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ikinci müntehip seçimi dün. 
akşam sona erdi 

Alınan ilk neticelere göre iştirak ni~beti 
yüzde 90 ı geçmektedir 

Seçime karşı bilhassa kadınlarımızın gösterdiği alaka şiikrana 

llsviçreden Holanda 
hududuna kadar 
Alman tııhşidafı yapı -

lıyormuş? 

layık bir dereceyi buldu 
Evvelki sabah saat yedi· 1 yüzde doksanı bulduğunu 1 Kati neticelerin bugün 

den itibar~n Halayın her göstermektedir. akşama kadar alınması muh· 

Almanya ile Iskandinavya arasındaki 
telofon muhabereleri kesildi - Alman· 

yada fevkalade ahval cereyan ediyor 
tarafında başlıyan ikinci Belediye seçiminde oldu· temeldir. Londra 27 A. A. - ile Belçika ve Holanda ara-

Gazeteler Almanyadan gelen d ı f h b · · lllüntehip seçimi dün akşam ğu gibi halkımızın, bilhassa Mebus seçiminin, ikinci 
sona ermiş ve reylerin tasni kadınlarımızın gösterdiği ala- te~riniu ılk haftası zarfında 
fine başlanmıştır. Tasnif ne· ka şükrana layık bir dereceyi yapılması muhtemeldir. Vila
ticeleri h .. nüz tam.Jmen bit· bulmuş v~ bu seçimde de yet makammın dünkü nüsha· 
lllemiş olmakla beraber bu kadınların iştirak nisbeti mızda neşredilen tebliğinden 
sabaha kadar alınan ilk ne· erkeklerden aşağı düşme· de anlaşıldığı üzere Hatay· 
tict:lt!r iştirak nisbetinin miştir. dan beş mebus seçilec ~ktir. 

h b 1 . • h . tl sın a te.e on mu a eresının 
son a er erı e emmıye e k . . d · d' 

k. k d" 1 V . 1 esılm.!sın en sonra, şım ı ta ıp etme te ır er. erı en d . . 
h b 1 ·· Al e Almanya ıle şımal mem· 

a er ere gore, man or • . d d ı f 
d l f • h d d d leketlerı arasın a a te e on 

u arı svıçre u u un an · b . · 'l · · B 
H 1 d b d d k d •

1 
mu ha erelerı K ... sı mıştır. u o an a u u una a ar A 

··h· "kd d t h 'd d'I hal. Almanyada fevkalade 
IJIU ım mı ctr a a şı e ı · h ı· k . . a va ın cereyan etme te 
mektt:dır. Polonyadakı Al · ld .. ·· t kt d' 

Bayram başladı 
Şehir taklar, dovizler, afişlerle bayrak
lar ve Defne dallaı ile baştan başa donan· 
dı - En güzel tak vakıflar idaresinin-

kidir - Gençlik merc1simi saat 15 te 
, yapılıyor 

En büyük ve mukaddes mizce .. olan büyük değerini 
bayramımız olan Cümhuriye tebarüz ettirecek nutuklar 
tin 16 ncı yıldönümünü bu· irad edeceklerdir. 
&Ünden itibaren kutlamağa Yarın sabah saat 8 den 
başlıycruz. Dün de hab~r 9 a kadar Vilayette protokol 
Verdiğimiz gibi, bayram me· sırasile bir resmi ka -
rasimi bugün saat15 te mek· bul yapılacak, müteakiben 
tep!ilerin ve gençli~in Ata- saat 10 da Lise civarındaki 
türk büstüne çelenk koyması · Cümhuriyet alanında geçit 
Ve and içmesi le başlıyacak· resmi icra edilecektir. Ge · 
lır. çit resmine sırasile asker, 
Şehrin baştan başa tezyini jandarma, izciler, mektepli • 
ikmal edilmiş, her taraf bay Ier, sporcular, mili cemiyet
taklarla, zarif taklar, döviz· ler Parti ve Ha!kevi meıı · 
ler afişler ve Defne dallari· supları esnaf cemiyetleri ve 
le donanmıştır. En güzel tak serbest meslek ~rbabı ile 
Vakıflar idaresinin Ulucami köylüler ve halk iştirak ede 
0ııüne kurduğu zarif takdır. cektir 

