmir 3 üncü sulta-

Londra. 19 (O.R) - Edimburg üze- yenin İngiltere ve Fransaya verdiği va- mekte, Fransa, İngiltere ve Türkiye niye mahallesinde aşureci sokak 24 sa
rinde vukuhulan hava muharebesinde itlerle gayri kabili telif olan bir paktı a1·asında şarki Avrupa ve şarki Akde- yıda mukime Mustafa karısı Gavelenin 
düşürülen Alman tııyyarecilerine bu- imzalamaktan içtinap ettiği için Berli- nizde tesanüt mefkCıresine dayanan bir vasi nasp ve tayinine mahkemece ka
gün askeri törenle cenaze merasimi ya- nin cok gayri memnun olduğunu istih- is birliainin t~vit edildiğini yazmakta- rar verilmişt ir, Keyfiyet il~n olunur. 

KUŞADASI ASL!YE HUKUK HA-
K!ML!C:INDEN: Sayı: 155 

!nhisarlar idaresine izafetle Kuşadası 
inhisarlar müdürü Cavit Oral tarafından 
eski Selçuk inhisarlar memuru Nazif ve 
Hendek inhisarlar müdürü Büı-han ve 
Denizli inhisarlar eksper muavini Nuri 
aleyhlerine açılmış ve 939-155 numarada 
kayıtlı bulunan (1018) lira (43) kuruş 
zarar ve ziyan davasında: Dava olunan .. 
!ardan eksper muavini Nurinin ikamet· 
gahı meçhul bulunduğundan tebligatın 
usulün 141 ve müteakip maddelerine 
tevfikan ilanen icrasına karar verilmiş
tir. Dava; Selçuktan B"kir oğlu Süley
mandan 930 yılında inhisarlar idaresi na
mına mübayaa edilen tütünlerde zuhur 
eden ıskartadan mütevellit ve mahkeme 
ve icra marifetiy'le Süleymana ödenen 
(1018) lira (43) kuruşun tahsiline dair 
olup 6-11-939 Pazartesi saat ona mual
lliktır. Dava arzuhalı sureti ile davetiye
si mahkeme divanhanesine usulen talik 
edilmiştir. Keyfiyet hukuk usulü muha
kemeleri kanununun 142 ve müteakip 
maddelerine tevfikan ilan olunur. 

T. C. Ankara üçüncü noteri Zihni Ya• 
man. 

Sayı: 1312. 
Aslına mutabık olan bir sureti dain• 

de alılı:onularak bir musaddak sureti 
mübrizine verildi. 

1O/1.Teşrin /939 . 
Ankara üçüncü noteri Zihni Yaman 

resmi mühür ve imzası. 
Harç pulları asli nüshaya yapıştırJdı. 

Pul ve 1011.Teşrin / 1939. 
tarihi. 

Genel sayı: 3 15 2. Özel sayı: 3 /85 
işbu karar suretinin daireye mUbrez 

aslına ve dosyasında saklı mübrizi tara· 
f1ndan imzah mu!'laddak nüshasına uy
gun olduğu tasdik kılındı Bin dokuz yüz 
otuz dokuz yılı Teşrini evvel ayının on 
dokuzuncu perşembe günü. 19. 10. 939 

Otuz kuruşluk damga pulu üzerinde 
19. l.Teşrin 1939 tarih ve lzmir üçüncü 
noteri Süreyya Olcayın resmi mühür ve 



JO ILK'IEŞ!llK CU11A 1939 
tzMtR S1CUL1 TICARET MEMUR- ya müteaddit müdiran tarafından idare 

edilir 
LUCUNDAN: . Ş'-;_ . d .. dd · iki ~,_ clzmir Tabak limited> ticaret unvanı- u:.ı<etın evamı mu eünce §'!c""-

le Izmirde mukaddes mezar caddesinde müşter~ken .şirketi idare ve ~il ~de
baladur sokağında 9 numar~ deri ceklerdir. Bınacn_ale:v_h ı_xıumaileyhıma 
el= ve satımı ve debagat işlen ve bun- umur ve muam~latı şırketi te?vır, şırket 
Iara müteferri muamelat ile uğraşmak namına her nevı evrakı resmıye ve. gay
üzere teşekkül eden işbu şirketin tica- ri res~iye ve .. senedat ve ';'':'kavelat ve 
ret unvanı ve şirket mukavelenamesi ti- taahhudata muçtemıan vaz ı ıınza ve ah
caret kanunu hükümlerine göre sicilin zu kab:z ve sulhu ıbra ve her derece me-
2573 numarasına kayt ve tescil edildiği hakimde şirketi bizzat veya bilvasıta 
ilan olunur. olsuretle müçtemian temsil hususların-

Izmir sicilli ticaret memurluğu •esm! da salahiyet ve mezuniyeti tammeyi ha-
mührü ve F. l'enik imzası. izdir. 

1 _ Mul!;avele Şirketin hukuk ve vezaifi şidetin un-
,, IZM!R TABAK LlM1TED ŞtRKET1 vanile vaz'ı imza eden müdiranın taah

hüdatile taayyün ede. Taahhüdü vakiin 
MUKAVELENAMESİ : şirket nam ve hesabına yapıldığının tas-

Şirketin tesisi: Aşağıda imzalan mev- •ih edilip edilmemesi müsavidir. 
ıru: Müdirarun esami ve salahiyetleri ga-

1 - İzmirde Fettah mahallesinde Di- zetclerle ilan edilir. 
bek sokağında 2 No. da mukim .Mehuıet 
Tabak. 

2 - lzmirde Fettah mahaDesinde Di
bek sokağında 2 No. da mukim Ziya 
Tabak. 
Azalarında işbu mukavelename ve ti

caret kanunu ahkAmına tevfikan ber
veçhi ati şerait dairesinde bir mahdut 
pıesuliyetli Limited şirketi teşkil edil
miştir. 

ŞtRKEI' UNVANI 
Madde 1 - Şirketin ismi (İzmir tabak 

Limiled) diı. 
Madde 2 - Şirketin merke:ı.i hmirde 

Mukaddes mezar caddesi Baladur sokak 
(9) numaradır. Türkiye dahilinde ve ha.
ricinde şubeler küşat olunabilir. Bu tak-

.Müdiranın keyfiyeti tayininin veya 
bunlardan birini salahiyeti hitama er
diğmde .;eifü 1icarete kay& lazımdır. 
Müdürlerden her biri merkezi şirketten 
gaybubeti takdirinde kendi mesuliyeti 
tahtında olmak üzere diğer bir kimseyi 
vekil tayin edebilir. 

