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Devamda 
Hariciye vekilimiz geldi ve Ankara a geçti 

rum lngiliz ve Fransız askeri hey'etleri dün Ankara'da sı·vas 
genel kurmayda temasl'.'.ir~na de.vam ettiler · • 

. . 

Hariciye Vekilimiz~ bir Rus kruva- hattı dün büyük merasimle Nafia VekiŞimendüfer 
lin1iz 

zörü ile geldi. Kruvazöre, bir tor
pito da re akat ediyordu. 

tarafınclan işletmeğe açıldı 

Ankara 
Muahedesi 

Yarınki dünya ni· 
zamının temelidir 

Sadaabad 8kidleri 
toplanacak mı? 

r 
Milli 

Fransa Cumhurreisi 
ile lngiltere Kralına 

telgraflar çekti 

Türkiyenin Rusya ile dostluğunu muhafazası, Londrave Pariste 
lıaklı ve doğru görülüyor. "Türkiye sadık bir dost, kuvvetli 

bir muhoo•mclır. ,, 

.. _. ---:- .. ~ ~ < 
'/. ,....., , ..... "t ı 

Fransızlar, bunu manevra telakki edi
yorlar. Hitler bitarafları tehditte.I 

Başvekilimizle Fransa ve lngiltere 
Başvekillerinin karşılıklı . ~ebrikl~r~ 

'.ANKARA, 20 (A.A.) - Tür~. - Frarı:sız - İngılız karşılı~l~ yardım 
muahedesinin Ankarada imzası munasebetıyle Fr~nsız B8:şv~~ılı Ed:-ıard 
Daladiye, Ba11vekil Dr. Refik S~ydama telgrafla bır rn~sa~ gonde~mış. ve 
Dr. Refik Saydam da bu mesaJa telgrafla cevap vermıştır. Teatı edılen 
mesajların metni aşağıdadır: . . 

<Fransa ile Türkiye tarafın~an geç~n .. 2?, ha~ıranda alınan taahh~d
lerin neticesi olup iki memleketı~~ t.e.sanudun~ teyıt eden anlaş!1'1aların un
zalandığı bu saatta F_;~~sayı. T_urkıyeye b~glıyan dostluk. baglar~nın da
ha 2 · rade kuvvetlendigmı Ye 1kı memleketın menfaat ve ıdeal mwsareke: 
tinid} resmen ifade edildiğini göı'l'!l~kten mütevellit derin rnemnuniyet~ı 
ekselfinslarına beyan etmekle balıtıyarım. Bugün bütün hür milletlerın 
hukukunu siyanet için çarpı~an bütün Fransızlara tercüman oJar~k 
Fransamn kard~çe selamını, dürüst ve kahraman Türk milletine iblağ 
odiyo ruın. DALAD!YE . 
· cTürkiye ile Fra~sa arasmda karşılıklı yard~~ muahedesinin~ r~.~ı.z~s~ 
münasebetiyle ekse~ansmızın bana göndermek lutfunda bulun~ugu ,ıios
tane mesajdan derın surette mütehassis oldum. Dün altına ımzı:_lafmı 
koyduğumuz mühim rnuahedenin m.emleketlerimizi biribiri.ne ba~!ı:sı:~n 
dostluk bağları etrafında tarsin ettiğimiz yüksek ideale hnlısa?a hı~~~t
te bulunacağına kanaatinı vardır. Türk milletinin ve Cumhurıyet hukü
metinin kardeşçe selaiiıHıı asil ve kahraman Fransız milletine iblağ et
mekle bahtiyarım, bay Başvekil. 

· SAYDAM· -
ANADOLU - Dü~ yazdİğİmız' veçhile, İngiliz başv~kili Bay Çemb~r~ 

layn da Başvekilimize bir telgraf -çekerek tebriklerde ve iyi tem~nnilerde 
bulunmuştur. 



1 Vilayet HaberlerO 
Piyasa vaziyeti Ankara an aşmas Yeni Bul-

.. , [ t fı J J • • k l d gar kabinesi K•'!nü!u~b~:.tn~;~iy~!~ !~~!~v.~~,~~~!~:;~.bfrıı-
l.~ ·a ya ara ınu·an ua ıyz arşı an ı. B .. .11 ... b. k bu sene de 15 ikinci teşrin tarihinde ği tarafından dış ~i1•s~ satışlarm• 

UgUO ffil } lr a• açılacaktır. Ege mıntaka.sının bu se- mahsus olarak tesbıt edılen asgari ft. 
' neki tütün rekoltesi a2 - 34 bin ton yatlar Ticaret vekaletince de tasdik o-

'»ı Jfl S ,· e sev• C • •n Je bulunuyor b• l ' k tahmin edilmektedir. Geçen seneki re .. lunmuştur. İhracatçılar birliii takaı ır:ıı r s ın lCl aı i;. ıne o arak tı- koltc ~8 bin t.on. idi. Bu sene mahsul bedelleriyle primlerinin tamamının, 
t ' } k fe\•kaladc nefıstır. t .. .. d k" t .1. 1. k ü 

---~----- u a y l. .. . ı T". k . . k t" sa iŞ gunun e ı ngı ız ırası uru .. r c a er ı tn"Un er ur anonım şır e ı . .. . hakkınd t• aıwt 

? ile Geri\ w· ı· Amerikan tütün kum- zerınden odenmesı a 1c [_la" dise Almany~da halkta""" g·ızleı dı· ıni Sof~a. 20 (Radyo) - İyi haber panyalan b ılarınm mübayea vekileti ?e takas limitet iİrketi mi .. 
C ' u ~.& .a. • • alan mehafile göre, Bulgar kabinesi- ınemurl 1 t.e "f yerlerdeki tütiln'- dürlüifi nezdinde teşebbüalerde ba • 

1, ... ( d o) - Belga a- r Londra, 20 (Radyo) - De)lı .. T~l- nin istifası sadece dahilt sebeplerden !eri t b i ı mm aka dahilinde faa- hınaıuştu. Vekalet ve şirket bu dile~, 
P m i t•hb r ettiğine 1 raf gazetesi, Tuı·k·)enin mevkiıııın, vnki olmuş değildir. Bunda beynclmi- Hyete r ·r. Bu faaliyet iki ihraeatımı~n irtkişafı bakımılndan 

ı .) ·n, ı g"l ere \'e Fransa Hı.tler ce~7ap rerek sarki Akd niz, gerekse Balkan- Jel hadis ler de müessir olmuştur Kra- gündür h :ılı bir şekilde devam edi- mühim ve faydalı bulmuş, kabul etmiş-
i ı , f i t İtalya Y i in . \ k ·ıce)Ş bakımından çok im eski başvekil ve hariciye vekilleri vor. Bu 1 A m y. va belki az ihra- tir. 

bekll•yor uh·m bir nokta olduğunu tebarüz ile istişarede bulunmak hususunda cat rnpıl ca•ı. fakat buna mukabil 
t irmektedir. gö terdiği arzu dahi bunu teyit etmek- İngiltere ve Frnnsa piyasaları için Buna dair şehrimizdeki alakadarla 

Lon<lra 20 (Radyo) - Röytcr A- tcdir. Kral bu istişare ile, memleket mühim miktarda mübay€at ve ihracat ra tebligatta bulunulmuş ff piyasacla 
Berlin, 20 (Radyo) - Türk.iye - jansınn gÖre, Alman hükümcti, Tür- ahvali ruhiycsi hakkında tam bir fi- yapılacağı tahmin edil~ktedir. iyi iş~r bftşlamıştır. Üzüm ve inc·r 

Fraıı a ve İngiltere anlaşması d ·iye, Fransa ve İngiltere arasında k:r edinmek istemektedir. 1NC1R re ÜZÜM satıtlarıncla hararet ve fiyatlarda yiilı 
·1 er \ Fr. n anın t ahhüdlerini layısile izahat verm ~~. çagınl kteclilen anln~ma, dOp ~iman efkarı !staııb~l, 20 ~Telefon!~). -Bul~ar Üzüm ve incirler i~in İzmirde seliş görülnıektedil". 

· de kaydolunmaktadır. Ru:s~·anm Mosko~a sc.fırı S lember ımumi\ esinden gizlenmış. ga~~t~ler- kralı Borıs~ ~ugün. ~e . ıstışarelerıne ~-----
, 20 (Radyo) _Alman mat ay_!lı zamanda Hıtlerın S a ı~e yaz de negrolunrna~ışbr .. Alnı~~ hTukume- d~vn1!1 etmıştır. l\'Iıllı b~r B~Igar ka-

011 Turk _ Fransız ve İngiliz ~ıgı mektubun cevabını getırecek-~ i, yalnız Türkıyedekı sefırı "\on Pa- bınesı ku;~lacaktır. Eski kabıne az~sı, Kızılay haftası r· e arih şekilde mü- tır. _I peni değil, ayni zamanda Moskovada- h:p ~ar~sız ~azırlar~n mllteş.ekkil -
t n içtinap etmektedir. yesi, Türk _ Fransız - 1 g"liz anlaş - ki .sefirini de bu mevzu etrafında ma- dı. Şı:ndı. k8:bıııeye ~ır c;ok pol~t~cı-

. 20 (R d ) _ ispanya masıııı büyük bil' sevinçl karşılamış- Ifunat almak için çağırmışhr. lar gırecektır. Meclıs, 28 . teşrını ev-
tı, a ı mayı birinci sahifesin- lar n Ali Kahir pap ıazetecileıe be- Belgrad, 20 (Radyo)-. Bütün ci- vel~e toplanacaktır. Kabıne, yarın G ı ·k du .. n fe*"'ahu .. ral yaptı 

d t'h e li bir şekilde kaydetmiş yanatta bulu arak: han umumi efkarını en zıyade alaka- belh olacaktır. e nç ı A#• 

\ · h~ d ~ i laka ile karşılamıştır. - Tilrkiyenin. bu fı vka ide jestin- d~r e~en )egane b.ilyiık meseley!, Tür- ooeoaıa • • • Kızılay haftası dün başlamış ve kız lisesi talebesinden 'l'ürkan Ö er, 
. K h. re_. ~O (Radyo) - Röyter A- ~n çok büyük bir hu ve ~r duy- kIJ:enın demokrasıle.rle akdetm~ş ol - Türk• Rus harıeıyecıle- mekteplerde gençlik teşkilatına men- Klzılayın bu biriciK şefkat mtresses~ 
J. n ı b ldı ı or: . _ . dum. . . dugu mukavele teşkıl etmektedır. • sup talebe, muhtelif kollar halinde mfain yaptığı biiyük ış ve yardı.m ı 

M r hilk metı ve efkarı umumı- Dem r. rt arasıncfa Joıtfuk Kızılaya ilye yazmak için faaliyete geç- tebarüz ettiren he)ecanlı ve veeız ~ 
mi!'ilerdir. nutuk irad etmiştir. Müteakıben Tecım 

lngiliz 
Ordusu Fransaya 

nakledildi 

RUSYA-ALMANYA 
Dost,uk ve lıurlut mukavelesi dün 
Berlin ve Moskovada imzalan :{ı 

tezahür/eri Kızaıy haftası münasebetiyle saat lisesinden Nedııet Edgü~ erkH. lise • 
B t f 1 • Sahifecl on aloda Cumhuriyet meydanında sinden Orhan Arel ve ikinci ffsed"eıl 

- _af nra 1 nca . . _. e - merasim ve mUteakıben bir geçit res- Nahit UluakgüD- wafla.ı:uuian nu .. 
S~racogl.u Soy~·etı:r. bırlıgı . ~alk ko- mi yapılmıştır. tuklal' söylenmiş, sonra hep bir ağıt'• 
mıse_rler.1 heyetı reısı ve harıcıye h~lk l\Ieras:nıde müstahkem mevki ko- dan onuncu yıl cumhuriyet marş söy• 
komı~r~ B. Molotofa ~u telgrafı l'On- mutam namına merkez komutanı, o- lenerek Ata.türkün heykeli önünde bi:.-
dermıştır.: . ,.. . . . kullar müdtirleri, talebeleri, kızılay geçit resmi yapılm11tır. .. 