Gençlik tezahürünü taki l Bayrama ait taf~il~tlt prog 
beıı halk kürsüleri de bugün 1 ram yarın sabah ıntışar.ede 
~çılm~ş buluna~ak,_ halk. ha=· f cek olan fevk?.lade sayımız
tıpJerı Ciımhurıyetın mılıetı· ' da yazılıdır. 

Ankara mu
. ahedesi 

Fransız Cümhurrei
sinin tasdikıne 

d 1 h k
A • o ugunu gos erme e ır. 

man or u arı emen amı • 
len garp cephesine sevk Almanlar, denizaltı mu • 
olunmuş ve merkezi Alman harebelerini şiddetlendirmek 
yada kuvvetli bir ihtiyat or· ve lngiliz donanmasının Al • 
dusu bırakılmıştır, manyayı ablukasım hafinet • 

Diğer taraftan Almanya \ mek istediği anlaşılıyor. 
arzedildi K [ 

Paris 27 A. A . ~Fran- Belçı·ka ra l 
sızKabinesiuin bu sabahki toıı· 

lanhsındaki Başvekil Daladye Amerikan milletine hitaben 
askeri ve siyasi vaziyet hak-

kında arkadaşlarına tafsilat radyoda,. bir nutuk söyledi 
vermiş ve Ankarada Türki· oc 

ye - Fransa - İngiltere Kral diyor ki: cher şeye rağmen, bir taar-
arasında imzalanan muahe· "' k B l ·k ·n · 914 k ' 
denin müstaceliyetle tasdiki ruza ugrarsa ' e. çı a mı etı te n 
için Cümhurrt-isine arzını denon misli fazla gayretle çarpışacaktır• 
istemiş ve bu istek kabul B .. 1, 127A A --Belç"kaKralı bir nutuk söylemiştir.Kral bu 
edilmiştir. Muahede bugün L runS~d d"' · k 1d 

0 
ilel nutkunda ezcümle de-miştirki: 

Cümhurreisinin tasdikıne eap~ ' u~ a ~am ra.
4 
y "- Sulh Belçika için bir 

arzolunmuştur. Amcrıkan mılletıne hı.aben nevi hayat ve ölüm mesde 
____________ ... ,_ ____ "----•: sir;:- .... ğer bir harbe gire 

'T'. • t od cek olur~ak, galip veya mağ· 
J .l l car e as l lup her ııe olursa olsun, harp 

bizim toprağımızda cereyan 
İdare heyeti bu1?ün seçildi İlk toplatıyı edecek ve Belçika harab ola 

Valimizin Riyasetinde yaptı caktır. 
Siddik Müftü Holanda ile daima yanyana 

Ticaret odası idare heyeti 
intihabı bu sabah saat 10 da 

istiklalimizi ve bitaraflığıne mu 
Abdülhalik Mehşi hafaza ede~eğiz. Sulh ve me 

ticaret odasındn, Ticaret mü Neci P Abdülvehap deni yet uğrunda Amerikanın 
dürü Sami Sayron ve Hukuk Seçimden sonra idare heye bize ydrdım edeceğini 
işleri müdürü Salih Nanerin ti Ticaret odasını teşrif eden ümid ediyoruz. 