Madde 10 - Şirket müdürleri, şüre
kidan oldukları müddetçe reye iştirak 
etmemek üzere 9 uncu maddede mu
ayyen ittifak veya ekseriyetle indelica\' 
tebdil olunabilirle.r. Şirket müdürlerinin 
Yeya bunlardan birisinin azil ve tebdili, 
istifaları, vefatları gibi ahvalde şüreka 
derhal içtima ederek ittihazr mukarrerat 
ederler. 

dinle ticaret Vekaletine malılmat veri- Madde .11 - Şirket müdürleri vazife-
lecektiı:. ]erinin devamı müddetince işbu şirke-

Madde 3 - Şirkeün maksadı; Deri tin mevzuuna gerek doğrudan doğruya 
alım. ve satımı ve dehağat iş)etl ve bun- ve gerek dolayısiyle taa.Ilük eden umur 
lan müteferri mnamelUı ticariye ile *' ve hususatla ayrıca şahsen iştig;ıl cde
tij:ııldir. Ş'ırket işbu maksadını temin mezler. 
ed'ecek her tilrlii smaf, 1icarl, mail mua- Madde 12 - Müıfuaodan olmıyan şü
meleleri yapar ve ihtiyacı için gayri rekil diledikleri zamanda bizzat veya bil-
menkul teferruğ edebilir. vekale evrak ve defatiri şirketi tetkik 

ŞtRKET!N SERMA YESt ile umur ve muame!atı şirkete kesbi it-
.lıladde i - Şirketin sermayesi (5000) tıla edebilirler. 

beş bin lira olup; 2500 iki bin beş yüz Ancak bunların umuru şirkete mü
liralık hisse Mehmet Tabak, 2500 iki bin dahale etmeleri sureti katiyede memnu-
beş yüı: liralık hisse Ziya Tabak. dur. 
Tarafmılan alız ve taahhüt edilmiştir. Madde 13 - Hissedaran reylerini tah-
ŞürekAyı mumaileyhim isimleri hiza- riren verirler. 

larında gösterilen mebaliği tediyesini ta- Ittihazı karar için heyeti umumiyenin 
ehhüt ve nısıf hissderini berYeÇhi peşin içtimaı mutlaka 15zımdır. Mukarrerat 
tediye eylemişlerdir. şürekM.m içtimaile ha51l olan heyette it-

Hissedaran adedi beşi tecavüz etme- tihaz edileceği gibi muhabere ile de is
diği müddetçe şürekanm ittifa.lı:lariyle tihsal olunabilir, bu son şekilde şirket 
vefat ve saire gibi suretlerle hissedaran müdürleri mevzuu bahs hususu veya 
adedi beşi tecavüz eylediği takdirde ser- mütasaV?er kararı taahhütlü. mektupla 
ınayenin üç ruhunu temsil eden §üre- şür:'~~~~-~.'.',~ bi~bis'~.e t;~!f~_ vşe·· o~r 
kinm mu..fakatile sermayenin te3yidi rey.....-uu LiUlluen ı ..,lı euener. uı,,.,,._ 

c.izdir. Bu taJr:dinle Jilrekl veya halef- dan merbzi şirkette bulunanlar tarihi 
leri hisseJeri nisbetinde yeni hisselere ,.._ tebliğden ıtibaren (S) taş.ada bulunan
hip olur ve bedellerinin tes.viyesiııi ta- !ar 15 ve ınemalikj ecnebiyede buluııaıı
ahhüt ederler. lar 20 gün zarfında cevap vermedikleri 

Keza çnı sureUe ve ticaret lı:anunu- takdirde mcvzuubahs teklifi kabul etmiş 
nun 506 mcı maddesinıldri mik:tardan addolnnurlar. Ancak her ne suretle olur
apğı diişmemek §arliııle şirlı:et serma- sa ?!~un şürekan.ın adedi yirmiy.i leca~ 
yainin tenkisine !<arar verilebilir. ettiğı takdirde hissedaran heyeti umumı-