« Sovy etler bır.ıgı arazısınden ay- kurumu merkez heyeti reisi ve azalan Ebedi Şef Ata türkün heykelıne kı· 
Moskova, 20 (A.A.) - Tas Ajan ritalarla birl"kte tasdik etmiştir. rıldığım sırada Sovyet ricali .~le ~ov- kalabalık bir halk kütlesi bulunmuş- zılay kurumu ve mektepler adına çe-

. ~ -u halde yüzlerce ı bildiriyor: Berlin, 20 (A.!'ı-.) - Hitler, 28 ~et . '!1akam~tı ~rafından gosU:.nlen tur. lenkler konmuştur . 
.. .,..,, ..... ., •• d ~~nmanın refaka - Yilk ek Sovyet divanı Ru ) a ile eyJUlde Almanya ıle Rusya arasında · amımı ve mıs~ırperve~ane .~~iden Askeri muzikanın çaldığı istikW Kııılay haftası, mekteplerde ve ha~ 
cel yıı_ı lngılız ordusunu Fran- Almanya arasında 28 e) lfılde Mosko- imza edilen huducl \e dostluk muahe- dolayı ~ara~eth teşekkürlen~ı ıf~de marşiyle merasime başlanmış, sonra evinde müsamerelerle geçecektir. 

nakl tmıştir. vatla imzalanan Alman _ Sovyet dost- <lesini t sdik etmiştir. Führer Alman- etmek ıs~er!m. Hakkımda go te~ıle_n =0o------

Al luk muahedesini ve keza :Moskovada rlr. f\o\·yetler ara ındaki hudud hat- dosbrne ıhtırnamJar memJeketJerımız I'hr h t p . manya 4 birinci teşrinde imzalanan ve bu mü- tını teslıit eden protokolu de tasdik et- nr~ınd~. mevc.ud an'anevi mü~asebe~ acaİÇI ar fU sa name rç D amuk satış arı 
- • ahedeye zeyl teşkil eden protokolu, miştir. lerıı~ ı:ıu~eyyız vasf~ ola.n mutekabıl müracaat ettiler 13/10/939 tarihinden. 19/10/9"ut 
Yenı Polonya Jevf e· muahede ile protokoıa ekli olarak ha- samınuyetı ve dostlugu hır kere daha 

1 11 
• d k' tarihine kadar İzmir borsasında 218~ 

H V k ı 
müşahede etmek fırsatını bana vermiş hracat tilceararının e erın e 1 b 1 k tılhı t Satıl b4 

fini kıırccak arı•cı•ye e 1• 1• mı•z olan Sovyet devlet ricali ile yaptığım ruhsatnamelerin m~ddeti on ~ş ~ P:~~=: 1;;0 b~~:~ huı::ı M~ 
temasların unutulmaz intibalarından ııunu evvel 939 da hıtam bulacaırından b 1: d ad rd· 

Kopanhag, 2& (Radyo) - Alman~ mülhem olarak değişmez dostluk his- ihracat:':~lann ruhsatnamelerini .Y~ni7 a [5as~ 9;9v f.a e~.ı~ 19/10/939 ta-
ya, ikinci t rinin b·rinde yeni Po - M L h • h k k d .a..b lerimin kabulünü ve SoYvet hüküme- lemek ıçın 3018 sayılı kanunun ikıneı .h. k 1 { ~n ~ ıf 398İ 
lon.r. devletıni kurmağa karar vermiş- OSKOVa sey a atı a lfl a mat uat tine şükranlarımın iblii~.;nı rica ede- ma.adesi hükibnlu"ne 8ke ibteda~ •

1
tme-k ~~ı~~ h:ı:r 3~;1rbaly~rs;:ı~ıı~li kiı 

tir. Yeni d vl tin payitahtı Varşova rim B. reis .. > lerı lizım ..r- ftllflralan . r ~- . Jd. • ,.. T 
olacak ve Lublin Yahudilerin iskan •• ·ıı • hı:. tı. b r d Bay Molotofun c abı: derek en geç 15 t.qrini sanı 939 tarı- şım aye kadar ceman 1066 baisa p.,. 
mıntakası kalacaktır. ffiUffieSSl erıne ya ~a ı:a U Un U B M 1 t f S .. kı .. s ğl b:ne kadar Vekalete müracaat etmele- muk a 1lmı~~ır. 

'· o o o u l1 araco una şu . . . . ıA Halen lzmırde satışa hazıl! 2500 baJı.. 
D kt İstanbul 20 (Telefonla) - Hari- nwk üze.re Moskovaya gitti{rini her telgrafa. mukabele etmiştir: rı, dün t caret vekaletınden a.ikadar- .h t eli d tak .b l500'I bal 
rQ tmtz ciye Vekilimiz Bay Şukrü Saracoğlu, biriyle şah en tanışmak fır:>atın; bul- ·-~S~mimi sözlerinizden ve if~de et- lara bildirilmiştir. • ~:· 1a{ğ8:ra ~üe~~erd~ :: 38172 ba~ U/ .J ~ •nıd> bugün saat 16,30 da matbuat mü - duğu Sovyet ricaliyle yaptığı konuş- tJıı:ınız d~~.gulardan dolayı sıze ~o~ Kız kaÇTran ar ya' pamuk stoku ınevcuddur. 

U "" SO. ,,~nı - messille~ini kaöul ederek beyanatta maların gayet samimi bir hava için- "'!üt.eşek.kır~~· )foskovada ya~ılan .~ı- Ödemişin Bey;dağ nahiyesinde Ku- • 
tescil olunacak bulunmuş ve Müsyö Potemkinin de cereyan ettiğini ve bu ziyaretinin, ~~~ teatilcrı~ın Sovyet Rusya ıle '!'ur- rudere köyünde Mehmed kızı yirmi Kaza tahkik.atı 

. An-karaya vaki ziyaretini iade et - her iRı millet nra ıncln esikidenberi .1
) e ar~ ın a mev~ud ?_o~t~ne .. muna- yaşında Ayşeyi Halil oğlu Osman Sa- Kültilrpaııkta. iki gencin öliinriy18' 

Pa ·s, 20 C:~adyo) - lngıltere - mek ve Tur kiye ile Sovyet hüklı.ıneti mevcud olan do tluğu bir kat daha erctıe~~ te~r~ı: ~~vıt ettigını mu :ıhede n kaçırmış ve yakalanarak adla.yeye neticelenen otomobil ve mof.osiklet ınü..ı 
Fr Türki e arasında Ankara- ni al~kacl.Gr eden Meseleleri görüş - artırdığım söylemiştir. ey eme e •ıa ~' ~rıı:ı. Dostane duyv;u- tevdi edilmi~tir arlemes:ne ait tahkikat evrakı sot'Wd' 
da üç. taraflı imzalanan üç taraflı mü- F" , " _ ı· R l:~rımın kabul unu rıca eder.im B. Ve- Kil re kö;.ilndc :Mehmed kızı on altı hakimliğine verilmiştir. Hikim, hlı .. 
tekabıl ı:a.d.ım pakt~n )'.~ulus- ffoJ/ancf a:fa fe er 1 fi .anul Va• US ya kıl .. :. yaşında Fatma Yapıcıyı zorla kaçıran dise yerinde tekrar I<e.,ir yaptuıacatc: 
lar. osy~te !nde tescıl edıleceği haber gelec _ok • sı· vas - E· zuru m İbrahim oğlu Mehmed tutulmuştur. ve şahitleri dinlediltten sonr.a tahki&ı 
-ı;erılmekt{!dır. Mıizakerelerı tekrar &' Belediye teffş"er evrakı ilzeııinde ltaıal'lnl verecektir-.. 

V. f ı~tanbul, 20 (Telefonla) - H'ol- B t f 1· · Jüf d Bi t · lrt...1 a Ia11dada.n iki bin ton şekeıı idhaline b ~S ; l y O r - aı ara 1 Jncı aa e e- Belediye re:si Dr .. Behçet. Uz .. dün J1"' ayın 

Ç b l k b ı müsaade edilmiştir. . . d ) F" 1 na, bir kız tnl benin hitabesiyle mu- yu1Carı mahallelerdekı beledıye ınşa- v:ıayet mektupçuluk mümeyyizi :& em e• ayrıt a U ı, . Hel ·ınkı, 20 (Ra. ~~ .- m. an- 1-..abele edildikten sonra, i::ıtasvon önün atı ile mezbnhayı teftiş etmiştir. Üğ- Mhhmed AJi Akgün, 30 lir- asli maa!;o 
Bir l:ararrıame d~·n m1ur~hha 1 .Paç1dıt p~efakatın~e deki takın, nafıa vekili tarafıı~dan kur- leden sonra toplanan belediye daimi 'a. ·ıeriian E> terdarhk büı-oau. şefli--

etti Par· , 20 (Radyo) - jorj Bone, ~ . per er en mıra ay onan 1 e delesi ke ilmek suretiyle hat açılmış encftmeni, kanal"zasyon ve yol inşaa- -·ine tayin edilmiştir. 
f, n lT:ı, 20- (R" er) _ Kr ı alhn- Fııan acf \ doğan yabaııcı çocukların ~'I orp oldukları haWe. yarı~ tay.yare mi:safirler zeno'iıı büfede iznz edilmiş: tına ait bazı ihale kararları vermiş- Z ._ 

kil "' 11.- ı hakkı hıyaı ları hn khında bu.....tln bir ıle buradan ~ fo kovaya gıdecek ve tir c tir. aoıtada 
cı Jo1'J, b ı ı lı 'li vem~r aynı ... l\ 

5
" miıznkerelere bas ıyacaktır. · • Ziyaret 'liiiiiiiUiiiiiiiiii-. 

k U e.__, e unıum·ı va""ı"vet ha1·n-n kararname imzalamıştır. FinJ d" hh l\I k l• -• mı ,, J ıuu - • an ı) a nuıra ası os ova. Erzuru d . • •, 1 . 1 tm H l.ık 
da izafıae alını r. t Rns.vat-Araeri ya v.nrdıktan sonra, l\lolotof, Stalin ,.ılmnı:ıı m~ em.;1 1?~ ununt ış ~ ıı..ey~ İzmir Fransız ve İngiliz general Bor~ıQ·~~cr~: sabıkalı tbrahm, Be:a--

R d f db. 'J' ve Potemkin ile temnslara girişecek ~.,.e tel,efo unnse ı~. elil P1?.~ .~· t e xfra lfonsolosları. dün vilayette vali Bay Qffi;lnya a e ır.er v, mgton, 20 (Radyo.) - Rus - 1 d li'' 1 r ' n umum muc r ugu ara ın- Ete A k t . t t . 1 d. zaz B. lcır·sin dükkfi..nmdan iki paır· 
B r , 20 (Rntl) o) -194-0 sınıfı, ya, Am ·ıka) n (50) mil. on dolarlık "e b~'I te~rn · ar ~· ~adm ha ın ba~uy,a. dan liastır,ılan «Erzurum deminyolu mT Y ~ ul zdıynkr: e ~ış er ır. talon ve b"r miktar kumaş ~aldığın .. 

