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Fransız topçusunun büyük faa
liyeti karşısında alınanlar ma
den bölgesini tahliye etmeğe 
başlamışlardır. Garp cephesin
deki muharebelere dair gelen 
haberlerimizi 3 üncü sayfamızda 
bulacaksınız. 

eni bir Rus-Alman anlaşması mı • 
Moskova'da Kremlin'de Ribbentropla beraber sabahlara 

kadar devam eden çok mühim müzakereler yapıhyor 

Alrr:tanya'nın gayesi : 

SOVYETLERE YENi MENFAATLER 

·~·VJC:' -
. .. .......... ~"'91/ -

IS BIRLIGINI TEMiN ETMEK 
Sovyetlerin Besarabya hakkmdaki 

isteklerine müzaheretten bahsediliyor! 
Moskova, .2~ a.a. - Dün saat 22 de Halk Komiserleri Meclisi/ 

Reisi ve Harı~;;;,e Halk Komiseri Molotof ile Almanya Hariciye 
Nazırı Fon Rı .. en_trop a~asında, Polonya hadiseleri ile alaka
dar meseleler uzer:n~e hır görüşme vukua gelmiştir. Bu görüş
me esnasrnd_a ~t.al_ın ıle ~lmanya'mn Moskova Büyük Elçisi ve 
Sovyetler ~ırlıgını~ B~rlın büyük elçisi de hazır bulunmuştur. 
Görüşme ikı saat su~ştür. 

1 
uoruşmecer gece yurılıiındu11 

sonra 3.30 a kadar sürdü 

Hariciye Vekilimizin 1 

dünkü ziyaretleri 
Moskova, 28 a.a. - Tass: Türkiye 

rıarıcıyt: v ... ı...111 1). 9;.:.ı •• u 3o.ra'ioğlu 
dün Sovyetler Birliği ziraat sergisini 
gezmiştir. 

Alman Hariciye Nazırı 
Fon Ribbentrop 

Taymis'e göre Almanya 
Türkiyenin bitaraf 

kalmasını temine ça ışıyor 

-
11 Bu bitaraflık,, -

,, İtalya'nın Almanya ile beraber,, 
''harbe girmesini kolaylaştıracak!,, 

Taymis gazetesinin Fon Ribbentrop'un seyahatine dair yaıdıklan 
Londra, 28 a.a. - Bu sabahki gazeteler Moskova muamması 

hakkrnda geni§ tefsiratta bulunuyorlar. 
Times gazetesinin diplomatik muhabiri yazıyor: . . 
Dikkatler şimdi Moskova görüşmelerine müteveccıhtır. Yon 

Ribbentrop'un yaptığı görüşmelerin münhasıran mutasavver Po
lonya tampon devletinin hudutlarını tesbite matuf kalmaması 
muhtemeldir. 

Alman diplomasisinin sovye~ hükü
nıetini Türkleri batı devletlcrıne kar
şı olan taahhütlerinden vazgeçirmiye 
ikna irin Almanya'ya yardıma sevk iı
midinde bulunması muhtemeldir. Bu
nunla beraber Rusların bu manevraya 
iştirak edecekleri mu~akka~ olmadı
ğı gibi Türklerin de boyle bır hareke
ti kabul edecekleri zannedilmez. Do • 
ğu Avrupasında Sov.yetler birliği ':'a
ziyetin anahtarını elınde tutmakta ıse 
de bu anahtarın hangi istikamette dö
neceği bahsinde yalnız faraziyeler yü 
rütülebilir. 

Fon Ribbentrop'un seyahati 
Bundan başka Times gaztesine Mos 

kovadaki muhabiri tarafından şu sa -
tır1ar yazılmıştır : . 

Diplomatik mahfiller, Fon Rıbben-Varıova 

düşerken .. 
1 

Havas ajansı bildiriy6r: Dün ak
şam saat 22 de başİıy~n Ribbentrop 
- Molotof görüşmesi saat 3.30 a kadar 
devam etmiştir. 

B. Fon Ribbentrop, bugün öğleden 
evet de yeniden Kremline gidecek -
tir. 

Türkiye Büyük Elçisi B. Ali Hay -
dar Aktay, dün öğle üzeri Hariciye 
Vekili şerefine bir öğle ziyafeti ver -
miştir. Bu ziyafette ezcümle BB. Mo
lotof, Voroşilof, Mikoyan, Potemkin, 
Dekanozof, Lozovski, Terentiyef ve 
daha sair zevat ile Türkiye Büyük El
çiliği erkanı hazır bulunmuştur. Zi -
yafetin sonuna doğru BB. Saraçoğlu 
ve Molotof nezaket nutukları teati et· 
mişlerdir. Akşam B. Şükrü Saraçoğlu 
büyük tiyatroya giderek "Cassenoi
settes" balesini seyretmiştir. 

Fon Ribbentrop geçen seferki Moskova ziyaretinde 
B. Stalin ve Molotof'la beraber 

trop'un seyahatinin B. Saraçoğlunun 
seyahatiyle aynı zamanda tesadüf et
mesinden dolayı pek meraktadırlar. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Falih Rılkı AT AY 

Vartova 22 gün kahra~anca 
d··~·· tu" Yandı, yıkıldı; nıhayet 
oguş . b l . . ' 

Usuz hara e erını ve ıne aç ve ı ' . -
1 ı düşmana teshm ediyor zar arın . h.. . . 

Leh ınilletinın urıyet ve naınus 

h. 1 ·ni hürmetle analım. 
ıe ıt erı .... 

Yüksek hatıra, ~uçuk ınü·na. 
1 l n üstündedır: Leh ınüca-
ıiC&§a arı .. d h" . 
d l . b·r askerı e a eserı olına-e esı ı . f d 

a ebedi bır şere estanı ol. 
mışs ' Muharebeler kaybolabi
muştur. 
lir· devlet, kısa veya .~zun ınüd-

, aksız kalabılır. Fakat 
det sanc .. d l · . .'h Leh ınuca e esını yapa. 
tarı te, . ··td ....... 
b·ı ..... metlerın o ugu görül-

ı en ... .. k ·ı· .. . t• Bir aşı sevgı ısını a _ 
meınış ır. l b.. l ·11 'b' istikla , oy e mı etleri rar gı ı, . · · 

Hüriyetlerı ıçm vuruşup öl. 
arar. d' k. . · bilenler ır ı yaşamıya 
mesını f d t . 
la ıktırlar, her §ere es anı, ınıl-

1 .. Y .ht hayat hakkının Yenil-
ı tarı e, .. d d 

d Sı gıbı evam e er. mez ava 

L h. tan vazifesini ya~mıştır. 
e ıs d b h" . 

H 
.. altı yasrn a ır urı _ enuz on ~ 

oıus kavgasının kanı 
yet ve na w l 
. . d lkanıp yuguru muş olan 
ıçm e ça ki . 
b

. . tanın çocu arı, o vazı. 
ızırn va l ş· 

f 
. ..1 manasını an arız. ım-

emn ası I d ... 
d . V va kurban arma ogru, 

ı arşo . d t b ' b h çiçeklerm en a ut çe-son a ar . k h 
1 ki . deg~ il, esatır a raman-
en erı d "k""l .. .k 

l 1 nların an so u muş ı _ 
-:ırmın a ı 

liller uzanıyor. . . . 
Bu dakikada yırmıncı asrın 

. d bı çocuklarının cese-
vıc an aza ' l L h 
d. b d saçını yo an e ana-

1 
1 aşın atırabından daha hafif 
arınm ıs B. h f . , ektir. ır sa ne acıa-

o.masa ger l l . ·yoruz. nsan ara yenı 
sı seyret01ı d .. 
b . ı·h h zırlan ıgını zannet-
ır ta ı a . 1.. ... .. k . . Her tiır u manevı a-

meymız. . .fi" tt• .... 
k ..... etlerın ı as e ıgıne 

zanç ve IY••• h ... 
h . l ruz. Asrımızın, atta sa ıt o uyo .. ..1 k . 

·ık ... karşı övunu ece nesı 
ı çaga 
kalmıştır? 

H bir adalet esası ara-
ayır, d" . 1· t 

k h. bir ısıp ın ammı-ma tan, ıç 

Kremlin sarayında dine 
Moskova, 28 a.a. - Bu akşam 

Kremlin sarayında bir dine verilecek 
tir. Dineye Fon Ribbentrop ile Fors
ter, alman büyük elçisi ve diğer al
man şahsiyetleri davetlidir. Rus da-

(Sonu S. inci sayfada) 

Romanya Kıralı K.ırol 

Yan h::-:e hor kuveti kanun dı- J 

şı kılmıya çalışmaktan usanmı· 
Yalıın. 

Milli hüriyetleri·n güzel ve 
~esut ahengi içinde, daha insani 
hır hayatın ilk şartları bulunmuş
tur: onlan büsbütün tahrip edil
mekten koruyalım. Eğer ileri bir 
sulh telakkisi hakim olmazsa, 
h~r millet Leh milletinin, her şe
hır Varşova'nın akıbetir.e uğrı
yabilir; her ınühlet veya mütare
k~niı:ı .ö?1rü, yirmi iki gün veya 
yırnu ıkı ay sürebilir: fakat ci
han'.~uzur ve emniyeti, uykusun
da ruya olarak bile görmez o
lur. 

Riyaseficümhur yaverliği 

Ankara, 28 a.a. - Münhal bulunan 
Riyaseticümhur yaverliğine deniz 
yüzbaşısı Ulvi Tekeş tayin edilmiş ve 
bugünden itibaren vazifesine başla -
mıştır. 

'ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Yeni bir plôndan bahsedi 1 iyor: 

Genişletilmiş bir 
Balkan antantı! ·. 

Romanya'nın bazı arazi f edakarlıklarında 

bulunabileceği de haber verilmektedir! 
Bükreş, 28 a.a. - iyi malu.mat alan l"ahfiller Romanya hükü
metinin B. Saraçoğlu'nun Moskovclya vermek ICl$aVVurunda ol
duğu plandan maliimattar edilmi§tir. Bu plan, hakiki bir ''bita
rallar bloku,, halini alacak olan '' geni§letilmi§ bir balkan an
tantı,, teşkiline matuf bulunmaktadır. 
Aynı mahfiller, Romanya'nın bütün romanyalıların muvala
llatini istilzam eden bazı arazi fedakarlıklarını derpİ§e mecbur 
!~alabileceğini ilave ediyorlar. 
f(eza milli köylüleri de ihtiva eden geni§letilmi§ bir rumen ka
binesinin derpiş edilmesi de mümkün bulunmaktadır. 

YENİ ROMEN KABİNESİ 
Bükreş, 28 a.a. - Yeni romen kabinesi Konstantin Argetoianu'nun 

ba~kanlığmda teşekkül etmiştir. 

Şimdiik kabinenin bütün nazırlarını ihtiva eden yeni kabine saat 
21 de sarayda yemin etmiştir. 