Şüreka e§hası saliseye .1ı:aı:şı dahi, an- yesi içtimaı anonim şirketlerde cart olan 
cak sahibi oldukları hissel~ tekabül merasinı ve kuyutlu kanuniyeye tabidir. 
eden mebaliğ nisbetinde mesuldurlar. Bu takdirde heyeti umumiyenin içti-

~~~ Gerek tezyit ve gerek tenkisi~- ~aı nihay~ on beş gün akdem tahriren 
ye dolayısiyle vaki olacak mukarrerat ticaret VekAfetıne i!ıha_r ~unacak "".b~
ve tadilatın tekemmül ve muteber olına- nu mutazammı.n olan ıstıdanameye ıçtı
oı i~in bu mukarreratı, ittihaz eden he- ma ~ecek . heyeti ~iyeye a~. ~il
yeti umumiye evrakı ve vesaiki saire ti- mek uzere ihzar edılınış olan meclısı ıda
caret vekiletine tevdi ve lazım gelen izin re ve ~nrakip '.8porları senelik bilfu>çı; 
ve muvafakat istihsal olunacaktu. nun bırer suretı ~ddakalaJı raptı;dı-

Madde 5 - ŞürekB.nın Jtisselerini mü- lecek. ve ger".k adı ve .gerek fevka!ad~ 
beyyin vesailı: nama muharrer olacak- heyeti umumıyelerde ticaret Vekaletı 
br. tarafından tayin edilen hir memur, kcr 
·şüreka hisselerini sennayei §irlı:et!:n miscr sıfatik hazır bulunacaktır. Şü:re-

rE'NfASIR 

-BIÇAGI 
fn serf .sakalları 

Yener 
~~ 

umu~aflr 

Kapalı zari usulile eksiltme ılanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla hülc.ümet konağı inşaatına talip 

çıkmadığından yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlmıştır. 
2 - Bu inşaatın keşif bedeli 64872 lira 49 kuruştur. 
3 - Bu inşaatın 14872 lira 49 kuruşu 939 senesinde ve 50000 lirası 

da 940 senesinde resvİye edilecektir. 
4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A -Proje 
B - Keşif cetveli 
C - Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E - Yapı işleri umumi şartnamesi 
F - Hususi şartname 
G - Fenni şartname 
R- istekliler bu işe ait evrakı 324 kuruş bedel mukabilinde Muğla 

Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
S - Eksiltme 1 /T eşrinisani/9 39 çarşamba günü saat 15 de Muğla 

Nafıa müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 
6 - Muvakkat teminat 4493 lira 63 kuruştur. 
7 - isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için bu seneye ait Ticaret 

odası vesikasile eksiltme gününden en az sekiz gün evvel remıen 
Muğla vilayetine müracaatla alacakları ehliyet vesikasını ibraz etme
leri lfizıındır. Aksi takdirde eksiltmeye iştirak edemezler. 

8 - T eltlif mektupları yukarıda yazılı saatten bir saat evveline ka
dar Muğla vilayeti Nafıa müdürlüğü odasında müteşekkil komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektuplar beşinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olması v: dl§ 
zarfın mühür mumu ile kapadılmış olması lazımdır. Postada vaki ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

18, 20, 23, 26 3830 (2125) 

ilin 
Vilayet daimi encümeninden: 
Memleke; hastanesinin onarılması 1994 lira 95 kuruş keşif bedeli 

ile ve 1 S gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırhyacakları teminatlan ile bir
likte 6 Son teşrin 939 pazartesi saat 11 de Vilayet daimi encümenine 

baş vurmaları. 
20, 30 3879 (2146 

lAakal ·· b t ınsil ed .. -•·• kiinın adedi yirmiyi tecavüz etsin etme-
uç ru unu e en ŞUT=<ı- · !' · "dare akı 1 il 'b tti 

nın muvafakatile diğer şeriklerine veya sın ~ec ısı .ı ve mur P. rapor aı: c den sonra kalan mikiardan ı are r. 
ahara devr ve furuht edebilir Işbu devir senelık bilançodan ve heyeti umumıye B\IDdan her sene evvela yüzde 10 ih~i
ve furuhtım derci ve defteri .mahsusuna zabıtnamele~de heyeti mezkfuede ha- yat ayrıldıktan sonra hakisi istisna his
kayt ve lilakal üç rubu sermayeyi temsil zır. bulunan hissedarların esamisini gös- slılerin cümlesine tesviye edilmiş serma
eden şürelranın mnvafa.katları hasıl ol- terır ~sterun . musadda.lı: ikişer nüshası ye üzerinden birini hissei temettüü ola· 
duğunu mübeyyin §irlı:et müdürlerinin heyeti um~yenm son içtima gününden rak tesviye edilir. 

adedi şüreka beşi tecavüz eylemediği 
takdirde tekmil şeriklerin ittifakile ve 
tecavüz ettiği takdirde sermayenin sü
lüsanını temsil eden şürekanın muvafa

§"J"h ve imzalarile tekemmül eder. ıtibaren nihayet hır ay zarfında Ticaret Mütebaki kal.anın tevkif ve hissedara-

katile icra olunabilir. 
Madde 27 - Adedi ~ek.8. yirmiyi te

cavüz ettiği tahfude anonim şirketler 
hakkındaki ahk.8.ma tevfikan bir veya 

• 
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W.F.HenryVanderZee SPERCO VAPVR 
Veı~sı ACENTUI 
--; -tr·---

AMERİCAN EXPORT LİNES İNS; ADRİA'tİKA SOSYETA ANOXİ111A 
NE V - YOR K İÇİN: Df NAVİGAZYOl\"E 
EXPORTER vapuru 27 ilkteşrine BOI.SENA vapuru 24/ 10, 939 tarihin· 

doğru bekleniyor. d beki d liın 
EXİR1A ,.._,_ . d - e enmekte olup Kara eniz · an• 

vapuru 29 U.....:şnne ogru !arı i~in yük alarak hareket edecektir~ 
bekleniyor. GALİI,EA vapuru 26/10. 009 tarl-

ARMEJl.lENT DEPPE, ANVERS hinde beklenmekte olup Adiryati.lı: li-
~PAERSGNEİÇİN : . b 

1 
manları için yük alarak hareket edecek-

ı:.o vapuru son teşrın aş an~ tir 

gıcmda belı:leniyor. DİANA r.ıpuru 30/10/939 tarihinde 
O. T. R. T. KUMPANYASI b ki -'-' 1up A...__.,,_ !im--' 

TUNA LİMANLARI İÇİN . ~ e~""'e " =ya= . =arı 
TI.SZA t·· ·· 19 ilkteşr' doğr ıçın yük alarak hareket edecektir. 

. mo ""' ıne u CALDEA motörü :ro: 101939 tarihin-
beklemyor. d ---'- 1 · · 

DUNA t.. .. +o·~· '--·•- e bekl""'11CKte o up Cenova ve Marsil-
.mo oru son....,.ın ~gıcın- ya limanlan için yük alarak hareket ede-

da bekleruyor ... _ . cektir_ 
KASSA motoru son teşrin yansında ECİTI'O motörü 3 ikinci teşrin 1939 

beklenıyor. t ihin. d 1 k p· B · diz. V 
SERVİCE MAJU'l'İME ROUMAİN ar e ge ere ıre, rın ı, ene-

B U c A R E s T dik ve Triyesteye hareket edecektir. 
KÖSTENCE • GALAS VE TUNA İ T A L İ A 

LİMANLARI İÇİN İTALİA S. A. Dİ NA VİGAZİONE 
OİTUZ vapuru 2 sonteşrine doğru SATURNİA motörü 1 teşrinisani tari· 

bekleniyor. hinde Triyesteden Nevyork limanı için 
SOCİEl'E COlUMEECİALE BULGARE hareket edecektir. 

