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R ö yt eri~ Bir l-Caberi : Hitlerin riyasetinde 
Ingilter~, Türkireye y~kında 60mil diin bir içtima yapıldı 

yon lıralık hır kredı açacak 
Mısır gazeteleri, Türkiyenin kahramanlık ve 

diJrastlil.ğüniln Mısırdaki 

Bu Pakt 
Harbın neticesine 

tesir edecek 

Bazı milletlere ele ha· 
re/retlerini tayin 

ettirecek 

1 

!(onuşııldu? 
P~ 23 (Radyo) - Hitleria . 

~~tınde nazi teflerinin YaptıJcı rı-
i:~a, ciddi münakatalarla cloJ11-: 

.~ f.eç!'!İf ve bilhaaaa, Türk-Fran.. 
h. • naılız anlaımaaınm neticeleri 

B:"-~le konuıulmuıtur. 
Aıın:!" mahafiline aöre, bu pakt, 
imlcla~a Balkanlarda yayılmak 

Hltler ı •• yollarını kapamlfbr. 

akislerini bildiri)'orlar 

havalarda 

Roına aeİ·A~yanm Moakova ve 
Papenl ll'leı-ı ile TUrkiye aefiri Fon 
tetkik : >'9:Pbfl İatİprelerde Ya&İyeti Carp cephesinde Fran ıız tanklarınrlan bir grup . . 
mt ~' Ra.aya •• ltalyanın bu Londra 23 (A.A.) _Hava !leza- pılnn hava t arruz na M•rak etmıı 
de an:.:ceh •ıındeki diqUneelerin' reti teblik edivor: olan bl'~ Alma t vvareci~· kurtar1-
Ulftllllllllllllnİll~ll "iiiiftır. Geçen cum~rte · Jrilnü şi"mal d n·- lar k Gr·m ·c1 • kara,· ç karılrr.ış-

llllUllUI llllllUIHllHUlllllll zinde bir inailiz kafilesine karşı ya- -De,. aı1 ı 3 ncu ıahıf ede -

Taarruzun Fransa'ya dokunulmıyarak deniz ve laa· 
vadan tam şiddetle lngiltereye yapılması muhtemel 

Bu içtimaa sebep, A nkara anlaşma
sının neticelerini araştırmak imiş 

ltalya pusuda ve müttefiklerle anlaşabilir 
LONDRA, 23 (A.A.) - Observer gazetesinin diplomatik. mu:fiWi •• 

• • Hitlerin şimdi bütün dikkatini diplomatik cephe~inde. tek~ıf etti u bil-Hollanda Harıcıye bunun kısmen Türk - İngiliz - Fransız paktının .hırı neti~ı.:;;.t:nBerH
dirmektedir. Bu muhabir, Ankara ve Romadakı A man e çı enditel ... •• J •• ne çağırılmasının Türk - İngiliz - Frans z paktının Alı_nan~aıı DazJrl SOY Uy Or dirmeğe delil teşkil ettiğini ilave eylemek~d;r.kB.d~::~:cı:palo 
cephesinde rastlıyacağı gü !ilkler bundan ~oy e e!1 ı t'nde bqbea 

" 1 tır. Zira Türk - İngiliz - Fransı~ pakt! halıb~ır ~ıy::r:nde dipl 
ICabınJa, Vapur/arı• olmak istidadındadır. Bu pakt ıdaresı ~~ .ne~ı~:ecede bir diplomasi za-

• • • ku~vetıerin hik'm bulundu~u ~u harpte ırınc edilm' tir ki, Italya Von 
nı.zı harp gemılerımı.z fe.rı olmuştur. $u. nok~a. şıl!l~ıden m:~ed~a yakJa:mak şöyle dunun . b. . Rıbbentropun ümıt ettığı gıbı Sovye us~ olarak kaybettiii v~ 

/umaye ecJe ı/ır.11 Balkanlarda &'~en il~~aha!da i~lmu:~~: 1t~mektedir. Diier tanttaa 
Brüksel, 23 (Radyo) - Hollanda ~::;r ele ~ırm;~;~~~z bp~ını~ Akdenizde müdafaa ettiği menafi ve 

hariciye nazın, ingiliz harp gemile- emn· - ~ 1a ·Fransa ve İngiltere arasında muallakta dur~n btlttln me
rinin himayesind~ bulunacak bitaraf aelel~~! katf ~e dostane bir tarzda halJin~ o kadar müaaittı! ki, B. Bit- · 
devletlere alt tıcaret vapurlarının lerle ıafmdi yapacakları &'örüşmelerde haylı mOıkül anlar geçıreceklerdir. 
derhal batırılacağı hakkında Bitler "' f I 
tarafından bitaraf hükumetlere ya- c a p men 
pıla!l ~ebligattan bahisle şunları söy ev ,, . 
Jemıştır: 

İngiltere hilkOmeti, ticaret vapur
larımızı himaye altına almağı düşün 
düğilnil hiç bir zaman bildirmiş de
ğildir. Esa en; vapurların, harp ge
milerinin himayesi altında seyrüse
fer etmeleri IAzımgelir e, Hollanda 
ionanması bunu yapacak kudrettc

Hitler, yeis ve inkisar 
diı .> 

içinde 
Ôlüm 'Stalin red cevabı verdi. Müttefikler, 

• Aktam ı••.eteai muharrirle- Ankara paktı ile çok şeyler kazandı 
rmden Vi. - Nunun zevceai bayan . 
Mea'yet Va • Niinun vefat ettiti 
ni.t~eaailrle öirendik, merhume 84 •aatta revkaladelikler beklenir 
Çüruluulu Mahmud Patanın kı • T j 

zıdır. Cenazeai dtia latanbul Londra, 23 (A.A.) _ Royter ajan- paktını fena surette karşılaması bu 
meraıimle kaldınbmttır. 91 bildiriyor: paktın nazi mahaf ilinde tevlid ettiii 
Arkadatımıza ve ailesi efra Times gazetesi başmakalesinde di- hayreti göstermektedir. Hitlerin Bal 

na aam•mi taziyetlerimisi auaa yor kı: kan ardaki Alman yayılma ve hiki-
rız. Berlinin Türk - Fransı - inaHtere - Devamı 3 üncü aahifede -
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iyasada bir hidise 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Ha
san ecza deposunun yüz bin lira si~ 
gorta için eczacı B. Hasan tarafın
dan yakıldığı ithamiyle mumaileyh 
B. Hasan ağırcezaya verilmiştir. Mu
hakemesine yakında başlanacaktır. 

Bir J~pon heyeti 
Memleketimize iş yapmağa 

geıdi 

Alman propagandası çalışıyor -
Bir Leh zabitinin söyledikleri 

PARİS, 23 (Radyo) - Havas Ajansı Lonclradan bildiriyor: 

ŞAHESER! 

ÜMİT SARK/Si 
' cNEŞlDEl EMEL» 

Her gece 9 süvaresinde Mısır yıldızı mug-anniye ve ı·ekkase madmazel 

O:omobi1 kazas1 

I{ızılçullu 1 öy öğretmen ok!llU:\ 
daki eğ:tmen k11rsu11da tedrisat so. 
na ermiş, 89 eğitmen mezu11 dlıtiu , 
mezunlar köylerdeki vazifeltwine gl1 
mişlerdir. 

Kursta tedrisatın sonu mi.imıcıebe
tiyle eğitmenler, bir müsamere ver
mişlerdir. Müsamerede vali R. Etem 
Aykut, kültür direktörü B. Ali Rıza 
Özkut ve ilk tt!tltisat müfetti~leri bir 
çok davetliler bulunmuşlaı·dır. 33 e
ğitmen Muğla. 27 eğitmen Aydın vi ... 
layetleri köylerine gönderilmişler -
diı·. 29 eğitmen de izmir vi!Ryeti köy 
]erine verilmiştir. 

ŞAHESERLER ŞAHESERİNİN 
F R A N S I Y. C A ve l N G 1 L 1 Z C E 

Nüshalarını çok büyük fedakarlıklar mukabilinde getirterek yalnız 
ı ·1 gü:1 23 birinci tc~rin Pazartesi, Salı, Çarşarnba ve Perşembe günlerinde 
taKdım ediyoruz. Niyöz Kronikl gazetesinin Budapeşteden aldığı bir habel'e göre, Al

man orduları arasında gerginlik artmaktadır. İşgal edilen mıntı.ıkalarda, 
önümüzdeki baharda Fransa ile İngiliz kuvvetleri ezildikten sonra kızıl
ların temizlenecekleri ve müstakbel bir Ukranya tesis eclilec<Jği hakkında 

KiKİ 
Büyük bir saz heyetinin iştirakiyle bu güzel programı bizzat 

tezyin edec~tir 

SEANSLARA DİKKAT 

Bugün 3 - 5 - 7 ve 9 seanslarında 

23 Birinci Teşrin 939 pazartesi ve salı günleri 
HARP l\IUHABİRİ: 2,30 ve 7,15 de 

propagandalar yapılmaktadır. 
4000 vatandaşı ile beraber yol inşasına sevk edilmiş jken kaçın.ağa mu

vaffak olan bir Leh zabiti, kendilerine Almanlar tarafından günde bir 

MAR! ANTUANET - İngilizcesi: 4,30 ve 9, 15 de 

BRODVAY SE,RENADI 
dilim ekinekJ.e biraz şehir veya memba suyu verildiğini bildirmiştir. Po- O Y N I Y A N L A R 

25 Birinci Teşrin 939çarşamba ve perşembe günleri 
HARP MUHABiR!: 2,30 ve 7,15 de 

lonys.da Yahudiler aleyhinde alınan tedbirler, Almanyadakindcn daha F RE D ASTA l RE - G ! N GER R O GER s 
fazladır. Pıt-'55*'t§aıWCJS,\t!P&k+DM •ı•M7'e,.'!''"iA"' 

MARİ ANTUANET - Fransızcası: 2,30 ve 7,15 de 
ut!RICA: Türkce i:zııhh: FOX JURNALDE: Avn1pada harp Vs .. 