Yeni kabinenin teşekkül tarzının, Romanya politikaımdaki devamı 
gösterdiğine işaret edilmektedir. 
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Uzun mukavemetten sonra 

Varşova elim vaziyette 
24 saatlik mütareke 
müzakerelere devam 

Evelki gece Anadolu ajansı son 
servisinde alman D. N. B. ajansının 
Varşovanın teslim olduğunu bildirir 
bir telgrafını vermişti. Dün gelen 
telgraflar, Varşovanın mukavemete 
devam ettiğini ve teslim için müzake 
relere giriştiğini bildirmektedir. Bu 
suretle vaktiyle şehrin zaptolunduğu 
nu bildirmekte acele eden alman D.N. 
B. ajansının, şehrin teslimini bildi
rirken de biraz acele ettiği anlaşılı

yor. Varşova şehrinin vaziyeti hak
kında gelen haberler şunlardır : 

V ar§oVa hala hayatta 
Varşova, 28 a.a. - Bu sabah saat 8 

de Varşova müdafaa kumandanlığı, 

geciken aşağıdaki tebliği neşreylemiş 
tir : 

26/27 eylül gecesi ve 27 sabahı 

akti için 
ediliyor 

Vistül'ün sol sahilinde çetin muhare- . . • 
beler vuku bulmuştur. Batıdan ve ce- Almanlara teslım edılen şehırler: 

(Sonu 5. inci sayfada) tabut ve enkaz 

Estonya'nın vaziyeti 

Baltıktaki Rus filosu 
seferber bir haldedir 
iki Estonya adasının Sovyetler tarafından 

pek yakında işgal edileceği söyleniyor 

(Estonya vaziyetine dair gelen haberler 5 inci sayfamızdadır" 



., 

. 
tnsan ve kültür: 

Daha iyi olmaz mı?~ 
lngiltere, Almanyayı çaresiz bı

rakmak için bir "abluka" ilan etti. 
Almanya buna üç türlü cevap ver
di. Bir: tedbirli davranarak, miica· 
vir devletlerden ithalat yapabiliriz, 
ablukanın hükmü yoktur. İki: İn
giltere kadınlan ve çocuklan aç bı
rakmak suretiyle mağhip etmek is
tiyor, bu ne çirkin bir harekettir! 
Oç: denizaltı harbı yüzünden, aaıl 
kendisi aç kalmamağa bakam. 

Buna göre, telat etmesi lazım o
lan, Almanya değil İngilteredir. O 
halde İngiliz ablukasının teairsizliği 
veya tesiri hakkında biribirine zıt 
hükümlere varılacağına, alman ab
lukaamın müeasiriyeti hakkmda da· 
ha mukni deliller gösterilse, daha 
İyi olmca mı? 

*" 
Friedrichıhafen, esrarlı bir su· 

rette bombardıman ettirildi. Kime 
ve hangi tayyarelere? Bu, daha o 
aktam belli değil idi. Haberi lsviç• 
re erkiıuharbiyesi veriyordu. Saba
ha doiru, bombardımanm fransız 

tayyareleri tarafından yapıldığı 
tahmin edildi, fakat alınanlar, bir 
bombardıman yapılmıt olduğunu 
henüz kabul etmiyorlardı. Ertesi 
gün, bombardımanı, alınanların tas
dik ettikleri söylendi. Fakat ak~
nıa doğru, fransızlar böyle bir bom· 
bardımanı yapmıt olduklarmı inkir 
ettiler. Ve neticede, Zeppelin'Jerin 
limanında kendiliğinden bazı infi· 
lalder olduğu iddia olundu. 

lniçreliler, hem infilaklar duy
duldarmı, hem alman projektörle
rinin havayı taradığını aöyliyorlar. 
Biz iae, hali Fıiedrichshafen'de ne 
cereyan etmiı olduiunu bilmiyoruz. 
1914/18 harbını nasıl aramıyalon? 
O harpta, resmi tebliğler, konuıur 
veya auaardı. Fakat, ne yanlıt haber 
Yerir ne de nrilecek haberi bir Ü· 

çünc:ü kaynaktan setirirdi. 
Harp haberlerini, dünyanm en 

modem vaartalarla teçhiz edilmit 
olduia bir devrede, ağızdan ağıza 

.istanbul • Berlin 
hava seferleri 

latanbul, 28 (Telefonla) - Öğren -
diğime göre, harp dolayııiyle bir müd 
dettenberi tadil edilmiş olan lstan -
bul - Berlin seferlerine yakında tek • 
rar batlanılacaktır. 

tiiresun Y alisinin tet•ikleri 
Giresun, 28 La. - Üç günden beri 

prki Karahisar ve Alucra kazaların • 
da tetkikatta bulunmakta olan Gire • 
ıun vllisi dün vilayet merkezine dön-
müftiir. 

Jrakya'da ahm 
satım işleri 

haber yayan iptidai devirlerin taYİa 
ve rivayetleri imit gibi alıyoruz. Ne· 
den? had.iaeler mi o kadar korkunç 
• ki haberini vermekten çekiniyor· 
lar? Y okaa hidiae diye bir teY yok· 
da, ortada yalnız hakkındaki riva· 
yetler mi dolaııyor? 

Kulağımıza her türlü haberi fıa
lıyan aletler yerine, gözümüzden 
hiç bir haberin kaçmamaaım te
min eden i.let ketfedilseydi, daha 
iyi olmm; mı idi? 

••• 
Hariciye vekilimiz, kendisine ve· 

rilen vazifeyi ifa etmek Üzere, Mos
kovaya hareket etti. Şimdi her kay
nak bunu kendine göre tefsir edi
yor. Böyle yapılıp ortaya dört beı 
günlük ömürleri olan sentetik ha
berler atılacağına, türk barıt dava· 
sının ana hatlannda bir değiıiklik 
olamıyacağma göre efkarı umumi
ye hazırlıkları yapılsa, bu haberleri 
yayan devlet merkezleri için, balon 
uçurmaktan daha iyi olma~ mı? 

*** 
Harp acaip tekilde devam edi-

yor. Bazdanna göre Siegfried, di
ierlerine göre Maginot düşecek. 
Bazılarına göre ıu diğerlerine göre 
bu ihtilat olacak. 

Bu konuımalardan aonra hiç 
kimaenin aklı çoğalmamakta ve er• 
teai gün, yeni battan, davalar halle
dilip fU veya bu devlete, zafer tes
lim edilmektedir. 

Bunu tabii görmek lazım. Zengi
nin parası nasıl fukaranın çenesini 
yorarsa, muharebedeki insanların 

mukadderatını da bitaraflarm akıl
lan hal ve f aaıl etmeğe çahıır. Bu, 
her harpte böyle olmuıtur. 

Yalnız, bu hususta, pek fazla ileri 
gidilmese; bir parça da hangi tara· 
fm galip gelmesi ile yahut hangi 
ihtilatm olmaaı veya olmaması ile, 
neticenin bizler için hayırlı olabile
ceği dütünülae, daha iyi olma mı? 

Burhan BELGE 

Milli müdafaa 
müsteşarlığı 

Mim Müdafaa Ve.lifileti, vekalet 
müateprı general Nazmi Solok ken • 
di isteği üzerine tekaüde ıcvkedilmit 
ve vekalet müsteprlığına Harita ge • 
nel direktöri.i general Sedat Doğru • 
er tayin edilmiştir. 

1 htikôr kanun projesi 

üstünde çahşmalar 
Ticaret Vekil eti iç ticaret umum 

müdürlüğünde teşkil edilen komisyon 
ihtikar kanun projesi üzerindeki ça -
lıpnalara devam etmektedir. Komis -
yon evelce hazırlanmış bulunan proje 
üzerinde aon tetkiklerini yapmakta ve 
projeye memleket ihtiyacına uygun 
yeni hükümler ilave etmektedir. Pro
je dört beş güne kadar son teklini ala
caktır. 

Of - Bayburt yolu 
Trabzon, 28 a.L - İki kaza arasın -

da iktisadi ehemtyeti olup inJ&atı bit· 
miş olan Of - Bayburt yolu her türUl 
vesaite açılmıştır. 

ULUS 29 - 9 - 1939 

Klymetli madenlerin 
ihracı yasak edildi 
İcra Vekilleri Heyeti, türk parası 

kıymetini koruma hakkındaki on iki 
numaralı kararnameye ek olmak üzere 
yeni bir kararname kabul etmiştir. 
Bu kararname ile sikke ve külçe ha
linde olduğu gibi, kıymetli bulunan 
platin, altın ve gümüşün hurda ve 
masnu halde de memleket dışına çı
karılması yasak edilmektedir. Yol
cuların şahsi zinet olarak daima taşı
dıkları kıymetli madenlerden mamul 
eşya da bu hükme dahil bulunmakta
dır. 

Yalnız nışan yüzükleri ve saat bu 
hükmüden istisna edilmiştir. Dış 
memleketlerden yurdumuza gelen ec
nebiler beraberlerinde getirip ilk 
türk gümrük kapısında alakalı güm -
rük memurlarına verecekleri beyan
nameler ve pasaportlarına kayıt ve i -
şaret ettirdikleri kıymetli madenden 
mamul eşyayı avdetlerinde memleket 
dışına çıkarabileceklerdir. Bu karar
namenin neşrinden evci yurdumuza 
gelmiş bulunan ecnebiler beraberle
rinde getirmiş oldukları kıymetli ma
denlerden mamul eşyayı kambiyo 
mercilerinden müsaade almak şartiy
le memleket dışına çıkarabilecekler -
dir. 

Ocak kongreleri 
hazırhkları 

Ankara vilayeti içindeki Parti Ocak 
kongrelerinin içtimaları için hazırlık
lara başlanmıştır. Bu hafta sonunda 
kongre günleri tesbit olunarak ilan e
dilecektir. 

Dahiliye Vekaleti hususi ;dareler 
etrafında tetkikler yapıyor 

Dahiliye Veklleti, vili-et huıuıi idare
lerinin daha düzg(in c;alıpbilmelerini te -
min edebilmek 1aye1iyle tetkikler yaprruya 
devam etmektedir. Vekiletin bu tetkikleri 
arasında hususi idarelerin vazifelerinin ve 
vecibelerinin tanzimi ve bunları karııhya. 
cak talep kaynaklarının temini, teşkilltın 
bu&ün ve yarın muntazam ve arızasız iıle· 
mesinin temini de verdır. Bu tetkiklerden 
alınacak neticelere ıöre husuai idareler 
hakkında yeni bir kanun llyibası hazırla -
nacaktır. 

Vilayet masraf bütçeleri için 
alınacak tedbirler 

Dahiliye Vekaleti, huauat idareler bUt -
çelerinin tatb'iJderinde malt vaziyetin dar
ıııı OOı&7f9171C DI1JŞ1t11Jam nuaı uz KdU"'3ı -

imı ve bazı memur ve muallim maaıları -
nın vaktinde Bdemneditinl ıörmüı ve bu 
hu.um vililiklere bir tamim yapmııtır. 
Vekilet bu tamiminde §Öyle demektedir : 

En mühim ve en ziyade hassasiyetle Ü· 
zerinde durulması llzım gelen cihet, mev· 
cut bütçe vaziyetleri içinde vlli arkadat
larımın tasarrufa, icil olmıyan masraflan 
tehire, hak ve vecibeleri süratle ifaya, to
diyatta mütkülat varsa Herdeki günlerin 
müvazeneli hareketi aayminde bunu iza • 
le etntiye ve ancak malt kudretlerinin te
min edebileceği ve başarabileceği işleri 
yapmıya matuf tedbirleri almıya itina et
meleriyle kabil olacağından sene nihayeti
ne doğru her hangi müşkiillta maruz kal • 
mamak üzere bütçe tatbi.katmda muktazi 
dikkat ve tuarrufun temini rica olunur. 