DE NAVİGATİON A VAPEUR NEPTUNİA motörü 19 teşrinisani. 939 
HAİFA - İSKENDERİYE VE PORT tarihinde Triyesteden cenubi Amerika 

sAh' B;iN limanlarına haxeket edecektir. 
BALKAN vapuru lıaJen lin>roıtm17da- N O T : 

dır. tlandalri hareket tarihleri ile navlun-
ABMEMKN. '.l'E\IFİK MABJU) lan!aki de~ikliklerden dolayı acenta. 

BEYRUT VE ISKENDERİYE. tçlN . • 
LESBOS 18 ;n..--:-- doğru mız reesulıyet t<abul etmez. Daha fazla 

vapuru -~T<~ . • . ..,.,.. t 
bekleniyor. tafsilat ıçın tl\..U'CC KORDONDA FRA-

Vapurlarm isim .,., tan'hleri hakkında TELLi Sl'ERCO vapur acentasına mO-
hiç bir taahhiit ahnmn racaat edilmesi rica olunur. 

Vapurlann harelret tarihleriyle .,..,._ TELEFON : 2004./2005 
luıılardald de~i.k.l:i.lı:lerd .oenta ~ 
suli~t kabul etmez.. 

Daha fazla tafsi!At 1çbt ATATtmK 
caddesi 148 No.da W_ F. Henry Van Der 
Zee .,., Şsı. Vapur mcentahjtınoı mllrac:a
u edHmesl rica olunur. 

UMDAL 
-.;;.-

UMUMJ DENİZ ACENTALI(;I Lro. 
BELLENİC LİNES L'ID • 

GRİGORİOS C. II vapuru 23 birinci TELEFON : ZN'l/2IOS . beki imek 
SS A~. •. SS.. _,., .. ., • teşrinde eni te olup Anversa v. 

• • '-'.D.JUA• ve """".......,." R tt rdam · · •• :a .. alacaktır 
Bu vapurlara ait kC«!Şll""Mo hamilleri 0 e ıçm , _ · 

ve bu vapurlarda eşyasl olan müessE!e ZETSK;A PLOVİDBA A. D. 11:01'0& 
!er yapacakları muamele baklanda ma- FLORIDA vapunı 20/22 birinci teş
l!lmat edinmek üzere a.eentemize müra- rin arasında beklenilmekte olup Yugos
caat etmeleri ilan ohmıır. lavya limanları "" Triyeste için yük 

•••••••••••••••••••••••1.•r•••••••••••••••• .. 
OLIVIER VE 

ŞVREKAsl LTD. 

VAPUR ACENTASI 

alacaktır. 

LOVCEN vapuru 12 birinci teşrinde 
limanımıza gelerek ayni gün Köstence 
ve Varna için yolcu ve yük alacaktır. 

LOVCEN vapuru 19 birinci tepiııde 
limanımıza gelerek 20 ilı:inci teşrin saat 
12 de Pire - Arnavutluk limanları - Kı>-

ATATÜRK CADDESİ Rees binaııı tor - Dubrovnik - Split - Triyeste YI 

TELEFON: 2443 : Şaşak için hareket edecektir. Yolcu ve 
: yül< kabul edecektir. 

Londra ve Liverpol hatları için : JADRANSKA PLOVİDBA D. D. 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla- : SUSAK 

nmız sefer yapacaklardır. : PREDSEONİK KOPAJTİC uru 
••••••••••••••••••llllklUı•ııa.-••••••••••ı• ">/\ 31 b" . • • ·---..l:- L~-:1. 
-- .,.,. ı ırmcı teşrın aı ... """' """"'11J.1'> 

M ri Ma • • mette olup Yugoslavya limanları ve 'iri· essage es rıtimes yeste için yük alacaktır. 
GOULANDRfs BROTHERS LTD. 

PİRE 
KUMPANYASI 

THEOPfIİLE GAUTiER vapuru 
Her türlli izahat ve mahimat için Bi.- .. •NEA llELLAS• 

rinci Kor~onda 15G numarada LAU- Lüks transatlantik vapuru ile Pin 
RENT REBOUL ve SERİKİ vapur acen- N~vyork hatb ... 
tasına mü.raeaat cdihnesi rica olunur. Pire - Nevyork seyahat müddeti lZ gUır 

TELEFON : z 3 7 5 Pireden hareket tarihi 

s-rzzTL7ZTL77J'LZJD. 

~Asabiye Mütahassısı 
Doktor Cabit Tuner · 
IIer gü!' sa:ıt 3 ten sonra Şanıh 

sokak (Üçüncii Beylel') No. 19 ela 
hasta kabul ve teda~i eder. Elektı:ik 
tedavileri tatbik eder. 

18-11-1939 
Gerek vapurların muvasalAt tarihleri, 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak· 
kında acenta bir teahhi!t altına giremez. 
Daha fazla tafsi!At almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAI.. 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracu.t 
edilmesi rica olunur. 

Bu minval üzere hisselere tesahüp Vekaletine gönderilecektir. na tevzii, tenmiyesi ve bir kimsenin me-
edenler veya halefiyet tarikile ellerinde Madde 14 - Mı.ikarreratı tescil ve murin ve müstahcllinine ikramiye ola
şirket hissesi bulunanlar aynen ve bila kayda mahsus olmak üzere bir mukarre- rak tahsisi gibi hususat sermayenin ll
kaydüşarl işbu mukavele ahkamını ka- rat defleri tutulur. Bu deftere kararlar akal üç rubuunu temsil eden şüre~ 
bul etmif addolunurlar. tarih. sırasile derç ve ziri şüreka tarafın- muvafakatile halledilir. Şu kadar ki, 

müteaddit murakip tayin edilecektir. 1 iİlllll:l!llz:ii212ll12:1Wr:z:i!:l'Jl!llllEm• 
Madde 28 - işbu şirket, Ticaret Ve

ka!etinin tasdikinden sonra sureti kati
yede teşekkül etmiş addolunacaktır. iş
bu mukavelenamede icra edilecek her 
nevi tadilatın tekemmülü Ticaret Ve

Telefon : 4.072 Müdüriyet 
Telefon : 3111 Acenta 

Madde 6 - Hisselerin şirkete tevdi dan ımza olunur. Hazır bulunmayan ve masarifi fevkalade ve gayri melhuzaya 
olunmamış kısmı gerek bhinci hissedu- fakat tahriren rey veren §ürekfuun talı- karşılık tutulacak olan ihtiyat akçesınu.ı, 
!ardan ve gerek mezkUr hisseleri devren rirl cevaplarının ve ba~adal:i müddetler miktarı şirket sermayesinin nısfına mu: 
telı::abbül edenlerden vesai:r suretle ve zarfında cevap vermediklerinden dolayı savi miktara baliğ oldukta ihtiyat akçesı 
halefiyet tarikile sahip ofanl.a:rdan talep kararı vakii kabul etmiş addolunan şü- ifraz olunmıyacaktır. 
olunabilir Ancak hissesini devretmiş rekaya müdiran tarafından gönde.rileD Ilıtiyat akçesi sermayenin nısfına ba-
olan h~ tarihi devrinden itibaren mektupların tarihleri kayt olınıur · Uğ olduktan sonra ondan sarliyat icrasi-
iki sene sonra bu ınesuliyetten kurtulur. ~dde 15 - Işbu m~velenanıede le m.iktan n.isbeti mez!tiıreden aşağı dü
Sermayesini şirketçe tayin olunan müd- ve tıc:aret ~~ aksıne sarahat 01: şerse tekrar temettüattan tevkifat icra
det zarhnda tediye etmeyen şerikin ye- madı.gı taJı:d~ ]~aka! ~~ sermayeyı sına mübaşeret olunacaktır. Zarar ve zi
niden bir müddet tayin edilerek yine te- temsil eden .şurekanın mlll'.'kere edilen yan dahi şürekanın vaz'ını taahhüt ettik
diyat vuku bulmadığı takdirde şirketten hu= lehme karar vermış olması la- !eri sermayeyi tecavüz ebnemek üzere 
alakasının katedileceğine dair tebligatta zımdu .. ~.i takdirde mukarrerat keen- hisselere göre taksim edilir. 
bulunulabilir. Bu vade lAalı:al bir ay ola- lemyekündur. Madde 22 - Hi.ssedarandan hiç biri 
caktır. ~ vadenin hitamında taahhü- Madde 16 - Mukarreratın müdiranı veya halefleri her ne sebep ve suretle 