= 
+ a w • mt'i?M".-FWMA?i*MJW#!LW~EE!'t••!e:•cmm?i4MfıZ.,...,....,,,. '*$•'! tpq5+a; 

• -
-JS":AM TARI J -2iılıızm.lı.'!:3~trlt:iıır&ımm de mi kaldık? Ey insanların bütün manayı ihtiva ettiğini anlamak isti_ 

,,, re•• Sn" .• 

- ıı:., ı~ :ffııı:M2w&'il müsküllerini halleden zat, ey zengin yor.sun. · 

1 
!eri~ ve fakirlerin ilticagahı !. Gör- İyi dinle: 

Yahudi, eyvah, Peygam
ber:ik Beni israilden gitti 
dedi. Hz. Mu müyor musun; ben yani hemşireza- Ne zaman ki, teıavet çoğalır. İşte a den ve maruf bir kabile reisi olan o vakit; sahibi Her av (Peygamber 

Abcltilmesih karşında duruyor. Kis- Muhammet) zuhur eder. Bir nehir 
IJll A h ranın fermaniyle bu kadar uzun yol- batar, bir mahilli su ba~ar, Eyvanı 

Arap tarihlerine göre, Viladeti 
peygamberi zamanı ile bundan evvel 
ki zamanda vukubulan hadise ve ha
rikalar; yalnız bunlar değildir. 

• AS""=' y AZAN: ıv~. y a n~~~i:?i2~r?J lara ve onların tehlikelerine, zorluk- Kısra yıkılır, toprakla beraber olur. 
!arına göğüs gererek geldim. Senden 1\ilubedan o dehşetli rüyayı görür ve 

-28-
Vifcudu adeta içi pelte dolu bir tu 

hıma benzemişti. Her yerde onun 
..-m~ .ıı.öyleniyordu. Maruf kahinlet· 
onun kudreti karşısında hürmetle 
baş eğiyorlardı. 

Kendisinin tedavisi için yapılan 
bütün ihtimamlar boşa gitmişti. Ka
hin Satfh; attık erimiıJ", bitmişti.. Ö
lümü muhakkaktı ve kurtarılmasına 
im kan kalmamıştı. 

Yeğeni Abdülmesih; bu endişeler 
içinde, yorgunluk, meşakkat, uyku -
suzluk ve bir çok mahrumiyetlerle 
pençeleşerek nihayet Galiyeye gel
miş ve 'Kendisini pürtelaş dayı:sının 
evine atmışh. 

Fakat ne görsün: 
Dayıs1 ihtiyar kilin; ölUm dakik~.

yoktu, ümidleri söı.!_mi.iştü.. bütün kahinlerin halledemedikleri 1 artık Satıh için hayattan nasip kal-
Bu kadar zahmetleri beyhude gi~ mesele için cevap istiyorum. Bir aya- maz. 

Meşhur Arap ş~iri Hasan ibni Sa
lıit diyor ki: 

mişti.. ğını ölüm kapısından içeriye atmış Ey Abdülmesih!. 
Fakat dayısının vücudünde arası- olan Satıh, kulağından ~ıtlayan söz,. Seni gönderene söyle: Kendisinin - Yedi, sekiz yaşlarında küçük 

ra, bir kımıl<laına, bir canlılık görü- !erle biraz harekete geldi. Vüc~dün- sülalesinden sarayının yıkılan şehni- bir çocuktum. Fa.kat gördüklerimi, 
yordu. Bu et yığını, hayat ile olan a- cleki son kuvveti sarfediyordu. Ölüm sini kadar hükümdar gelecektir, baş- işittiklerimi hatırlayıp kavl"ayabilc-
likasını büsbütün kesn!emişti.. artık bir kaç dakikalık iş haline ka söz yoktur.. cek bir vaziyette idim. Mckkede 

Abdülmesih; çok zayıf bir ümidle gelmişti. müneccim bir yahudi vardı. Bu ya-
onun yanına yaklaştı. Ve Arapça. o- İhtiyar Satih; bu sözleri milteakıp hudi; bir sabah vakti, kendi yahucli 
larak bir manzumeyi kulaklarınrn Gözlerini açtı. Yeğeni Abdülme- gözlerini yumdu ve vefat etti .. Onun kavmine mensup aileler arasında:_ 
dibinde inşat etti. sihe dikti. Son nefesini veriyordu. ifadesi sarföti. Demek istiyordu ki: - Aaaaah, ah, sizleri ahlı!.. 

Abdülmesih diyordu ki: Soluk dudalüarmdan şu sözler çık - Sahibi Horove zuhur ettiği gün, Diye bağırıyordu. 
- Yemenin en kudretli adamı, aM tı: bu hadiseler olacaktır ve oldu .. AyM Diğer yahudiler; 

caba söylediklerimi · isitiyor mu? - Bil' yorum: Abdülmnsih, büyük ni zamanda ben de o sırada öleceğim - Ne oluyorsun; ne diye böyle 
Yoksa kulakları, ölümü~ parmakl!l - bir me:>elPnin tefsirini istiyor, onıın ve ic:te ölüyorum .. İran hükümdarlıM feryad ediyor:mn ! 
rlyle tıkantlı mı? Ve bu vücud; ha- j~iıı de son süratle gelip ~'etişti. Ne ğının da artık "'Onu geliyor.. Diverck ona sordular ... 
yatın kis-redini terke dek uzakla~ıp çare ki ecel; Satıhın yakasın::ı. pençe- S::ı.tih Haz!·et Peygamberin do~du- O ·da dedi ki: 
gitti mi? ı::ini uzatmış bulumıyor. B'liyorum; ğunu bilmiş Ye söylemişti. Abdü!mc- - Bu sxece Ahmedin yıldızı doğ-

Abdülmesih büyük b"r ı.;tırap için- sen c:-aran :nıel:Vierind9n Ku~frevanm sih; heyecan ve endicıc içinde idi. Az G.u ... 
larındaclır. 

'Abdülmesihin teessUrilne ... 
de sözlerine devrım ediyordu. ernriııi tacııyor~•ı!l ve b:r takım ırarip z;ınrnn 50nr:ı ntınn b:n~r'k gerisinj F'H· n.k·ırn mı'.1 ruru z.,man'a he~ap 

payan - Bizler artık, bUsbü tün yeis ir;in- ı hadlse:eı·le i\fobcdan;n rüyasının ne 1 ırel'iye irnna doğn1 yola çıktı. ederek anladım ki; yahudi münec -

cim; hazret peygamberin doğduğu 
geceyi tesbite muvffa.k olmuştu. 

Çünkü hazret peygamber o gece
dilnyaya gelmişti. 

Hazret Ayşenin babasından men· 
kul rivayete nazaran; o gece saba
ha karşı; bu meşhur yahudi münec· 
cimini kendi kabilesi efradına; 

- Bu ümmetin peygamberinin 
yıldızı bu akşam doğdu. Arkasında 
bir beni vardır. Ve bu benin üzerin· 
de bir kaç tel kıl bulunuyor . 

Demiştir. 

Yahudi'aileler bu sözleri dinledik· 
ten sonra; 

- Bizim aramızda hiç bir çocuk 
doğmadı .. 