Dahiliye ve hususi idarelerin 
yeni kadrolan 

Yeni barem kanununa ııöre, belediyeler 
ve husuat idarelerce hazırlanmakta olan 
yeni kadrolar yavaı yav3.1 Dahiliye V eki
l etine gelmektedir. Vekilet, bu kadroların 
bareme intibak derecelerini ve kadrolarda 
gösterilen ihtisas mevkilerine ait kısımlan 
tetkike batlamştır- Kadrolar geldikçe 
tetkik olunacak ve kanunun tayin etmiş ol 
duğu müddet zarfında İcra Vekilleri Heye 
tinin tasvibinden geçirilecektir. Vekilet, 
bir k•ım kadroların tetkikinde buı memur 
!arın ihtisas mevkilerine alındıkları ve ba
zı mcmurlarm da maat zammı suretiyle 
terfi ettirildiklerini görmüttür. Vekilet bu 
!kabil kadroları eski vaziyetine uyar bir te
kilde 1eni bareme göre tanzim etmekte -
dir. 

Erzurum hattının 
a~llma töreni 

!Gümrük memurları arasında 
nakil, tayİ'ıl ve terfiler 

Erzurum hattında 

yatakh ve yemekli 

vagonlar 
Nafıa Vekaleti, Erzincan - Erzu -

rum hattının açılma töreni hazırlıkla
rına başlamıştır. Törenin ne zaman 
yapılacağı önümüzdeki hafta başında 
tesbit edilmiş bulunacaktır. 

Eylülün 22 sinden itibaren Erzu -
rum hattının Erzincandan Aşkaleye 
kadar hemen 160 kilometre uzun -
luğunda bulunan kısmı işletmiye açıl
mıştır. Bu kısım, işletmiye açılıncıya 
kadar Erzincan yolculuğu gündüze te 
sadüf ettiği için Devlet demir -
yolları bu mıntakada yataklı ve ye
mekli servisine ihtiyaç görmemiş, bu 
servislerin ihdasını Erzurum merke -
zinin ana hat itletmesine açılmasına 
talik etmişti. 
Aşkşaleye kadar olan kısmın işlet -

miye açılması ile trenlerin devamı ge
ceye tesadüf ettiğinden halkın istira
hati ve diğer ihtiyaçları gözönünde 
tutularak 1 birincite§inden itibaren 
bu kısımda yataklı ve yemekli servi -
sin şimdiden itletilmesi Münakalat 
vekaletince tensip edilmiş ve Devlet 
demiryollarına bu yolda emir ve tali
mat verilmiştir. 

Şimdiki halde, Erzurum merkezi a
çılıncıya kadar Haydarpaşa'dan hafta
da iki gün tahrik edilecek bir yataklı 
vagon Aşkaleye kadar devam ettirile
cek, ve yataklı itlemediği diğer bir 
gün de yemekli bir vagon bulunduru

lacaktır. 

Bu suretle Haydarpaşa'dan haftada 
iki gün Samsun'a, iki gün Diyarbakı
ra ve üç gün Aşkaleye olmak üzere 
haf tanın bütün günlerinde Sivasa ka

dar yemekli servisi temin edilmiş o

luyor. 
Aşkale'nin yemekli ve yataklı va

gonları İatanbul'dan sah ve cumarte
si, Ankara'dan çarşamba ve pazar, Er
zincandan perşembe ve pazartesi gün
lerinde kalkacak, cuma ve salı gün
leri Aşkaleye varacaktır. A§kalen~n 
yataksız yemekli vagonu da çarşamba 
~ünü Hav.daroaaa'dım kalkacak ve na
zar günü Aşkaleye varacaktır. 

Buna mukabil, cuma ve salı günleri 
Atkaleden, cumartesi ve çargaınba 
günleri Erzincandan ; pazar ve per • 
şembc günleri Ankara'dan hareket et· 
tirilen yemekli ve yataklı A,kaıe ara
baları pazartesi ve cuma günleri Hay
darpa§a'ya varacaktır. 

Haydarpap - Aşkale trenleri Hay • 
darpap'dan saat 15.45 de, ve Atkale
den 19 da hareket ederler. 

Erzurum merkezi itletmiye açıl • 
dıktan sonra İstanbul - Erzurum mü
naaebatı her güne çıkarılacak ve Er
zurum yolcuları hiç bir istasyonda 
aktarmaya tabi tutulmadan yollan -
na devam edebilecekleri gibi İstan • 
bu - Erzurum hattında haftanın üç gü 
nünde yemekli ve yataklı vaEonlar iş· 
letilecektir. 

Mahkemelerce istenilecek tapu 
kayıtları 

Mahkemelere intikal eden ıayri menkul 
divalarında tapu dairelerinden istenilecek 
maldmatın yalnız divanın mevı:umıu ali -
kadar eden kayıtlar olmasına dikkat edil • 
mesini ve tapu memurlarının beyhude va
kit kaybetmelerine mini olunmasını, Ad
liye Vekil eti tctkilltma bildimıiftir • 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, gümrük müdür ve memurları arasında 
yeniden bazı terfi ve tayinler yapmıştır. Bunları sırasiyle yazıyoıuz; 

Denizyolları 

ve limanlar 
teıkilall projeleri 

İstanbul, 28 (Telefonla) Devlet de
niz yolları işletme umum müdürlüğü, 

Terli edenler: 
İzmir gümrük başmüdürü En. Seyfi 

Aydın, İstanbul ithalat gum. ugu müdür 
muavini, Mersin kimyagerı Osman Nuri 
Sınmaz, Rize gümriık miıdürü Galip Genç, 
Trabzon miıdürü Necdet Şener, Mersİ!l 
müdür muavini Faik Erkut, İzmir İtha· 
lit gümrüğü müdiir muavini Azmmi öz. 
arası, İzmir ihracat gümrüğü müdürü Şe
rif Levent, Trabzon müdür muavini Et
hem Tacalı, Antalya müdürü Refik Dur
doğan, Urfa Miıdürü Abdullah Çaldıran. 
Zonguldak müdürü Asım Erkan, Kanı 
kimyageri Yaşar Bayer, Ankara '.Müdürü 
İbrahim İbareli, Van müdürü Galip Ba
bacan, Mardin müdürü Hamit Ata&Oy, 
Samsun müdür muavini Fehmi Tibet, Di

Ve Devlet limanları işletmesi umum kili idare memuru Şükrü Buhara, Anamor 
müdürlüğünüün yenİ9teşkilat projele- idare memuru Abdıilkerim Tugan, Tetkik • • ı müdürlüğü tetkik memuru Arif Köksaı. 
rı tmamıyle hazırlanmıştır. Yakında Mersin muayene memuru Tahsin Temel, 
büyük Milet Meclisine arzolunacak Adana başmemuru Mina İlt~r, 1.zrnir baş 
olunan pro1· e üzerinde konuşulmak ü- muayene. memurlarından Nurı Tala§, MıA-zaffer Dınçer, Cemal Erel. 
zere bugün bir toplantı yapılmış ve 
son §ekli tasvip edilmiştir. Limanlar Terfian tayinler: 
umum müdürü B. Raufi Manyas, de
niz yolları umum müdürü B. Kemal 
Baybura bu pazar gün Ankara'ya gi
derek projelerini vekalete takdim e -
deceklcrdir. 

Kayseride pastırma imt\latına 
haılandı 

Kayseri, 28 a.a. - Vilayet ve beledi
ye teşkilatının sıkı sıhi kontrolları 

altında yeni sene pastırma imalatının 
temiz ve nefis şekilde yapılmasına de
vam edilmektedir. Vali, pastırma ima
lathanelerini bizzat tefti§ ve kontrol 
etmektedir. Şimdiye kadar sekiz bin 
inek kesilmiştir. Bu yıl pastırma ya -
pılmak üzere kesilecek hayvanların sa 
yısının otuz bini bulacağı tamhin edil
mektedir. 

Vekaletlerde tayinler 
X ADLİYE VEKALETİNDE - Açık 

bulunan tapu kadaatro umum müdür mu
avinliiine teftili heveti reisi B. Ahmet 
Salih Korur naklen tayin edilmiştir. 

X HARİCiYE VEKALETİNDE -
Bü•kreı Büyük Elçiliği Müsteprı Selim 
Sarper, derecesiyle merkeze n.aklolunmuş 
tur. 

x MALİYE VEKALETİNDE - Açık 
bulunan Maliye Vekaleti hukuk müşavir
liğine mütehassıs müşavir Cafer Tezel, 
merkez daireleri muhasebe müdürlüğüne 
İzmir defterdar muavini Baki Ulkümen 
naklen tayin edilm~lerdir. 

Yabancı m,..rnl ... lc ... tlcırr ~anıl.,..lc 
posta havaıeıerı 

Bugünkü vaziyet dolayısiyle yaban
cı memleketlerle yapılması düşünülen 
posta ile havale i~inin şimdilik tehhi 
beynelmilel mukavelelere dahil devlet 
terce talep edildiğinden bu muamele -
nin dünya işlerinin normal bir hale 
gelmesinden sonra tatbikine geçilme -
si ve bu husustaki tetkiklere devam 
olunması kararlaştırılmıştır. 

Adli tebliğatın posta ile ·' 
yapılması geri kalıyor 

P. T. T. umum müdürlüğü, ikinci 
kanunda ha§lamaaı kanun iktizasın -
dan bulunan adli tebliğatın posta ile 
yapılması işinin tehiri etrafındaki tet
kikler devam etmektedir. Umum mü
dürlük bu hususta Adliye Vekaletiyle 
temaslarına devam etmektedir. Tehir 
iti için tuzumlu kanun projesinin önü 
müzdeki ay batında hazırlığına başla-
nacaktır. ,..,.-.. 

Bütünleme notu 
Maarif Vekaleti, bütünleme imtiha· 

nında kazanılan notun, o dersin başlı 
batına notu olmasını kararlaştırmış -
tıı. 

İstanbul başmüdürlüğü kimyqet"i Ala
met Ha'kkı Tuna İı>kenderun ithalat güm
rüğü kimyagerliğine, İzmir başmüdürlü
ğü kimya~ri Enis Aktüz Samsun Kimya,. 
gediğine, İzmir başmüdürlüğü kimyag&
ri Hamdi Buytiksoy Trabzon kimyagerli.
ğine, İstanbul baımuaycne memuru Ab
dülkadir Ergün İskenderun ithalat güm
rliğli başmuayene memurluğuna, tetkik mü 
dürlüğü tetkik amiri Faik Uçuk İskende
run ithalit gümrüğü müdür muavinliği
ne, Gaziantep gümrük müdürü Fevzi Ber
ker Zonguldak müdürlüğüne, Edirne güm 
rük müdürü Nurettin Atayakul Gaziantep 
müdürlüğüne, İstanbul başmüdürlüğü me
mur şefi Ali Şahin Kaya Gaziantep mü. 
ilürlügüne, İstanbul başmüdürlüğü memur 
şefi Ali Riza $aylı İskenderun gümriik 
balolllildürlüğü servis ııefliğine, tetkik mü
dürll.iğli tetkik memuru Sami Hekimci An
kara muayene memurluğuna, İırtanbul mu
ayene memuru Hayri En;oy İskenderun 
ithallt ıümrüfü muayene memurluğuna, 
Gaziantep muayene memuru Mümin Tun
lskenderun ithalit gümriigü muayene me
murluğuna, tetkik müdürlüğü tetkik me
muru Fuat Görgüner lakenderun başmü
dürlüğü servis ıefliline, İatanbul başmü
dürlüğü muhasebe memuru Fahri Alakan 
İskenderun ithalat gümrüğü ihtiyat me
murluğuna, Levazım müdürlüğü memuru 
Abdülkadir Helagü Mersin gümrtiğl Mr· 
vis şefliğine, Mersin muayene memuru 
Sabit Dümer İskenderun dahili ticaret n 
ihracat gümrüğü muayene memurluğuna 
gümrük iuleri memurıu Fazıl Plümür tet~ 
kik mü.dürlüğü tetkik memurluğuna, tet. 
kik müdürlüğü memuru Servet Karacöz 
levazım müdürlüğü memurluğl&Q&o 

