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128. Teşrinl939 ! Şayısı her-·yerdeü2~~kuruştur. ] Perşembe ------
Şükrü BALCIOGLU 

Sahibi ve Baş muharriri 

.. .. .. Selim ÇELENK 

Gazeteye ait yazılar Neşriyat 
Müdürü adına göndeı ilmelidir 
llanların her kelimesinden 

5 kuruş alınır ücret peşindir 

Neşriyat Müdürü 

Abone .. : Yıllığı : 5 Lira 
Yabancı memleketlere 8 Lira • 
Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 
·ı elefon: 1 · 46 P. K. 24 ----HERGÜN AKŞAMLARI ÇIKAR HALK GAZ ETES1 - T ES i S TAR 1 H i 1928 YIL 11 SAYI 2303 - l\ ' l·!ES: YENIGON:ANTAKYA 

lngiltere ile Rusga arasında 
Bir tico·ret anlaşması imzalanı,qor 

Alman tehlikesine karşı bir Cenubi Avrupa ve Halkan blokun 
dan bahsediliyor-Garbi Ukranya Sovyet_Cümhutiyetine ilhak 
edildi-Çemberlayn nutkunu bugüne tehir etti- Polonya Al-

manya için bir sıkıntı oluyor 
Londra 11 - Röyter a· mento muhalefet Liderlerile ğa başladığını, çünkü Sov-

iansı bildiriyor: Moskova· de bugün bir kaç defa gö- yetlerin askeri yardımını 
dan Londraya gelen bir rüşmüştür. temin edemiyen Almanyanm 

~Rus heyeti ile lngiltere hü- l t kh 1 11 A A _ 1· Sovyet hududunda miihim 
._ k s o o m . . sveç . k d 1 b d k 
t>Gmeti arasında müza er\?- g"zeteleri, Polonyanın Al- ı mı tar .a a.sKer ulunw urma 
lere başlanmıştır. Bu mü· . . b' k l mecburıyetınde kaldıgını yaz 
zakerelerin mevzuuııu Sov- manya ıçın ır sı ıntı 0 ma- maktadırlar. 

EN SON DAKiKA 

lngiliz Ordusu 
Fransız Başkumandanlığının 

emrine verildi 
G'!rp cephesinde faaliyet artıyor - Rus 
-lngiliz ticaret anlaşması iınzalandı 

Londra 12 A .A.- İngiliz Harbiye Nazırı Hor Belişa 
dünAvam kamarasında sorulanSuallere cevap vermiş ve 
İngiliz kuvvetlerindenbaşka 15 ton ağırlığındaki büyük 
tankların hiçbir arızaya uğramadan Fransayct nakledilece· 
ğini söyledikten sonra sevkiyatın devam ettiğinini bildir· 
miş ve alkışlar arasında şunları ilave etmiştir. 

1 }'etlerle İngiltere arasınde G ______ .. __ I 
akdedilecek bir ticaret an· arp cephesı·nde 

, lnşması te:kiI eJ\liyor. 

" - Müttefikler ordusunun kumanda birliği halledilmiş 
İngiliz ordusu Fransız Başkumandanlığının emrine veril· 
miştir. Fransız Başkumandanlığı İngiliz kabinesinden, ica· 
bederse,istiane etmek salahiyetindedir. Fakat alınan ted· 
hirler sayesinde böyle bir istianeye hacet kalmıyacağını 
zannediyorlar. 

Sovyetler lngihereye ke· Alman hu··cumları fa. 
reste verecek ve buna mu 

kabil lngiltereden mamul •• k •• ••Jd •• 
eşya alacaktır. Ayrıca iaşe mamen pUS Urf U U 
rnaddelerinin ·mübadelesi Denizlerde de şiddetli çarpışmalar var -
meselesi de görüşülmektedir. 
İki memlekf';t arasında harp Zigfrit hattını sular bastı - Fransada 
zamanına mahsus hususi bir yarım milyon İngiliz askeri toplandı 
ınubadele sistemi de tanzim 
edilec~ktir. Müzakereler ol- Harp tebliğleri: J .. Diğer taraf.~an .Ren neh-
dukça ilerlemiş olduğundan Dün akşamki Alman res- rı~ın taşması . uzerıne Zıg· 

mi teblig-inden: Alman kı· • frıt hattının bır kısmını su pek yakında anlaşmanın im· b b h h 
zalanması beklenmektedir. taları Polonyada çızılan Sov- asPnş ve ütün at er an 