15 ikinci tıe:.rinde silah altma davet mangan z satmak için tekl fte ou - nı~ • o.:ı O\'a se ırı e azır u una- hatıra pulları~ diln sahşa çıkarılmış- oroa 1 a ı cınayet dan tutuimustur. 
edı!ecektir: lunmuştur. an tır. k f. b / tı~. Pullar, dört seriden ibaret ve çoI< Torbalıda seyyar kitapçı Mustafyı '"tankea.ak:-

T opr-a a ıs $U e er guzel basılmıştır. parasına tama ederek boğan \le cese- Kemıırde abı.kablar.dan Cumhul' 

Al _J1 l. L 1 ...Le •a_ı';l;t · k~ •• dini ıtu,·uva atan arkadaşı İbrahim adında. biri, Bn. Zeynebin dört. lira."' .... -.,..yaua ID3'üKeme~eru i u. .. ~,...c Bu meaud hadise milmuıebetirle, frıı:. Elam ve Denizlili Mehmed haldarmda mı çalmı.ş, kagnu§t,u:. Suçlu aranı. 
o (A..4r.) - 11.tikitnlm ttıtulcli ba ... ı tadilli.ta. ffıibi tutula- 1 taııbul, 20 (Telefonla) - Top - miı: bel~d!y~~~eisliğinden Erzuru~ ~e- ikinci sorgu hakimliğin.ce yapılmakta yor. 

· .. 0 iml y~lUı bu lan ha:rp d vresır~ nıalısus ~ rak mnh ulleri otisi Anadoluda ıu- l~dıye ıeıslıgıne şu telgrat çekılmış- olan tahkikat sona ermış, suçlular A- &.çalda 119.-..JD: 
l ı · ,;. t hk ı · b ında böyle to•ılan beler aç' acaktır. ' tır: . ğırceza mahkemesine sevk olunmuş- ~ementie meydan sokağında Et; 

·p l rd c r:t r. '-'· aue 11 a eme rı n "' - .. • c:A:ıı Z )'U!'dumuzun her l>akımdan }ardır. R.::1·ı"m, SU"IUla• hakkında 0 " 

11 a,c Re· Tt t uul& ihdas 6d ·ım · oüz~ lt:us Bi malıke- J t b l B / h k tl ~ ,.. .. hem adında bid kar&.e"'1in karısı ;>!il 

1 ,.... -J.~ an u .. er ın avcı uvve enmesinde ve h~r hangi bir te- Türk ceza kanununun idam cezasına \ R"tnda Zekı"ve ı·ıe. o••tedenberi aııai• 
11 elrn d · 'Juı lcr ltali:t. e ifrağ ıd l b ·ı Bkt ·1·. şgaL aWlnctt !MU' nış u k k h " 
ola Polo1 Y da askeri mahkemelerden ba§}.:a dokuz hus l i mahkeme ih- r I . ca\ z~ ~rşı or~~"'!asına . ayati mes- .a~t 450 inci maddesinin dördüncü ben- rındeüi gec;itneiz:Iik yüzünden :IQw'-

seTe~ t!~ l n~tlerımızden hırını ~ıl edan de. dıne göre muHaliemelerini istemiştir. p;a etıniŞ' lhC}aUtaı 2elciyeyi: nbasun, 
da ıdı?m "ştir. ! l mır yollanmızın bu gün l«lşadı yapılan p ti k 1 • _ .... lt 

A \. d 1i • " ~1L tan bul, 20 (fl'elefonla). - et.an Erzurum hattı ile bir kat daha geniş- ar ongre erı dan ikl yemnden yuahyar.- ag. ., 
lffiany d a mttC?rlfmler 'Ve genÇrfK ~~-dB;rlı~ h~~~. eferlerı, haftada Ieyip yayılmasmThın derfn bir mem- e. H. P. Göztepe ocağı kongresi bu mı,ıır. 3uçlu\ zaölta~ aranıyor. 

/!,(j/\"'DRA 0 (A.A.) _ Ahtıa:tı. Tııdyosun.uıı oildird{jjıtıe göne /i ı umı ~ e a 0 ac.ı 11 
• • • • nuniyetı duı'tnaktayız. akşam saat yirmi birde oca~n Göz- Ara6 .. ka_.ı 

Scldf.e Aln dn 1 kt P hocalarıı ın bundan son a ancak ip~idaı malUmat '.H"'c!(!>11tya Yahucd en vazıyem .s:vgili cumhur reisimiz milli sefi- tepedeki binasında akd~dUecel<t'ir. ~ın~:~e~~=~~b;~a::J!..~ı!:ıt 111' 
sah i olab · c fflerit · üeyatı ede,,ek demfatif. ili: Kaun'a'S, 20 (A.A) - Bu1'aya. ge - mız!n. ve kudretti cumHu.ri.y~t hüküme: F ranko Madrit'te <lın'Öa-ki kt2m carptırmış "M ~anY 

_ Tam b r me tep ttt.rm ve trfrlJiyesitıe lıiımm yofffür. FJ.1 lte'M 't'tı k'tz len mülteciler Polonyanın her tara- Mmız1~ ı;ıuvnff.alt mesaısının bu yenı Lo d 20 (AA ) _ R d ö li" ·..,..; 
/! l ndaıı ve bilhassa Almanlar tarafın- ve feyızh e!eı:.i Er.zurumluları ve diğer , n ra, · · oma ra - masınır !l' e ıyefVe!'tnl..-r. 

çoc kl r hm lJ hazırlrınacaklardb-. flezareti Hlitfer gençliği Ş ficriy e d . 
1 

d.l . 1 t kal d sark vilayetlerindeki kardeşlerimizin ~osu, general Frankonun Burgostan Jhtflıttfatt yanıflllft~ . 
iş ntrl ui apa1"ak gençlığin seferber hale geti1-ilmesi içiıı. lüzım gelen ted- 3 f ışgtooe O~~fuıodan ~ı~ ad. :ır han ref h v.e saadetıel'ini amramıitf şUphe- Mad1'ite gitmiş olduğunu hatieıt vaJ.\. ~Rril Saraco~\.\ bu4"1'ın'dw AJ 
b · · alitcaktır. l~he en _.l v· .

1 
d bar.l a uktamınld aı- sizdir mektedir. Madrid, yeniden İspanya - Fehmi, alacaJt m~elesimh!n Mehrn~ 

Son Dakika: 

BULGAR KRALI 
Balkan blokunun kurulmasını ko

laylaştıraealı bir Aa&ine İ$fİJIOI' 

azıma ı n a u tınma o u - B : ·ı...h'- 1 .....,, d. d'e · ı 0 0 ual'Rlamı!iJt,tr. 
ğunu söylemi terdir. Bugünlerde ko- üviik sevincinize hararetle iştirak nın payıı.n u o mu,...,ur. ı mır e aşıın n J 

munist tahrikatı yapmış olduklann _ eder sevgi ve saygılarımızı bildiririm. 
dan dola ı 4() yahudi tevkif edilerek Dr. BelıcBt Vz 
derha taba ild kamplarına gönde- lzmir b~l,,d"wı rei.<ri 
r lmişllrdir. 

Sinamasında Bugün 

Harp Mu ahiri 
FRANSJZeA SÖZLÜ 

Baş. rollerde 
Clm·lc Gablc - Myrna Loy 

SEANSLAR: 
12.30 14.45 1'7 19.1'5 21.30 da 
Bugün ve varın 1 O 30 da ucuz 

halk seansı 

.. 
mmu 

G .. J.~_.-m 
IÜMİT ŞARKJSJ 

FİLiMiNDE 

Tayyare sine1Rlt8l J Tel0 (en ~ J 
F R E D A S 1' A 1 RE - G f N G E R R O G E R S'"in 

En Son ve En ?.rukemmel Eser.i 

Brocl11ay Serenadı 
Ayrıca 

TENCERE YUVARt;ANDI RA:?'~I'Nf BUI:.DU 
Bu haft'aki M'ETRO ve 1'KLER jurnaller.de 

t - Belçikalıların hududu t'aJı'ltim etmcsf, ft - Gat7J c(!fJ~Bimte Af· 
man ve Frarıırızların müthiş topçu cfflelloııu, 9 - Fr.o.n8ada. yeni Polon 
ı·eisi c ımhur int ·1ıaln, 4 - 11ngili:t askerleı-inin garp cephesine seı·ki ve 
sair mi.kim hô.d·saı .. 

Her y .. n <'' nslar: 8 - 5 - 7 ve 9 d& 
r ...... ....... ,.,,. l>n .. qı- , ~ ··~. .. 



(ANADOLU) 

DEVLETLERİ Zelzele sahasında 
(SAHİFE: 3) 

Mür~bbiy ; aranıyor 
~ ~ larında iki çocuğa 
j nı alıilecek ,. afı ha: 
ar nıyor. ) ı çar9ı-

Bitaraf alacak ve istiklallerini mut
laka miidaf aa edeceklerdir 

Tetkiklerden alınan neticeler dd 'n Kral lıaasınn 

Bergama ve Dikili havalisinde jeo- 11,35 de bir ~elzele u •. 