Cevabını vermişlerdir. 
Bunun üzerine gizlice; Kureyş 

efradı arasında bir doğum vakası o· 
lup olmadığı tahkik edilmiş ve biri· 
si gelip; 

- Kureyşilerden Abdü!muttalibiıı 
oğlu Abdullaliın bir çocuğu dünya• 
ya gelmiş; 

- Devam edecek -
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M ~ M · d ·· • • ld -1? · .. Atina, 23 (Radyo) - Başvekil B. cA.DRl:.dlClb SOC. AN. Dl 
ısı. ve - t!ttr1star:· un ı çtı rtıa ya "'."'ll ı duvru aıtara~ı ı u~i -~1~de.- Dostfı'ı.l,ü Jliinya me· M~taksn~ bugün kral ikinci Jorj tarıi- NAVlGAZIONE 

l t • t h J t' g~ mu~ ~lıt!..,VR~lık. b~y.üktur. E- • • • • fından kabul edilmiştir. Başvekil, U· BOLSENA vapuru 24/10/939 tari 
a lCare mua eue• -Battarafı linci sahifede- bedı. Şefımız. Atatürl_<ün ızı!l<le _!il~- detı'ijetfflt/ı mf!e'ftedı mumi vaziytıt hakkında krala ir.ahat h" d b kl mekte olu Karad niz 

l • k Almanyada gizli gizli a aklanmağa baş sek ı~are ve ıradelerıyle daıma ılerı- . .. vermi~rlt. ın e ~ . e~ . P e 
erı yapcc ::ı h) :rn komünist dalgasrııdan kuşkulaB· y.e gıden c!.IJ<emizi dün şimalden Clr- ~~~it, 23 (R!"JYö) - Hlmıet m~d· M . li. • ~ ' limanları ıçın yük alarak hareket 

İstanbul, 28' (1'elefonla.) _ Maca .. puıktadır. nuba, bug~n de garptan şarka bağ- detını ıkrnal ettıgtneen .dolayı teka~de Urtecı KOtnUnıster. edecektir. 
ristan \'e Mıstrl.ı HUkOmetimiz ara- _:8ourgous nmka1esine şöyle devam lı) ~~ ~ttlı1'3"U~~a~ımız~.n eriŞtiği bu ~k~ıf olan 1':f;u:n=~::~i:ınt Fıps: Atina, 23 (Radyo) - Komünist be- GALİLEA vapuru 26/10/939 ~ 
sıncln ticaret muahedeleri aktolunn- edıyor.: n:~ ~rıyet, tuyuk Turk ulusu;ıun ra~ıs ;rı ;yrı d~ esajı vet'm~ .ugt~ yannameleri dağtttıklanndan dolayı r'ihinde beklenmekte olup Adriyatik 
caktır. Bunun için yakında her iki . Hıt!er, sonsuz menabie rtu.tik v~ r\:_e ':uH ğhfııza ve cumhurıyet Tyo ~ 1~ ve d mtıu~ 1\'t n Sısam ııdasının Vati kasabasında tev- r l . · ,··k alarak hareket e
memleketle müzak~relere girişile- Turkiyede Bnlkanlnrın yardımına maz bu~ ~r!tıne karyı olntı sarsılmaz- _ı ~l~ - r: ~ız 1 ~ıuğ\ın~u~ çat tt~t kif edilenler 180 kişidir. Bunlar ay- ıman ~rı ıçm J u 
cektir. hnr kuvvetli bir imparatorluğa ablo - .ag ı ıt;.ınt. \"C güvenini sunmak için \e ı ve 8 m!m 0 .., ay! e ı - ni zamanda dini alet edere1C"ortalığı decektır. . 

kanın tes:ı1 iı den esasen boğulmuş ) ep!enı bı~. kayn:ık ~)muştur. Bu şe- ten sonr~ •. cıhan medı:.nll! etltuti yıkıl- karıştırmak tıe ebbüsünde bulunmuş- DİANA vapuru 30/10/939 tarı A 

C 
ırf kaıdi kuvvetlcr·yıe karşı koymak ~efl: tezah~r .:vesılesıyle l:illtün yurd- ~aması ıfıınk.b~ 1ostlvugun .~1F~ 01~~- •ar ,.e Yunanistanın her tarafında teş- hinde beklenmekte olup Adriyatik 

eva~ Hlenf H gibi k rkuııç bir ih imal karşısındadır. aş ~.rın gonulden yükse'ien minnet unu) ve. t~ ı a acagını soz erme ı a- kilat kurmuşlardır. - limanlarına yUk alarak hareket e -
.tr'J Her iki demokrasi bitaraflann rnane- ve .• ukrnn duygularını kalbi tazim- ve- es• emış ır. . 

.- Başta"'i • det ~hifeJe - vi t.a~vibine ";."'1\Zhardtrlar. Alman Füh. lerı~le }irlikte yü~sek huzurunuza f edhişçiler kaçamadı' ar v. F. ~ • ,.~ D decektır. .. -
nııyet pliinlanna açılmış büvük b" rerının almak mecburivetiride bulun- arz ı:nkanını bulabılmekle mesud ve 23 (AA) B" k İ • • .nenrı v an erze CALDEA motoru 90 10 989 ta 

d"k ~ . .• . .... ır du,. . 1. ti ~ d v bu bahtıyaıım DubUn, · · - ır ço r - h" d b kl kt l Cenova v ~~ ı telakkı. ettıgı vaziyeti tamir 15U ~z cı ~su ı.re er y~r. ır. e · • • landalı tethişçilerin mevkuf bulundu- VAPURLARIN HAREKET LIST-ESI rı ın e e enme e 0 up 
ırın Alman dıplomasisinin bütün hi- mes~lıyetlerı nazı partı~ının. başlıea Nafdır Velftll ğu l\Iontjov hapishanesinde dün vu- .Mnrsilya için yük alarak hareket • 
le ve :ra1~aklanma yollarına müraca- aza:Jıyle pa) laşıtıagı tercıh .edı~or. . Ali Fuat • A.~ P' •. Cebe~ k-ubulan şiddetli bir infilak Dublin - Amerikan Ekspott Lines, İne. deeektir. 
at etmesı muhtemeldir. Times ita!- bo~d~a: 23 (A.A.~ -VHıtlerı~ nazı E . ~ebeso}, Nafıa Vekılı dek· b""til bina] rın camlarını sars- Nevyotle için ECİTTo rtıotörU 3 İkinciteşrin :31 
yanın :tlalkanlardaki rolünde~ şöy- şeflerını ıçtimaa çagırdıgına daır ve- Gk rz~ı um ıstasyonunun açılma:;;ını 'rnış~ u n a ~EXPORTE.R:. vap. 27 ilkteşrine tarihinde g~lerek Pire·, Brindizi; Ve 
le bahsediyor· rilen haber bitaraf hükümet merkez- Y se. şahsınızda Cumhuriyet hü- 1 ır: ~ · · k el k ddğru beklenıyor. . . k t d k-

İtalyanın B~lkanlara karşı gö t - !erinde bir çok tefsirle~e yol açmıştır. kümetine. tebrik ederken bu mu az - r ~f ~~lc n~t:~fes~nded vu :t~me~t i:: hFXSİRİA> vap. 29 ilkte-ine do:.-ı.- n.edılC ve Triyesteye hM"e e e ece 
diği alaka ital . . s er Yapılacak müzakerelerın mevzuu hak- zatn e-senn tahakkukundn başlıca ~şı ı an 15 1. a . e ~ ere .. ~ vA ıs tır 
cari t l R y.an emellerının . M~- kında Berlindl! bilyilk bir ketumi t şer-efi kazarlmış olan bü ük '.f ·· ·k tıj:en ba~.ı tethışçıle:ın ~u curetk.arane ru bekleniyor. . SATURN'l.A -tıtl>rtı 1 Teşrini-
nas:b~~ına . oı:nanya ara ındakı rı:ü- gösterilmektedir. y.e milletine şükranımızı ifade etme1::ıe IJ!n~a muracaat ettıkl~rı ~a~nedılme!- m 

tt h ınkı,afından dolayı agır Bununla beraber Berlinden K bahtiraı·ım Vatand I ~ r tedır. Mevkufların hıç bırı kaçmaga ARl\IEMENT DEPPE, ANVERS sarti 939 tarihirld~ 'l'iiyesteden Ne1<1 
~~:: ·f 

1 
aleld~r ol~a~ından ileri gel haga gelen haberlerden anla~ ldopen- nah tezahiİratın; mfş a~~mın a ~ce- muvaffalC olamamıştır. Anven iÇfn yorka lfareket edecl!ktir. 

fe~ı gıi~·yt:nı.~:ıky!-lseedt.ılnıbn')'bir,~üt~al;i~ göre bu içtimaın akdi, Hitle~i~ ~;~~: ırnıetiniz E!SlTasında v:~=nı~ıç~·k d:~ Bir serO'i cESPAG1'1E:t vap. strtt teşrin l:ıa~- NEPt'tNİA motöril 19 Teşrinisa· 
ı ... n ı ı e ı ır .ıuus,,o ını d. w • büt·· Ih ü "ti . . gw ..,,.1 •• ._. ... & langıcında l1euletilyor c hükumetin' h. · d ~ 

1 
ıgı un su mı erının suya rlüş. c.ı ı uurr"n eserleri idrak edeceğine .K. • .ni/939 tarihinde Tri'\·estedim enu-

tevhid _. fı~~aırreenttfrfo;i·n;:lrıgr,!.., ir,,ol thğü.~ü gös~r'inektedir. samimi kanaatim vardır. Kızıltepe, 23 (A.A.) - Kısrak ye 'hl .A.merilüL Umanlanna barelCet e• 
Ye bu :ti "k~~~· n-lk "'· u vı . ~ • • ~oyter AJatısının Kopenhag muha- lamet İnönü tay sergisi dün açılmıştır. Sergiye 13 D. T. R. T. ..ı... k . 