Bükreş 11 A.A.- Röy- yet - Alman hududuna arlan bir tehlike vehaıneti 
t · b'ld' · R varmışlardır. Garp cephesı'n· il~ karşılaşmıştır. er aıansı ı ırıyor: oman 
)'a ile Macaristan arasında de rnkin geçen bir geceden İngiliz bahriye nezareti-
Yugoslavyamn tavassutile sonra hafi topçu düellosu nin bir tebliğine göre. Şimaı 
yapllan anlaşmadan son.ra, olmuştur. denizinde İngiliz donanma· 
her iki taraf huduttaki kıtaatı Havas Ajansı da şu yarı sına hücum eden Alman tay· 
nı normal vazik indirmişler· resmi tebliği neşreylemiştir: yareleriyle İngiliz harp ge· 
dir. Almanlar Fransız kurrıandan· mil~ri arasında beş saat sÜ· 

Romanya gazet'!le ri, Al· hgının tasavurları hakkında ren bir çarpışma olmuştur. 
ttıan tehlikesine karşı Roman malumat almak için günler- Alman tayyareleri yüzden 
Ya. Macaristan ve Yugoslav denberi beyhude teş~bbüs- fazla bomba atmış, fakat bu 
>'a arasında bir cenubi Av- lerde bulunmuşlardır. Cep- bombalardan hiç biri hedefe 
rupa blokunun teşekkülünden henin hemen Lütü.ı aksa· isabet etmiyere-k denize dü:;
liahsetmektedirler. mında gece baskınları ve müştiir. Bir Alman tayyaresi 

Yine ayni tehlikeye k:ır· keşif taarruzları yap\lmış ve düşürülmüştür. 
Şı Balkanfarda da bir Bal- bunların hepsi Fransızldrın 
kan blokunun teşkili ihtima· mf'tralyözlerınin ateşi altında 
linin çok kuvvetli olduğunu akim kalmıştır. Alman kıta· 
llükreş gazete"leri haber ver ları 100, 150 kişilik kafile~ 
rnektedirler. ler halinde ve top metral-

Moskova 11 A.A.- Tas yöz ateşinirı himayesinde fa. 
ajansı bildiriyor: aliyetlerine devam ediyorlar. 

Kızılordu tarafından iş· Fakat otomatik ateşe alınan 
Ral edilen garbi Ukranya- düşman, hiç bir teşebbüsün-
ıun müstakbel idaresi tespit de muvaffak olamamış ve 
Ve ilan olunmuştur. Garbi mevzilerine dönmeğ~ roec
Ukranya Sovyet Cümhuriyt't bur kalmı~ır. Zayıat çoktur. 
lerine iltihak edecek ve bir Alman kumandanlığının , ma-
llıilJi meclisi olacaktır. lumat olarak vaıiyeti öğren· 
Garbi Ukranyada Sovyet mek üzere Fransızlardan e· 
tejimi kurulmuş va fazla sir almak için yaptığı bütün 
topraklar müsadere edilerek teşebbüsler akim kalmıştır . 
köylüye dağıtılmıştır. Fransız askerleri mükemmel 

Londra 11 - İyi haber 
alan mehafile göre, Fransa· 
ya gönderilen İngiliz asker· 
terinin mikdarı yarım milyo
nu bulmuştur. Asker sevki
yatına devam edilmektedir. 

Romanyada mecbu· 
" . . . 

rı ış servısı 

Bern- Berlinden Alman a· 
jansının verdiği malüınata gö 
re, Romanya hükumeti 14 ya 
şından 70 yaşına kadar olan 
erkek ve kadınlara teşmil 
edilmesi kaydile bir mecbu
ri iş servisi ve askerliklerini 
yapmış olanlara mahsus ay· 
rıca bir servis ihdas eylemi~ 
tir. Londra 11 A.A.- lngi- surette çarpışmaktadır. 