A k TTalimiz huzurile yapılmıştır. Valimizin Riyasetinde ' ilk ic Herşeye rağmen, yine Bel 
n ara V j ~eçim neticesinde aşağıda timaını yapmıştır. Sayın Vali çika taarruza uğrarsa, Bel 

. radljOS U d h adlnrı yazıh zevat idare lıe miz Cümhuriyet dev rinde tica çika milleti, ~büyük harpte 
Bugün i are ane· yeti azalıklarma seçilmişler ret mevzuu hakkında idare kinden on misli fazla gay 

Öğleden itibaren mizi ziyaret ettiler dir. heyetini tenvir eden ve çok retle çarpışacaktır. Bu tak 
bayram r.rogramı- Valimiz Şükrü Sökmen Şefik Sabı· i kıymetli direktifleri ihtiva eden dirde bütün memleket ordu 

na başlıyor süer bu sabah saat 11,45 Şükrü \ıtelek bir nutu~ söylemiş ve idare nun arkasınJadır. 
ff k d Belçika bclşvekili de bütün A k d C - h te idarehanemizi teşrif etmiş Abdullah ~ yhzade heyetine muva a iyet ilemiş 

. n ara ra yosu um u· vatandaşlara hitaben bir nu 
tıyetil\ 1 G ncı yıl dönümü lerdir · Sayın Valimiz yazı Ali Mısırlı lerdir · tuk söyliyerek Belçikanın bi 
~ünasebetiyle bugün öğleden ailemize ayrı ayrı iltifatta taraflığını ve istiklalini 
ltıbaren bayramın son gürıü bulunmuş ve bir müddet is· "---------™--™ __ w_w _ __._, - tehlikeye düşürecek her ha 
01aıı pazartesi akşamına ka· tirahattan sonra idarehane • , __________ mm _______ ,___ ... reketten ictinab etmelerini 

dar revkalade zengin program mizden ayrılmışlardır. )+ tavsiye eylt!miş, Belçikalıla 
la çalışmağa başlıyacaktır. Bu kıymetli iltifatların . l:'evka "aAde sayımız >t rı ittihada davet etmiştir. 

Program arasmda Türk dan dolayı sayın Valimize r 1 I4 >+ İran Millet Meclisi 
Miizikine büyük bir yer ay· yazı ve tertip ailemiz namı· Yarın sabah intişar ediyor >+ Tahran 27 A. A. - Şa· 
tılnıış ve lstarbuldan sanat· na teşekkürlerimizi sunanz. )t hinşah dün lran Millet Mec· 
kar Safiyeyi getirtmiştir. Rad·I----~:-- )t lisini içtimaa davet eylemiş· 
~ bütün merasim ve nutuklar l'v ukaddes Cümhuriyetimizin 16 ncı yıldönümü mü )ti tir. Adet olduğu üzere Baş-
a pazar ve pazartesi günü d kl b nasebetı'le gazetemı"z yarın sabah fevkalade zengin \ıL. k"l · "f · • sabahlefin saat 7 ,30 dan iti- radyo tarafın an na en Ü· " vr ı ıstı a eylemış ve yeni 

b tu"'n memlekete yayılacaktır. müııderecat ve çok kıyme.tli resimlerle iki renkli a kabine eski adliye nazırının aren neşriyata başlıyacak k 
v b Yarın öğleden sonra Büyük \ olarak sekiz sayfa halinde intişar edecektir. Büyü riyase:tinde c~t!kkül eylemiş-, ke u neşriyar geceyarıs111a · E k. B k'l · k 

adar devam edecektir. Millet Meclisinde cereyan emek ve itina ile hazırlanan bu sayımızın fiatı beş ; tır. s ı aş ve ı yem a· 
B edecek olan merasim de rad- binc::de adliye nazırlıiını 

A. ayranı münasebetiyle kuruştur. ·----111111!1-• almıştır k Yo ı'le n•şredilec_e_ ktir. , __ lllİİlll___________ _! 
"' n arada yapılacak olan '" • 



Sayfa - 8 
~- 4 u o zao • 't -= .._ 

Sadabad 
paktı 

Hato·y 
İş Anonim Şiıketi 
h\ssadarla rına 

Hariciye Nazı.rları Hatay lş Anonim şirkatin· 
toplanmıyacak den: 
Ankara 27 A. A . Sada- Hatay tdevleti ıamanında 

teşekkül etmiş şirketimizin 
, had paktına dahil devletlerin ~Türkiye Cümhuriyeti kanun· 