.. .ı _,.., ~ an dfwletiennm hırı diyor ki: G kısrak ve dokuz tay girmiş, derece a- Tuna limanları i Hl ~ce tırt 
hurmetınl \'e ~ehfpatisini calib olsa Tahmin edildiğine ·· . ar h • d lan hayvan sahiplerine ikramiyeler ve- - cTlSZA> mot. 1~ illCteşrine ooğru .-·-..· •.a.:ı...;•ı..ı.•......,,---
~~rekti. Bu bakımdan şurası nazirı cephesinde Fransızla~~re nazıler garp • P Cep eSI n e rilmiştir. bekleniyor. İUindaki hareket tariliJerf ıle nav· 
ıtızare alınmalıdır ki Ankatada im- harekatı durduracaklar ~arşı ya~I~~ .._ Baştarafı 1 nci Sahifede - z J } c:DU~A> son teşrin başlan~eırtdıı hın1arda'ki defjştkllkle"i'den Kente· 
~:f~~~~dileçn tab:a.flBı plakktınl batlıbe.a-1~: htttfün gayretlerini İngiite~~~ıı:',~i~d~ larfür. Bunlardan ağır 'Yaralı olan 2 e z ~ er beklcnıyor. miz mesuliyet kaöul etmez. Daha 

ırı a an arın ır ıgı- cıar ederek müte >J• k . · tanesi bir b l k · · t KASSA m t S t · 
ni ve istikla'ini tarsin etmektir. Bü- kınlar ·1 İ .. mauı ve esıf hava a- k rl 1 a ı çı ge.mısı arafından Kem a'.paşada 17 « . > o . on eşrın yarısın- fazla i;afsifat i~in İkinci ltonion.da 
yük Britanva v F . d" Türki ~ ı ıve ngılız adalarını abloka et- u arı ttiıştır. Lastıkten ufak bir da beklenıyor. PRAT-ELl.I S.ERCO ----'r acentC"' 
ven· k · e ransa şım 1 - mege ugraşacaklardır sandala binmiş olan diğer üçü 18 sa v ....... 

Yu~~ni-.~::aus~a~Jıa~ı:ı~~~~~:~~h~~ lavParis, ~3 (Radyo)·_ Vuku bulan at kadar su ilstünde kaldıktan son~ saniye sürdü Service Maritime Roumain 8'ine mill1ftaat edfJrtiesf rica olbntrr. 
Jeri \·erine ıretir!ek hususunda mü- ı.·ı et U~erıne Berline g;den nazi tcs- ra. ~azar sabahı diğer bir balıkcı ge- köıtence Kalaa ve Tuna limanları ~ ;.Jb04 -~~G 
~'lit .bir vaziyette bulunuyorlar. Bü- ~i~tı .vıla~:tıer. murahhasları, bıı.ı:rlin ınısı tarafından gö~ülerek kurtarıl- Evvelki gün snnt 13,55 de ve dün için. /zmir bf!/~irtden 
Ylik Britanya He Türkiye arasındaki B ~rı~ rı_yasetınde . toplanmışlardır. mılfıır: .Bunıa:da~ Lıri de yaralıdır. ant 1,50 de Dikilide iki ve beş sani- cCİTuZ> vap. 2 sonteşrine doğru C"U"Y.Jl"V.., 
l:e.t'i muahede onu Balkanlara yak- u kop antıda tedafüı bir vaziyet al- gılız kafı esıne yapılan taarru:;r ve devam eden orta şiddette iki zel- bekleniyor. Knrsıyaka - tzmir ohtnun 3+746 
lastırmakta ve vokluğu Polonya)·a ~=P ~ı, ~;.k~a taarruza .ırecmek mi e~n.asında yalnız üç Alman tayyare- ..,.ele h;s.,,edilmiştir. -3 843 kilom treletttf rasttadıkl -
doğrudan doğr~va yanlım etmesir.e .,trafın ece 1. O"ünülmiiş ve bu mevzu n~ın d~~tir.~J~~di~i, ağır hasara uğ Dün Kemalpaşa kaza merkezinde Ste. Commerciale Bulgare de Na. rından dolayı vilayet idare heyet nııt 
mani olaıt ı:m askeri harekat üssünü ~ , t .münakaşh müzakereler ~ r~~ ~n dordun~u lıır Alman tayyare- de sa-at 9,40 da cenuptan _şimale doğ- vigation a vapeur 9-9-939 tarih ve 694 sayısiyle istim· 
icabında kttidiiiııe temin etmiş bu- e~::ıs~e~::-d 

1 
!:1:1 t?e denıze düştüğü tahakkuk ru 15 sanive devam eden bir zelzele Haifa laltenderiy~ ve Port Sait için lakleri menafö umumiye icabın-

lunmaktadır b an 8 ınan haberlere g5 v ış ır. olmuştur. Her iki yeı:.de de hasar ol- cBALKAN> vap. halen lfmanımız d:ın bulunduğuna karar verilen; Ko-
Times ga~etesi nazilerin Britan- :e1·1'm1"uşt·toplantıda müh:m kararlar ve- . lJondra, 23 (Radyo) - Royter a- dadır. kini, Remzi, Fıtnat, Emin, HaQmet. ' ır. Jankı Par· h b" . d mamıştır. ~ 

Ya adasında bir Napoleon ablukası Hitlerin s· . . ıs mu a ırın en: * ve validesi, avulfat Osman Nuri, l\r. 
tt'si etmek isteaiklerine dair olan iği sivaseti tım~ıy~t·~·ı:ıdar takıp e .. - ~r~nsız başkumandanlığının son Dikili feliketzed;leti iane listesi: Annemet Tewık Mabro Ojeni ile eski Qaylav Halide ait ev ve 
haberleri menuu bahsederek diyor aarruz için er . e br.ı ve~ umumi l'ir a~~a sev~ülc.eyş hareketi, Alman Lira Kr. Beyrut ve İıkenderiye için arsalar iç.in istimlak kararnamesinin 
ki: öyl : Bgen.ş ır nlan kurduğu r unılıarbıycsınin bütün planlarını cLESBOS> Vap. 18 ilkteşrine doğ 6. ve 7 inci maddeleri hükmiyle be· 

enıyor. azı mehııfil · H"tl · •ok düs·· ·· t.. Al b Skandinav memleketleri ve tliğer l<'ransız ceph · d . .' . 1 erın ~urmuş ur. manlarm geni~ Buca ikinci okulu öğretmen ru ekleniyor. lediye daimi encümeninin 27-9-939 
Avrupa memleketleri bilmelidirler ·da.me ~ttirec~~~n, e sı~dıkı vaziyeti aarruzla~ını hisseden Fransız ku- ve öğrencileri 0 12 Vapurların isirtı ve tarihleri hak- tarih ve 1965 No. lu karariyle intihap 
ki Almanya kendilerini denizaşırı -nikyasnta ha J.{ı \e ~ng~ltereye geni~ 113ndanlıgı. Alman arazisinde bulu Pınarbaşı okulu öğretmen kında hiç uir taahhüd al.namaz. edilmiş olan komisyon ma)ısusuu.cıı: 
ticaretin bir hata olduğuna Avrupa e~i ı,a~natin~a ;el enızden Yüklene- 1 a!ı kuwetle~ini çekerek muntazam •e öğrencileri 4 25 'liELEFON: 2007 _ 2008 Bay Remzinin evi halibaz1rda va-
kıtasınm nazi Almanyası rejimi al- Frnnsız erk: 1~ un;ıaki;adıt'nr. ~üdafaa. "~ rıcat için bir iki taburla Bayraklı okulu öğretmen ziyeti ve emsalinin alam satım rayiç 
tında hakiki bir ticaret bloku teşkil ~ın vapnca ·, h nı ar ıyes!, Almanla- ~ıra~ .:Uühımmat bırakmıştır. ıe öğrencileri 8 fiati nazan dikkate alınarak 4000 
ettiğine Sovyet Rusyanın bu bloka 1 ar.ş.ılamak g~. er ~angı blr taarrnr.u Bu tun ışıklar yerli :verinde idi. Al- Ankara okulu öğretmen O/ivier tJe ~reltits-r- lira ve her birinin beher metnr mu-
külliyetfi iptidai maddeler vereceği- 'ün ihtia~'ti u;.eJ~. 

1 
az.ırlanmıs ve bil- ·nanlar, bu mevzilerin 2 gün evvel ve öğrencileri 22 25 Limited rabbalan ikişer lira ilzerJnd'en Ko-

ne, bunun en mühim kısmının da i _ e ır erı almıştır. ':>0şaltıldı.ğından bihaber olarak hü- :'. H. P. Kadriye ocağı 7 ıı VAPUR ACENTAS1 kiniye ait 183,50 M2. arsanın 36'f1i· 
talya!1ın hissesine düşeceiine ikna R •• t • b• h . !Um etmış, boş Siperlere girince şa- ~ozdağan - Yenipazar kı- ra, Remziye aft 114,2'() .M2. arsanızı 
etm~e~e 9a1ışınaktadır. Napoleonun 0 Y erın J r a her y ırmışlardır. Halbuki Almanlar, zılay şubesinden 178 60 AtatUrk caddesi Rees binası 228 lira 40 kuruş, Fıthata ait 48 M2. 
maglup oltluğu bir işte H1tler mu- "'rahsız ordusunu sıkı sıkı yakalamı 3akarya okulu öğretmen- Tel. 2443 arsanın 86 lira, Emine aft 6,1S M2. 
vaffak nn olaeak? Naziler aza ol_ - 8•ttararı 1 inei ••hif~dfl :>lduklannı zannediyorlardı. Fran. eri 2 75 Londra ve Liverpol hatlan için ar anıl) 11 lira' 50 kutu , Haşıiet ve 
m?~ hususunda ikna edecekleri Ü· ük bir ehemmiyet taşıyncak v-: ·ı.zlar ~İmdi, Fransız arazisinin di :;ürece köyü okulu öğrenci- piyasanın ihtiyacına göre vapurlan· validesine ııit 163,31 1'12. ar.sanın 
nııdınde iseler Hore Belishanın ge _ '"ek harbin neticeqi üzerinde gefeek >ındedır. Bu suretle, son taarruzda eri ı 50 mı:o sefer yapacaklardır. 326 lira 62 kuru , avuk t O man N"u .. 
Çen cumartesi günil radyo ile neşre~ bazı m~lletlerin hareketlerin