liz Başvekili Çemberlaynın General Kazım Urbay 
bugün öyledt"n sonra Avam 
k<lmarasında bir nutuk söy· Dün İngiliz kralı tarafından kabul ed•ldi 
lernesi mukarredi. Londra 11 A. A. - yeti Rc:isi General Kazım 
.. Fakat Başvekil, gördüğü ~ond.~a?a ~ulunan ~e ıngi: Urbay bugün İngiliz kralı ta 

luzum üzerine nutkunu yarın lız hukumetıle asken, malı rafından huzura kabul edil · 
Üğl~den sonra söyliyecektir. ve iktisadi meseleleri müza· 

ker~ !.!den Türk askeri he . miştir · .Hitıerin nutkuna cevap ,, ~ 'la 
~eş~~l edece~ olan .. b.~ nut~a i( A . d f )t 
81Yası mehafılde buyuk bır 4K zzz yurt aş . ,. 
ehemmiyet verilmektedir. .C Belediye seçimi cumartesiy~ başlıyor. Medeni se- >+ 

Çemberlayn bu hususta ~ viyeni ve siyasi rüşdünü ispat edecek o]an se-çime ha· ~ 
F't-ans1z hükumeti erkanile ~ zırlan ve reyini Cümhuriyet Halk Partisi namzetlerine ver. 
!cnıaıta buıunmuı ve parla· ••-.iiıi• 

Paris 12 A . A. - Bu sabahki FrC1nsız tebliğine göre, 
CepheJe 

1

düşman keşif kollarının faaliydi gittikçe art
makta ve iki taraf arasında şiddetli topçu muharebesi 
devam etmekteJir. 

Alman piyadelerinin malumat edinm,.k için Fransız· 
lardan E"sir almak üzere yaptıkları bütün teşebbüsler 
akim kalmakta devam ediyor. Alınan keşif tayyareleri 
Fransız hatlarının fotoğrafisini almak için uğraşmakta· 
dırlar. Evvelki gün havanın fevkalade bozuk olmasından 
istifade eden Alman tayyareleri Fran~ız hatlarının şako· 
li olarak fotografisini alrnağa muvaffak olmuşl11rdır. 

Londra 12 A. A - Resmen bildirildiğine göre, Sov· 
yetlerle İngiltere arasında yapılan ticaret anlaşmasınd• 
müzakereler sona ermiş ve anlaşma dün akşam imzalan• 
mıştır. Bu anlaşma tamamile ticari mahiyette olup her 
türlü siyasi mahiyetten aridir. 

Estonya boyun eğdi 
Moskova 12 A.. A. - Estonya Cümhurreisi, Sovyet· 

lerle yapılan ikinci anlaşmayı tasvip eylemiştir. Bu anlaş
ma mucibince, Sov)·etler, evvelce yapılan muah~de- de 
tespit edilen miktardan fazla asker ve lüzum gördüğü 
mıntakalarda yeniden askeri üsler ve tayyare istasyonları 
kurmak hakkına malik olmaktadır. 

Alın :ın -Sovyet hudut komisyonu 

Moskova,. 12A.A.- Sovyetler birliğile Almanya arasında 
ki hudut muahedesi mucibince hudutları tespit etmek üze 

re bir Hlma ı heyeti Mo.skovaya gelmiştir Bu iş için Rus 
ve Almanlardan mürekktp muhtı::Jif bir komisyo:ı taşkil 
edilmiş ve faaliyete başlamıştır. Komisyon hudutları tam 
olarak tespite çalışacaktır. 

ALMANLARIN MÜBADELESİNDE MÜŞKÜLAT ÇlKıYOR 
Berlin 12 A. A. - Estonyadaki Almanların Almanya

ya iadesi meselesi üzerinde yapılan ekonomik · müzake
relerde müşkülat çıkmıştır. Almanları Estonyadan getir
mek üzere giden vapurlar, henüz Estonyadan harek~t 
~tmemişlerdir. 

Alman- Bulgar ekonomik aolaşmasi 

Sofya 12A. A .-Bulgar Ajansı tt!bliğ ediyor: 
Almanya ile Bulgaristan arasındaki ekonomik konuşma• 
lar sona ermiş ve dün bir anlaşma imzalanmıştır. Bu 
anlaşma iki memleket müttefiklerini korumaktadır. 

FRANSIZ BAHRlYESINiN YAKALADIGı EŞYA 

Paris 12 A . A. - Harbin başlamasından bugün~ ka
kadar Fransız deniz kuvvetlt:'rinin Almanyaya ait olarak 
yakaladığı harp kaçağı eşya 150 bin tonu geçmiştir. 