Naklen tayinler: 
. . _, 

Mersin muayene memuru Tahsin Te
mel İzmir muayene memurluguna, İzmir 
başmuayene memuru Cemal Erel Menıin 
~~şm~l!~e~~emurluıı:un "- t.~!!: !~m 
gümrüğü servis şefliğine, İskenderun ih. 
tiyat memuru Ahmet Fahri Alakan Fet
hiye başmemurluğuna, Urfa memur ıefi 
İskenderun ıervis ıefliğine, İstanbul ba5-
muayene memuru Faik Sunay İstanbul 
servis şefliğine, tetkik müdürlüğü memu
ru Ahmet Hızırhan İskenderun ithalit 
gümrüğü servis ıefliğine, İstanbul mua
yene memuru Bahaettin Kutlu İskende
run muayene memurluğuna, Bodrum mu
ayene memuru Şerif Güven Urfa muaye
ne memurluğuna, Levazım müdürlüğü 
n;emuru Fethi Alpan İzmir servia 3efli. 
ğıne, Antep İcra ve takip memuru Sait 
B.ayrakur Ankara Servis Şefl~ine, Kızıl
dıze muayene memuru Hüsn!i Acartürk 
Gilrcübulak muayene memurluğuna, Zon. 
ııuldak veznedarı Tevfik Unlü İskende
run veznedarlığına, Mersin muhasebe me
muru Tevfik Unlü Menıin anbar memur
luğuna, Kenarbil ııümrük memuru S~rü 
Gör~y Kenarbil idare memurluğuna, E. 
reğlı başmemuru Niyazi Güneş Ordu baş· 
memurluğuna, Karabük muayene memuru 
Şaban Karahan gümrük işleri m•ıdürliiü 
mcmurluiuna tayin edilmişlerdir, 

:'/ 
Maluliyet raporlan 

Maliye Vekaleti, maHHiyeti tevsik 
eden ve sıhi heyetlerden alınan rapor
ların damga resminden muaf tutulma· 
sını kararlaştırmıştır. 

Vaktinde mektebe 
kaydohmmıyanlar 

Edime, 28 a.a. - Trakya Umumi 
Milfettiti General Kizım Dirik dün 
Edime borsasına giderek alıcılarla ve 
aatıcı köy1Ulerle temasta bulunmuı • 
tur. Gerek alıcılar ve gerek satıcılar 
normal vaziyete giren alım satım it· 
lerinden, Toprakofis'in milbayaata it
tiriJdnden ve hükUmetin aldığı ted -
birlerden minnet duyduklarını söyle
miflerdir. 
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Maarif Vekaleti her hangi bir se
beple olursa olsun mekteplere kayıt 
ve kabul müdeti içinde müracaatte bu· 
lunmamış çocuklarını, yer bulunduğu 
takdirde vekaletten izin alınmadan 

mekteplere kabul edilmelerini karar .. 
laştırmıştır. 

Yalmur mevsimi baılach 
Dün ıehrimizde hava kapalı ve a

ralıklı yağmurlu geçmif, rüzgar ce
nubugarbiden saniyede en çok be~ 
metre kadar hızla esmiştir. Günün en 
yüksek sıcaklığı 21 dereceye kadar 
yükselmi§tir. 

Yurtta hava, Trakya, Kocaeli ve 
orta Anadoluda çok bulutlu ve yağı§
lı, diler bölgelerde bulutlu geçmiş
tir. 

Rüzgarlar Trakyada şimal, diğer 
bölgelerde cenup istikametinden sa
niyede en çok 7 metre kadar hızla es
mittir. 

Dün sabah saat sekize kadar düıen 
)'ağıtların metremurabbaına bıraktık
ları su miktarı Rizede 37 ve Gireıun
da 1 kilogramdır. En yüksek sıcaklık 
1ar Malatyada 20, Siirtte 23, Kırıehir-

e 25, Urfada 27, Adanada 30, İsken
denı.,da 31 derece olarak teabit cdil
m.~.a. 

Bir yaş meselesi ! 
Dünya su/hunu kurtarmak için 

lngiltere'nin Berlin büyük elçisi 
B. Henderson ile alman devlet rei· 
si arasında geçen konuımaları an
latan ve İngiliz bükülD4tti taralın
dan bastırılan beyaz kitabın Lon
dra'da saatte bin, yani günde yirmi 
dört bin nüsha satıldığını öğreni

yoruz. 
Essen'den gelen bir haberin 

"Mein Kamp/ == mücadelem" eaeri
nin okunması yasak edildiğini bil • 
dirdiği bir sırada A vrupa'da fazla 
satıı rekorunun baıka bir kitap ta
rafından kırılmasına ne buyuru
/ur ? 

Bu beyaz kitapta yer alan yazı
lar arasında bir tanesi oldukça en
teresandır : 

B. Henderson'a alman devlet re
isi demi~ ki : 

- Şimdi e//i ya~ındayım; harbi 
bu yaşımda altmışına geleceğim 
zamandan daha iyi yapabilirim. 

Orta yaşlı kadınlarla ihtiyar er
keklerin büyük bir ehemiyetle üze
rinde durdukları yaş meselesi, de
mek lci, yeni Avrupa harbi ve eski 
Avrupa su/hunun alın y_azısı üze
rinde de te$ir etmiıtir. 

Jl caba, bndisine mibverciler ta
rafından bir elçi gönderilseydi, B. 
Çemberleyn de : 

- Yetmiı beı yaıından .onra bir 
harp kabinesinin başında bulunmak 
istemiyorum, der miydi ?. 

De~etli baf lılılar I 

Başmuharririmiz Falih Rıfkı A
tay, evel/ci günkü bqmakalesinde 
"lstanbul'da sabah lcarınlığındın 
gece yarısına kadar bütün zaman
lar yeni yeni gueteler tarafından 
işgal edilmiştir." diyordu. 

Buhrandan sonra saat başını/ 
dünyaya gelen bu yeni arkadaşla
rımızdan hemen hiç birisinin yüzü
nü görmemiştik. DiJn, bunlardan 
bir tanesinin bir haftalık koleksi
yonu elimize geçti. Yıldırımlı bir 
isim taııdılı halde bu kadar mad
det sonra masamıza gelebilen bu 
yeni arkadqın iri puntolarla ba-
sı/mı§ me}ızul baılık/arzaa ve maa-

ıetleriM göz gezdirdik. Birkaç ör
nek ister misiniz ? 

.. Göbels öldürüldü mü? Alman 
nazırı, Göring'in emriyle öldürül
müş.,, 

.. Amerika devletleri •ilib sata
cak.,, 

... Fransa İle ita/ya anlaşıyor.,, 
.. Sovyet - Macar hududunda ye

ni hadiseler mi cereyan ediyor?,, 
"Bulgaristanla Yugoslavya si

yasetlerini değiştirecekler mi?,, 
"Garp cephesinde çok kanlı bir 

muharebe başladı.,, 
.. Varşova enkaz halinde,, 
Bu manşetlerden sonuncusun

dan başkasına inanmak imkanını 

bulanlar beri gelsin! 

Bir ilan I 

Bir illndan alınmıı bir cOmle: 
"idaremiz için müsabaka ile al
manca ve fransızcadan hakkiyle 
vakıf memur alınacaktır.,, 

işin garabetine bakınız ki bu 
ilin, tam dil bayramı günü gazete
lerde çıkmıştır. 

Ecnebi dillerine vakıf memur 
güzel; fakat ilanları da tiJrkçeye 
hakkiyle vakıf memurlar y_az11a fe
na mı olur?. ~ 

Bir b!!J..lık! 

Ulus'ta bir haber başlığı gördüm 
"Tokat'ta ihtikarla mücadele" 
Aynı ba§lık şöyle olsa daha te

sirli olmaz mıydı? 
"lhtikarla mücadelede to~at!n 

f!Jitli _kelimeler! 

.. Akşam" ın "Dikkatler" sütunu 
muharriri, geçenlerde aynı kelime
yi "beynelmilel", "mil/etlerarası", 
''arsıulusal" ve "enternasyonal" şe
killerinde kullandığımızdan, haklı 
olarak, §ikayet ediyordu. 

Bugünlerde en fazla kulJanılan 
isimlerden birisini de bazılarımız 
"denizaltı", bazılarımız da "tahtel
bahir" diye kullanıp duruyor, bir 
türlü dil birJiği edemiyoruz. 

Geçenlerde Kalka.ya radyoların
dan birisi de türkçe neşriyatında 

bundan "su altı kayığı" diye bah
sediyordu/ 

T. 1. 

Yüksek hakem kurulu toplanıy~r 
İzmir elektrik ve tramvay şirketi i· 

le işçileri arasında çıkan ihtilafı kati 
olarak halletmek üzere iş dairesinde 
müteşekkil yüksek hakem kurulu iki 
defa toplanarak işi tetkik etmişti. Ha· 
her aldığımıza göre yüksek hakem ku· 
rulu öniimüzdeki günlerde üçüncü bit 
defa daha toplanarak ihtilafı bir neti· 
ceye bağlıyacaktır. 

Türkiyede bulunan 

Romen tebaasını dôvet 
Romanya büyük Elçiliğinden : 
Türkiye'dc ikamet eden yahut Tür

kiye'den geçmekte olan ve askeri hiz
metlere tabi olan Romen tabaalarının 
müstacelen bazı emirlerin tebliği için 
Ankara Romanya Büyük Elçiliğine, 
İstanbul Romanya başkonsolosluğuna 
ve İzmir Felemenk konsolosluğuna 
(Romen konsolosluğuna) müracaat et
meleri rica olunur. 

Ankara, 28 Eylül 1939. 
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l...__oış POLiTiKA 

Harp ve bitaraflar 

1 l Garp cephesinde 
Devletler hukukunun harp hak

kındaki telakkisi gariptir: harp 
memnudur. F kat bir defa ilan e· 
dildikten 50nra, hukuki, hatta mq
ru bir vaziyettir. Ve cvel~ biribiri-

1 

ne kar§ı muhı:ı.riplcre, aamyen bita
ı·nf devletler karşısında muharip
lere ve üçüncü olarak da muharip
ler kar§ısındn bitaraf de~lctlere bir 
takını vnzif cler ve mesulıyetler tah
mil etmektedir. Bir zamanlar bu 
kaidelere riayet edilirmiş. Mesela 
bir devlet diğer devlete usulü ve 
kaidesi üzere harp ilan edermiş. 
Sonra hnrp de usulü dairesinde ya
pılırmış. Bir nevi boks maçına ben-

Fon Ribbentrop'un Moskova seyahati Kızılordunun ileri 
hareketi devam ediyor 

etrafında yürütülen mütalealar 

Moskova' da Polonya iılerinden baıka 

BAL TIK ve BALKANLAR 
MESELESİ GÖRÜŞÜLECEK 

Sovyel kllaları 

Macar kılalariyle 

temas ettiler 
Moskova, 28 a.a. - Kızılordu Genel 

Kurmayının tebliği: 

. bo""ylc bir harp artık arkada 
zıyen . 
kalmıştır. Gerçi kaıdclcr devletler 
hukukunun kitaplarında duruyor. 
Fakat hnrp yapm!yn ~arar veren 
devlet geri ve kall nence elde et
mek i~n her şeyi yapmaktan çekin-

Ve yaptığı §eyler yalnız kar-
mez. f "h 

d k i muharip tara ın aklan-
ııaın a . "kA 
nı ihlal ettikçe, kıınse §1 ayet e-
d~z. Harp ilan ct~eden askeri 
harekiıtn başlamış. Dutmanın açık 
şehirlerini boınbnrdımnn etmiş. Ze-

h. ı· az kullanmış. Haber vermck-
ır ı g .1 . l • 

sizin denizaltı gemı ~ny e tıcaret 
·ıcı-ini batırın•§· Tıcaret abluka-

gemı ve bu .... kilde tatbik etmiR 
sını §U y- ,.. 