1

i tayin !\.lmanlm', Sar, Mozel ve Rende sula- '3into Satiyel 1 ıiye ait 86,86 M2. ars nın :ıı'3 lıra.. 
?Hen nutkuna .bir cevap bulma!arı '~ele!1 }tu~usunda büyük kıymeti ·ın bastiğı mıntakalarcla kalmışlar- Güzelyalı okulu öğrenci- J h• 72 kuruş, gene Ostttan Nuriye aif di-
ıcap eder. Bitler, hükmü altına al- haız hır. amıl olacaktır. İnönü ve lır. . leri 5 n lSaT }ar şarap ~er 170,80 M2. arsanın 3ıtl lira 6d 
dığı memleketlere ne gibi faydalar ~um~urıyet hUkumeti yapıcılık si- . Pnrıs, 23A <R.advo) Havas a- f kuruş, M. Ojeniye ait 162,11> l'a'.2. ar-
temin edebilecektir? ;asetınde rehberleri olan dehayı bir ıansı, askerı vazıyeti şu şekilde anla- Ş->hir meclisi a btikasından sanın 325 liıa 50 kuruş ve eski say-

Paris, 23 (A.A.) _ Bu sabah çı- "~~- dalıa gösterdiler. ıyot: . Şehir meclisi 1 ikinciteşrin lav Halide ait 28,60 M'~ ar anın 57 
kan Paris aazetelerinin bildirdiğine ı:.er taraftan Belag gazetesi di- Almanlar, yenı mevzilerine yerlcı;ı ba U ü t 16 d 'k" .. t~ar- Bayraklıda bulunan 207 ağaç zcy- lira 20 kuruş ve 14 M2. den ibar t 
göre Stalin, Hitler tarafından vuku- yor ı: -ne safhasından sonra Fransız hatln- ı:;am . g .. n saa . a ı ıncı ıç ıma in mahsulü 27-10-939 saat 14 de a.. dijıer arsattm da 38 lire 11t~'iıuie 
bulan askeri yardım teklifini reddet. Türkiyenin hareketini bir eref ·ının vaziyeti ve kuvveti hakkında ı;ene ı muzakerel~rıne b~şlıyacaıc.- çık artırma ile satılacağtndan istek- oldukları bılrdir edfldif?nden' keYff-
nıiştir. Epopue gazetesi bu hususta d~rüstl~k \'e yararlık nllmunesiş teş ~ 11alftmat elde etmek için çalışmak- tı;· Ru~nam~de .rıy.aset clı~!mı da!- ilerin Darağaçtaki fabrikamıza gel- ~-et mezkOr kararnamenin 8 inci ıT11ııf 
diyor ki: kıl ettığinf kabul eylemek doğru 

0
_ adır. Dücıman, şimdiye kadar hatla- ~ enc~m.enı. ve 1htı~as. encumenlerı- meleri. 3930 desine uyularak ilin olunur. 3925 

Hitl eu-ıı . . .. b 1 lur. Ankara paktı Akde . . k ımızın ancak çevresini anlıyabilmiQ- nın seçımı, hır senehk ıeraat raporu-
er, owıı nının c.,va ını a mıs- d . "lt _ nızın şar ın- ..-- un müzak · d 

tır. Berlinftr'1'm ?Jttaraf iftahfellerfİı ~ ıngı ere: Mı ır muahedesini tak- ir. 11 eresı var ır. z • 
de sızan bir habere göre Stalınin vıye eden bır blok yaratmıştır. Kuvvetlerimiz de mukabil hare- Parti K I ,. . mır 
mektubu Hitleri derin bir inkisara ~ustur gazetesi de, Mısır Türki- ketlerle ayni şekilde düşman mevzi- nngre e l Satış 
uğratmıştıt. ' yenın kahramanca hareket·~i hay_ eri üzerinde istiksaflar yapmakta- C. H. P. Burhaniye ocağı senelik N 

Gene AiJ'!hi gazetede K-erilis, bil_ ran!ıkla .karşılamak husu unda her- dır. Bu haftaki siyasi hadi:elerden kongresi, evvelki akşam parti Do- o. 
hassa Shülnle- Httler ara!Jlnda- teati kes! gerJde bırakmaktadır. Demek _ ?o~ra Al~.a~ ruesası~ın yapacakları Jnplıkuyu kamunu merkezinde part! ı·325 İkinci Karataş Halil Rifat paşa cad. 298 eski 268 thjlt 
-edilen ntektuj)llirla me'şğul olmallta tcdır. çtıma,. muhvı!'l. & ~&Fi kararlar itti - ilyönkurul üyesinden avukat B. Ek- dükkan 
\'e şöyle deMeıttedir: Lo::~ra, 2~ (A_.A.~ - Röyterin öğ- haz edılecegıını a-ostermektedir. rem Oran reisliğinde tolpanmıştır. 4326 Göztepe Mısırlı caddesi 944 ada 14 parsel s:ı. 387 tajlı 

Bir evvelki gib· yeni bir hadise rendıgıne gore ıngıltere pek yakın- A: ·ıc , , h b . Toplantıya başlanırken Ebedi Şef arsa . 

Defter.darlığından~ 
Mulfammeıı B. 

Lira K. 

60 00 

60 40 
Z~hura teHli. Httlef! StaHnden ken- ~a- aktedileceği .ü!'lid olunan bir ma- mer, a 1 ar ar e gırmek Atatürkün hatırasına hilrmeten beş 327 .A-leaneak Çelikel sokak 1228 ada 14 parsel 12 taJh 
dı tnektti-oonıt CC'\1ap teŞkil eden pir 1ı anla~1ma ~ucı.b.ınc~ Tiirkiyeye alt- istemiyor' ar fakat dakika sükut edilmiş, senelik iş ra- arsa . 1053 75 
tnektup aldl. Bit'anf'. hökOmetlerin ~ı~ mı ~on ıngılız lıralık bir kredi° ' •• poru okunduktan sonra dilekler il- 328 Şehitler M. ikinci altın perakende sokak 6G taJlı 217,65 
~erlfn sefaretlerinden ve emin ta • T~1;ke~tır. Bundan başka ingiltere Nevyork, 23 (Radyo) - Amerika zerinde konusulmuJ, be~edi~·c~in yu metre murabbaı arsa a • 

100 00 

1 ~ntnış kaynaklardan sızan liaber- mas elaca:ti?ın en büyük kısmım •fkarı umumiye enstitüsünün bir an- karı mahallerledekı fan~ıyet~ şukran- '329 Darağaç Mızraklı sokak 7 tajlı 110,20 M. M. gargır 
b.rehaöre bu mektup Führer icin acı 

1 
dak" ec: r. Bu anlaşma hak _ ~etten çıkardıği neticeye glfre Ameri- ls karşılanmış ve beledıyenın mane- depo . 1102 00 

/r. ayal btlasan olmuştur zfra Sta Fon ı m kzat kereler Türk _ ingiJiz. rnlıliırın eariyeti, ylni yü~de dok· vi fllhsiyetini temsilen reis Dr. Beh- 330 Darağaç 15'27 No. ikinci altın sokak 22 taJh 177,5 M. 
ını.n ha~ sUröklenttıekt~ kuvvet- ~a!.lcız pa ının akti ile neticelenen an beşi Birleşik Amerikayı harp ha- çet Uza teşekkür e~ilrtıesi ittifakla M. arsa ta•ı ,.0 Hl6 02 

le ımtına ettfif söylenme\tedir. g-0ruşmeler esna8Ulda ~pılmıştır. ricinde görmek lehinde bulunmakta kararlaştırılmıştır. 331 Şehitler 1\1. ikinci altin çıkmazi sokak ıs l Jıı <ıt0,89 
~~dra, 23 (Radyo) _ Nev)o!ork ~nkara, 23 (A.A.) . _ Gen{!ra) "akat müttefiklerin kazanmasını iste: Ocak üye inden B. Muzaffel' Öz- M. M. arsa ı ~ 1 76 80 

M 
Ta~~ısln Paris muhab" . b"ldl . . -VeH·ıındın Anlfarayı zıfateti miltta· nektedir. gen, toplantıda muhtelif meseleler 332 Darağaç M. 1532 No. hücum sokak 24 ta,,..ı . . 