TÜTÜN ZÜRRAıNA YARDIM 

Ankara 12 A. A. - Ege bölgssind~ bu sene tütün 
mahsulü çok bereketli ve fevkalade ndis olmuştur. is
tihsal zam;\nı yağmur olmaması tütünün nefasetinde 
bilhassa amil olan sebeplerdendir. Hec yerde SktıŞ baş .. 
lamış ve piyasa açılmıştır. 

Bu sene Fransa, İngiltere ve Amerika hizden külliyet 
li miktarda tütün alacaklan içiıı fiatların yükselmesi bek
lenmektedir. Ziraat Bankası tütün müstahsillerine avans 
tcvziine baılam • 



Sayfa- !2 --= 

Açık 
teşekkür 

Ani olarak tutulduğum şid 
detli mafsal rc•matizmasının 
teşhis ve tedavisinde tam bir 
isabd gösteren memleket has 
tanesi başhekimi Sayııı Yu· 
suf Ziya, Dahiliye mutahas· 

. sısı Doktor Şakir, Doktor 
Vedi Bilgin, Sıtkı Osman 
ve Cavit Yurtman ile keza 
ve bilhassa hastalığın ilk a· 
nındall itibaren isabetli te
davi ve itinasına mazhar ol 
duğuın aile Doktorum Basil 
Huriye kabi teşekkürlerimi 
sunmayı borç bilirim. 

Şü"ru Balcıoğlu 

Doktor 
Optratör Yusuf 
Ziya Uzhakan 

Bilumum cerrahi, kulak 
burun ve boğaz mutahassısı· 
dır. Hastalarını hergün saat 
15 tı:n sonra El ektrik şirke 
ti üstündeki huscsi muat!ye· 
ne lıaııesind~ kaLuI ve teda· 
vı eder. 

Maarifte 
Yeni tayin ve nakiller 

13ursa Lisesi Türkçe öğ· 
relmeııi Rı·nızi Siliöz An· . 
takya Erkek Lisesi Türkçe 
{igı etme ııliğine ve Koıı;a 
kız ö:Yretnıenokulu tedris 

..:> 

usulü öğretmeni Nuri ye Si-
li öz de Kız Lisesi felse-fe öğ
retmenlığine nakil ve tayın 
edil mişlerdir. 
. Sayııı arkadaşımızı ve 

eşini tebrık eder, yeni va· 
zifelerinde de nıuvaffakiyet 

dileriz. 
Vilayette 

Veteriner Müdürlüğü kf\ 
tipliğine Niyazi Özdemir, Is 
keu<.i erun veteriner katipliği 

ne. Alıf Mıstı1' , İskenderun 
Nüfus Memurluğuna Nuri 
T t>ZCan tayin olunmuşlardır. 

Diğer tayinler 
Ülkü okulu Başöğret 

men Vekaletine Nadir Bilge 
Maarif dairesi mümeyyizliğine 
Giresun Maarif dairesi Baş 
Sekreteri Feyzi Akdağ ter 
fian tayin edilmişlerdir. 

Maarife ait diğer tayinlt!ri 
yarınki nüshamızda neşrede 
ceği%. 

1 eberrü listesi 
Mustafa Kuseyri 
Reşit Kuseyri 
Mustafa Keskin 
Fransız Konsolosu 
Guron 
Şefik Sabuııi ve 
biraderleri 

L. K. 
50 
25 
10 

10 

25 
izzet Hacı Mulla 25 
Ahmed Şerbe tçi 3 
Siı g •r kumpanyas ı 5 
Edhem Civelt'k 10 
Mazmancılar ııaınıııa 3 
Abac:lnr namına 3 
Demirciler namına 7, 25 
Yt'kun 177, 25 

Umumi yokun 1637, 80 

Deınir yolu Erzu
rumda 

Ankara A. A. 20 
tcşriniev velden itibaren Er · 
zurum Demiryolu işletmiye 
başlıyacakhr. bu tarihten iti· 
ba ren Erzuruma yolcu ve 

Daladyenin 
nutku 

Ve dünya matbuab 
Fransız Başve~ili Dalad· 

yeııin evvelki •akşam söyledi 
ği nutkun dünyadaki akisle · 
rinin hülasası şudur : 