Bunların hesaplan ancak harpten 

sonra sorulnbilir. 

F kat iw.in içine bitaraflarm hak-
a "' . 1" ları ve saliihiyctlcrı gc ınce; mese-

le dcği~yor. Bitaraf ~e:vletler, res
men mücadelede her ıki tarafın da 
"haklı,, veya her iki tarafın da 
"haksız" 0Jduğ':1nu kabul etmek 
mecburiyetindcdırler. Daha doğru. 
su bu hak veya haksızlık meselesi
ni münakaşa ctıniycrek her iki ta
raf hakkında da aynı . muameleyi 
tatbik etmelidirler, Vazıfeler ve sa
lahiyetler devletl~r .h~kukunda in-

un tasrih edılmıştır. Gerçi A-
ce uz ·ı l k 

Paris, 28 a.a. - Günün en mühim 
~adiaes.i, Paris gazetelerine göre, B. 
. on Rıbbentrop'un Moskova seyaha 

tu.lır. Moskovada nt,redı len tcblig" e .. ~ ,. 
gore, ,u ziyarctiıı l':.edeiı yalnı.t Polon 
yanın müstakbel statüsünü alakadar 
eden meı;elelerin hallidir. Fakat Fran 
sız ~tbuatımn düşüncesine göre, bu 
~esmı sebep görüşmeleri tek başına 

ızaha kafi gelmez. Muhakkak surette 
bal~ık meseleleriyle balkanlar mesele· 
len de görüşülecektir. 

Baltık denizi mesel~si 
Roger Massıp, Petit Parisien ga· 

zetesinde diyor ki: 
. Filhakika Almanya bizzat kendisi

nın menfaatleri bulunuduğu bir deniz 
de çarların ananavi siyasetinin yeni
den b.ışlamasına karşı lakayt kalamaz. 
Fakat her vaziyette, garpte lngiJiz 
Fransız bloku ile karşı karşıya buiun
~U§ olmak keyfiyeti, nasyonal sosya
lızmi gittikçe daha ağır fedakarlıklar 
kabulüne ve Almanyayı tehlikelerle 
dolu bir yola sokmağa mahküm etmek 
tedir. Baltık meselesinde görü~ ihti· 
lailannın derin surette tebarüz ettiği 
kuvetle tahmin ediliyor. 

Çarlık Rusyasının siyaseti 
merika, bu bcynelmı e. aidelerle 
iktifa etıniyerek, kendı kanunlariy
le kendi tebııasınm hareketini daha 
ziyade tahdit etmiştir •. Mesela bita
raflık kanuniyle Amerıka tebası ta.
rafından muhariplere silah ve harp 
mal:zeınesi satılması menedilmiştir. 
~u, devletler hukuk~~ anladığı 
manada bitaraflık degıldır. Devlet-
,_ ..... ı,. .. L-... J..uc.ı!c'i P•"· .......... Vf!:VJtı 

diriliyor 

Bayan Tabouis Oeuvre gazetesinde 
şöyle yazmaktadır: 
İyi haber alan Moskova mahafilleri 

B. Fon Ribbentropun günün birinde 
baltıkta nüfuz mıntakaları tahdidi tek 
lifinde bulunmak niyetini güttüğünü 
öğrenmiştir. Halbuki politik büroda 
.J,ı ... - - · · gPtı•I"•• J.,...,lt•lr•o niifu? mıntı:-lr:a. 

usulh taarruzu', na hazırlık 

Londra, 28 a.a. - Deyli Meyl gaze· 
tesinin diplomasi muhabiri, Moskova 
hadiseleri hakkında mutalealar yürü
terek şöyle demektedir : 

"- Faris, Londra ve Roma'da Fon 
Ribbentropu'n Moskova'da yapmakta 
olduğu müzakerelerin B. Hitler'in 
"'sulh taarruzu,, için hareket noktası 
olacağı ve bu taarruzun her an yapıl· 
ması muhtemel bulunduğu tahmin e· 
dilmektedir. 

27 ey!ul günü tahdit edilen hatta 
doğru ileri hareketlerinde dev<>m ede
rek, Avgustov'un 15 kilometre garbın 
da Gravbovoyu Masovetsk'i Drogiç -
ni, Krasnostav'ı, Zamostienin 10 kilo
metre garbında Zavada istasyonunu 
Krakovts'i, Mosciskayı ve San nehri 
nin nıenbaları mıntakasında Sianki is 
·~asyonunu işg:ıl etmiştir. 
Kızılordunun diğer bir takım kıta

!nrı da, garbi Bie-lorusya ve Ukranya 
arazisini, Polonya ordusu bekayasın
dan temizlemeye devam eylemiştir. 

B. Ribbentrop, Sovyet hükümeti i
le Ballık'ta ve Balkanlarda alman -
rus menafii üzerinde tesir icra edecek 
bir itilaf ve ihtimal askeri bir ittifak 
elde etmek ümidini beslemektedir. 

Pari& ve Londra sulha 
yanasmazlarsa 

B. Fon Ribhentrop. bütün bunları 
elde etti ği takdirde, B. Hitler. Polon
y:ı'nın haritadan silinmiş olduğunu 
kabul etmek ve Almanya lehine müs
temlekerlcrde tadilat icrası vadinde 
bulunmak suretiyle muhat";emata bir 
nihayet vermeleri için İngiltere ve 
Fransa'ya sulh şartları teklifi için 
kendisinde kuvet bulacaktır. İngilte • 
re ile Fransa, kabul etmedikleri tak· 
dirde, Hitler'in Avrupa harbini so -
nuna kadar idame edeceği tahmin o
lunmaktadır. 

Führer'in böyle bir harpte sivil aha 
liye karşı amansız davranacağı söy -
lenmektedir.,. 
ltalyan gazetelerinde JCJ§lnnlık 

Roma, 28 a.a. - (Havas) - İtalyan 
gazetelerinin Moskova müzakereleri 
naKıtınaakı mutaltdlaı ı, ~311..ıulakta.n 
nişane vermektedir. 

Sovyet - Macar kıtaları temaşa 
girdiler 

Londra, 28 a.a. - Roma radyosu ta
rafından verilen bir habere göre, Po· 
lonyada ilerliyen sovyet kı taları, Kar· 
patlaraltı Rütenyası hududund:ı ma -
car muhafız kıtalariyle tema:.. cunış · 
1erdir. 

*** Paris, 28 a.a. - Havas A;anst"' ın -!un· 
kaczlicki hususi muh::ıbiri, sovyet kıtaları 
evelki gece Polonya • Macaristan budu • 
duna yaktn bir mahalde kilin olan Lavocne· 
de macar askeri memurları ile resmi temas 
tesis etmişlerdir. 

İlk temas. şiddetle yağan bir kar altınıla 
ve otomobil fenerlerinin ışığı sayesınde 
Albay Kutzuk'un kumandasındaki sovyet 
miımcssilleriyle Albay Kunery'nin kuman· 
dası altındaki bir çok macar zabitleri nra· 
sındn vukua gelmiştir. 

Sovyet zabiti, Kızılordu namına kendisi
ni takdim etmiş ve macar :ı:abitlcrine hu -
dudun Polonyadaki kısmına vaziyet et . 
mekte olduğunu bildirmiştir. Mücamelek3.· 
rane bir hava içinde bir toplantı yapılmış. 
tır. 

Her ilci tarnftan tebrik hitabeleri irad 
edilmiştir. 

Sovyctlcr, "Yeni macar komşuları ile iyi 
mlinasebctler idame etmek arzusunda., ol -
duklarını beyan etmişlerdir . 

Ru Hhnh, iki taraf hudut hattında müş -
terek: bir lstlksaf yapmı$lardır. 

Gazeteler, mutalea serdinden içti -
nap ediyorlar. 500.000 kişilik bir 

. 
çın 

ordusu kuşatılmış 

Fransız topçusunun büyük faaliyeti karşısında 

Alman kıtaları maden 
bölgesini boşaltıyor 
İngiliı - fransu tayyareleri ieıit U(Uilan yaptılar 

ıLükemburg. 28 a.a. - Dün saat 16 dan sonra Masekke'in öbür tarafında 
Besch ve Borgm arasındaki mıntakalarda siddetli bir toocu bombardımanı 
yapılmıştır. 

*** 
Bern, 28 a.a. - İkinci defa olarak 24 saatten az bir zaman zarfında Bale 

mıntakasının İsviçreli sekenesi, Alman hududunda biıyük bir hava faali • 

yeti görmüşlerdir. 

Düşmanın atıcı tayyareleri 1 
dü§iirüldü Çinliler mühim bir 

Paris, 28 a.a. - 28 eylCıl sabah tarih 
li fransız tebliği: zafer kazandılar 

Gece heyeti umumiyesi itibariyle 
sakin geçmiştir. Sarrebrück'ün garbin Çunking, 28 a.a. - Central News'in 
de bir düşman hücumu akim kalmış - bir telgrafına göre, çin kıtaatı orta 
tır. Ticaret gemilerine har .. gemileri- Çindeki Kiangsi cephesinde mühim 
nin terfiki ve denizde ve i.-ıada dev· bir zafer kazanmışlardır. 
riye servisleri tesisi sayesinde, dün ti- Bu kıtaat Japonların son günlerde
cari seyrisefain muntazam bir surette ki taarruzu üzerine terkettikleri bü • 
işlemeğe başlamıştır.· Dün öğleden tün mevzileri geri almışlardır. Japon
sonra, birlikte hareket eden Fransız lar ağır zayiata uğramışlardır. Halen 
ve İngilizler, düşmanın müteaddit av- japonlar bilhassa Lofang, Yeçeng 
cı tayyaresini düsiirmUşlerdir. Gece Veçanfu belgelerinde gece gündüz 
keşif hava kuvet iz faaliyette bu- devam eden bir muharebeden sonra 
lunmuştur. ricat etmektedirler . 

Akşam tebliği Hunanın şimal cephesinde, Çinli• 

Paris, 28 a.a. - 28 Eylül akşam teb ler hatlarını olduğu gibi mu~afa~a ~ 
liği: diyorlar ve Çanghau'nun şımalınde 

Mozelin hemen şarkındaki bölgede şiddetli muharebeler~en ;o?ra Japon· 
kıtaatımızın mevzii taarruzu müsait j la~dan ~ir çok mevzıler ıstırdat eyle· 

bir surette cereyan etmiş ve bir mik • mışlerdır. 
tar esir alınmıştır. 

HalJa harekatı itli bir saf haya 
girdi 

Paris, 28 a.a. - Fransız cephesin· 
de kara harekatı canlı değilse de ha· 
va harekatı faal bir safhaya girmiştir. 