Jojik araştırmalar yapan lstanbul ü- :. -----------·----.. 
niver.i!itesi jeoloji profesörü B. Ha- Evvelki akşam Dikili.de ::ıaat 18,30 !zır.ır sulll hukuk ma emenin • 
mit Nafiz ve coğrafya profesörü B. da clört saniye ve saat 2,45 de de yedi den: 
Sadic döçentlerile birlikte tetkikleri saniye devam eden orta şiddette iki Cavit ile J• :o crulanııı s ,ııu -
ni ikmal ederek Bcrgamadan Soma zelzele olmuştur. tusarrıf oldukları izminL idi~ e 
tarikiyle 1stanbula dönmüşlerdir. Dikili feliiketzedeleriııe yardım mahallesi tilkilik cadde,;ı R -11 

Su Ilı hakkında 
ancak bir 

her hangi bir teşebbüs değil, 
temenni mevzuubahs oldu 

Zelzeleden sonra. fışkırmış olan ye- li.setsi No. tajlı ve (700) li r:ı k ı .. ndi mu -
ni k·aynakların hararet derecesinin 92 Lira Kr. hammineli dükkilnı ı ahkemece 
olduiu tesbit edilmiştir. Türkiyede ---- verilen izalei su... ' • ''l isti-na -
bu derece yüksek sıcaklıkta kaynak Erdekte Filo komutanlığından 93 49 den 21-11-939. salı. 0 1 ti ııt 10 d 
suyu yoktur. Suyun, toprağın fazla Karataş orta okulu öğretmen- 14 İzmir sulh hukuk mahkemesi ::;alo -

Stokbolm, 20 (Radyo) - Dörtler 
konferansından ::;onra ne~redilen re:o
mi bir tebliğe göre, konferans evvel
emirde umumi vazıyeti, şimal 

1

memle
ketlerinin her biri bakımındnn tetkik 
~tmiş, bugünkü beynelmilel 'vahim va
ziyetin, bu memleketlerin talep ve id
dia etmekte oldukları bitaraflığın ida
mesinde tevlit eyli) eceği zorlukları 
gözden geçirmiştir. 

Konf eran::ı devletleri hakiki bir me
sai teşrikine, devamlı ve kati bir bita
raflık muhafazasrna, bhaddüs edecek 
meseleler hakkındaki hattı hareketle
rinin tam istikliil ve bitaraf ığın mil
dafaası endişes:nden mülhem olması-

- Baıtaraf1 1 nci SahifeJe -
lngil izlere Ye Fransız lam kar~1 olan 
taahhütlerine saı:;;;ılmnz bir sadakat
le bağlı kalmanın Türkjye için bir 
şeref teşkil ettiğini sör le dikten son
'"a diyor ki : 

Dün akdedilen ve İngiliz - Fran -
..;ız ittifakını tahkim etmek suretiy
le Akdenize ve şarki Avnıpaya böy
le bir istikrar ve sulh unsuru geti 
ren paktı kayıtaız şartsız tebrik ede
riz. Bu anlaşma Avrupanın bu kıs
mında delice maceraların doğurduğu 
karışıklığı nefretle kar ılıyan bütün 
devletlerin dürüst ve salim esaslar ü
zerinde yeniden bir zümre teşkil et
melerine vasıta olabilir. 

MADAM T..AIBOUİS, OEDVRE 
gazetesinde _şöyle yazıyor: 

Türk ol'dusunun halihazIJ7da en 
başta gelen ordulardan biri olduğu
nu, ~eflerinin enerjisinin isbata bile 
ihtiyaç hissettirmediğini Türk mal -
zemesinin mükemmel olduğunu, F -
ran:;a ile İııgilterenin Ankarada. sa
dık bir müttefike sahi;, bulundukla -
rını bilmek için üç memleketin mün
f~rit bir sulh imzalamağı taahhüt et 
tı~lerine tiair olan maddeye lüzum 
?ıl.e bulunmadığını söylemek bile za
ıttır. 

E.PC?QUE gazetesi, bu anlaşmadan 
yenı .~ır ümid doğduğunu ~öyJemekte 
ve şoyle devam etmektedir: 

Tam bir uyanış ve tam bir hamle 
devresinde bulunan Tükler, iki bü ~ 
vük garp devletinin davası girişilen 
ıarpte kaydedilmiş olduğuna kana
.tt getirselerdi, acil bazı menfaatler 
kendilerini sevketse dahi Fransa i -
le lngilterenin mukadderatına sıkı 
sıkıya bağlanmazlardı. 
PETİT P AR!SlEN gazetesinde Bo

urgues diyor ki: 
Türk - Rus nıüzakerelerininin ta -

Ankara muahedes~ 
- Ba .. 11afı 1 inci ıahif,.d .. -

nıa ve her§eye rağmen sadık kalmış 
olan Türkiye bu muahede ile bi .. J;'lt
t~ ve ona tamamiyle muvaZt: ikinci 
hır mualied'e dalia imzalam1ş olma -t! ç.ok arzu ederdi. Bütün dünya i1e 
•rlıktıe bizzat Sovyet dostlarımız da 

••h.iddir ki, biz bu neticeyi ı=&tihsal et 
b.'ıek i • ı· · · • t k cp.n e ımızın yettiği herşeyı yap-
v1 kk Mıoıltova müzakereleri bir te • .. :h uf devresine girnıi§ olmakla be· 
•Ytı?r So.vyet dostlarımızla da yarın 
biln: ~kılde bir muahede imzalıya -
ilk ~k~a.KIOndaki ümidlerimizi , 
faza ed· u kuvvetleriyle, hala muha-

Arilc lYO"U~ 
•ra tnu h d ' ' T'' k' b kımında'Qı ha.:: e e~ırun.. ~r ıye a 

miyete gel· old\ıgu buyuk eliem • 
rü.z ett:İl'nl kc? ~ bunu, bilhassa teba
diaenin dah ~ç.~n tarihimizde bu ha-

a uır • 1· l 
dığını söylerrıe1c '!11~ •. mevcut o ma-
yiz. Jillıakı.l&r.a. ~a.fidııt kanaa~de • 

fıarp demokı·a ·ı ~muharebesinde 
•ı et-ının .. ·" talyanın nüve•'-· ve bu gunku 
-·• tetlöl • 1 Sardunya krallığının 1 .. ~hnıt ~ an 

müzaheretleri vak' . urluy.,yc fılen 
h . ı ıae de b hAd' 
ıç bir zaman dev ı u a ıse 

b• anı ı v ıı·· 
1r İttı:f aJcı haline nel- e • §Umu U 

h • • & UIU!tnttt h b• 
ıtanuyle birlikte, hatta p .,., . al' m 

hed • · • •na mua-esının akdmden e-n>et 
t~lkn;ıııtır. Ankara muah~de:ı";.~.an 
ıyenın muayyen bİı! insanlılc: ur -

deniyet • .., d ve me-gaye11 ugrun a ~vrup 
nıokraaileriyle a)(dettı:ği ilk de: rnlde
Jnuahededir T'· k' ı.: • • a 1 
nıu . ur ~e narıcıyesi bu 
denb:~~ın. muvaffakiyetini 20 &ene
•inden hıç §aşrnıyan, &ulhçü gaye -
düriiat ~~rre ~adar inhiraf etmiyen 

Batta (~~tı ne medyundur. 
lnı dür" U~k vazı'ları olmak Üzere 

uat st}'aaet• b·· .. 
ları hakkınd il' ın utmı muakkıp-
larımızı ve Aa k hayranlık ve ıtükran. 
yük millet• ? ara muahedesinin bü-
. ıınız hakk d ~ 1 

tıceler vernıeai b.uau ın n ~gur u ne-
lerimı:zi bu dab 'f aundakı temenni. 

HAMDI NaOı ade ederiz. 
ZHET ÇANÇAR 

na karar vermişlerdir,. Allaha ve haklı olan davasına güvendi- rlerinÜklcrinden cıktığı anlasılmakta- leri nunda satısı yapılacaktır. Bu artır· 
Bu devletler, diğer devletlerle mü- ğini bildirmiştir. Tebarüz eden netice dır. rarıclnrlı nnhiyesinin hulunchığu Belediye otobüs idaresi me- 77 53 mada tah~in olunan bedelin co ) et 