Fransız matbuatı, Dalad· 
yenin nutkunu alkışlamakta 

ve Başvekilin haklı davayı 
zafere ulaştırmak için ÇJlış · 
masını takdir etmektedir. 
Gazeteler, Fransanın zorba· 
lığa ~.arşı harbe girdiğini ve 
bunu önlemeden ı,ilahı elin · 
den bırakmıyacağını yazmak 
ta dırlar. 

lsviçre matbuatı Dalad • 
yenin nutkunu fevkalade mü 
sait karşılamış ve bunu ba
siret ve azimkarhk kelimele 
rile tavsif l!tmiştir. 

Amerikan gazeteleri, Da 
ladyenin nutuk söylemeden 
evvel lngiltere ile istişareler· 
de bulunduğunu , binaenaleyh 
bu nutkun Hitlı:re müşterek 
bir cevap teşkil eylediğini, 
taahhütlerini inkara alı~kın 
Alman hükumetinin vaidleri 
ne inanılamıyacağını yazıyor 
lar. 

ltc1lyan matbuatı da Da · 
laJyenin nutkunu müsaid kar 
şılaınış ve Almanyanın vaid 
ı~rine inanılamıyacağı hakk!n 
daki sözlerin doğru olduğu 
nu yaza.ış tır . 

l{arp levazımı güm 
rük resminden mu

af tutulacak 
Ankara - Ecnebi devlet 

lerden temin edilen ve edi
lecek olan kredilere mahsu· 
ben celbolunan harp techizat 

YENi GÜN 

Baltzkiaki 
Almanlar 

Siiratle Almanya
ya neıklediHyor 
Stokholm 11 A. A . -

Almanyanın verdiği karar 
mucibince, Baltık devletleri 
nin arazisindt! bulunan Al · 
manların Almanyaya sürat · 
le nakline başlanmıştır . 1 O 
vapur Letonyaya gönderil · 
miş bulunmaktadır, Alman 
ırkından olupta Almanyaya 
dönmek istemiyenlerin Al • 
manlıktan çıkarı laca klan 
ilan edilmiştir. Finlandiyada 
bulunan 60 bin Alman Al · 
manyaya dönmek için hazır· 
lanmıştır .. 

Finlandiyadıt h.,rp 
ı~vazımı fabrikaları 

Stokholm 11 A. A. -
Finlandiyadan gelen haber· 
lere göre, Finlandiya lıükii · 
meti harp levazımı yapan 
fabrikalara, günde sekiz sa· 
attan fazla çalışmııları için e· 
mir vermi~tir. 

Polonya Hariciy~ 
Nazırı Londr.ada 
Londra 11 - Polonya 

Hariciye Nazırı Zaleski tay· 
yare ile Paristen buraya 
gelmiş ve PolonyanınLondra 
Elçisi tarafından şerefine 
bir ziyafot verilmiştir. Ziya· 
fette f ngiliz Hariciye Nazın 
ile birçok Lordlar da hazır 
bulunmakta idiler. Nazlr 
Lord Halifaksla temaslarda 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan İngiltere · 
nin Vuşova Büyük.elçisi Pa 
·riste yerleşmiş olan Polonya 
hükumeti nezdinde vazifesine 

ve levazımının gümrük resmi devam etmek için emir al • 
ve sair vergi ve resimlerden mıştır. 
istisnası hakkındaki kanun la· ,---""'!.,.~ ı--------
yıhası meclis ruznamesine lY.I Üze İÇl Vt. 
alın · nıştır. layiha esaslarına bir katip alınacak 
göre ecnebi devetlerden te Müze Müdürlüğünden: 
min edilen ve edilecc::k olan 1 - Müzenin idari j işlerin 
kredilerden Milli müdafaa Ve de istihdam edilmek üzere4'1 
kaletine tahsis edilen kısım lira ücretli bir katip alınar k 
lara mahsubt>n mezkur Ve 

tır. 