Hariciye ıırızırları tarafından ·ıarına uygun bir şekilde ta 
yakında Ankarada bir kon· dili ve şimdiye kadar olan 
ferans akdedileceği hakkında mesai ve hesapları h'.t.kk ında 
Avrupa Ajansları bir takım malumat vermek icap etti 
haberler neşretmişlerdir. ğinden bütün muhterem his 

Salahiyatdar makamlar s~derlarm 4J 1,939 cumarte 
nndinde yapılan tahkikrtt si günü saat 14 te şirket bi 
neticesinde, bu hususta ka· nasıııdaki fevkaladde toplan 
rarlaşmış bir şey mevcut ol· f tıya teşrifleri rica olunur. 
madığını beyana Anadolu • ..., • 

1Aiansı 1!1ezundur. Harp teblıg/erz 
lngiltere Cephelerde 

I•t J y · -. Dünkü Fransız tebliğin· 
a ya ve unanb- den: Cephenin muhtelif mm 

tanla birer ticaret takalarında keşif kolları rr.ü 
muahedesi imza- sadenıeleri olmuştur· Yağmur 

1 ve:. so2"uğa rağmen faa\iyet 
ıyor artmaktadır. 

Roma 27 A. A. - Röy· 
ter Ajansı bildiriyor : 

İngilter~ ile ltalya arasın 
da yeni esaslara göre yapıl 
makta olan ticaret muahede 
şinin müzakereleri bitmiş ve 
muahede dün akşam Roma· 
daki İngiliz sefirile lta11a Ha 
riciy~ Nazırı arasında imza· 
lanmıştır. 

Atina 27 A. A. - İngil 
tere ile Y llnanistan arasın · 
da bir ticaret anlaşması ak
di için yapılmakta olan mü· 
zalrereler nı::ticeleıımek üze· 
redir. İngiltere Yunanistan • 
dan 750 bin İngiliz liralık 
Korımt üzümü satın almayı 
kabul etmiştir. Bundan baŞ 
ka İngiltere Yunanistandnıı 
mühim mikdarda tütün de 
satın alacak ve bu suretle 
Almanyanın Yunan piyasala 
rında bıraktığı boşluk lngil 
tere tarafından doldurulacak 
tır. 

Diğer taraftarı Fransa 
ile de buna benzer bir mua 
hede yapmak üzere bir Yu 
nan heyeti Parise gide-:ek 
tir. 

İo giltere Mısırdan 
pamuk alıyor 

Kahire 27 A. A. - lııgilte 
re ile Mısır hükümetleri ara 
sında bir anlaşma imzalanmış 
tır. Bu anlaşmaya göre İngil 
tere Mısırdan 1 milyon 760 
bin kantıtr pmuk satın ala 
caktır. Bu anlaşma Mısırın 
iktisadi durumu için çok 
fa)dalı neticeler verecektir. 

p.,pa Faşizmi itham 
~diyor 

Roma 27 A. A. - Pa· 
pa, harbin müsebbipleri hak 
kın<la beyanatta buluıımuş 
ve bu mesuliyetin doğrudan 
dcığrnya Faşizme ait olduğu 
nu söyliyerek, Polonya· 
nın hazin vaziydioden tees· 
sürle bahsetmiştir. 

Efkarı umumiyeyi 
canlandırmak için 

Berlin 27 A.A.- !'lazi 
şefleri sarsılan efkarı:-
umumiyeyi canlandırmak 

için fevkalade gayretler sar 
fetmektedirler, muayyen bir 
nisbet dr:hilinde Hit 
lerizmin Komünizme doğ 

. !U gittiği söylenmektedir. 

Havc:ls Ajansının bir teb 
liğine göre, Almany\4 ile 
Belçika ve Holanda arasın 
da telefon muhabereleri ke-
silmeşi Al manyada fevkala· 
de hazırlıkların başladığına 

bir delildir.Kati harekatına· 
rifesinde bulunulduğu zan· 
nediliyor . 