H~tler, iki ın-..t\M ırı u1v rıyor · sııeb,tiyle Ftansız bü)"ilJi elQisl tara- z h" f k' k t azerinde uzun izah_at vermtwr. Ye-. M h 
Tilrkıye ile olan P kttete. gl"BMJtuhr. fından verilen akşam ziyıtf etinde Po 5 r I gazı ım u.Iandı? ni idare heyetine BB. öğretmen Ali, 333 Şehftfe~e ır~ Pa"'a:e;..... sokak 15. tajh 66.00 M. M. arsa 

Q h be a ın ımzasını e- A k b" . - k Al "' 1 "li Ali "' K"u • ·•" f7 "' ltftl" -· ..:ı n z ~ r alınıştı k" Star F lonyanın n ara ilyilk elcısi B. So- aernauti, 23 (A.A.) _ Polonyalı- ban acı i, maual e milme~ , 384 Kahramanlar eaki sepet~ yenı .sv!I. •· J.'IO. fe .r cau. 
v~ in~ıltere. ile trıüs ıİlAh bı!1, .h[.~:ıfsa lrolnieltj de davetli bulunmuştur arın İngilterenin verdiği zehirli gaz- ömer ve Salih seçitrrtişlerdır. Yeni 38 tajlı hane . 
gıremıyeceiinl bll e a. . ır ı ı.a. a · !arı kullandıklarını iddia eden Alman- heyete muvaffakıyetler diJerlz. 335 İkinci Karantina köprft<M. Kaya tepe bayı:rsekek S UlJh 
Almanya H• ll<frmıştır. Stalm, Mpalt7t10rr YdffllWl'ittf ar bu iddialarını tevsik edememekte- B / d• • [ • 1737 ada 96 parsel sayılı hane . 
yapmağa hazır bulu l'flBllleti beyanat iirleI". Buna mukabil emin bir mem• e e ıye lŞ erı 836 Bornova eski servm yeni sl!vg'[Ji sokak 14' taJh 114,75 
sözden fiile geçmeın~kı:k~adır. Fakat Madrid, 23 (A . .A:.) - Tufan gibi oadan öğrenildiğine göre 6 ite 9 eylül Eşrefpaşada Uluyol asfalt yolu, M. M. arsa k k 66 ta·ı dW 

Türkiye - İngiltere dır. yağan yaJmurlardan sonra Kartc - ırast!1da Almanla~ Rechavice civnrın· önümüzdeki hafta içinde Bayrarnye. 837 :Bornova orta namı cHtel'f merkel so a l ı .>o,84 
Berlinde bUyftk bir ıu'tılransa paktı, jan eyaletini çok fazla miktarda su- la Hır Polonya pıyade alayına karşı ri meydanlığına ula.Jtacaktır. Bu yol M. M arsa k - d 2 .1 1 mıştır. etle karşılan- Jar basmıştır. Sellere inkilab eden yaptikJarı taarruzda zehirli gaz kul- üzerinde bazı evler yıktırılmış, yol, 338 Bornova eski dede yeni Ata so agın a taJ ı 64,25 M. 

Londraıt 28 (Rady0)'.' D . dereler bütün Kartejan şehrini kap- 1anmışlardır. muntazam hale getirilmiştir. Asfalt M. arsa . .. 

21 94 

38 40 
85 52 

102 48 

50 00 

11 21 

9 00 

32 85 
g~tesinin verd"ği birha 9Yh M'.!yil Iamıştır. Boğulanların kırk kişiyi n. J yol, Eşrefpaşa camii önüne kadar in- '339 Bornova dağdibi pınarlık tne"ktınde 5 dönum tarla ve 
Hıtlerin sabrı o .kadar tUkebelı! gore, bulduğu ve hasara tin çok fazla oldu. ua adiye şa edilince Kadifekaieıııine doğru U· harap kule • . . . . . 125 00 
48 saat zarfında İngiltere \'~i.?tir ki ğu göyleniyor. zanan kısımda da inşaata başlana- Yukarıda yazılı emvalın mülkıyetletı 2.4/10 ~89 tarıhınden if-
Ya harp. illır etmesi be1<lenebntrransa- Alicanteden ~e Madri~den gelen Ami'J!a[ Dorlatıf t!I cakhr. baren on yedi gün müddetle açık artırma usulıyle müzayedeye konulmuş-

Türkıye ile akdedilmiş olan· yardım heyetlerı halka yıyecek ver- Daima aaidan: tur. İhaleleri 9 11 939 tarihii\de per~embe gunü saat on dörtte milli cm-
Pakt, lli&ıin, harekete geçmek~ meğe muvaffak olmuşlardır. konuıtu Nak;I vasıtalarının caddelerde d . lak müdilrJOfünde y&f)ılacakttr. Tahplerfn muhammen bedelleri üzerin-
ıundaki kar t ·1 t . t" uuısu. J .. ma s..;rdan gı"tmelerı·n· temı·n ı' "ı~nı den yüzde yedi buçtık dtıpo:r:lto akçaıı yatı~ar.ak y.evıtıi mezkQrda. mitli em• 

Lo d 
arını acı e mış lr. Alma yada iane top anıyor Paıi 23 (R .... '"" •Ol) 

1 .. ..:ı- t l&tı8C8k satıo- komı il tl •1A -· 
Stand

n ra, 28 (Rtıdyo) _ (tdenı"nk n s, ndyo) - naşvekil ua.. müliiıt tedbiri r alınmıştır. Belediye lak müdilrlilğilnwııs op syonuna m racaa arı ı art wU· 

ard\ ladiye, bU"'"n donanma kortıutanı d "rh~ i d nür cı' 5 oaın. "egıın r.~ ...nre, Hitlerin Berlı"n 23 (Radyo) - Kışın fakir- 6
"' aı ı encümen, ün akpm toplan - ; 1 ı · :: ı . rTS" < 

" e& e "-- di e~ • amirlll Darlanı kabul etmia ve Reu- "'· lı......ı 1 l 1 • ,~ vetleri~ 'donanma ile hava kuv- lere yapılacak 'Yardım için iane top. disiyle uzun uzadıya konuŞmuıJtıır. ru;,· arsa !awf •nY e meH'U OltmltJ" j Jzrrıi:t' arman o. evır·dd miiauTıw-
Deyli T ı-. • lanmağa baş.lanmıştır. Dün, sa?ah~ ' 6 -

riç meını ~trraf gazetesi, Hitlerin ha- akşama kadar gezen heyetler, hır nııl- ltalya.-Yugoc;:Javya treaY.et =crlto ~Ü t/ı • 
lal'l Çe~~~~~en celp ettiği Alman- yon mark iane toplamışlardır. mu·· zakereler~ 0l'til~ 1aııttnı 5 n en. 
ve bu su~tı a..K.Yada fakan edeceğini 1 .

1
. k [ t ; r Eemalpaşanın Ansızca köyü or• 1zmirin Damlacıkderesi ormanından 382 kental p1rnal meşe çalısı 

imha etn.eıt ~ 9ekleri tedrici surette ngt ra ra l nu UR Be1grad, 23 (Radyo) _ fiaJya - ~anııida yangın çıkmış, halkın gayre oll beş gi1n müdd~tl~ serbest arbrmaya.konulmuştur. 
gazete, Ru.;stıyeceğini yaz\yor. Ayni .n". ı.. Yugoslavya! ticaret ~Uzakereleri bit- tıyle aöndüriilmüşlilr. Beliet- kcntalının muliRmmen .b~deh ~ ku:u!}tur. Teft'ti~.at~ mu"akka-
TUrkiye ile ~nın Hitlerin keyfi için u~receP 'llek üze'J' dir. lki taraf, bütün nok- 70 10.a 9al•1t u; 1'48 kuru.ştur. İ~ale ~-11-93!> tarıhıne musadıf çar ~nba g~nu saat 15 te 
mediğhii, V@ 

0 h~l ddsfluğunu feda et- L<:mdra, 23 (A.A.) _ Kral, Noe · hırda m t ab k kalmışlardır. Muahe- Karantinada 108 inci sokakta Mus orman 9evırge mudürıyetinde yapıl:ıca\.1:ır. 'Da1iplerııı tı!mınnh s Rtırm1ş 
kiye il• aıı1&110at~~1~_ yakında Ttır- günü, milletelrine hitaben radycda ]enin, ""el k hafta iptidasında imza- fafa oğlu Raif, B . .Alirıth 10 Jiı'asını oJdikları halde ayni srün ve saatta toplanacak komisyona müracaatları 

-rdedi7or. bir nutuk ~yliyeoeitir. Ianaeağiı ıötleniyor. çalmıt ve yakalanmııtır. ii&n olunur. 18 21 24 27 8848 
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•mir Leotuım Amirliti Satın Alma i ·. 
i Komüyona lldnları 1 

... lırnir leı·azım " ' ·,·liJii ~<"ın alma komisyonundan: 
· ı - İzmir rnhkem mevki birilkleri hayvanatının 400 bin kilo 

ku,· ihl iyacı 20 birinci teşrin 939 tarihinde kapalı zarfla ya-
r • eksiltmc:::inclc talip çıkmadığından pazarlıkla satın alına-
' , ,ktır. 