dünü ifa ebneyen şerikin hissesi ve o za- şirket tarafından müçtemia:n ve münferi- olursa olsun hisselerinden veya menfa
mana kadar vukubulmuı; olan tediyatı den musaddak asıl veya hülasaları şü- aUerinden dolayı şirket aleyhine dava, 
~irket menfaatine lli kayt olunabilir. ~aya veya üçüncü şahıslara verilebi- emvali şirketi hacz edemezler. Hisseda-

Bu husus diğer şerike tahriren tebliğ br. Bu asıl veya hülasalar şirltet hakkın- ran şüreka heyetinin mukarreratını ka-
olunmak lazımdır. Her ne suretle olur- da her nevi muamelatta muteberdir. bule mecburdurlar. 
sa olsun şürekidıın birisinin Vll2etıniş ol.- Madde 17 - Şirketin müdürleri veya Madde 23 - Şirketin müddeti teşek-
duğu sermayenin istihsaTine lınkAn hasıl onlaı:dan Y:'1mz birisi lüzum gördükleri külü ticaret Vekaletince sureti katiy<>
olmadığı ve zarureti kanuniye ve üca- ~dirde hı""":'f~r.anı davetle ittihazını de tasdik edildiği tarihten itibaren beş 
rlye bulunduğu takdirde mütebaki ser- şırket me~aİu ıçın muvafık gördükleri senedir. Müddetin hitamında veya daha 
mayeyi §eriklerin nisbet dairesinde le- h~u mur.ıkere "" bir karara raptetti- evvelden fesh ve infisahmda şirketin 
diye ederek hisselere sahip olmaları Ja- "'~iliiı1r· 18 ş· . . tasfiyesine müdürler memurdur. Bun!~ 
zımdır. a . e -: ır~. ~ının nıs- emri tasfiyede salfilıiyeti tammeyi haız 

Madde 7 - Mukarreratla her şerikin hnın ".'Y"' halinde mu~U: veya müdür- olarak müştereken hareket ve emval ve 
adedi hissesine göre reyi vardır. Ancak fer lıisscdar'!n heye~ da~ete mec- eşyayı şirketi ticaret kanununun tasfi
bir hissedar umum hisseler miktarının burdurlar. Hissedaran Şİrk_etin devamı- yeye dair ahkamı dairesinde nakde tah
sülüsünden fazla reye malik olamaz. Ita- na :"~ya fesh veya tasfıyesme karar .,,_ vil ve mallubatı tahsil ve düyun ve ta-
yı reye vekalet için mezuniyeti tahririye rebılırler. aMıüdırtı şirketi tediye ederler. 
lazımdır. SENEl HESABJYE VE DEFATffi Tasfiye memuru olan müdürler diğer 

Madde 8 - Hisseler şirket nazarında Madde 19 - Şirketin senei maliyesi $ürekilnm muva!akati!e şirket mevcu-
tecczzi kabul etmez; Şirket her hisse için .Kanunusani iptidasından bed ile KAnu- dunun heyeti umumiyesini başka şahsı 
bir sahip tanır. ~ak irs gibi bir suret- nuevvefuı sonuncu günü hitam bulur. maddi veya maneviye devredebilirler. 
le hisse müteaddit alakadarları arasında Fakat ilk senei maliye müstesna olarak Umur ve muamewtı şirketin tasfiye
gayri kabili taksim kaldığı surette bun- şirketin sureti katiyede teşekkülü tari- sinden bakiye kalan miktar hisseleri nis
lar haklannı müştereken istimal ederler. f>r!e 1939 senesi Kiinunuevvelinin sonun- betinde şürekaya tevzi olunur. 
Müşterek alfudarlann mümess.il veya cu günü beynindeki müddeti şamil ola- Madde 24 - Şürekanın birisinin ve-
vekilleri obnadığı takdirde şirketin mu- caklır. fatı veya ifli\sı vukuunda şfrket ınünfc-
ame!atı velevki bunlardan yalnız. birisi- Madde 20 - Şirketin muamelatı he- sih olmaz. Diğer hissedarlar beyninde 
ne karsı bile olsa cümlPsi hakkında mu- sabiyesi için mevcudat ve muvazene def- ~bu mukavelenamede muharrer müddet 
teberdir. teri ve yevn1iye d~fteri ve kopya defteri için ve aynı şerait dairesinde bihakkın 

S!EKETtN TEMSJL1 VE UMURU namite üç d•fter tı · !J.ılacak ve muameliitı devam eder. 
iDARESİ tica riyeye dair resen ve cevaben ahz et- Madde 25 - Şirket umuruna mütefer-

Maddc 9 - Şirketin umur ve muame- tiği mektuplar ve telgrafnamelerle tedi- ri her me>ailde iŞ>u mukavele ahkamı 
!atını şüreka adedi ~i tecavüz etmedi- yalı mutazaınmın evrak muntazaman ,.e ahkamı kafiye münderiç olmadığı 
ğı takdirde süreki\nın ittifakile ve teca- nıul10fa1.a edilecektir. Defatiri ınezküre takdırd<' ticaret kanununun sarahat ve 
vüz cyl~<lii( tnk•lirdo ser:navei sirketin usulen k5t;bi adle tasdik ettirilecektir. dela!etile amel olunur 

'· l .,. h . ~"'n ~ iirıılr. adrl 2.1 -

k~letinin tasdikine vabestedir. 

Madde 29 - Şirketin devamı veya tas
fiyesi şürekanın yekdiğerile ve gerek 
müdürlerle muamelatı şirketten müte
vellit ihtilafatın halli merlı:ez.i şirket 'Ii
caret mahkemesine aittir. 

Alakadaran ihtilafatı vakıanın tarafla
rından tayin edilecek ticari hakemler 
marifetile hallini ve hakem marifetile 
ihtiliif münselip olmadıkça mahkemeye 
müracaat etmemeyi kabul etmişlerdir. 

Hakemler arasında tesavii ara vuku
unda Ticaret odası reisinin tayin edece
ği üçüncü hakemin iltihak ettiği tarafın 
reyi tercih olunur. Bervcçhi b3.li sadır 
olacak hakem kararının tebliği tarihin
den itibaren bir guna itiraz, temyize mü, 
racaat edilmeksizin on beş gün zarfında 
infaz oilunması kabul edilmiştir. 

Madde 30 - Ticaı·et kanununun sure
ti tatbiki hakkındaki kanunun on üçün
cü maddesine tevfikan Ticaret Vekaleti 
şirket üzerinde mürakabe ve !üz.um gör
dükçe hissedaran heyeti umumiyeletini 
davet kanuna ve işbu esas mukavelena
me ahkAınına mugayir hareket vukuu 
takdirinde feshi şirket hakkında ikamei 
dava hakkını haizdir. 

Madde 31 - Şirketin feshi ve tasfiyesi 
hakkında Tuaret kanununun 451 452, 
456, 457, 458 inci maddeleri hükümleri 
dairesinde muamele ifa olunacaktır. 

Madde 32 - Şirketin bilumum memur 
ve müstahdimleri nirklerden olacak an
cak ecnebiler Ticaret Vekaletinin müsa-

Yukarı Kızılca heyeti ihtiyari
yesincien: 
1 - Yukarı Kızılca köyü camii ve kubbesinin tamiri kapalı zarf 

usulile 20 gün müddetle münakasaya çıkanlmrş olup taliplerin keşif
name ve şeraiti anlamak üzere tarihi ilandaıi. itibaren her gün mezkur 
köy muhtarlığına müracaatları. 

2 - Bedeli keşif 3 7 S liradır. 
3 - Tahriri sorgulara posta pulu gönderilmek şartile cevap verildi

ği gibi keşifname ve şartnameleri görmek istiyCnler Başturakta 873 
No. lu sokakta 108 numaralı dükkanda Uncu Bay Kadri Al.yiğide 
rn üracaat ederler. 

4 - Taliplerin bedeli keşfin yiizde 7,5 u olan 28 lira 12 kuruş de
pozito parasını mal sandığına yatınhklarına dair makbuz veyahut milli 