Tayyarelerin yaptıkları 

keşiflere göre, Alman kıta 
lan mütemadiyen garf->e 
doğru tahrik edilmekte ve 
külliyetli miktarda harp mal 

zemesi garp cepht'!sine gön· 
derilmektedir. 

Cephede artık sükun et 
kalın ımıştır. Bir taraftan 
nehirler yükselmekte berde 
vam<lır. Ren dün 57 santim 
yükselmiştir. 

Dün Alman hatları üze· 
rinde dört Fransız tayyaresi 
uçmuş Fransız hatları üzer in 
de de bir Alınan tayyaresi 
uçarak hududun beş kilom et 
re dahiline kada geçebilmiş 
tir. 

Denizlerde 
İng"iliz teliğine göre, Şi 

maldenizi~ sahillerinde_: bir 
Alman denizaltı gemisi ku· 
ma saplanmış~olarak bulunnll'Ş 
tur. C3u İngiliz donanmasının 
son 24 saatte ikinci muvaf · 
fakiyetini teşkil eylemektedir 

Çünkü bir Alman deni 
zaltı gemisi de bir İngiliz 
krovazörile yaptığı şiddetli 
muharebeden scnra Manş 
denizinde batırılmıştır. 

Şimal denizinde kuma otu 
ran Alman denizaltı gemisin 

den 56 cesed çıkarılarak 
Duvr limanına getirilmiştir. 

Diğer taraltan haber ve 
rildiğine göre Almanyanın 

Doyçlaııd zırhlısı ile bir 
cep zırhlısı Atlantik denizin 
de faaliyete geçmek üzere· 
dir. 

Denizlide bayram 
hazırlığı 

Ankarn 27 A. A. - De· 
nizlide Cümhuriyetin 16 ncı 
yıl dönümünün parlak bir 
sarette kutlanması için geniş 
bir program hazırlanmışhr. 
Bayramda, yeni inşa edilen 
üç ilk mektep ile 17 köy 
konağı ve talebe pansıyonu· 
nun açılma töreni de yapı· 
lacaktır, 

Herkesin müşterek Mısırlızadele 
(Okten) soy adını 

merakı aldılar 
Mı sırlızade anvaniyle yad 

Bu nasıl harp? Yayut, ne 
rede ve nezaman kati bir 
taarruzda bulunacaklar'( Bir 
çok kimseler, daha şimdiden 
hadisesiz bir maçı takip edeıı 
seyircilerin sabırsızlığa tutul 
muştur. Bunlar sinir harbini 
kendi hesaplarına kayhetnıek 
üzeredir. 

Harp ne kadar sürebilir'( 

Asıl sorulmak istenen su· 
al ve anlaşılmak istenen me· 
sele bul Bazıları öyle zanne 
diyorlar ki sulh, Majino veye. 
Sigfrit hatln.rının ötesinde· 
dir: eğer ordular hüHh kuv 
vetl~rini bu iki hattan 
biri üstünde tecrübe edecek 
olsalar, Lir iki hafta için· 
de harbin talihi belli olacak 
tır. Fakat 1914 h~rbi Majino 
veya Sigfrit hatları üstünde 
olmamıştır: du hatlardan bi· 
rini yıkıp geçmek için birkaç 
yüz bin insan feda edilmiş 
olsa dahi, onun gerisindeki 
ordularla çarpışmak, ye:ıi 
müdafaa siperleri üzer.ne a 
tılmak, ve tekrar uzun bir 
mukavemet harbine başlamak 
lazımgelebilir. 