Müttefik tayyarelerin harekatı 
gitgide genişlemekte ve sıkı bir irti
bat halinde yürüyen iki büyük müt
tefikin kudreti garp cephesinde tek 
ba ına bulunan ve Polonya harbinde 
bir,çO)c__taYJ"'"rc lcayhedcn ve diğer bir 

kısmı da tamir görmek vaziyetinde 
bulunan alman hava kuvetlerini bütün 
ağırlığı ile tazyik etmeğe başlamıştır. 

Keıil uçuıları 

Yeni bitarafhk 

kanun.u projesi 
Vaşington, 28 a.a. - Senato harici

ye komisyonu Pitmann projesini ha
raretle müzakere ettikten sonra 7 reye 
karşı karşı 16 reyle tasvip etmiştir. 
Projenin senatoda müzakeresine pa • 
zartesi günü başlanacaktır. 

Portekiz Almonyo'ya 

hasma na davranıyor 

tirketlerin rnuhanplere aılah ve 
harp malzemesi sa~asmı_ menet
mez. Amerika kendı ~ususı kanun
lariyle bu ınemnuiyetı koymuş ve 
~imdi de kaldırınıya çalışmaktadır. 
Koyması dn kaldırm:ıaı da kendi 
bileceği bir iştir. Ve kımse bu hare. 
keti ınünakaıa ed~z. 

ları taksiminden bahsedilmesini kat
iyen istememekte ve Rusların Riga 
körfezıne hakim Tallin limanı, Ossel, 
Dagoe ve Moon adaları gibi birinci sı 
nıf deniz üslerini hiç kimse ile pay -
!aşmamaları icabettiği fikrinde bulun 
maktadır. 

Gazeteler, şimdiki vakayi hakkın -
da tarafgirane veya şahsi bir mütalea 
mahiyetinde telakki edilecek her tür-
lü tahminlerde bulunmaktan da çekin Tokyo, 28 .a.a. - Domei ajansı bil-
mektedirler. 1 diriyor : 

Binaenaleyh müttefikler bu müsa
it vaziyetten istifade etmeğe koyul
muşlardır. Müttefik avcı tayyareleri 
Sigfirit hattına düşman avcılarına 

karşı müttehit muharebelere girişmiş
tir. Dün müteaddit düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. Fakat en mühim vazi
feyi keşif tayyareleri yapmıştır. Fran 
sız keşifçileri cenubi Almanya üze· 
rinde usuşlar yaparak şark istikame
tinde kabil olduğu kadar ileri gitmiş
ler ve yol, şimendifer münakalfıtını 
tetkik eylemişlerdir. Bu suretle ra
sıtlar, alman münakal3.tı hakkında 
fransız kumandanlığına esaslı bir fi. 
kir edinmek imkanını temin eylemiş
lerdir. 

Londra, 28 a.a. - Portekiz tarafın
dan muhasamatın başladığından beri 
lngiltereye karşı takınılan müzaharet 
kar bitaraflık vaziyeti Alman - Sov
yet anlaşmasını müteakip Almanyaya 
karşı hasmane bir mahiyet almağa baş 
lamıştır. Salazar hükumeti denizde 
müttefiklere yardımı istihdaf eden 
bahri tedbirler almıştır. 

Fakat bitaraflann muhariplere 
ve muhariplerin de bitaraflara kar
şı vazife ve aalnhiyetler~~i .. tayin e
den devletler hukuku hukumleri de 
yeni harp ıartl~~ altında, tıp~ı mu. 
har.iplerin biribın~e karşı v~z~~e ve 
salahiyetlerini ta~ın e~en hukuınler 
gibi ekseriya tatbık edılmemektedir. 
Mesela bitaraflann muhariplerlc 
ticaret yapmaları ınesele~i. Devlet
ler hukukuna göre, bu tıcaret aer
bcattir. fakat ınuharİP devletler de 

Jurnal ga.zteainde Saint Brice di
yor ki: 

Bugün ortaya çıkan vaziyet ışu • 
dur: Sovyetler Birliği çarlık impara
torluğunun eski siyasetini mümkün ol 
duğu kadar geniş mikyasta yeniden e
le almak için Almanyanın içinde bu
lunduğu sıkıntılı vaziyetten istifade 
etmek istiyor. 

Bununla beraber İtalyan gazetele • Japon amirali Kanazava yaptığı be· 
ri, ilk sayfalarında ecnebi payıtahlar- natta, mareşal Şankayşekin kumandası 
dan gelen ve Moskova görüşmelerinin altındaki merkez çin ordusunun 500 
vaziyetin manzarasını pek ziyade de- bin kişisi Çagça'nın şimalindeki dağ
ğişebileceğini bildiren haberleri neş - hk mıntakada japon kuvetleri tarafın 
rctmektedirler. dan ihata olunmuştur. Dağlar japon 

Gazeteler, Fransız komünist fırka - harekatını' fevkallide işkal eylemek· 
sının feshine büyük bir ehemiyet at- tedir. Japonlar çin ordusunun ricat 

Ribbentrop niçin gitti? 
fetmektedirler. hattını kesmeğe çalışmaktadır. 

b . "birine "karnk" saydıkları eşya-
ın :r-- ·1· l M nın gitmesini mcnedebı ı~ er. uha-

rip devletler için böyle bır hak tanı
nınca ticareti tahdit eden bir takım 
hareketleri de haklı olarak kabul 

etmek lnzımgeliyor: 
1 _ Muharip devletler, kaçak 

sayılacak olan eşyanın m.ahiyc,t~i 
tayin edebilirler. Ve 1.n~ıltere nın 
yaptığı gibi kaçak listesını çok ge
niş tutarak, her türlü C§Y~nın .~1-

Stokholm, 28 a.a. - Havas: Berlin· 
d.en alınan haberlere göre, Berlin mah 
fılleri B. Molotofun Berline iadeyi zi· 
yaret etmemesini ve B. Fon Ribben -
tropun yeniden Moskovaya gitmek 
mecburiyetinde kalmasını sürprizle 
karşılamışlardır. Sovyetlerin Baltık 
denizi üzerindeki emellerinin Alman
Y~da endişeler uyandırdığı tasrih e • 
dılmektedir. 

, gı"nnc&ine ınanı olabılır-
manya y 
ler. 

2 _ Kaçcık eşya ~çi~ vap~rl.~?n 
teftişi ve muayenesı lazımg~·~ıgın· 
den her bitaraf ticaret gemısı, mu
harip devlet limanına . çe~!lerek 
günlerce orada tevkif edılebıh~ ... 

Bitaraf devletlerin ticaretlen ıçın 
yukarı kaydettiğimiz iki nevi zor
luk İngiltere tnrafından çıka~ıl?'ı§· 
tır. Ve geçen harpte olduğu gılaı bu 
harple de bu iki mesele bitara~la~
ln İngiltere arasında ehe-::ıiyeth ~ır 
ihtilaf mevzuu teşkil etmektedır. 
Fakat Almanya'nın çıkardığı zor· 
luk dah büyüktür: 

1 - Bir defo Almanya, kendisiy· 
le devletler hukukunun çerçevesi 
içinde ticaret yapmalarını temin i· 
çin bitaraf devletleri sıkıştırmakta· 
dır. lnciltere'nin geniş kaçak liste· 
sini kabul etmeyiniz diyor. Halbu· 
ki bu devletlerin, lngiltere'yi dar 
bir liste tanzimine imale etmek için 
d :erindc bir vasıta yoktur. Bitaraf 
devletler vnsıtasiyle İngiltere gibi 
muazzam bir devleti tazyik etmeğe 
teşebbüs etmek de hiç bir netice ve
r emez. 

2 - ikincisi, Almanya, ticaret 

Paris, 28 a.a. - Le Temps gaztesi, 
Türkiye hariciye vekili B. Saraçoğlu
nun bulunmkta olduğu Moskova'ya 
~]manya hariciye nazırının yeni bir 
zıyarette bulunmasına tahsis etmiş ol
d ~ ugu başmakalesinde Almanlarla Sov· 
yetler arasındaki yeni müzakerelerin 
b~ynelmilel vaziyette beklenilmiyen 
hı~ darbe ile neticelenebileceğine ehe
mıyetle işaret etmektedir. 

raflar kendilerini nasıl müdafaa e
debi~~rl.~r? Bunun bir çaresi, bitara· 
fın soz.unu.. · b"l k • • k 1" geçıre ı me ıçın uvet ı 

olması lazımdır. Amerika, 1914 
harbin.de AJmanya'ya sözünü geçi
remedıği İçin harp ilanına kadar i • 
len gitmi~tir. Fakat tabiidir ki A-

"k , merı a nm hususi bir vaziyeti var· 

cemilerinin araştırmasını devletler 
h ukukunun kaidelerine göre yapa· 
ı adıf;ındıın bunları haber vermek· 
sizin batırmaktadır. 

dır •• He.~ bitaraf devlet harbe gir
meğı goze alamaz. Diğer taraftan 
lsveç, son günler zarfında Alman· 
ya'nın .. tecavüzlerine karşı kendini, 
bazı luzumlu maddeleri bu devlete 
satmamak tehdidi ile müdafaa et· 
meğe teşebbüs etmiştir. Fakat bunu 
bile yapamıyacak vaziyette olan bi
taraf devletler vardır. Bunlar için 
de iki muharip taraftan gelen taz • 
yik karşısında vaziyeti idare et
mekten batka yapacak bir şey yok
tur. Fakat görülüyor ki Almanya, 
ablukadan bunalır da çıkmazdan 
kurtulmak için harp sahasını geniş· 
letmek isterse, bahane olarak bu 
bitaraflık haklarını ileri sürecektir. Her iki muharip tarafından da 

yapılan bu tecavüzlere kartı bita· ,>,~ ·~. ESMER 

Alman denizaltılarının 
faaliyetleri devam ediyor 

Bir İsveç vapurunun kurtardığı 1 1 İngiliz 
bahriyelisini Almanlar zorla esir aldılar 

Londra, 28 a.a. - Stokholm'dcn bildi
rildiğine gbre bir tahtelbahirin taarruzu 
Uzerine, gemileri batmakta olduğu sıra· 
da bir İsveç vapuru tarafından kurtarılıp 
nlııumş olan 11 İngiliz bahriyelisi bir al
man tahtelbahiri tarafından esir edilmiş
lerdir. İsveç vapurunun kuman.danı pro· 
tcsto etmişse de itaat etmek mecburiye
tinde kalmıştır. Çünkü o sırada kara su
ları haricinde bulunuyordu. 

T evhil hadisesi infialle 
karıılandı 

Amıterdam, 28, a.a. - Telegraph gaze· 
tesi Kopenhag'dan istihbar ediyor: 

"Alman tahtelbahirlerinin Danimarka 
ve 1svCÇ sahillerindeki faaliyetleri, Danı· 
marka ve İsveç hi.ıkümetlerini düşündür
mektedir. 

Kronprinzcssin Margaretta adındaki ls· 
veç gemisinin bır alman tabtelbahiri tara· 
fından nraştırılması ve torpillenmiş olan 
gemilerinin batmış olmasından sonra kur· 
tarmış plduğu 11 İngiliz bahriyelisini tes· 
lime icbar etmesi siyasi mahafilde bir in· 
fial hissi tevlit etmiştir. Bu mahafilde 
almanlann harp usulleri §iddetle tenkit e· 
dilmektcdir ... 