2 - lhale~i 27 biriııc· i teşrin 939 cuma günü saat 15 de kıelada İzmir 
!P\ azım ıımirliği s~ltın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 'l' •ıhnıin t!<İileıı tutııı·ı 15 bin liradır. 
4 - - Teminatı muvakkate akçası 1125 liradır. 
5 - Sartn:mıe"i her gün komisyonda göriile!Ulir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Paz:ırlığa iştirak edecekler 24!>0 :-;ayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika.lan ve teminatı 
rnuvakkatalan ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü
racaatları. 

lznıfr levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri hayvanatının 242800 kilo ku-
. ru ot ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 8 ikinciteşrin 939 çarşamba günü saat 15,30 da kışlada 
' İzmir levazımamirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutan 10319 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 778 lira 93 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fatekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
. 7 - Eksiltmeye iıtirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
... maddelerinde ve p.rtnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 

ıve teklif mektuplannı ihale saatından en az bir aaat evvel ko-
mi ona vermi bulunacaklardır. 24 28 2 6 

tr lntaz1m aımiriiğl Ntm alma komisyonundan: 
- lzmir mQshhkem mevki birlikleri bayvanatının 188 bin kilo 

saman ihtiyacı açık eksiltme suretiyle münakasaya konul -
- mqtur. 
Jt - lhaleai 8 ikinci teşrin 989 çarpmba günü saat on beşte kışlada 

· İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 8760 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 282 liradır. 
6 - Şartnamesi her S(ln komisyonda görülebilir. 
f - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vetıika .gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeıe ittirak edeCA:!kler 2490 sayılı kanunun iki ve U~üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvaktataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü-
racaatları. 24 28 2 6 

lnıir levU8 fMll.irliği satın alma komisyonundan: 
J - hmir ma.tahkem mevki merkez birliklerinin 60 bin kilo sade

yağı ihtiyacı 19 birinci teşrin 939 tarihinde kapalı zarfla yapı
lan ekslltmealnda talip çıkmadığından pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - İhaleal 27 birinci teşrin 939 cuma günü saat on beşte kışlada 
lzmfr levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen tutan 57 bin liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 4100 llradır. 
6 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
1 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek .mecburiyetindedirler. 
'I ..... Pazarlıfa iftirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve ıartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
1D11Vaktataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü
ncaatlan. 

lntlr lnanm amirliği Batın alma komisyomrndan: 
1 - lzmir müatabkem mevki merkez birlikleri hayvanatının 297 bin 

kilo şaman ihtiyacı 20 birinci teşrin 939 tarihinde kapalı zarfla 
7apılan ekailbneainde talip çıkmadığından pazarlıkla satın ah
naeaktu'. • 

2 - thalesi 27 birinci teşrin 939 cuma günü saat 15 de kışlada 
lzm.i.r levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 'l'ahmin edilen tutarı 5197 lira 50 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 389 lira 82 kuruştur. 
5 - fjartnamesi her gün kom!syonda görülebilir. 
6 - latekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
'1 - Pazarlıfa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnameginde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü
racaatları. 

lnair lncınm amirliği satın alma komisııcmundan: 
l - hmir müstahkem mevki askeri hastanesinin 48 bin kilo kesil

miş koyun eti 19 1. teşrin 939 perşembe günü saat 15 te pazarlıkla 
yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığın<lan pazarlık 27 birinci 
teşrin 939 cuma günü saat on beşte kışlada İzmir levazım amir
liii satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutan 20040 liradır. 
.• 8 - Teminatı muvakkate akçası 1548 liradır. . 

4 - Şartnamesi lier gün komisyonda görülebilir. 
6 - latekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
8 - Pazarlıfa fttirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkatalan ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü
racaatlan. 

lımir lfJva.ıım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı ıçın aşağıda 

mik!S&rlan yazılı makarnalar kapalı zarfla eksiltmeye kon -

t mUftur. 
2 - ihalesi 1/11/939 çarşamba günü hizalarında gösterilen saatlar· 

da müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
a - Taliplerin mezkQr tarihte 2490 sayılı ihale kanununun 2 ve 0-

çllncO maddelerindeki vesaik ve teminatı muvakkatalan ile bir· 
likte ihale ıaatlarından bir saat evvel komisyona müracaat. 
lan. 

M. bedeli :M: teminatı Tutan 

Garnizon kilo ku-ruı Lira Kuruı Lira Kuruş ihale saati 

Çanakkale 88700 20 1255 1 50 16740 00 kapalı 15,30 da 

Ea1M ~2760 20 641 25 8560 00 kapalı 16 da 

ıs 19 24 29 3765 

lımir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
ı - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı ıçın aşağıda 

cins ve mikı:arlan yazılı böğTülceler açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhaleleri 2/11/939 pertembe günü hizalannda gösterilen saat;. 

larda Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
S - Taliplerin muayyen tarihte ihale kanununun iki ve • üçüncü 

maddelerinde yazılı vesaik ve teminatı muvakkate akçaları ile 
komisyona müracaatlrı. 

M. bedeli M. teminatı 
Garnizon kilo kuruı Lira Kuruş 

C. kale 
Bsine ve 
Ge)ildi 

45100 10 888 

21900 10 164 

13 19 24 29 

-
26 

25 

Tutarı 

Lira kuruş 

4610 00 

2190 00 

3767 

saatı 

Saat 

10 da 

10,5 de 

(ANADOLU.) 

lzmir Levazım Amirliii Saba Alma Komiavonwvkn: 
l - İzmir müstahkem mevki birliklerinin (73500) kilo kuru faaulye 

ihtiyacı kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 31-1. teşrin-989 salı gün~ saat 15,30 da kıılada izmfr le-

vazım imirliii satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
S - Tahmin edilen tutan 8085 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 606 lira 38 kuruıtur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler, ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veaita ~ 

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeğ'e iştirak edecekler, 2490 sayılı kanunun iki ve Oçflnctı 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veaikalariyle teminat ve 
teklif mektuplannı ihale saatinden en az bir aaat· evvel komis70- · 
na vermiş bulunacaklardır. 15 20 24 29 

lzmir levzrnı n miı li~ii ~a tın alma komisyonundan: 
l - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için apfıda 

miktarları yazılı nohutlar ihale şekline söre eksiltmeye· kon 
muştur. 

2 - İhaleleri :-;ıı ı0/939 salı günü bizalannda yazılı saatlarda Kat. 
Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Talipler.in mezkur tarihte ihale komisyonunda yazılı veeait ve 
teminat akçaları ile birlikte komisyona mflracaatlan. 

1\1. bedeli M. teminatı Tt" • Ş. ~!'.atı 
Garnizon kilo k uı·u~ Lira Kuruı Lira Kunış aaatı 

- --- -- - r Açık ekıll tm• 
Ezine 
Garnizonu 43700 10 ~ ~27 76 4870 00 10 da 

Kapalı sarf 
Çanakkale 81500 10 611 26 8150 00 10, 1 el• 

13 19 24 29 8766 

lzmir leııazrnı amfrliği .~atın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için apfıda 

miktarları yazılı bulgurlar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - lhaleleri 1 11/ 939 çarşamba günü hizalarında ~österilen ıaat

larc.la Çanakkale müstahkem mevki ı1:ı.tın alma komisyonunda 
yapıhıc·aktır. 

3 - lstek!iler ihale kanununda yazılı belgeleri ve muvakkat teminat 
akçaları ile Lirlikte teklif mektuplarını ihale saatından en u 
bir saat evvd komisyona vermiş bulunacaklardır. 

M uhammen Muvakkat 
bedeli teminat Tutan 

.iamizon Kilo Kr. s. L. Kr. Lira Kuruş Saa ti 

- - - - -
Ezine 
.arnizonu 82000 12 50 768 75 10250 00 11,3 O da 
·anakkale 
";nrnizonu 13-1000 12 50 1256 25 16750 00 17 

13 19 24 29 

lzmir leı-azım amfrliiii satın alma komisyonundan: 
Rumeli ciheti için Anadolu ciheti için 

8000 kilo 200'0 Kilo Havuç 
89500 c 40000 c Ispanak 
40000 c 21000 c Lahana 
89000 c 40000 c Prasa 
10000 c 3f>OO c Kereviz 
38000 c 16250 c Karnıbahar 
18700 demet 10000 demet Maydanoz 

Yukarıda cins ve rn iktarl:ırı yazılı 7 kalem sebzenin 6/ 11/ 939 pa
<ırtesi günil saat on beşte lstaanbul Tophane levnzım amirliği satın aJ
rn komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Heyeti umumiye
'nin tahmin bedeli 20804 lira 40 kuruş Rumeli cihetinin ilk teminatı 
086 lira 33 kurus, Anadolu cihetinin ilk teminatı 474 liradır. Hepsi bir· 
en ihale edilebileceği gibi Anadolu ciheti ayrı \'e Rumeli ciheti ayn ihale 
lilebilir. Şartnamesi komisyonda g·örülür. İ~teklilerin kanuni vesikaları 
e beraber teklif mektuplarını ihale ı:ıuatından bir saat evveline kadar 
omisyona vermeleri. 19 24 29 2 

lzmfr levazım amfrliği satın alma komi.ııyonundan: 

de 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda 

miktarları yazılı kuru fasulyeler kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - İhalesi 3/ 11/ 939 cuma gUnü hizalarında gösterilen saatlarda 
müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ve teminatı mu
vakkatları ile birlikte komisyona müracaatları. 