kaletçe Doğrudan doğruya 2-Alınacak katibin şu şartları 
celbolunau Kara deniz ve ha haiz olması lazımdır. 
va "' "1"' harp techizat leva A) orta okul mezunu olmak 
ztmt ile orduda kullanılacak B) Askerlikte ilişiği bulun 
hayvanları gümrük resmiud~n mamak. 
ve gümrükte alının diğ-:r Bu şarai~i haiz olanlarm is 
vergi ve resimden ve rıhtım tidaları, orta okul diplom1la 
resmile ardiye ücretinden rı, hüsnühal mazbatası ve 
istisna etmeğe V t-killer Heye • ve sıhhat raporu ile birlikte 
ti salahiyetli buluncaktu·. müze müdürlüğüne müraca· 

Bunlar Milli Müdafaa atları. 
Vekaletinin işan üzerine 3) - Lisan.bilenler tercih 
başkaca gümrük muamelele· edilecE"ktir. 
rine tabi tutulmaksızın ithal 4 -Talipler arasında maa 
olunacaktır. rif Jmüdürlüğünüıt nezareti al-
Ayvalıkta fırtına· tında bir ,müsabaka imtihanı 

. yapılacaktır. 
nın tahrı batı -- imtihan 16,10,939 pazar 

Ankara lv 1 A. A .. -. lesi günü saat on da müz~ 
Ayvalıkta sagnakla bırhk!e müdürlüğünde ... olacaktır. 
gelen <lolu ve fırtına, ze~tm 350 - 450 bin kilo 
mahsulu üzerinde tahrıbat 
yapmış ve çok bereketli o· 
lan zeytin. danelni vaktin • 
den evvel yere dökülerek 
oldukça mühim zararlara se· 
bep olmuştur. 

eş)·a kabul edilecek ve haf· 
tada iki gün İstanbul - An 
kara - Erzurum arasınJa 
yataklı ve yemekli vegonlar 
işletilecektir. 

odun ahnacak 
Hatay Sy. j. Piya:ıe Ala· 

yı ihtiyacı için (350 · 450) bin 
kilo odun açı'< ek~iltme su
reti)e 23, Teşrini evvel 
J>azartesi günü saat 16 da 
Antakya kışlasında jandarma 
Alay karargahında ki satın 
alma komisyonunca satın a· 
lınacaktır. 

Taliplerin ıırtn ı meyi aör~ 

-
Fransa ile yapfzğımiz 

anlaşma 
Ne gibi esasları ihtiva ~diyor? 

Ankara · · Fransa ile ara 
mızda akdcdiler; yeni ticaret 
ve seyrüsefain mukavelena· 
mesine ek anlaşmanın Ve
killer Heyetince tasdik edil
diğini yazmışt:k. 

Yeni anlaşmanın bi!hasse 
tediyesi:alakadar eden en: 
mühim mdddeleri şunlardır .: 

1 - T~rkiye ve Fransa a· 
rasında ticari mübadeleler 
işbu anlaşmanın mevkii me 
riyete girdiği tarihten itiba
ren 7 ve 8 inci maddelerin 
hükümleri mahfuz kalmak 
şartile, rnünhasıren hususi ta 
kas yolu ile icra edilecektir. 

Türkiye meıışeli mahsulle· 
rin Fransız frangı olarak be
dellerinin yalnız yüzde 94 Ü 

bu hususi takas muamelele· 
rinde kullanılacaktır. bakiye 
kalan yüz :fe 6 sı, Türkiye 
Cümh uriyeti Merkez Banka
sı namına açılıp onun tarafın 
dan serbestçe tesarruf edile 
bilecek olan (B) hesabı deni 
len hususi bir Fransız frangı 
hesabına tahsis edilecektir. 

Madde 2 - Birinci madde 
deki şartlar dahilinde itha~ 
olunan bilcümle emtia bedel 
leri i thalatçılar tarafından 

Fran~ada, Fransız frangı ola· 
rak, bundan sonra sadece 
ofis diye ta-;miye edilec~k 
olan Paris ticaret odası ofi· 
sine ve Türkiyede Türk lira 
sı olarak, bundan sonra sa· 
dece banka diye tesmiye o· 
dilecek olan Türkiye Cumhu 
riyet Merkez bankasına yatı 
rılacaktır. ihracatçılar namı 
na yapıJacak tediyat bu iki. 
müessese tarafından icra olu 
nacaktır. Bunlar yukarıda ya 
zıh hükümlerin tarzı t.ttbiki 
hususunda aralarında muta· 
bık kac:aktır. 