Bir Belçika gemisinin hamiilesi 
müsadere edildi 

Brüksel. 28 a.a. - Albertville'den gel · 
ınokte olıın Kongo'nun posta gemisi. iki 
ıôin teahhıirlc bu sabah saat dokuzda An· 
vers'e gelmiştir. Hamulesi, ingiliz askeri 
otoriteleri tarafından kontrol edilmiıtir. 
Gemide bir takım yolcular bulunuyordu. 
Takriben dört bin ton kalay, bakır, seker. 
pamuk, knhve ve saireden mürekkep olan 
hamulesi inciliz memurları tarafından 
musaderc edilmiştir. 

Bir Portekiz vapurunda 
arcqtırma 

Lizbon, 28 a.a. - Lobrador adındaki 

Portekiz oaltkçı gemisi, Portekiz sahille· 
ri açıklarında bir alman tahtelbabiri ta· 
rafından araştırılmıştır. Gemi yoluna de
vamına müsaade edilmeden evel iyice a
raştınlmıııtır. 

Bir Kanada vapurundan haber 
Yok 

Tokyo, 28 a.a. - İki gündenberi Yoko· 
hama'ya gelmesi beklenilen Kanada"mn 
"Empresa of Russia" vapurundan hiç bir 
haber yoktur. Bu vapur Vancouver'den 16 
eylülde hareket etmişti. 

Öyle zannediliyor ki, vapur kendisine 
verilen işaretlere vaziyetini bildirmemek 
için cevap vermemektedir. Tehirine gelin 
ce, vapur zikzaklı bir rota takip etti{:i an
laşılıyor. 

Batırılan ingiliz vapuru 
Londra, 28 a.a. - İstihbarat nezare

tinin bildirdiğine göre, "Royal Scep • 
tre" İngiliz vapurunun mürettebatın -
dan 32 kişi kurtarılmıştır. 

Geminin kaptanı ile dört bahriyeli, 
gemiyi terkederlerken atılan gülleler 
sebebiyle ölmüştür. 

Bir lsveç vapuru batırıldı 
Oslo, 28 a.a. - "Nyland" İsveç va

purunun tayfası, vapurun bir alman 
denizaltısı tarafından batırıldığını 
bildirmişlerdir. 

Alman esirleri temerküz 
kampında 

Londra, 28 a.a. - Ele geçirilen al· 
man denizaltılarına mensup ilk esir
ler bugün şimal sınai mıntakalarında· 
ki temerküz kampına gelmişlerdir. 
Bunlar vasati 23 yaşında gençlerdir. 

Almanlar maden mıntakasmı 
bo§altıyorlcır 

Londra, 28 a.a. - "Yorkshire Post'' 
gazetesinin muharriri fransız kıtaatı
nın garp cephesinde elde ettiği terak
kileri tetkik ederek diyor ki: 

Dün fransızlar yeni bir hamle daha 
yapmışlardır. Topçu bataryaları öyle 
mükemmel bir vaziyete gelmiştir ki, 
zengin maden mıntakasının almanlar
ca tahliyesi emrolunmuştur. 

Fransız bombardımanları neticesin· 
de, Sigfrit hattı önünde bir çıkıntı 
yapan saha artık Saııbrük'ü himaye e
demez olmuştur. Fransız tazyiki bel
ki de almanları esas hatlarına çekil
meğe mecbur edecektir. 

Alman tahfidatı 

Bern, 28 a.a. - "Nasyonal Zay -
tung., gaztesi Baden'in cenup mınta
kasında ve bilhassa Wiesenthal'de 
mühim alman tahşidatı yapıldığını 

bildirmektedir. 
Dün yolcular askeri nakliyat dola· 

yısiyle Almanya'dan Bal'e bir çok sa
at teehhiirle gelmi§lerdir. 

Bir Fransız tavzihi 

Paris, 28 a.a. - Alman propaganda· 
sı sistematik bir şekilde hakikati tağ
yir etmektedir. Ezcümle 24 eylül ta • 
rihli alman tebliğinde sekiz fransız 
tayyaresinin düşürüldüğü bildirilmek 
te ise de hakikatte yalnız iki tayyare 
düşmüş ve bunlardan birisinin pilotu 
paraşütle fransız toprağına inmiye 
muvaffak olmuştur. Tayyarecilerimiz 
bütiin hava muharebelerinde alman 
tayyarecilerine faik olduklarını gös
termişlerdir. 

Hitler Vilhelmshaven'e gitti 

Berlin, 28 a.a. - D. N. B. ajansı, 
Hitler'in bugün amiral Raeder ile bir· 
likte ansızın Wilhelshavene gittiğini 
bildirmektedir. 

HABERLi R 

x Belgrad - Yugoslavya ticaret nazı
n dün akş:ım Almanyanı_n Belgrad elçisi 
ni kabul etmiştır. Sanıldıgına gore, bu go. 
rüşme esasında, ~ Yugoslavya . ~ko.nomik 
göruşmeleri b!ıhıs mevzuu edilmıştır. 

x Bc/grat - İyi haber alan yugoslav 
mahfilleri Almanyanın Yugoslavyaya bır 
Ultimatum t~vdi ettigine dair yabancı ga. 
zeteler tarafından verilen haberleri kati 
surette yalanlamaktadır. 

x Londra, - Avam kamarası, yeni va
ridat birn şarap şeker ve likor rusumunu 
ittifakla kabul etmiştir. 

Blitçe hakkında bugi.ın umumi bir müza-
kere yapılacaktır. 

Amele fırkası ile liberal fırkası Sir 
]on Simon:un ~tçesinin esas hatlarını 
tnsvib etmışlerdır. 

x Londra, - Times gaztesi, Tokyo'dan 
istihbar ediyor : 

1nglli2'lerle Japon."lar rasındaki mUza. 
kerelerin yeniden başlamasına japoıı maha. 
filinde rnümklin nazariyle bakılmakta~ıı. 

x Londra, - Hollanda'lı bir ticaret he
yetinin harbin patlaması üzerine ticari 
muamelelerde zuhur etmiş olnn müşkilfi.t 
hakkında muıakerclerde bulunmak U:ı:e e 
Londra'yn gelmesine intizar edilmekted·r. 

x !Andra, Ottawa'dan bildiridiğine go· 
re Kanad3 ile yeni Zclanda arasındakı tı
carct itillih, 1940 senesi eyHUunun otuzu
ruı kıd:ır temdit edilmiştir. 

x Londra, - Daily telegrapb gazetesi 
halya'nın yeni Londra sefirinin onümi.ız~ 
deki hafta ortasına doğru Londra'ya gel
mesi beklenilmektedir. 

Riga - Hiıkümct bllgÜn neşrettiği bir 
kanun ile. Reisicumhurun riyaseti altıoo:ı 
bi~ :'Devlet Müdafaa Meclisi" teşkil et
mıştır. 

~ So.fya - Bulgar hükümeti. sovyet
lerın munhal bulunan Sofya elçiliğine ha
ric.~y~ ~omiserlif i, şarki avrupa şube:;i 
.m~durü Lavrentıef'in tayini hakkındaki 
ıstımzaca muvafakat cevabı vcrmilitir. 

• X Tokyo - Japonyanın Bem orta elçı 
sı Aınau Roma büyük elçiliğine tayin e· 
dilmiştir. 

x Briıkscl - 1 teşrinievelden itibaren 
yeniden \n:ı:ı ihtiıı:atler silah altma çag
nlmışttr. Bunlar, bazı muhabere ve nak:ı 
krtalan kadrolarını ~amak için çag. 
rılmakta r. 



ENSTiTÜLER 

Asistan alınacak 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hi.-
kiınliğinden : Mefruşat münakasası 

Niksann taş mektep mahallesinde~ nu 
maralı hanede mukim Şakir oğlu Hasan 
oğlu Hasan Basri Alp: ' 

İstanbul Belediyesinden : 

Ankara maliye vekli.lcti 1 numaralı ka
'Ankara Yüksek Ziraat Enstitü- zan~ temyiz komisyonu memurlarından 

sü Rektörlüğünden : Necip Ulvi Apay'a: 

Taksim Belediye gazinosunun mef
ruşatı işi kapalı zarf eksiltmesine ko
nulmuştur. İhale 4/10/939 çarşamba 

Veteriner fakültesi Cerrahi, Patalo
'ji ve farmakoloji enstitülerine 35 şer 
lira asli maaşla ikinci sınıf birer asis· 
tan alınacaktır. Bu mevkiler için is -
teklilerin aşağıdaki şartları haiz ol -
malan lazımdır. 

1 - Enstitüden iyi derece ile diplo
ma almış bulunmak. 

2 - Bir ecnebi dile vakıf bulunmak. 
1 3 - Mecburi askeri hizmetini ifa 
etmiş olmak. 

4 - Sivil Veteriner hizmetlerinde 
en aşağı bir sene çalışmış olmak. 

Bu şeraiti haiz olan istekliler, talip 
oldukları ilmi şubelerle bir ecnebi dil
den imtihana tabi tutulurlar. 

İmtihan günleri aşağıdaki veçhile • 
dir : 

Cerrahi: 16 ve 17 - 10 • -939 pazarte
si ve salı. 

Pataloji: 18 ve 19. 10. 1939 çarşam
ba ve perşembe. 

Farmakoloji: 20 • 21. 10. 1939 cuma 
ve cumartesi. 

Talipler bir dilekçe ile Yüksek Zi
raat enstitüsü rektörlüğüne müracaat 
edebilirler. (4854) 14819 

ANKARA BELEDiYESi 

Satıhk yer \ 

~ara Belediyesinden t 

1 - Yenişehirde Selanik caddesin
de 1088 adanın 26 parselinde beledi -
yeye ait 70 metre murabbaı yol fazla
siyle (19,75) metre murabbaı ada faz. 
lası ki ceman (89,75) metre murabbaı 
yer satılmak üzere on beş gün müd
detle açık arttırmıya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (448,75) 1i -
radır. 

3 - Muvakkat teminat (33,67) li· 
radır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
iıtiyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 6. 10. 939 cuma 
günü saat on buçukta belediye encÜ· 
menine müracaatları. (4704) 14660 

Otobüs bekleme yerleri 
yapbrtl acak 

~nkara Belediyesinden f 

1 - Ulus meydanı ve Keçiören 
Tepebaşı mevkilerine yaptırılacak o
lan iki adet otobüs bekleme mahalli 
on be§ gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli (3942,30) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (295,67) li· 
radır. 