salemetperver bir şekilde geçinmek şudur: rrıe,ıkiirı hinler<'" ~Pne evvel hir :ıda ol- mur '' işc;ileri miş be~i nisbetinde bedel •cri;di~i 
e~asla~~ıuı clu~ a~aıı b.u _ha~tı hareket~e- Şimal memleketleri, haklarım müş- rlıı'·" """manhı r- • •• .,_ sahille ada Kemalpaşa Sıvancılar r 1 •1ılıı 1 ,1-: ,,. ... t e talibine ihale~i ~·apılacnk nK-
~~~ı;, hf1'~.e:. ~~11.~1~s1mı ı~t~m~ktetl~~· terel.en konıyacaklar, bitaraflık c~ ... - - -~e;ı ınchı' · • · ı· dl'lld· l·dnV;u da va- öğrencileri si takdirde satış 15 gün dahn uzatı-
. ' c c . aı •. ıı ,lJ~ ıı ı_ mı_ş o a . u po ı- gfnCla ısı ar gö:;terecekleı· "e sulh te- 1 t . K~malpaşa merkez okulu öğ- 4 16 hırak ıh.inci artısma::ıı G-12-939 çar-
ı 1 h f el l kt K • T'\l1.,..., t"Pdk·ıt!'l :nıl:ı~ı mıc:: ır. . 

tı ene an ın ıı·;.. e ı mıyece ır. on- şcbbuslerine "ardım edecekleı·dı·ı· F - rencileri samba günii ~nat onda g>ene daire_ mız 
l~fı ı:. J • a 1'.'..-rı-l'nı:ını·l"r. n:lrjli .,.,.., r ... nrı!lrh lın- ;..., . 

ferans bey 10lmilel ihti a arın. uar_ı~ kat doğrudan doği·uya bir tavassut ka- . . . . . . Ker" ' ' 'ırı-n okulu de yupılacnktu-. Gayri menkul uze -
yolu ile ;ı.atıştırılmaıH, . mu~harıplerın. rarı da verilmiş değildir. valı~ının her v:ıkıt ıçın zelzele sahası ö~ ,,.c111e.. 3 11 rinde hak talelıinde bulunanlar elle 
bt~.hu.sus.aki gayrctlere.ımkan v:rec:k Stokholm, 20 (Radyo)_ SLokholm sayılabileceği mütaleaı-ıında l"ılfln-··· · - ~~ostan.h ~kulu oğretmen ve 3 90 ıin ' eki resmi vesaikleriyle birlikte 
m~ıs~~ıt fırsat vermelerı temennı edı1- mat~uatı, konferansın kararlarını 1ardır. Onun için gerek köyle . , ""C- ~,vr7ncıl~rı . ,.w .. _ 20 gi.ı r.içinde dairemize müi:ac:ıat -
mıştır. . • . tasvıp ederek, bitaraflığın ve müşte- k D"kT . . diki T l ,· 1en kal- h:cım lısesı ogretmen ve og- 23 62 ları Tazı. •d1r. Aksi halde haklarında 

Ayrıca Fınlandıya cumhur reisi rek menfaatlerin korunmasına karar re ı. ı ının şım ) er eı ıncw rencileri tapu sicili marn olmadıkça pay fa·-
il~ .müttefik k.ra~ar da, bu esaslar. da- verildiğini, :;ulh tavassutu yapılma _ dırılarnk Bnlzat taşı olan da:'.lık .. kı- İstanbulda Maçkapalas sahbii 150 madan hariç kalacaklardır. 
t:_ im.de beyanatta ~~lunmuşlar, Fın - mı._a, bunun, bugün vazivetten doğ _ ~ımlnrda inşasını muvafık gormuş - Kayvano Artırmıya i4 irak etmek i tiyenlcr 
landıya cumhur reısı, kendi devletinin duğunu razmaktadır. • !erdir . Cumhuriyet kız enstitüsü öğ- 17 '!>' 

J kıymeti muhnmminenin yo yedi bu-• 
1 

. 
1 

reı men ve öğrencileri .1 a e rl. Zelzele bırço :< yer· Kültürpark me~ur ve iş~!eri 16 80 çuğu nisbetinde pey akçesi veya mı -
Buca, Tahtahkoy okulu ogret- 3 50 li bir banka mektubu irae etmeleri 

l d d . l d men ve öğrencileri Hlzımdır. Şartname 31-10-939 tari er e UYU~ U !Belediye havagazı idaresi me- 36 68 hinden itibaren herkesin görebilme.:.· 
Iik edilmiş olmasına rağnıen Ankara 
Y.iı·mi s.eı:edenberi Türkiyeııin harici 
sıy. e.tmın nıüte rifeli olan Ru sya ile 
do tl u k m [ina.se lıatuıı h.a ·lı al<fe m uha 
faza etmek arzusundadır. Bu vazi -
yet, Londruda, Pariste tamamen tas
vip edilmektedir. Mualıedeııin akdi 
l\losko-.; ada n:ıho-ş h:ç bir akb yapma 
mıştır. Bu da go.:ıteriyor ki, Sovyet -
Jer bu muahedede Rusyaya mütevec
cih hiç bir mahiyet' göstermemekte -
dirler. Buna muakb'l Berlinde bü -
yük bir inkisar mevcııttul'. 

Londra, 20 ( A.fi:..) - İngiliz 
matbuatı. Büyük IMtanya ile Fran
saya karşı olan Uuıhhü tleı:ine uvrrun 
düşmediği için son So"yet teklif~ri
ni kabulden imtina ctm·" olan Türki -
yenin bu .düdist harek;tini sitavi.:;le 
zikretmektedir. Bütün matbuat TÜr
kiyenin bu kararında hüsnü niyeti -
nitı ve beynelmilel taahhütlere sa -
dakatmm güzel bir numunesini gös -
termektedir. 
EWENİNG STA~T])ART başmaka 

lesinde diyon ki: 
Akdenizin şark mmtaka~ında is -

tikrarın teessüsü halihazır harpte 
belki kat'i bir amil olacaktır. Türki
ye kendi tarafmdan yapılan bu biz -
metin ve bu şerefli hareketin bizim 
için ne kadar kıymetli olduğunu bil
melidir. 

Kemal Atatiirk büyük bir millet 
yetiştirdi. Ve hiirrjyeti taziz eden 
dl1nya bugün de onun eserini alkış -
lamak hususunda bizzat Türk mil -
Jeti kadar haklıdır. 

STAR gazetesi başmakalesinde , 
T.iirkiye tarafından başarılan güzel 
diplomasi i ini tebarüz ettirdikten 
sonra ilave ediyor: 

Türk, sadık bir dost ve kuvvetli 
bir muha::sımdıı·: Harp meydanında 
Türklc kar~ılaşmış olanlar onun cesa 
retine, erkekliğine ve taliammülüne 
karşı büyük bir hilrmet beslerler. 

ita/ya' da 
Roma, 20 (Radyo) - Türk - Fran 

~ız - İngiliz anlaşması hakkındaki 
haberler, sabahçJ gazetelerin bfrinci 
"ahifel'erinde tebarüz ettirilmiş, fa -
kat hiç bir mütalea yürütülmemiş -
tir. 

ANADOLU - Roma radyosu da, 
hab'eri, Çemllerlaynin bu mevzuda 
avam kaınarasmdaki beyanatını ver 
mekle iktifa etmiştir. ... 

Almanyada 
Berlin radyosuna göre, Türkiye , 

bu anlaşmayı yaparken, Rusya ile 
Almanya arasındaki pakt1 nazarı iti
bare almamış. Halbuki bu pakt, Bal
kanlarda büyük roller oynumağı is
tihdaf ediyormuş! 

Nevyork, 20 (Radyo) - (Nevyork 
'!laymis) gazetesi; İngiliz ~ Fransız
Türk paktından bahisle yazdığı ma
kalede bu anlaşmanın bi.iyilk bir kıy 
met v~ ehemmiyeti haiz olduğunu, 
ve İngiltere ile Fransanın, son za -
manlarda kazandıkları en mühim si -
ya~i muvaff akiyetlerden öiri olup , 
Akdenizde ve Balkanlarda sulh ve 
mesalimatı temin eylediğini kaydet-
mektedir. . 

Paris, 20 (Radyo) - Başv:~ıl Da 

1. dive Fransız nazırlar mechsmde , 
d~pl~~atik ve askeri vaziyeti son Al -
man taarruzu hakkında genel ku~ -
maydan gelen malum~~ R~~Y3: - Fın
landiya münasebetle~·ını, Turkıye_ ~a 
ricivc. Vekili aaracoglunun :Mosk~'.a 
sey~hati, Tiirk _ Fransız - İn~ılız 
anlaşmalarının imzası hakkında ıza
hat vermiştir. 

Nev:vork. 20 (Radyo) - Anlaşma, 
Amerikada. İnziltere Ye Frans3:nın 
harp başlangıcından beri kaydettikle 
ri ilk muvaffakiyet olarak kar~ılan -
mıştır. 

Londra, 20 (Radyo) - İniiltere 

matlıuatı bu mevzu etrafındaki neş
rtratr~ıda berc!.e\'amdır. Ta:, mis, T(ir
kıy.:ııııı B. kanla dn ve s~.rki A kd"
~zde halum roli11 ii oyıı;ınakta şim 
dı daha geıı 'ş ş · l\. · ~.: el "vam ede"e
ğini, Alman hııric:ye ı •rının bece
rik ·izce tekl'fleı ·nin, l\.Iosko\'a tara
fıııclan yapıl<lık .. aıı ·orn·a Türkive ta
rafından reddedildig-ini yazmakta -
dır. 

Atin~. 20 (R:ıc1yo) - Anlaşma 
Y~nanıstanda büyük bir sevinç vf: 
alaka ile kar ıl, mı;;:tır. 

İ~tanbul. 20 (Telefonla) - Hol -
landa ve şimal mcmlE'ketierinde an
laşmanın akisleri çok gii-zeldir. Garp 
devletler•nin bü~ ük bir muvaffaki ~ 
yet kaydettikleri bildirilmekb~dir. 

BeJ~rad, 20 (Radyo) - Habeı: , 
g~zetelerde ilk ~-;ahifolerde kayde -
dılmektq., fakat m~t:Jo! a vürütülme-
mektedir. - • 

Paı+:ı., 20 (Radyo) - Havas ajan
sı, Aııknrndu imzal<mmış olan İngilte
re - Fransa Ye Tiıı·kiye paktındae 
bahsederken, TUrkiyenin çok ilerlemic 
ve askerliği kuvvetli bir devlet oldu -
ğunu, müttefiki :Mısırla Akdenizde 
mühim rol oy!uımak ınevkiinde bu -
lunduğunu kaydetmektedir. 

Londra, 20 (A.A) -- Times ga -
zete~i Türk - Fransız - İngiliz ınua -
hedesini tetkik eder~I{ dı\·oı· ki: 

Türk·~·e ile akdedilen· muahede 
Akdcnizde sulhlin mnhn.fazaıq hu . 
susunda azami chem!yeti haiz siya
si bir vesikadır. Bu mn:ıhed, ayni w 
manda kendi mer .. fantleı·ini korumak 
ve hu menf ... :ıtleri kom:-ıularının men 
faatleıı;yJe tı:?lif etmek istiy~n liütlin 
cenubi ~ıırki Avrupa devletlerinin 
ele kabiliyetlerini takviye ecletekth-. 
Türkiye ]3.;ılkanlarda ayn· otorit'e 
ile uzl:.ı~tıncı ''e i.:ı ikrar ettirici deY 
let roliini.i ifaya devam edecektir. 
Türkiyenin dürüst usulleri bu n1uahe 
denin akdiyle semeresini vcı-mis o -
luyor. Bu rnuaheıle alfüUrndar d~vlet 
!erin de mi~zaheı:etiy:le Balkan dev
letlerinin istiklfıllerini muhafazaya 
yardım etmek imkanını vermek-tedir. 
Nfuahedeııin Sovyetlere a~d olan kls 
mmı mevzuubahsedeıı Times şöyle 
yazıyor: 

.. mur Ye işçileri için a~ıkta ... e gnyri menkulün evsaf 
Ankara, 20 (Telefonla) - Dun ge- Göğnük kızıla~· ı:nıbcsi 38 79 da şartnamede ~ azılıdır. Gayri men 

"e 23.30 - 24 nı :.ı ında vuku bulan Brenköv kız lisesi !)2 kuliin vergi , esnir kanuni mükellefi 
elltıl , a~ağı yuknl'ı memleketin şim:ıli lstan bul iiniversitcsi kimya en::ı- 51 7ü yetleri satıcılara ve ' 0 iki buçuk del-
,.aılı! lrn~ımlarınd:ı, lstanbul, Çanak- t iti.i ·ü talebes i 13.liyıj 'e forag huı çları alıcıya aıt 
k::tle, Corlu, Adap:..zı, Cey\'c vesairede Kız lise~i öğretmenleri 2 oluµ ihale bedeli uefaten ve peşine ı 