Madde 3 -- ithalatçıların 
ofise v~ baııkay ı vaki tesli
matı aşağıdaki şartlar dahi
linde yapılacaktır. 

1) fürk lirasının Fransız 

frangına, Fransız frangının 
Türk lirasına tahvili Türkiye 
Cümhuriyet Bankasının, itha· 
!atçının ba ı ıka veya ofise t es 
limatta bulunduğu günkü ku 
ru üzerinden icra edilecek
tir. 

2) Fransız frangından ve· 

;,ya: Türk lirasından başka pa 
ralarm tahvili ithalatçının ,o· 
fis vey(bankaya tediyede htı 
luııduğu günde iki memle· 

kette cari kur üz~rinden ic· 
ra ed:lecektir 

Borçlu aralarındaki alacak 
teşbit edildiği veç~ile, ala· 
caklı alacağını temamen ah· 
zü kabz ettiği zaman ancak 
borcundan kurtulur. 

Madde 4 - Banka ve ofis 
kendilerine yapılan teslimatı 
ayni günde müteakiben yek· 
diğerine bildirilecektir. Tah 
hil igblrnamesi, ~alal<adarla· 
ra tediyeyi mümkün kılmak 
için icap eden tarih ve men 
şe kayıtlarını muhtevi olacak 
tır. 

Medde 5 - Hususi takas 
muamelelerinde, Fransa men 
şeli emntianın Türkiyt'ye it· 
hali, Türk menşeli mukabil 
emtianın Fransaya itha!inden 
evvel veya sonra olabilecek 
tir. Bu muamelelerin müte· 
vazin bulunacakları ve en 
kısa müddet zarfında intaç 
edecekleri mukarerrdir. 

Madde 6 - Hususi takas 
muamelesinin icrasında muh 
temel olarak kalacak baki-
yeterin, veni 
muamelatında 

Sl lazımdır. 

hususi takas 
kullanılma 

Bunndla beraber, eğer bu 
bakiye yüz Türk lirasından 
veya muadilinden az olur ve 
muamele esmanıııın yüzde 5 
ini gemeçzse alacaklılar ban 
ka veya ofis vesıtasile bu 
meblağt "rlususi takaslc&r ba 
kiyeleri,, d enilen ve her iki 
müessesede Fransız Frangı 
olarak tutulan faizsiz diğer 
hususi bir hesaba devretmek 
hakkına malik olacaktır. 

Banka ve ofis "Hususi ta· 
kaslar bakiyeleri ,, hesabınııı 
mevcudu haJdi dcthilinde ve 
tarih sırnsile tediyat yapmak 
suretiyle hususi takas baki
yelerinin kdiyesini tı~miıı e· 
deceklerdir. 

"Hususi takaslar bakiyele 
ri,, hesabına geçirilmiş ala· 
cakların sahipleri, bu alac:ık 
lilarım emtia satın almak su 
retiyle de .. Debloke,, etmek 
hakkına malik olacaktır. 

218000 kilo gar danesi 
satılacak 

HA TAY Dc.FTERDARLıGtNDAN 
Köyü Nt!vi Kilo~u Muhammen takribi kiym~ti 

Hıdır bey Gar zeyli 100,000 1500 Lira 
Y oğunoluk ,, ,, 60,000 900 ,, 
Bityas ,, ,, 25,000 375 ,, 
Hac1habli ,, ,, 18,000 233 ,, 
Vakıf ,, ,, 15,000 ~25 " 

218,000 3230 
Yukarıda köyü, nevi, kilosu ve muhammen takribi 

kıymeti yazılı Hıdırbey nahiyesine bağlı beş köyün 939 
senesi gar zeytin danesi 20 · 10 · 939 tarihine müsadif 
cuma günü saat 16 da Milli emlak müdü"lüğü odasında 
açık arttırma usul ile satılacaktır . 

Talip olanlar muhammen kıymetin burada 7,5 unu ma· 
liye veznesine teslim ederek yevm mezkurda makbuzu 
ibraz etmek suretile muracaat etmeleri lüzumu ilan olu•ıur. 

m.ek ve almak için mezkur l kk . kb . 
1 1 .h 1 .. va at tl!nırıat ma uzıle ko a ay evazımına ve ı a e gu· . .. I 

nü 337 lira 50 kuru§luk mu mısyona nıuracaat arı. 
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