M. bedeli M. tutarı 
~arnizon Kilo Kuruş Lira Kuruş -- -
ı;zine 4!lf!OO 14 472 50 

; anakkale 106700 14 1120 35 

":eyikli 40600 14 426 30 

:\:ilitbahir 63200 14 663 60 
13 19 24 29 

Tutan 
İhale saati Lira kuruş 

-
15 de 6800 00 
15,5 de 14988 00 
16 5684 00 
16,5 de 8848 00 

3764 

lstanbul P. T. T. müdürliJ:ğQn· 
den: 
R. Hisar P. T. T. merkez bnasının yeniden inpsı iti kapalı zarf usuli)'· 

e eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme, 1-11·939 çarşamba günü saat 15 de B. postahane binası bi· 

·irci katta P. •r. T. müdül"lilğü odasında toplanacak alım satım komisyo
rnn.~a yapılacaktır. 
Keşif bedeli c21405~ lira lG kuruş, muvakkat teminat c1606> lira cS9> 

,mruştur. 
hteklileriıı mukavele, eksatme, bayındırlık işleri l'enel, husuat ve feıı

ıi şartnameleri, proje, keş;f hulasasiyle buna müteferri diğer evrakı 
tl07> kuruş mukabilinde &lmak ve muvakkat teminatını yatırmak üzere 
;alışma günlerinde mezkür müdürlük idart kalem levazım kısmına, ek
~ilt.me saatinden bir saat evveline kadar, en az 16.000 liralık bu ite ben -
~er iç yaptığına dair idarelerinden almış oldufu vesikalara istinaden is
·an 1-ıu 1 vilayetinden eks:ltme tarihinden en az 8 gün evvel alınmış ehliyet 
çe 939 senesine ait ticaret odası vesikası ve muvakkat temifıat makbuz 
;eya banka teminat mektuplarını havi kanunun tarifine göre hazırhm
'llış rnektuplannı sözü feçen komisyon başkanlığın No. lu mkbuz mukbi-
' inde tevdi eylemeleri. 16 20 24 28 8359-3797 

Makine ressamı 
alınacak 

Askeri fabrika lar umum mii· 
müdürlüğünden: 

. Fabrikalanmız için askerliğini ikmal etmiş san' at mektebi mesua 
~ıne ressamı alınacaktır. 3656 sayılı kanuna l'Öre kendilerine Gcnt 
verılecektir. Talip olanlann en geç 10 ikinci teşrin 939 S(lnüne kadar .. 
mum müdilrlüie müracaatlan. 24 27 80 8904 

lzmir Emrazı sariye hasta• 
nesi baıhekimliğinden: 

Haatanenin.yevmi ihtiyacından 1989 malt yılı nihayetine kadar iJat:I. 
'"cı . "lnn aşafıda miktan yazılı koyun eti eksiltmeye konmqtur. Saıtaa
mcsı lı: -;tane baş hekimliiinde her S(ln görillebilir. Ekailtme 11 DdDll 
tepin 1fa9 ~linii saat on birde Tepecikte emrazı aariye haatanMinde ~ 
lanan komisyon huzurunda yapılacaktır. Muvakkat teminat olarak. pua 
veya para mahiyetinde kıymetli evrak komisyonca alınamı7acatındaa 11-
t.eklilerin ihale gününde evvel teminatlannı İzmir mal aandıjuıa yatır. 
malan llzımdır. 

Cinsi Muvakkat teminatı 
Kuruı 

Kiktan Tutan 
Kilo Kurq 

Koyun eti 12915 4100 l'lllOO 
24 80 6 11 8988 

M. M. V. Deniz Levazım ·•iıhn · 
alma komisyonunda · : 

18000 desimetre murabba.ı 
4000 kilo kösele 
3600 kilo vaketa 

Amerikan vıdaluı 1040 
7200 
7920 

~ . 

' 

16160 
1 - Cins, miktar ve tahmin bedelleri yukarıda yazılı k kaleni .., .. 

nın 26/ 10/ 989 tarihine raslıyan perşembe ~ntı aaat 14.80" -4& 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. . 

2 - Katt teminatı 2424 lira olup şartnamesi komisyondan her da 
alınabilir. 

8 - İsteklilerin belli gün ve saatta Kasımpqada bulunan komlan-
na müracaatları. 8579 8906 

Izmir Vakıflar üdür 
den: 
Balçovanın Yanıklık mevkiinde kfön olup üç sene müddetle klraT& 

verilmek üzere 26 dönüm tarlanın ve içindeki eşçara talip çıkmadıfmdaa 
26/ 10/ 939 perşembe gününe kadar müzayedesi temdid edildiii ilb olu-
nur. 3932 

lzmir Defterdarhğından . 
Türk paraıtı lııııymeUni koruma hakkındaki ıt numanıls 

kamrrıameye ek karar 
Madde 1 - Sikke ve külçe halinde olduğu gibi kıymetli mad~nlerta 

hurda ve masnu halde de memleket dışına çıkanlmuı mllllll
nudur. (Kıymetli madenlerden maksad; pl&tin, altın ve ... 
rnilştilr.) • •" 

Madde 2 - Yolcuların şahsi zinet olarak daima taeıdıklan ~ 
madenlerden mamul eşya da bu hükme dahildir. Yalnız al
yans ve saat bu hükümden mUstesnasır. 

Madde 3 - Hariçten Türkiyeye gelen ecnebiler beraberlerinde ptt: 
rip ilk Türk gümrük kapısında alakadar gümrük memurlan· 
na verecekleri beyannamelerle \'eya pasaportlarına kayıt ft 
işaret ettirdikleri kıymetli madenlerden mamul eşyayı avdet. 
lerinde memleket dışına çıkarabilirler. 

Bu kararın ne~rindeıı evvel Türkiyeye gelmie bulunan eo. 
nebiler beraberlerinde getirmiş oldukları kıymetli madenlel'a 
elen mamul eşyayı kambiyo mercilerinden müsaade almak 
şartiyle memleket dışına çıkarabilirler. 

Madde 4 - 30/ 6/ 1930 tarihli ve 1715 sa) ılı kanun hükümlerine l6N 
yapılacak muameleler bu karar hükmünden müstesnadır. 

Madde 6 - 14/ 1/ 1988 tarihli ve 2 / 8030 sayılı kararname ile 17/1/m 
tarihli ve 2 / 11008 sayılı kararname hükilmleri·ınJlta4W• 

Mndde 6 - Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 
Madde ': - Bu kararın icrasına l\Ialive Vekili memurdnr. · · 3894 

T ürkiye ls bankasından: 
Ölü Kesreli Ali Rızanın .tahtı tasarrufunda iken icraen bankamıza ıa! 

t!kal eden ve halen ba tapu bankamızın mülkiyet ve tasarrufu al~ 
bulunan izmirin Karacadağ rnevkiinde Çapar Gölü nam mahalde k&iıı ~ 
pu kaydına göre altı yüz dönüm karşılığı elli beş hektar ve bin dört ,.. 
metre murabbaı mesahasında tarla ve göl yatatı müzayede lle utılıja fl
kanlmıştır. 

Arttırma muamelesi 20 teşrinisani 1989 tarihine rastlıyau pazart.d 
günfl saat 15 de bankamızın izmirde birincikordondaki binsıııda ve ıube 
mfldürlüğünde olbaptaki müzayede şartnamesinde yazılı esaslar dairealD 
de yapılacak ve en çok artırana ihale edilecektir. 

Müzayedeye girmek istiyenlerin arttıracakları bedelin )11zde onu nflt. 
tinde teminat akçesi yatırmalan lazımdır. 

Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve aatıı prtlan baklanda maıe. 
mat almak istiyenlerin her gün bankamıza müracaatlan ve . arttınıİ1a7a 
girmek istiyenlerin yukarıda gösterilen ~n ve saatte bankaya aelm~rJ 
lflıumu ilin olunur. 

Kiraya verilecek ist. kah~ 
vehanesi 

Devlet Demiryolları 8 inci iıl~~:, . 
me komisyonundan: . 
İdaremize ait Ortaklar istasyon kahvehanesi ilç sene müddetle ltira~ 

ya verilmek üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 80/10/989 IUnQ 
saat on beşte Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Üç senelik muhammen kirası 300 lira olup isteklilerin 22,&0 liralık 
M. teminat makbuzlariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri lliı~~· 
Şartname işletme kaleminde ve Ortaklar istasyon şefliğinde görület>Pfr. 

13 16 20 24 8751 

·--------.~~-------------Doktor 8°""'11a a.ıkeri ıatl• abu komüyonundan: 

M. Şevki Uğur 
Bir1nci sınıf dahili has· 

talıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 3286 
Haatalannı sabahtan itibaren 

ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. 

Cinsi :Miktarı Beher kilosu 'Mu. teminatı İhale gün ve saatı 

Kilo Kr. S. Lira Kr. . Saatı 

Makarna 12000 25 / 225 / 24/ 10/ 939 14 
Nohut 9000 8 / 154 / 24/ 10/ 939 14 
Bulaıır 22000 10 / 165 / 24/ 10/ !139 14,I 
Patates 64000 4 50 192 / 24/ 10/ 939 16 
Kuru fasulye 17000 9 6f 122 26 24/ 10/ 9399 15,I 
Kuru soğan 28000 4 / 84 / 24/ 10/ 9939 16 

Uşak garnizonu ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı 6 kalem erzakın muvakkat teminat ve açık ekıllt
mesi yanlannda yazılı gün ve Matta yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti öğrenmek istiyenler her gUn ve taliplerlO 
muvakkat teminat makbuz ve mektuplariyle ihale günü yazılı saatta Afyonda Kor ısatın alma komisyonuna:mO~ 
caatları ilin olunur. 10 15 ?.O 9.ı& R7R9 