hi::ı::occlilınfş lıugün c.le L'ludağda snut Kar~ıyaka ortaoklu öğrencileri 2G 26 ödenecektir. İhaleyi mut akip mü;;;

------ 00_.. _____ _ teri ihale bedelini vermcd ·gi veya ve 

Cephelerde l Pazar macları remccliği surette gayri menkuı tek -
, rar 15 gün müddetle artırmaya ko -

- Eaştn.rafı 1 inci sahifede -
Yarrn .<\:bancak sahasında devam nulup bu artırmada en çok bedel ve. 

edılct:ek olan uoraı.incu hafta IJoıge renin üzerine ihalesi yapı· 
lik musabakaıaıınrn v~ yapılat:ak lacak. Arada tahakkul< e -

rakolların geri cekilmesi esnasında ımıçlaı·m suat erı ~oyleie ltta'lıt t:diı- decek ihale farkı hariç bir hük 
vnralanmış olan 10 kadnr nefer esir mı~tır. me hacet kalmak~ızın yccibcsini if 
dü.,mii~tür. lk.nci takımlar: etmiyen müşteriden tahsil olunacal 

Pari~, 20 (Rrıdyo) - İngiliz hava Sıı.at 11 ele Demirspor - Doğanspor. tır. Daha fazın malumat almak isti -
nazm, buglın de refakatinde Fran - Hakem Osman Özdolan.. yı:nler dairemizin 93!'>-1210 sayılı 
sız h· Ya nazırı olduğu halde garp Bu miisabakııdan e,•,•el Ateş - Al- dosyasına milracaatları lüzumu i1an 
cephesi ha,•a karargahını teftişten tay ikinci takımları karşılaşacaklar- olunur. 
sonra bir Fransız avcı filosunu teftiş dı. Fakab Ateı:spor iki hafta biribi- ,_ ........ ....,.==---'---------
ey !emiştir. ri üzerine takım çıkarmadığından ni- Kemalpaşa icra memurluğundan: 

Londra, 20 (Radyo) - Resmen zamname mucibince ikinci takımı Karamanın Göcer köyünden Hü -
bildirildiğine göre, ayın ondördüncle 
,~ 3 bin ton kaçak eşya müsadere celil likten ihraç edılmiştir. Binaenaleyh ;.ıeyine borcıınclnn dobyı namlarında 
•niştir. H arbLn ba~langıcından heri bu takımla kar~ılaşacak olan takım- kayıtlı gayri menkulleri satışa çıka .. 
·ık altı hafta içinde mfüadere olu - lar maçı hükmen kazanacaklardır. nlarak 2280 sayılı kanun mucibince 
ıan eşya, 338 bin tona baliğ olmuş - Birinci takımlar: borçlarını taksit gilnünde ödemem is 

t ur. Saat 13 de Demirspor - Doğanspor olduklarından diğer borçları muacel 
Londra, 20 (A.A) - Reuter ajan- hakem l\Iı.ıstafa Hayra.. Jiyet kesbetmiş olan Armutludan oka 

F d k . 14 ~ h b' · ·""an hakeıneler: AHi.eddin Kaza -ının rnnsa a ı ıflıgusı mu a ırı, ı ~~p Ahmed ve mülk sahibi karı::ı 
Dük De Vindsorun beraberinde loıi norn, Osman Eren.~n. 
r.iort ve Dük de Glaucester olduğu Saat 15 d'e .A'ltay - Ateş. Hakem GülsGmi.ın temmuz 931 tarih ve 75 
11alde cephedeki muhafız kıtaatını Esad :Merder. numaralı tapu ile namında kayıtlı 
~eftis etmiştir. Diik De Vindsor, Sed- Yan hal<emler: Faruk kantarcı, 1500 Jil'a için Ali Fehmi karısı Fıtna-
er ve yeraltı gığmaklm·ı in!'la etmek- Aliteddin Kazanova. ta ikinci derecede ipotekli alankıran 
e old1.1klarını g_öı•mi.iştür. Dük, mes- l l F nıevkiintle şarken odabaşı kızı fat -

kenleri de teftiş etmiştir. ngı· ,·z ve ransız 
Reuter muhabiri, muhafız kıtaatı nıa garben sarı oğlu l\Ichmed şim:ı-

tarafınrlan işgal edilmiş olan hattın k h ' l • len lrndı oğlu l\lchmed A:li cenuben 
"ok mükemmel surette maskelenmiş Q S eTi e }I et l?T l Ahmed hoca bağl::ıriyle mahdud kay 
J!rluğunu, otomobil ile hat boyunca den 4 halen 8 dönüm genişliğinde 27 _ Raştarafı ı inci sahifede -
gidildiği zaman bu hathn gerisinde k zeytin bir armut bi ryemiş ağacını şa-

l b · l t öğleden ev\'.el ve sonra genel urmay-
çok mühim kuvvet er, ın erce o o - lıkta tem:ı..,l·,ıı·ııı.a devam etmişlerdir. mil 1000 lira muhammen kıymetli on 
'Y!Obil, kamyon ve tayyare bulundu - . . ·., .. - b - · 
V.unu tahayytil ctineğe bile imkan l\foıaf;r generalle~. ogl;_ yemeklerini ::;eııclik aşı çekird ksiz iizüm agı ı-
muta~an·er olmadığını ilave etmek- husugı ol~rak ycınıslcrdır. le ayni tarih Ye 36 nuru.ıralı topuya 
tedir. Sadaaba<l paktı: . miıstenid ve gene 1500 !ıraya ikinci 

Yeni İngiliz üniforması modern . Roma, 20 (Radyo) -: S~efan; ~~ dtırecedo ipotekli armudlunun izmir 
k .ld d · t'kt; E k'd d"'T Jnnsıııın Anknradan ııldısı:ı bır ha')(! cadde:;inde snğı odabaşı oğlu Hasan 

<>C ı e sa e 'e pra ı .r. s ı en u~- .. , S d ~b d kb devletleri Mos-
melerin parla'masına mani olmak goı e, ~ na u ~.a . . ' e- ve dt:mırci sulc) 1rtu11 vere:oesi solu 

.. k" d ~ ·ıd· ş· d. b . te başa kova muzakereleı ının netıcelenemem . 1 ·>ı H"' . 
mlum tun egı ı. ım ı u ış - sinden mi.iteYellit va:ı:iyeti tetkik et - ahmed hancsı a<' "a::ıı ~ use) ııı va 
ı•ı nuş ır. k .. b. t 1 t P caktıı· hemşiresi lrnııesi ıhesi demire' me uzere ır op an ı ya ıı · 

Paris, 20 .<Rac'.yo) .- A~manla:;n !stanbul, 20 (Telefonla} _ H~ri- illustafa hanesi ve t. rik ile nıahduc 
n~ yapma~ ıst~dıklerı .r:ıalum degıl- ciye Vekilimiz B. Şükrü Sara~orı:Iu, üç kapılı içinde bir çatı altında tah ~ 
dır. Rem sıyası mahafılı;. Almanya - bu akşam Anknrnya. harelrnt etmıştır. tani bir sofa iki otla fevlrnni bir ::ıofa 
nın, Fransayı bırakıp İng!lterey~ ta- Atina 20 (Radyo) _ Romanylinın iki odayı kireç harç Vt! ta~ ve tugla 

TUrkiye l\foskova ile olan dostlu - arı·uz _ed:ceğini ve garp cephesm~e Ankara s'efiri, Moskovad:ın avdet eden inşa edilmiş ebniye le d muhte-
ğuna "'ndık kalmışbr. Eğer ümid e- um~tmı bır t~arruz~a _bulunma.k nı - Türkiye Hariciye Vekili B. Şiikrü Sa- lif aşılı glil vo erik ağaçları ve havu~ 
dildiği üzere Sovyetlerin de hedefi ,·etınde o~dug~nu ~ıldırmektedır. J:,Y racoğlumı millaki olmak üzere A_nk~: suyu şamil ?ahçenin karsı:.ında he -
cenubi şarki Avrupa:;ı ~tatiikosunuıı ni mehafıl; Hıtle~·ın ~:~~n~ayı İngıl - radarı ı~tanbula gitmiş ve B. Şükru nilz inşa edılen s:v::ısı. yapılmamış ve 
muhafazası ise bu hedefin Türk - İn- terede.n ~yırmak 1~!7d.ı~ını .ve .. bu hu- Saracoğlu tarafından kabul olun~r~k fakat harç \'e. tugla ıle yapılan f v
giliz - Fransız muahedesini imzalı- ~usta ümıd beslcdıgını ılerı surmek - uzun müddet komıc:ımuştur. Sefırm, kani iki orln bır aralık t'aht'mıi iki oda 
yan devletlerin hedefleriyle çarpış - tedir. tstanbuldan Bükreşe gidecE!ği söyleni- ve ç::ıtı hm•icind-e bir mtıtbah ve b'1 
ması için hiç bir sebep yoktur. l\Ios- Fransız mehafili, bunu bir hile te- yor. hamamlığı şamil (4500) dört bin l:ıe~ 
kova ırıJizakerelerine gelince Alman 1 .. yilz 1;1.a nıuhanlmen kı~·metıı· haıle ı' . .. 1 1 · Hil<ki etmekte ve Alman arm muret- • k • ·' 
haricıye nazırı oy e an aşılıyor kı b' d k . . F Amerı a satılmak üzere müza .... ·edeve veril ~ 
beceriksizce yaptığı müdahale üzeri- teP ır tu~ağına .uşn:eı:ne .. '~.m - ., J 

ne Sovyetler Sarrıcoğlunun daha ev- r~nsı~ erk~nı harbıyesın!n butun ted ı:. miştir. 
velce reddetmiş olduğn bir takım tek- bırlerı aldıgını beyan edıyorlar. Çinde menafiinin na· 24-11-939 tarihine müsadif cunı ~ 
liflerde hulunmıışlardır. Ribbentropun Paris, 20 (Radyo) - Alman u - ıi gilni.i saat 11 - 12 de yapılacak birin-
siyaseti bu cl~fa daha hatalı çıkmış ve mumi karargahının, gaı·p aephesin- lef dar olmasına m .. ci artırmasında teklif edilecek be -
son gnyretlerı c'IP. hil'l'l.IÜı İtalya meha - do istirti::ıt edildiğini bildirdiği yer_ J ..1 del muhammen kıymetinin yüzde yet 
filinin itirı:r e.ttiği gibi garp devletle-' Jer, Alman ordusunun son taarru _ Sall e eaem.e~ miş beşini bulduğu takdirde ihale e-
rinin siyası bır zafeı·ine müncer ol - zundan bir hafta evvel Fransız kıta- Paris, 20 (Radyo) -Tokyodan ha- dilecekt'ir. NoRsaıı bir öedel teki fi 
muştur. atı tarafından esasen tahliye edilmiş her veriliyor: .. . halinde müşterinin miilzimiyeti ba 

bulunduğu anlaşılmışt'ır. Amerika sefiri Ariyo, bugun b~r ki kalmak şartiyle artınna onbeş gün 
Şam, 20 (A.A) - Arap efkarıu -

mumiyesi Türki~·e ile müttefik dev
letler arasında dün imzalanan mua· 
hedeyi derin bir sevincle karsılamak
ta va bu -uretle emni~·etin ~.-akın şark 
ta artık kat"i olarak teessüs ettiği 
haberi en mühim hadise ve mütte
fikleri nihni zafere götürecek esaslı 
bir ilmil olarak teHlkRi eylemekte -
dir. 

-----=-!-== ---
Romen Tice1.ret hey· 

e(i lstıanbulda 

Paris, 20 (Radyo) - Fr~nsız ka- toplantı esnasında bir söylev ver??ı~ uzatılır. !l-12-939 tarihine müsadLf 
rargahnun gece çıkan resmi tebliği: ve jnpun.}~mın Amerika ~enı~Jıını cumarteRi gilnü ayni saatte yapı. -

Mozel ve Sar arasında karakol halelthr etmekte devanı edeı:se, karşı- cak ikinci aı1:ırmasındn muhammen 
mü~ademeleri ile topcu ateşi devam sında 'Amerikayı lıulacıığım, ve ~?kuz luymetinin yüzde ~etmi~ beşini l;ul
ctmiştir. Bazı yerlerde esir aldık. l:n• muahedesinin bozuhnasm~ musaa: sun bu~masın teklif ediJecek en son 