bankaların teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

20, 24, 28, 1 3871 (2147) 

Urla Tahaf f uzhanesi •• •• mu •ur-
i üğünden: 

T elıaffuzhane dahilindeki tamir ettirilecek 2S tonluk su havuzu, 
Muhammen fiat 736 lira 6 kuru§tur. 

Muvakkat teminat: 55 lira 25 kuruştur. 
Açık eksiltme 2S. 10. 1939 çarşamba günü saat 11 de tehaffuzhane

deki mahalli komisyonda yapılacak.tır. isteklilerin sartnameyi ve ke
§ifnameyi görmek için her giin tehaffuzhaneye müracaatları ilan 
olunur. 

14, 17, 20, 22 3786 (2094) 

adesile istihdam edllecektir. !11••••1J11•••-••••rJl ~ fAZitZZ/D T.60';u:ı'ZlMllll1 

Madde 33 - Şirket sermayesinin in
dirilmesi hakkındaki kararlar Ticaret 
kanununun 396 ıncı maddesine göre te
kemmül ettirilir. 

Ziya Tabak Mehmet Tabak 
Izntir Tabak Limited şirketinin otuz 

üç maddeden ibaret bu esas mukavele
namesi muvafık giirülmiiş olmalli Tı
carel kanununun 505 inci maddesine 
tevfikan tasdik kılındı. 

25 Ağustos 1939 
Ticaret vekaleti 

Kiralık daire 
... ve magaza 

Resmi ve hususi daire ve yazılıane 
olmağa ekeri~li Gazi bulvarında Zi
raat Bankası yanında 18 sayılı De
mirelli hanı .. 
İstiyenler : İkincikordon Merkez 
bankası arkasında 88 sayılı dairede , 
diş doktoruna baş vursunlar" 

OPERATOR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Bas Tabibi 

, İkinci beyler sokak fı~ karşısı 
)fo. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 
iiçten itibaren hasta kabul eder. 

1 - ?f: (2131) 
iiiiili::::';l'fi~,=LE~FiON No. ; 3125 



SAHiFE ti 

iska dinav devletleri baş başa • • 
Konferanstan ilk çıkan netice: Cebir ve şiddete boyun eğmemek, 
istiklallerini korunıak için icap ederse silahla mukavemet göstermektir 

Amerika Cümhurreisinin Reis Ruzvelt 
Bitaraflık prensibine müzaharet vad- Amerika kongresinden 400 milyon-
eden mesajı meserretle karşılandı lok müdafaa tahsisatı istiyor 
Stokbolm 19 (ö.R) - Konferansın 

ınesaisi ve müzakereler hakkında büyük 
bir ihtiyatla hareket edilmektedir. Isveç 
Norveç ve Danimarka krallan ve Fen
landiya cümhurreisinin ilk mülakatları 
çok samimi olmuştur. Beynelmilel va
ziyetin fevkinde olan vahamı>ti ve bil
hassa şimal memleketlerinin her bakım
dan çok nazik olan vaziy.,tleri gözden 
geçirilrrıiJtir. Bu ilk mülakat hakkında 
harice bir haber aksetmeıni.ştir. 

ILK CELSE 
" okholm 19 (Ö.R) - Skandinavya 

de •!eri konferansının ilk celsesinde 
Fenlandiya hariciye nazırı Sovyet Riı'
ya ile Fenlandiya arasındaki müzakere 
safhalarından arkadaşlarını haberd ar et
miştir. Hariciye nazırı Fenlandiya hükil
metinin görüşlerine makes olarak Fen
landiyanın istiklfıl ve toprak tamamiyetı
ni korumak için icap ederse silfılıla mu
kavemet edeecf:ini beyan etmiştir. ı)imal 
memleketleri hariciye nazırları noktai 
nazarlarını bildirecekfordir. Stokholmda 
büyük bir diplomasi faal'yet mevcuttur. 
Dünyan!n her taraiınd:!n yüzlerce ga
zete muhabiri buraya gelmişlerdir. Bazı 
yabancı müşahitlerin de sırf konferans 
müzakerelerini takip maksadile geldik
leri anlaşılmıştır. 

KRALLAR ŞEREFiNE ZIY AFET 
Jstokholm 19 (ö.R) - Kralın dün ak

§3.m misafir krallar ve hariciye nazırları 
§erefine verdiği ziyafete 72 kişi davetli 
idi. Ziyafeti bir suvare taltip etmiştir. 
Gece geç vakte kadar saray önünde te
zahüratta bulunan halkı, devlet reisleri 
sarayın balkonunda görünerek selrunla
mışlardır. 

Şimal memleketlerinin milli marşları 
çalınmıştır. Fakat Fenlandiya milli mar
şı dakikalarca devam eden bir alkış tu
fanı ile karşılanmıştır. Halk yaşasın Fen
landiya, yaşasın Fenlandiya Cümhurre
isi diye haykırmıştır. 

Istokholm 19 (Ö.R) - Fenlandiya 
Cümhurrcisi, Isveç hariciye nazın Sand
lerle görüştü. Şimal memleketlerinin 
kendi aralarında hudutlarını ve bitaraf
lıklarını tehdid eden tehlikelere karşı, 
bir karşılıklı yardım paktı yapmaları 
muhtemeldir. Bu takdirde taarruza uğrı
yan memlekete diğerleri yardım edecek
lerdir. 

RUZVELTIN MESAJI 
Vaşington 19 (A.A) - B. Ruzvelt dört 

Iskandinavya devleti konferansının in'i
kadı münasebetiyle Isveç kralına aşağı
daki mesajı göndermiştir: 

cKonferans Amı>rika hükümeti ve 
Amerika milleti tarafından büyük bir 
al5ka ile takip edilecektir. Şimdiki ah
val dolayısiyle hükümetin Stokholm 
konferansında temsil edilen milletlerin 
tarihinde daimi surette sadık kalmıs ol
dukları bitaraflık kanununa tevfika,; bi
taraflık prensiplerine tamamiyle müza
heret edeceğini beyan etmek mak,adile 
diğer Cümhuriyet hükümetlerine iltihak 
etmiştir. Diğer 20 Amerika Cümhuriyeti 
reislerinin de Lveç kralına bu mesaja 
nilmasil mesajh .. t göndermiş oldukları 

Fenlandiyı; ordwıu ba.§kumandanı 
zannolunmaktadır. 

Diplomasi mehafil bu halin geçenlerde 
toplanmı.ş olan Panama konferansının 
müsbct bir neticesi olduğunu beyan et
mektedirler. Bu konferans esnasında 
Amerika Cümhuriyetleri müşterek bir 
bitaraflık vaziyeti kabul etmişlerdir. 
MalCım olduğu vcçhile B. Ruzveltin bu 
hareketi Sovyet Rusya ile Fenlandiya 
arasında sulhun idamesi için 8 gün için
de yapmış olduğu ikinci teşebbüstür. 

Istokholm 19 (Ö.R) - Amerika Cüm
hurreisi B. Ruzveltin lsveç lcralına me
sajı siyasi mahfillerde büyük tesir yap
mıştır. Istokholm hükümet erkanı, kon
feransın neticesinden nikbindirler. 

FENLANDtY ANIN AMERiKA YA 
TEŞEKKORtl' 

Vaşington 19 ( ö.R) - Fenlandiya 
Cümhurreisi B. Ruzvelte bir mesaj gön
dererek Birleşik Amerikanın Fenlandi
ya davasına karşı açıkça gösterdiği yar
duna Fcnlandiyanın derin minnettarlığı
nı bildirmiştir. 

Helsenki 19 (Ö.R) - Hudutlarda her 
ihtimale karşı askeri hazırlıklar ve tah
kimat devam ediyor. Helsinki şehrinde 
bulunan 4000 Almanın Almanyaya nakli 
için bir kaç Alman vapuru göndermiş
tir. 

Paris 19 (ö.R) - Skandinavya kon
feransından çıkarılan iki belli başlı ne
ticeye göre: 

l - Şimal memleketleri sulh lehinde 
tavassutta bulunmalarını istiyen Alman 
manevrasına filet olmıyacak.lar, sadece 
dünya barışını teessüs etmiş görmeyi te
mennl ettiklerini bildirmekle iktifa ede