Alttan alta müzakereler 
olduğundan şüphe edenler 
Rus kaynaklarına istinat e 
den Almanyaya karşı bir ab 
lukanın müessir olup olmıya 
cağıııı düşünenler, yahut, in 
giliz adalarının hava hücum 
lan ile kıta ve denizlerden 
tercit edilip edilmiyece ğini 
münakaşe edenlerde vardır. 

iki taraftan beri adeta bir 
bozgun ricali yapmadıkça, 
bir müzakerenin muvaffa ola 
cağı tahmin ediı~mez. Alman 
larla müttefiklerin razı olabi 
lecekleri asgarı şartların ne 
olduğunu biliyoruz Bu şart 
ların iki taraftan biri tarafın 
dan kabulü, karşı tarafın za 
ferini tasdik etmek olur. Nt" 
Almanya henüz böyle bir a 
ciz içindediı; ne de müttefik 
ler böylı? bir zaruret altında 
dırlar. Abluka ve hava hü· 
cumlarının bugünkü vaziyet 
üzerinde tesiri ne olacağını 
da nncak zamanla, bdki de 
bir hayli uzun bir mıiddet· 
ten sonra görebileceğiz. 

Uzun bir har bin başıangı 
cında, ve oııuu hakiki cephe 
ve sahnelerinin bazırlanma 
devrinde olduğumuzu dü~ün 
mek daha mantıki olur. Eğer 
bir mucize olmazsa, 939 har 
binin iki üç se:ıeden daha kı 
sa süreceğini söyliyen sela· 
hiyettarlara tesadüf etmiyo· 

den başka yerlerde davayı 
halletme çarelerini ayıraca· 
ğını beklemek, Almarıyanın 
bizzat kendi mütehassısları 
nııı ~914 harbi hakkındaki ten 
kitlerini unutmuş olacağını 
zannetmek ohır. Zafer veya 
mağlubiyet, garp cephesinde 
yenmc!k veya yenilmek, yahut 
bizzat bu cephenin gerisini 
zayıflatmak veya tüketmek 
ihtimalleri arasındadır. 

'·Garp cephesinde yeni Lir 

şe}' yok! ,, nakaratı hakikat 
te büyiik bir f.ıcian rn cere 
yan etmekte olmasına dda 
Jet etmeı:. Her geçen gün neti 
ceye doğru iki taraftan biri 
aleyhine, alınmış olan 24 sa 
atlik yeni 9ir mesafedir. Me 
sdenin ruhu şundardır: bir 
sürat harbi mümkün müdür, 
değil midir'~ Mümkün değil 
se bir tahammül harbinin bü 

tün şartları iki taraftan kon 
gisi için daha mfü.aittir? İki 
taraftan birinin kati bir hava 
hakimiyeti elde etmesinin, 
yahut, yeni ihtilatların imkan 
lan ve netic~ üzerine tesir· 
Ieri ne olabilir? 

İki aydanberi, Polonya or 
tadan kalkmış olmasına rağ 
men, bu suallerin ne kıyme 
ti değişmiştir, ne de onlara 

herkesi tatmin edecek cevap 
lar bulunmuştur. 

Falih Rıfkı ATAY 

Alman heyeti 
Moskov&dan mem 

nun dönmedi 

Londra 27 A.A.- Röy 
ter ajllnsı Berlinden şu ha 
beri alıyor: Mo.>kovada Sov· 
yet hükumeti ile ekonomik 
müzakc!relerde bulunan Al 
man HeyP.tİ Berline dönmüş 
tür. Heyetin Moskovadan 
memnun Jönmt!diği ve iki 
hükumet arasındaki ekono 
mik anlaşmanın bir çıkma 

za girdiği, bir milyon ton 
hayvan yeminin Alınanyaya 
sevki hakkındaki anlaşmanın 
da suya düştüğü anlaşı1mak
tadır. 