Sarın ~arkmda sükunet hüküm süı:: - de edilmiyeceğini beyan etmış, tevah ve en fazla bedel mukabilind-e ihale 
mektodir. c.mekle olan fön arc bombardım~n~a- edilecektir. icra dairemizde nıuham 

Parif', 20 (Radyo) - Pransız or- rmcla binlerce masumun ~a~ı dokül- men kıymetinin yüzde yedi buçuğu 
d ıı l tt · · d kı an-.. ·b·ı Amerilfa menafıının rle za-usu, ı•Iajino ıa ı önün e ve smen ı.ıgu gı b h r b .. 1 nisbetinde teminat akçesi veya mil-
Altnan topraklarında muazzam ha - rardicle olduğunn v~ u n. ın o~· ece li muteber bir banka mektubiyle ha-

lkı kt d Al 1 Clev ... , n1 eclemiv. eceğ!m beyan eylemıştir. zu ı ar yapma a ır. man arın ge- " zır bulunmnları ve fazl::ı izahat isti-
çen hafta Ronunda ~·aptıkları taarruz- V l! yenlerin bu günden itibaren açıl{ bu-
da ümit ettikleri neticeyi elde edeme- apn r rarı m 1 z ıunan şartnumeyj tetkik eylemeleri 
diklerinden ikinci rlef.a olarak sulh ve bu mülk üzeı·inde bir güna bak ve 
tesebbfüıiltı<le bulunacakları söyleni - R -,Jns ,, U ?!rayacryk alacaklan olanların 20 giln içihde 

İstanbul, 20 (Tolefonla) - Bir Ro- vor. · · ·· tl 
men tirnrP.t h""elı· hucrUn Bükreşten H~nms A ·n A:l 1 . t tu:nb•ıl. <>o (Telefonh.ı) - 1stan- vesaikleriyle daıremıze muracaa arı 

,-, t-- J• ~~ı. d!111 lan _nhrınh _raı.np bulcl n f ... ~"enc\erun limanına giden va- ak,,,i takdirde hakları tapu sicili ile 
gelmi!:\tir. Hüküme.tinıizls ROmanyrı .::ephesi h kk a ver · { erı a erJerı . 

1 
lnrın p ı d h 

arasında bir ticaret muahedesi akdo- tamamen asılsız olduğunu ka,·detmek purlarıınız, gerek azinıette ve gerek- sabıt o rmyan . ay,aşma an :ı-
lunacaktır. tedir. · se avdette Rodosa uğrıyacAklardır. ı riç tutulacakları ıllin olunur. 
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~lzmir Levazım Amirliği Satın A lma i 
~ K omisyonu ilanları ~ 

lzmir levazun amirliği aatuı alma komisyonundan: 
1 - Çmıakkale müstahkem me,·ki birlikleri ihtiyacı için aşağıda mik 

tarı, muhammen bedel, muvakkat teminatlat·ı yazılı prinçler ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhaleleri 2-11-939 perşembe günü hizalarında gösterilen saatler 
· de müstahkem mevki ~atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Taliplerin mezkur tarihte 2490~ayılı kanunun iki Ye üçüncü mad

delerindeki vesaikle birlikte ihale saatlerinden bir saat evvel ko
mi;-;yona müracaatları. 

:\fuhammen 

Garnizon 

Çanakkale 
Ezine 

Kilo 

85000 
50000 

bedeli 
Kuruş 

27 
C)" _, 

l\IuYakka t 
Teminatı 
L. Kr. 

Tutarı 
L. K. 

1871 25 24950 00 
1012 50 13500 00 

Saatleı~i 

11,30 da 
16 da 

15 21 26 31 3779 
lzmfr le vazını 6. mirlirJi satı 11 alına komfayonunclan: 

1 - Çerkez köyünde ~ apılacnk iki bölüklü bir paviyon keşif cedveli 
\'e planlan dahilinde yaptırılacuğrndan kapalı zarfla ihaiesi 23 birinci 
te.,rin 939 pazartesi güııi.i saat on beşte yapılacaktır. Muhammen keşif 
hedcli 44577 liradır. İlk teminatı :3343 lira 28 kuruştur. Keşif cedvelleri 
ve ~artnamclerle planları ait olduğu ~ubesinden bedeli mukabilinde verile
hilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu \"Cya mektuplariyle 2490 sayılı ka
nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle ihale gününden 8 
gün evvel vilayet nafıa fen müdürlüklerinden alacakları vesikaları ile be
r aber ihale glinii ihale sat'4tından bir ::;aat eYYeline kadar teklif mektupla
rını Fındıklıda komutanlık satın alma komi~vonuna vermeleri. 

· 7 12 16 2l ~71n 
l::rniı· leaızım amirli!)i !<alııt alma komi.'!1/ı1111ı11dr1tı: 

14.0 ton lrnlgur alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 26-10-939 perşembe 
glinü :o;aat 1'1.:rn da toµhanede İstanbul levazım amirliği satın alma komisyo 
nuııda yapılacuktıı-. Tahmin bedeli 17150 lira ilk teminatı 1236 lira 25 
kuruştur. Şartnamesi ve numunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber tekiif mektuplarını ih::ıle saatından e\"\•el 
komisyona veı-nıeleri. 11 17 21 25 
~zı,ıir lıJWZl•ll aıniıli(ji Nalın alma komix!fomnıdan: 

1 - .Bergı:.ma garnizon birliklerinin b:r senelik ihtiya(ı olan 600 
't0n linyit kömürii kaplı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin eiiilen bedeli 0000 lirarlır. 

;1 - 1\Iuvukkat teminatı 675 liradır. 
4 - Hmle a 11/ 939 perşembe günü saat on beşte Bergama satın u1 · 

11ıa. komi~yonu hin:.smda yapılacaktıı·. 
5 - Evsaf Ye şartları her gün komisyonda gürülebilir. 
6 - Taliplerin belli belgeler ve muvakkat temina !arını ihale saatın

dı.ın evvel en geç bir saat e\'\'eline kadar komisyona makbuz. 
mukabili te:-lim etmeleri. 17 21 25 31 

hrnir leı-n.::ıın ciıııirliği satın alma komi.<nııınımdan: 
1 - 190ton pilüvlık pirinç alınacaktır. Kapalı zarfla ek~iltmesi 

2 1/101939 salı günü saat on beşte lstanhul Tophanede İstanbul levazım 
amirliı!i satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be<lcli 41800 lira 
ilk teminatı 3I:::ü liradır. Şartname ve numunesi komi:.ıyonda görülebilir. 
İsteklilerin knnuni ve.:ıilrnlariyle teklif mektuplarını ihale saatından bir 
saat en·eljnc kadar komisyona vermeleri. 7 12 17 21 

/wıfr leuazı maıniı"liği sofııı alm11 komi.«yom111dan: 
190 ton kuru fo"tılye alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 26110/~9 

per~embe günü sat on be~te İstanbul Tophanede levazım amirliği satın 
alma komi~yonunda ~·apılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 24700 liradır. İlk teminntı 1Ri>2 li ra 50 kurns
tur. Şartname ve niimunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
veı;ikalariyle beraber teklif mektuplıırını ihale saatınclı:n bir ::ıaat evvel 
koınh•.rona vermeleri. 11 17 21 25 - ~ 

l:rnıil" lerazrnı anıirliiji s(!foı alma komi.~yoııundan : 
1 - :Muğla, 'l\Iarm:ıris, J.Iil~s, Küllük ve Bodrum garnizonlar ı ihti

yacı olan :350 bin kilo yulafa talip çıkmadığından bir ay müd
detle pazarlığa konıılmmıtur. 

2 - 21 teşrinievvel 939 güniinden itibaren pazarlık y:ıpılmasına ba~-
lauacaktır. 

3 - :\1uhammen tutarı 21 bin lira olup muvakkat teminatı bin beş 
yüz yetmiş be~ liradır. Şartnamesi komisyondadıı·. 

4 - Taliplerin komutanlık satın alma komi~yonuırn müracaatları 
ilan olunur. 7 H 18 21 3708 

! :mir levazım aınirlifiı •atııı •t•n· ı koı1tisyo,tıtıırlaıı: 
1 - İzmir müswhkor>ı - .-··I·' 1 ;,.ı:ı. ı .. ,.··(';l, nw.::ıı·lık ;;ıır~ti\·lc 10 bin 

aded yatak kılıfı ile 10 bin nded ynı;;tık kılıfı diktirilecektir. 
2 - İstekliler 23 birinci te~rin 9~9 paznrtesi günii saat 011 be~te kış

lada İzmir evuzım amirJ:ği satın alma komisyonuna müracaat-
ları. 3899 

/?miı· lcı·cı-:ıııı aınirli!ii satın alma komis11oııuııduıı: 
Otuz iki ton ~a<leyağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/ 10/ 939 

salı günü :;aat 15/ 30 da Tophanede tstanbııl levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 30400 lira ilk teminatı 2280 
liradır. İ:ıbu sade~·ağı on tondr·n aşağı olmamak iizerı<> anı avrı ela ihale 
edilebilir. ı~teklilerin belli sautta teminatlar• ile hMikt~ ko~isyona gel-
meleri. 3889 

-ıznlir Defterd8rliğın dan: 
2257 numaralı madeni ufaklık para kanununun <:;ekizinci mnddesi 

m ucibince 31/12/ 38 tarihinden itibaren mevkii tedm'ülden kaldırılan ve 
halen yalmz devlet boı·clarıııa mukıılıil knbul edilmekte nl[ln c<::ki bronz 
beş ve iki buçuk kuru~luklarla nikel bir kuru~luklar 31/12/939 tarihin
den sonra mal ~andıkları ve hazine veZRedarlığ'ını ifa eden l\Ierkez ve 
Ziraat bankaları şubelerince bu mahiyetteki tediyat için dahi alınmıya
caktır. 

B inaenaleyh halkımızın zararına meydan ve mahal verilmemek üze
re ellerinde tedavülden kaldırılmış bu nevi para bulunanlar, bunları mez
k ur m üddet içinde devlet borçlarına mukabil mal sandıkları ile Cumhu
r iyet Merkez ve Ziraat bankaları şubelerine yatırmaları için keyfiyetin 
münasip vasıtalarla ilanı ve merbut nüshalardan kafi miktarının mülba-
kata da irsali rica olunur . 3892 

lstanbul Mıntaka Liman reisli
ğinden: 
Şeraiti kanuniyeyi haiz talip zuhur etmemesinden dolayı ihalesi ya

pılamıyan :::iirkeci rıhtımı önündeki batık demir \'e zincir enkazının çı
karılması işi yeniden kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

~Iuhammen bedel 20 bin liradır. 
İhale 27 ilk te:;rin H:39 cuma günü saat on l>eşte mıntaka liman reis

liği binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
Taliplerin teminat makbuz veya mekiuplariyle birlikte ticaret oda

sına ka~ıtlı olduklarını ve kazrınç ruhsat ve unvan tezkerelerini ve bu işe 
ehliyet ve iktidarlarını mübeyy:n vesaiki müteberele r ini havi ve 2490 sayılı 
kanun un otuz ikinci maddesine uygun şekilde zarfhıamış teklif mektup