ceklerdir. 

2 - Fenlandıya Rus tazyikine karşı 
boyun eğmiyecektir. Icap ederse silahla 
mukavemeti göze almıştır. 

Mare§al ManneTheim ve maiyeti 
FENLAND1YADA HAZIRLIKLAR 

Amsterdamdan gelen haberlerde Fen
landiyadaki vaziyet hakkında aşağıdaki 
malCımat veriliyor: 

Fenlandiya altı buçuk milyon nüfusu 
üzerinden 750 bin ltişilik bir ordu çıkar
mağa muktedirdir. Buna 500 bin kişilik 
bir ihtiyat kuvveti <le ilave edebilir. Çok 
eyi talim görmüş olan 150 bin muhafız 
harp başlar başlamaz ilk safta yer ala
caklardır. 

Helsinkinin 390 bin nüfusundan 135 
bini başka tarafa nakledilmiştir. Tem
pere, Viborg ve Tunu şehirleri de kadın
lar ve çocukların mühim bir kısmını 
uzaklaştırmışlardır. 1940 olimpiyadına 
hazırlanan şehrin büyük stadı etrafında 
ve şelırin muhtelif noktalarında siper
ler kazılmıştır. Çatılara ve ormanlık böl
gelere bir çok defi topları ve mitralyöz
ler yerleştirilmiştir. 
Fenlandiyanın beynelmilel bir şöhret 

taşıyan sporcuları şimdi kam ilen silah al
tındadırlar. Olirnpiyad oyunlarının umu
mi katibi koloneldir. Dünya şampiyonla
rından Jarvinel istihkam subayı, sürat 
koşusu şampiyonu Maki levazimde ne
fer, meşhur Nurmi piyade subayıdır. 

Roma 19 (Ö.R) - Istokholmda topla
nan dört devlet reisi bugün radyoda ko
nuşmuşlardır. Devlet reisleri nutukların
da bitaraflığı tebarüz ettirmişlerdir. Fen
landiya Cümhurreisi , Fenlandiya - Rus
ya ihtilafının barış yoliyle halledilebile
ceğini ümid ettiğini söylemiş ve aksi 
takdirde Fcnlandiyanın istiklali için bü
tün kuvvetleriyle vukubulacak tecavüz
lere müdahale edeceklerini bildirmiştir. 

Roma 19 (Ö.R) - Istokholmdalti Bal
tık devletleri konuşmaları hakkında bir 
tebliğ neşri beklenmı>ktedir. 

Mi;tte'fiklerin yeni tayyare siparişleri 

Vindsor dükü Garp cep
hesini teftiş etti 

Londra 19 (ÖR) - Garp cephesin- mektebine kumanda etmiş, bir seyyar 
de bulunmakta olan Dük dö Vindsör fırka kumandanlığında bulunmuş, son
ileri hatlardaki lnııilız kuvvetlerini teftiş ra İngiliz hava müdafaası kumandanlı-
etmistir. ğını deruhte etmiştir. 

Mareşal Lord Gort'un yüksek kuman- Sulh zamanındaki tecrübeleri kendi· 
dası altında bulunan lngiliz ordularından sinin bilhassa motörlü kuvvetlerin ku
birine ııeneral Sir J ohn Dili, diğerine Al- mandasında bütün iktid.ır ve liyakatini 
lan Broke kumanda etmektedir. Sir John göstereceği kanaatini uyandırmıştır. 

Paris 19 (ö.R) - Halen Kanadada 
bulunan lngiliz heyetine Birleşik Ameri
ka tayyare fabrikalerından 3000 tay
yare satın almak üzere sal5hiyet veril
mi1tir. Bu tayyareler içinde istikşaf, tek 
motörlü avcı ve çift motörlü bombardı
man tayyareleri mevcuttur. Fransız he-

yetine de yine istikşaf, avcı ve bombardı
man tayyaresi olarak Amerika fabrika
larından 2 700 tayyare satın almak üze
re mÜ3aade verilmiştir. 

Salahiyettar bir menbadan bildirildi
ğine göre lngiltere ve Fransa hükümetleri 
kongrenin bitaraflık kanununu tadil et· 
mesi takdirinde Amerikaya 5.750 askeri 
tayyare sipariş etmek tasavvurunda ol
duklannı bildirmişlerdir. Bu siparişlerin 
parası 1imdiki kambiyoya nazaran 350 
milyon dolara baliğ olacaktır. Kanunun 
ft!shedilmemesi takdirinde lngilterenin 
Amerika fabrikalarından Kanadada şu
beler ihdas etmeleri teklifinde bulunaca
ğı söylenmektedir. 

Dili Jnııiliz ordusunun en parlak tabye· 
cilerinden addedilmektedir. 55 yru;ında
dır. Ulıterlidir. iki •ene evvel Filistindeki 
Inıc:iliz kuvvetlerinin ba!';kumandanlığın
da temayüz etmi~tir. O zaman arap çete· 
lerinin harekitınt tenkile muvaffak olan 
generdl arap kabilelerini o kadar yıldır· 
mıştı ki asi kabileler mumaileyhin haya
tına suikasd yapacak olan araba 5 00 
Sterlin vermeyi vaad etmişlerdi. 

Sir John Dili. Filistinden döndükten 
sonra Aldershot harbiye mektebinin ida
resini rl~rııhte etmi~tir. 

lngilteretle yapılan muhtelif manevra· 
larda görüslerinin fevkalade isabeti çok 
nazarı dikkati celbetmiş bulunuyordu. 

Bir Rumen ticaret heye
ti / .nkaraya geliyor 

General Allan Brokeye gelince o da 
Ulsterlidir ve 5 6 ya.ındadır. Son 1 9 1 4 
harbinden evvel Hindu kıtalannda .. son· 
ra Kanada sefer kuvveti kumanda he
yetinde hizmet görmüştür .. Çok liya-

Bükreş 19 (ö.R) - Bir Rumen ticaret heyeti Türkiye - Romanya arasın-
da ticari münasebetlerin daha ziyade inkişafını temin için görü~melerde bu .. 
lq,nmak üzere bugÜn Ankaraya hareket etmi§tir. Bir diğer Rumen heyeti de 

Vaşington, 19 (A.A) - Kongrenin 
önümüzdeki içtima devresinde milli mü
dafaa için ceste ceste verilmek üzere 400 
milyon dolar tahsisat istenilecektir. Rc
cisicümhur B. Ruzv~lt sulh zamanında 
5!mdiye kadar asla görülmemiş olan en 
muazzam büt~eyi hazırlamaktadır. Mü
·'l'lfileyh projesinde rusıI kürrenin 
rı1üdafaası si steınine. yani Büyük okya
nus ile Atlas okyanuou sahillerinin ay
r1 ayrı müdafaa edihııcsi sistemine sa
dık kalmıştır. Bu müdafaa kara ordusu-

nun bir taraftan diğı>r tarafa kolaylıkla 
ve süratle gidebilmesini temine medar 
olacak hususi alet ve cihazlarla yapıla
caktır. Orduya 500 muazaın tayyareden 
mürekkep yeni bir filo verilecektir. Bu 
tayyarelerin bütün devletlerin tayyare
lerinden daha büyük, daha süratli ve 
menzilleri daha uzun olacaktır. Bu tay
yareler hakiki birer uçak kale olacak
tır .. Bu 500 muazzam tayyare kongrenin 
geçenlerde orduya vadetmis olduğu alh 
bin tayyareye iltihak edecek, bu suretle 

Amerika ordusunun elinde dünyanın en 
kuvvetli hava filosu bulunacaktır. Bun
dan başka Amerikanın deniz filoları da 
takviye edilecektir, 

Vaşington, 19 (A.A) - Hükümet bü
tün Amerikanın müdafaası için kongre
den 500 tayyarenin inşası için lfu:ım 
olan tahsisah istiyecektir. Bu tayyare
lerin her biri 10 milyon dolara mal ve 
Ievkalude süratli uçuş ve hareket ser
bestisine malik olacaklardır. 

Türkiyenin teahhütlerinde sadakati 
harbin neticesinde müessir olacak 
Bir lngiliz gazetesi Türkiyenin hareketinden 
bahsederken "ona hayran olmak lazımdır" diyor 