Sovyet Fin/an 
diga ihtilafı 

Ruslar yeni bir tek 
lifte bulunacak 

Lon<lru 27 A.A. - Hel 
ruz. S sinki<len bildiriliyor: ov 

Nihayet harp ve mukave yt:t Rusya hüküıneti Finlaıı 
mete karar veren devldler· diyaya son bir askeri anlaş 
de.n biri 85 milyonluk bir mcı paktım teklif etmiştir. 
endüstri ve askerlik devleti haber verildiğine göre bu 
diğer grup da, dominyonıar ask~ri anlaşma Firılaııdiyamn 
ve sömürgeler hariç, kıtada sıkı bitaraflığı ve istik151i 
ki nüfusları bu y-.:kuna mua ile kabili telifdir Tek 
dil olan sanayici, zengin ve ıif yalnız Sovyet Rusyaya Fin 
asker iki devlettir. Bu devlet l land!ya topraklarından y:ıbaıı 
lerin takatlt-ri ne haftalar, cı bır ordunun Sovyetlere 
ne de aylarla ölçülebilir. Şüp taarruz imkanını selbeylemek 
he yok ki müttefikler lüzum· tedir. Teklif Finlandiya hü 
suz bir zayiat harbi yapını küm~tince tedkik olunmakta 

>:acaklardır. Garp ct:phesin- dır, 

edilen Ali, Şükrü Mısırlı ve 
ailesi efr:ıdı Okten soy adı· 
nı almış ve nüfusa tescil et· 
ti rmişlerdir. 

Balkanlar 
birliği 

.Almanya bozmı· 
ya çalışıyorlarmıs 

Roma - Havas: MancheŞ 
ter Guardian gazetesinin si· 
yasi muhabiri vaziyeti hülasa 
ederekJiyor ki: 

Berlinde Alman askeri ve 
mülki rüesa arasında yapı· 
lan konferans, Hitler şark 
cephesine tarsin ettikten poll 
ra İngiltereye kar~ı şiddetli 
bir harp yapılarak Fransa 
ilt> münferit bir sulh akdine 
teşebbüs etmek hususundaki 
kararında takviye eylemiş· 
tir. 

Bu gezete, Fransayı lngil 
tcreden ayırmak için Hitle. 
rin sarfettiği gayretlerin beY 
hude olduğunu kt!ydettikteıı 
sonra diğer taraftan Alman 
yanm Balkanlarda karışıklık 
!ar çıkarmak istiyeceğini Vt' 

bu hususta da Bc:ilkanlılar 
birlığini bozmak husu~und• 

Bulgaristanın kullanacağını ta b 
min eylemektedir. 

Yarziı akşam 
Turizm otelinde bir 
suvare verilecek 

Cümhuriyt!l bayramı mii· 
nasebetile pazar günü akşa· 
şamı saat 17 ,30 dan 20 ye 
kadar Vilayetçe verilecek 
çayı müteakip otelimiz büyü!C 
bayram şerefine ve sayın 
halkımızııı eğlenmesini tt!min 
maksadile bir suvc.re tertip, 
etmiştir. Duhuliye serbest 
tir. 

Büyük günü neşe içinde 
geçirm1?yi arzu eden sayııı 
halkımızın bu fırsattan istifa 
de edeceklerini ümit ederiz 
Fiatler normaldir. 

Turizm oteli Miidürlüğü 

Turizm oteli 
.')ıhhi, ucuz ve kon· 
forlü bir istirahat 

yeridjr 
Hayat ve sıhhatını koruyaıJ 

ların b&şhca düşünecekleri 
şey gıda meselesidir. Bu ihlİ 
yacın temini için Turizm ote 
li aşhanesinde nefis ve sıb 
hi surette ö~le. ve akşam ye 
mekleri ihznr edildiği gibİ 
aileler için abone dahi kayıl 
ve , teJiyat hususunda kO 
laylık gösterilir. Gazino -kıf 
mmda her nevi içkil~r vat 
dır. 

Tabldot yemekler 60 kur" 
aylık abone 25 liradır. Buo 
dan ba~ka öğle akşam IYe 
mekleri alakart usulile ve 
mutedil fiatlarla salonlarıınıı 
da temin edilmektedir. 

Yemeklerin ~nefasetini gö~ 
mek için bir l'!crübenin kafi 
kanaat vereceği r muhterefll 
mijşterilerimil.e ilan olunur. 

Turizm Oteli Müdiriyet! 