lannı ihale saatından bir saat evveline kadar kom:C!\'oıı d,·asetine verme
leri ve şartnamesini görmek ve almak isti.ren1cl'in İ1d· ı:n:- ..... !lC!{'f: idare 
fubesine müracaatları ilan olunur. 8·1521 :J81'i 

Izmir Defterdarlığından: 
7 / 10/939 tarihinden itibaren 17 .r,tln müddetle ilan edilen e .. 1,·nli 

c ay1·i menkulenin ihale tarihi 2:::;10/989 perşembe olarak gö"t<"'rilmi~ 
Jse de al''lli tarih;.11 paz:ırtcsi oldu~u ilan olunur~ :JS!.18 1 

(ANADOLU) 

Dikkat 
Mantoluk, R op· 
luk erkek , kadın 
musammal:ırl 

~ 

BAYLAR . . "' 
!Ç n palto, par· 

desü ve eyi ~ 
elbise ve ağır . ~ ~- ~ 
hazır mantoları ' ~ ~ 

lbr ahim ~ :~~ 
~ 

• . . .. ~··.M'i'.'" . ~ . . •. .,. ,,.\ ~ 

Karakaşta 
Bu :u~sunuz 

LOdunpazar. No. 12 

l 
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-Hüse yin H üsnii Uziş 

I'ek Li.ıyük fodakfırlıklarla ve yı.lmz 939 senesi İzmir enternasyonal 
fuarına ait olmak üzere getirtmeğe muvaffak olduğum 

Amerikanın 
Simmons fabrikasının 

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

Her müşteriyi tatmin ecıecek şekilde yerli kf.ryola çeşitleri ve gayet lüks 
Avrupa çocuk arabaları rlah i bulunur. 
tzmir Yenikavaflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yeri 

Hüseyin Hüsnü U'Ziş 
• NMW"BPSASAEE * 2' • 

•p "'"5*M . • • 

işi gününde tes1im etmeği prens:p edınen ve bu
nunla iftihar eden bir müessesedir 

Kestane pazarı demirciler 67 - 6 9 Telefon : 8993 

lzınir orman çevirge müdürlü
ğünden: 

lzmirin Daml::ıcıkdere~i ormanından 382 kental pırnal meşe çalısı 
ın beş gün miiddetle ~erbest ~rtırmaya konulmustur. 

Beher kenb~li!ıin muhammen bedt!li fi ktırtı'7iur. Teminatı muvakka
le 143 ktını tL:l'. ıhale 1-11-9:39 tarihine mii~adif çarı:~mba günü saat 15 te 
Orm::ın c:e\'irge müıl.üri~:t>tiııde yapılucaktır. 'T'ali 1 'erin teminatı yatırmış 
•ıldukları halde aynı guıı ve saatt:ı tonl:m.ıcak komisyona müracaatları 
ilan olunur. 18 21 24 27 3848 

Devle Demiryoı · arı umum 
müdürı·~ğünden: 

İdarem:z:n muhtelif yerlerinde iRtihdam edilmek üzere kısım he .. 
kimlerine ihtiyaç Yardır. Verilecek maaş 177 liradır. 
Ayrıca rne~ken veya meııken bedeli verilir. 

Serbe~t 1.ıulunmak ve yaşları 45 ten yukarı olmamak üzere talipler in 
devlet demir yolları zat işleri müdürlüğüne müracaatları. 

17 19 21 5254/3799 
1 teşrini sani 939 tar!hiııclen itibaren Alsancak iskelesinden geçecek 

tuzlardan da ton başına 20 kuruş iskele ücreti alınacaktır. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi 5368/3881 

Izmir Emrazı sariye hastaha
nesi Başhekimliğinden: 

Hastahanemize 2053 lira tahmini fiatle 25 karyola 25 demir sandalye 
25 maden1 etajer ve 25 şezlong açık eksiltme ile alınacaktır. 

Eksiltme 23 birinciteşrin 939 pazartesi günü saat 11 de olaca1<tır. 
İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve artırma eksiltme kanunu

na göre teminat makbuzu veya banka mektupları ve icap eden vesikalar
la birlikte eksiltme saatından bir saat evvel İzmir Tepecikte emrazı sariye 
hastanesinde toplanan komisyona müracaatları. Yüzde yedi buçuk nisbe
t inde muvakkat teminatı 153 lira 97 kuruştur. 6 11 16 21 3667 

M. Pil, V. Deniz Levazım satın 
alma komisyonundan: 

l - Tahmin edikn bel.leli 16.275 lira olan 1!10.C30 kilo nohuda n 
kapalı zarfla yapılan eksiltmesine talip :1ı...ıhur etmemiş olduğun
dan işbu 150 bin kilo nohut 26/10/9"') ta.r ih ine raslıyan perşem 
he ~itnil sant on bir<le pazarlıkla a ınacaktır. 

2 - fü:',i t~:-ü'?~tı 2.111.~6 lira oJı-, ~f; · ~namesi her gün komisyondan 
a!mab:ı·r. 

3 bt~~cıi;<:ı·:n belli ,. "•1 .ıatta Kasımpa~ada bulunan komis-
r _. · ··ncfVlfüı.l'!. AA.i2/ai7.:. 

20 T. evve l 1939 CUMA 

* V. F. Henri Van Derze Sperco vapur acente6İ 
VAPURLARIN HAREKET LİSTESİ «ADRlA TICA» SOC. AN. Dl 

Amer ikan Eksport Lines, İne. 
Nevyork için 
cEXPORTER• vap. 27 ilktesrjııe 

doğru bekleniyor. · 
hFXSİRİA> vap. 29 ilkteşrine doğ

ru bekleniyor. 

ARMEMENT DEP PE, ANVERS 
Anver.s için 
cESP A GNE> vap. son teşrin baş

langıcında bek leniyor. 

D. T. R. T. 
Tuna limanları için 
c:TİSZA» mot. 19 ilkteşrin e doğru 

bekl en iyor. 
cDUN A> son teşrin başlangıcında 

bek leniyor. 
c:KASSA> m ot. Son teşrin yarısın

da bekleniyor. 

Service Maritime Roumain 
Köatence Kalas ve Tuna limanları 

için. 
cCİTUZ:. vap. 2 sonteşrine doğru 

bekleniyor. 

Ste. Commerciale Bulgare d e Na · 
viga tion a vapeur 

H a ifa lakenderiye ve Port Sait için 
c:BALKA~h vap. ha.len limanımız 

dadır. 

NA V IGAZIONE 
BOLSE~A ,·apuru 24/ 10/ 939 tarl 

hinde beklenmekte olup Karadeniz 
limanları için yük alarak hareket 
edecektir. 

GALiLEA \·:ıpuru 26/ 10/ 939 ta• 
rihinde beklenmekte olup Adriyatik 
lim:ınlrırı için .riik alarak hareket e· 
decelı:tir. 

DİANA rnpuru :10/ 10/ 939 tari .. 
hinde beklenmekte olup A driyatik 
limanlarına yük alarak hareket e • 
decektir. 

C.ALDEA motörü 30/10/ 939 ta .. 
r ihinde beklenmekte olup Cenova ve 
Mar~ilya için yük alarak hareket e· 
decektir. 

E C1TTO motör ü 3/İkinciteşrin/39 
t a r ihinde geler ek P ir e; Brindizi; Ve 
netlik ve Triyesteye hareket edecek
t ir. 

SATURNİA motörü ! /Teşrini · 
sani/939 tarihinde Triyesteden ~e'I· 

yorka hareket edecektir. 
NEPTİNİA motörü 1 9/Teşrinisa .. 

ni/939 tarihinde Triyesteden Cenu· 
b1 Amerika limanlarına hareket e • 
decektir. 

Armcmet T.- k M b i landaki hareket tarihleri ıle na>'· 
Beyrut ve ıaı::~deı- i~erfçin l lu~larcla.ki . değişikliklerden ac ente · 
c:LESBOS» Vap. 18 iJkteşrine doğ mız me~ulıyet kaoul etmez. Daha 

ru bekleniyor. 1 fazla ~afsil at Jcin !kinci k ordonda 
Vapurların isim ve ta':'ihleri hak- FRATELLI SPERCO vapur acente· 

kında hiç bir taahhüd al.namaz. sine müracaat edilme<::i rica olunur. 
T ELEFON: 2007 . 2008 TELEFON - 2004 ' . 2001 

A lsancak 
İstasyonu Karşı sında Yeni Açılan 

1·-EGE.-· 
Hususi H cs tahanesi 

SAHİBİ 

1 
Doktor Operatör 

-ADiLBiR-1 
lzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek \bere 

hazırlanan ve her türlü fenni tek&m.ülat, konförü ve kalorifer ront 
ken ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan E&'e hususi hastanesi 
Alaancak istasyon kartısmda açılmıttar. 

Her t ubeye aid hastalar kabul ve mütehaaaısları tarafmdan te • 
davi edilir. ' r 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün sabahları muhtelif 
şubelere ait polik1inik de yapıl acaktır. 

TELEFON: 2918 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 

1 Asabiye Mütahas.sısı 

~Dr. Cahit Tuner 

At akam 
Memleket hastahanesi operatörü 
Hasta larını her gün 3 ten sonra 

Bir inc ikor donda 312 numaralı Ja
k:nyon apartmanında kabul eder. 

Telefon: 3537 

Uoiitor 
Bakteryolog 

A. Kemal T ona:1 

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

Tel: ~1559 

- Operatör-,-_. 
Cevdet Mustala 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baftahtbl 

2 inci Beyler sokak furun brııa 

No 25 

Jıcıllfla. -:ı .. :1d~ Eksir Şahap 
(Verem ve saire) Basur memelerini gi· 
Bum-~=~'~ı. :ra- derir. Kuvveti, erkek· 

Telefon~ 4115 [iği, iştihayı arttırır 

lzmir Memleket hastahanesi 
Baştabipliğinden: 

Hastanemizde vefat edip sahip ve \'arisleri tarafından müddeti mu. 
ayenesi zarfında alınmıyan 168 kişiye ait elbise çamaşır ve benzeri eşya 
satılığa çıkarılmıştır. 11-10-939 tarih inden 26-10-939 t ar ih ine kada r i5 
günlük ilan müdd~ti hitamında hastahanede açık artırma ile satılacaktır. 

İstekli olanlar 1hale günü olan 26-10-939 tarihine rasthyan salı günü 
saat 9 dan 12 ye kadar İzmir memleket hastanesine müracaatları. 

15 17 19 21 3770 ' 

lsta nbul belediyesinden: 
Cerrahpaşa hastanesi mutfak, çamaşır yıkama Ye soğuk hava t esisa

tı .. kapalı zarf usııliyle ekgiJtmef·e konulmuştur. İhale 24/ 10/939 salı gU
nu saat on beşte İstanbul beledıyesi daimi encümeninde yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 56529 lirn v~ _ilk teminat miktarı 4076 lira 45 kuruştur. 
Şartname 283 kuruş mukabılınde fen işleri müdrüh.iğünden alınabilir, 
Müteahhitler her üç t€sisnt için ayrı ayrı fiyat teklifinde bulunabilirler . 
Talipleı·in 939 yılına ait ticaret odası ve ihaleden sekiz gün evvel İstanbul 
belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatları alacakları fenni ehliyet ve
sikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı ·kanuna 
••öre hazırlıyac.rıkları kapalı zarflarını ihale günü saat on dörde kadar İs-
tanbul belediyesi daimi encümenine vermeleri. • · 

9 13 17 21 8072/3718 .. ~ 