Paris 19 (ö.R) - Salahiyettar siyasi 
mahfiller, Türkiyenin Fransa ve lngiltere 
ile teahhüdlerine bağlı kalma.ındaki ka
ran harbın neticesi üzerinde en büyük 
tesiri haiz bir h8dise olduğuna kanidir
ler. 

Roma 19 (ö.R) - Rus - Türk mü
zakerelerinin inkıtaı, Roma diplomasi 
mahfillerinin mütalaasına göre, Avrupa
da büyük akisler yapacak bir hadisedir. 
Bunun manası Türkiyenin. Sovyet nüfuz 
dairesine kaymaktan uzak bulunduğu-

dur. 
Saraçoğlunun MoRkova müzakereleri .. 

ne nihayet vennie bulunması, Türkiyenin 
gerek siyasi ve gerek askeri istik1i.lini 
muhafaza etmek azminin münakaşa ka
bul etmez bir delilini teıkil etmektedir. 

Londra 19 ( ö.R) - Deyli Herald 
diyor ki: 
•- Berlin, Moskova müzakerelerinin 

inkıtaından fevkalade hoşnutsuzluk iz
har etmektedir. Bertin, Fransa ve lngil-

tere ile nihai anlaomanin imzaıini imkln· 
11z kılacak bir pakt bekliyordu. Halbuki 
Türkiye, SoVYetlerle dostluğunu muha• 
faza etmekle beraber Ingiltere ve Fran
saya bağlı kalmııbr.> 

Niyuz Kronik! diyor kiı 
·c- Türkiyenin merdçe harelı:etl, 1><1 

memleketin tarihi ananesine uygundur. 
Iıte bir millet ki sözüne aadakati ve kao 
rarlannda eğilmez azmile kendini bir de. 
fa daha göstermektedir. Oııa hayran ol• 
mak 18.zırndır. > 

Hitlerio Ribbentroba itimadı sarsıldı 

Harici siyasetteki tepdil, Alman hari
ciyesinde acilen toplantıyı icap ettirdi 

Londra 19 ( ö.R) - Deyli Telgrafın 
Kopenhag muhahiri bildiriyor: 

Harici siyasette, Alman diplomasisin· 
de husule gelen deği~iklikler, Alman ha
riciye nezaretinde 8.cilen yeni bir toplantı 
yapılmasını icap ettirmiştir. 

Führerin Ribbentropa itimadı sarsJ-
mıştır. 

Ankara elçisi Fon Papenin 8.cilcn geri 
çağırılması, hariciye nezaretinde yapıla
cak müzakerelerle alakadardır. 

Türkiyenin ihtiyar ettiği vaziyet dola
yısile Berlinde büyük bir meraret ve 
ümitsizlik vardır. 

Londra 1 9 ( ö.R) - B. Çeberlayn 
geçen haftaki beyanatında Almanyaya 

sarih cevabını vermi, ve lngilterenin aöz 
değil, filiyat beklediğini bildirmişti. 

Almanyadan, bunu kabul eden hiç bir 
ses çıkmamıştır. Böylece Hitlerin sulh 
tecavüzünün bir tuzak olduğu anlaşıl
mışhr. 

Londra 19 ( ö.R) - Royter bildiri-
yor: 

Alman propagandası, bütün harekat 
sahaları hakkında bir çok yalanları ihti
va ediyor. Alman gazeteleri Skapa Flov
da Royal Oak zırhlısının batırılmasile ne· 
ticelenen hadise hakkında zafer kaside
leri yazmakta devam ediyorlar. Ayni 
zamanda diğer baıka harp gemilerinin 

de hasara uğradığını iddia ediyorlar. Bu 
iddianın hiç bir kıymep kalmamışnr. 
Almanlar Repulse'u torpilleyen tahtel
hahir kaptanı onun suya gömüldüğünil 
görmüştür, dedikleri halde bu harp se
finesi en küçük hir hasara dahi uğrama
dan şimal denizinin dalga)arını yarmakta 
devam ediyor. Bunun gibi Hood ve di .. 
ğer harp gemileri hakkında uydurulan 
masallar da yalnız Alman umumi efki, .. 
nnı aldatmak mabadile çıkarılıyor. 

Alman gazeteleri, yine Alman milleti· 
ni aldatmak için artık şimal denizine hi. .. 
kim olduklarını, lngHterenin iaşesi müı .. 
külleştiğini iddia edecek kadar gülünç bir 
vaziyete dü!}mii~lerdir. 

Akisler çok muhteşemdir 
lngiliz ve Fransız matbuatı hayran-

lıklarını izhar ediyorlar 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - edilmemektedir. Bu gibi tankların an- bombalar bile istihkfunların ancak kul). 
le durgundur. Son günlerin harekah, cak bir ka<; obüs nakledebilecekleri, ni- belerine hasar irae edebilir. 
Fransız harp plfuuna göre cereyan et- şanlarını tanzim etmek için tevakkuf et- Alçaktan uçacak tayyarelere gelince, 
miştir. mek mecburiyetinde bulundukları, bi- bunlar mitralyöz barajı tarafından dü-

Alman tebliğleri, g\\ya Fransız kıta- naenaleyh Fransız bataryalarının bun- şürülecektir. 
larından büyük mikdarda esir aldıkla- lan tahrip etmesinin pek kolay olduğu Paris, 19 (A.A) - Paris radyosu Ber-
rını iddia etmekte ise de tamamen ya- beyan edilmektedir. !inden almış olduğu bir habere atfen 
landır .. Gözetleme noktalarında bırakh- Kitle halinde tayyare kullanılması Hitlerin Fransız cephesini yarmak için 
ğımız müfrezeler pek azdı .. Şu halde Al- meselesine gelince Majino hattının biç bir milyon insan feda etmek tasavvu• 
ınanların kesir mikdarda esirleri nasıl te Polonya cephesine benzememekte ol- runda bulunmakta olduğunu bildirmek· 
aldıkları sorulabilir?.. duğu tebarüz ettirilmektedir. En ağır tedir, 

Paris, 19 (Ö.R) - Havas ajansı Al
man taarruzu münasebetiyle şu tefsiri 
yapmaktadır : Alman taarruzu ilk Fran
sız mukavemet hattı önünde durmuştur. 
Bu hat ihtimamla çizilmiş ve ileri müf
rezeler siper edilerek inşa edilmiştir .. 
Fransız erkfuııharbiyesinin plilııına tev
fikan Fransızlar bu hattı inşa için üç 
hafta çalışmışlardır .. Hemen her tarafı 
Alman toprağında sağlam bir teşkilat 
mevzuubahistir. Düşman yeni bir ileri 
hareketi yapmadan evvel tam vaziyeti
ni bilmek ve mukavemetimizi ölçmek 
mecburiyetini duymuştur. Yapılan ta
arruz hareketi bu gayeye matuftur. 

Paris, 19 (A.A) - Fransız cephesinin 
kalın zırhlarla himaye edilen ve altı 
pusluk toplarla mücehhez olan tanklar 
tarafından tehdit edilmekte olduğuna 

nrArlR riclr1t t~la lri 

B. Hitlcrin lsvcçli kaşifle mülakatı 
pek merak uyandırdı 

Stokholm 19 (ö.R) - lsveçli kaıif Sven Heding Berlini ziyaretinde Al
man devlet reisi Hitler ve Göringle saatlerce ıüren uzun bir mülika.:ı hakkın
da malumat vermekten istinkaf etmiştir. Kô.ıif görüşmelerin hususi bir mahi
yette olduğunu söylemekte İse de Stokholme geldikten pekaz sonra Hariciye 
nazırı Sandler ile bir mülakatta bulunmuı olması B. Hitlerin Stokholm konfe
ransından istifade ederek ıimal memleketlerine bazı vazifeler tahmil ebnek 
istediğine ıüphe bırakmamaktadır. 

Londra 19 ( ö.R) - lngiliz ba1Vekili avam kamarasında bir 1Uale ceva• 
bında son nutkundan heri Alman görüşlerinde bir değişikliği ihsaı edecek hi~ 
hir alamet mevcut olmadığından ıözlerine hiç bir fCY ilave etrniyeceğini be

yan ebniıtir. 