4 - Şartname ve keşif ve krokisini 
görmek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 6.10.939 
cuma günü saat (10,30) da belediye 
encümenine müracaatları. (4705) 

14661 

Kirahk depo 
J\nkara Belediyesinden : 

Ziraat Vck5.leti namma avukat Güzide 
Alpar tarafından aleyhinize açılan 275 li
ra alacak davasının yapılmakta otn duruş
masında adresinizin meçhuliyctine binaen 
t.~bligat .ya~ılamadığı anlaşılmış ve usu
lu~ 141 ıncı maddesi mucibince, 20 gün 
müddetle gazete ile ilanen tebliğat ya
pılmasına mahkemece karar verilmiş ve 
duruşma da 6-11-939 pazartesi saat 9 5 a 
talik edilmiştir. Mezk\ır duruşma ~ 
mahken:cde ~izzat hazır bulunmadığımı: 
veya bır vekıl göndermediğiniz takdirde 
her ikinizin de gıyabında mahkemeye ba
kılacağı tebliğ makamına kaim olmak ü-

günü saat ıs de İstanbul belediyesi Satlhk : 
daimi encümeninde yapılacaktır. Mu· ----
harnmen bedeli 26473 lira 92 kuruş ve 
ilk teminatı 1985 lira 55 kuruştur. Şart 
name 133 kuruş mukabilinde İstanbul 
İmar Müdürlüğilnden alınabilir. Talip 
lerin ihaleden 8 gün evel İmar Müdür 

Satılık - İçcebecide, mülkiyenin üs 
tünde köylüler sokağında 3 katlı, 100 
lira iratlı Raşidin kargır apartmanı 

içindeki sahibine müracaat 3311 

lüğilnden alacakları fenni ehliyet ve Satılık apartman - Yenişehir bul-
939 yılına ait ticaret odası vesikaları varı üzerinde yedi daireli konforlu 
ve ilk teminat makbuz veya mektup- 480 lira iradlı okaziyon tel 2406 bay-
ları ile 2490 numaralı kanuna göre ram caddesi No. 1. 3531 

zere ilan olunur. 3630 

Ankara lkinci Asliye Hukuk 
Mahkemesinden : 

Ankaranm Bağlum nahiyesinin Lazıi 
köyünde eski bağ bekçisi Cemil'e : 

Karınız Lazgi köyünde Emine tarafın
dan aleyhinize açılan gaiplik davasının 
duruşması 20.9.939 çarşamba günü saat 9 
da ic:ra kıhnacağırı.dan bahisle ilanen da
vetiye tebliğ edilmiş ve tayin kılman gün
de gelmediğiniz gibi musaddak bir vekil 
de göndcrmediginizden davacının talebile 
hakkınızda mahkemece gıyap kararı itti· 
haz ve duruşmanın ZG-10-939 cuma günü 
saat 9-30 talikına karar vermiştir. 

Mezkür gün ve saatte Ankara İkinc:i 
Asliye Hukuk mahkemesine gelmeniz ve 
yahut musaddak bir vekil göndermeniz 
aksi takdirde gıyabınıeda mahkemeye de
vam olunacağı H.U.M.K. 401 ci maddesi 
mucibince gıyap karan makamın;ı kaim 
olmak üzere usulin 142 ci maddesine tc-
fikan ilin olunur. (4954) 14882 

ViLAYETLER 

Çocuk bah(eleri yaplırllacak 
İstanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 29,893 lira 90 kuruş 

hazırlayacakları kapalı zrflarını ihale 
günü saat 14 e kadar İstanbul belediye
si daimi encümenine vermeleri. 

(7375/4683) 14630 

Muhtelif inşaat 
İstanbul Belediyeainden : 

Eminönü meydanında imar planı 
mucibince yaptırılacak asfalt, granit, 
parke ve bitum, beton ve sair yollar 
inşaatı kapalı zarf eksiltmesine konul 
muştur. İhale 5-10-939 çarşamba günü 
saat 15 te İstanbul belediyesi daimi 
encümeninde yapılacaktır. Muham -
men bedel 97939 lira 20 kuru§ ve ilk 
teminat 6146 lira 96 kuruştur. Şart
name A.490 kuruş mukabilinde fen iş
leri müdürlüğünde alınabilir. Talip· 
lerin ihaleden 8 gün evel şartname 

veçhile alacakları fenni ehliyet vesi
kaları ve ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile 2490 numaralı kanuna 
göre hazırlıyacakları kapalı zarfları
nı ihale günü saat 14 de kadar İstan
bul belediyesi daimi encümenine ver-
meleri. (7403/ 4687) 14656 

Hükumet konağı inıaafl 
olan Vali konağı caddesi ve Şişhane Mardin Vilayeti Midyat Kazası 
mevkilerindeki çocuk bahçeleri inaat Malmüdürlüğünden : 
ve tesisatı kapalı zarf eksiltmesine 
konulmuştur. İlk teminat 2242 lira S A - Eksiltmeye konulan iş: Mar -
kuruştur. İhale 2.10.939 pazartesi gü- din vilayeti Midyat kazası hükümet 
nü saat 15 de İstanbul ebelediyesi da- konağı ikmali inşaatı olup muhammen 
imi encümeninde yapılacaktır. Şart - bedeli keşfi mucibince 37500 liradır. 
name 150 kuruş mukabilinde İstanbul B - Bu inşaatın proje keşifname 
belediyesi fen işleri müdürlüğünden şartname mukavelenamesi inşaat fen
ahnabilir. Taliplerin 39 yılına ait ti· ni şartnamesi k~şif fiyatı cetvelleri ve 
caret odası ve ihaleden 8 gün evel fen müteamkatı l .rdin nafıa müdürlü -
i§leri müdürlüğünden alacakları fen- günde ve Midyat malmüdürlüğünde 
ni ehliyet vesikaları ve ilk teminat ve- görülebilir. 

Satılık arsa - İstaayoıı arkasında 
istimlak haricinde imarca parsellen
miş inşaata hazır metresi iki liradır 
Tel 2406 bayram caddesi No. 1. 3532 

Satılık apartman - Cebecide yedi 
daire iki dükkanlı 350 lira karlı be
delinin % kırkı borç tel 2406 bayram 
caddesi No. 1 3533 

Satılık apartman - Şehrin merke
zinde en i§lek yerde beş kat dört dai
reli bedelinin % kırkı borç 220 lira 
iratlı tel 2406 bayram caddei>i No. 1 

3534 

Satılık - Ehven fiatla satılık şık 
bir çocuk arabası telefon "3411" de 
Hüsnü İnal'a müracaat edilmesi. 

3536 

Satılık iratlı apartman - Atatürk 
bulvarında ayda (1200) lira icar geti
rir bir apartman satılıktır. 

Sanayi cad. No. 82 Tel: 1953 3554 

Satılık bina - Havuzbaşında Mali
ye şubesi binası {800) metre arsasiy
le satılıktır. Yüzde kırkı peşin üst ta· 
rafı taksitle ödenecektir. Sanayi cad. 
No. 82 Tl. 1953 3555 

Satılık apartman - Maltepede as -
falt yol üzerinde gayet havadar bir a
partman satılıktır. Sanayi Cad. No. 
82 Tel: 1953 3613 

Satılık - Ucuz arsalar istasyon ar
kasında asfalt üzerinde Sanayi cadde-
si No. 82 Tel: 1953 3614 

Satılık apartmanlar • Atatürk bulva 
rı üzerinde irat getirir muhtelif apart
manlar satılıktır. Sanayi Cad. No. 82 
Tel: 1953 3615 

Satılık - 38 model 13,S beygir ku
vetinde sepetli Harley Davitson mar; 

kalı motosiklet acele satılıktır. Müra-
caat 3480 den 25 Tarık 3625 

ya mektupları ile 2490 N. lu kanuna C - Bu inşaat 18. 9. 939 tarihinden 
göre hazırlıyacakları kapalı zarfları- itibaren on beş gün müddetle kapalı 
nı Jhale gUnU-saat 14 e ka ar 1stanlfül fkslltmeye on ~bıup ınaı~ı 4. 
belediyesi daimi encümenine verme - 10. 939 çarşamba günü saat on beşte ---------------
leri. (7161/4468) 14516 Mardin vilayeti Midyat malmüdürlü- Kirahk : 

ğünde yapılacaktır. 

$ose İDJISI Ye sınai imalat D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle-
dir. 

Zonguldak Nafıa Müdürlüğün
den: 

Mukaddema kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılıp da talip çıkmıyan 
ZONGULDAK - KİLİMLİ yolunda 
yapılacak 70347 lira 61 kuruş keşif 
bedelli yeni şose ve sınai imalat in· 
şaatı işi 2 Teşrinievel 1939 pazartesi 
saat 11 de ihale edilmek üzere kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

E - Muvakkat teminat miktarı 
2812 lira 50 kuruştur. 

F - İsteklilerden 939 yılı ticaret 
odası vesikası nafıa müdürlüğünden 
bu iş için ehliyet vesikası almaları la-
zımdır. (4726) 14671 

Şosa inşaatı 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğün
den: 

1 - Gaziantep - Nizip yolunun 
18+800 - 45+458 inci kilometreleri a
rasında yeniden yapılacak (70641) li
ra (9) kuruş bedeli keşifli temelli şo
se inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Kiralık Daireler - Eraoy apart
manlarında Yeniıehir otobüs garajı 
karşısı Bankalar caddesi No. 25 Nu
rettin Baki Ersoy müracaat Telefon: 
3654, 3710 . •3405 

Kiralık kahve ocağı - Ulus mey -
danında Koçak hanının kahve ocağı 
kiralıktır. İsteklilerin kapıcıya müra-
caatları. 3435 

Kiralık - Konforlu 4 geniş oda hol 
ofis banyo su elektrik havagazı Mal
tepe Uludağ sokak sayı 7 1 ci kat Mal
tepe bakkalı Abdullaha müracaat. 

3437 

Kiralık - Bahçe içinde müstakil 
ev. lki oda bir hol, eu dahil 37 lira. 
Yenişehir son durak Adakale cadde-
si 18/1 Telefon 3753 3438 

Kiralık - Yenifebir, Mimar Kemal 
Mekıebi oivarında, Okula 90kağı No. 
18 de lronforla ($) oda bir bol. Tel: 
6721 3528 

Kiralık daire - Yenişehir Bakan. 
lıklar karşısı Konur solrak No. 9 orta 
kat müstakil 5 oda 1 salon konforlu 65 
lira. Telefon 1265 3529 

Kiralık - Kazım Özalp Cad. de 
bahçe içinde kalorifer ve mobilyalı 
sabık İspanya sefaret binası kiralık -
tır. İ:ımir Cd. si 24/2 ye müracaat. 

3530 

Kiralık - 2 daire ehven fiat, Yeni
şehir Mimar Kemal mektebi üstünde 
Türe S. 6 No. apartmanda 3 er oda ve 
saire • 3538 

Kiralık - Fiat müsait yer merkez 
çarşı içi daire teşkilatı fevkalade -
Kızılay kar§ısında emciler caddesinde 
PAŞAKA Y apartmanına müracaat. 

3541 

Kiralık - Ankaranın en güzel ye
rinde Kızılay karşısında emciler cad
desinde PAŞAKAY apartmanında ki-
ralık daireler. 3542 

Kiralık odalar - Aile yanında yal
nız Bayan için Bakanlıklara yakın· 
yerde - Kızılay karşısında emciler cad 
desinde: 8 Telefon: 3997. 3543 

Kiralık - 3 oda suyu dahil 43 lira 
tuna cad. Yiğit Koşun sok. No. 15 i 
kinci kat. 3549 
Kiralık daire - Halkevi karşısın -

daki apartmanda beş odalı bir daire 
kiralıktır. Kalorifer ve ııcak suya 
vardır. Yerler Linoleum döşelidir. 
Telefon: 1915. 3551 

Kiralık - Güven evleri civarında 
asfalta yakın elektrik ve suyu olan 
yağlı boyalı evin birinci katı. Dahili
ye Vekaleti mutemedi Ahmet Yağcı
ya veya Güven bakkaliyesine müraca-
at 3552 

Kiralık - Belediye civarında kon
forlu bir apartmanın bir odası bir Ba
yana ucuz fiyatla kiralıktır. Atatürk 
İlkokulunda Bn. Nimete müracaat. 

3556 

Kiralık apartman - Yenişehirde 
Atatürk bulvarında Tuna apartmanın
da beşer oda birer holü muhtevi iki 
daire. Kaloriferli ve vebolitten geç
mfş sıcak sulu. Dairelere, şirektlere 
büro için de verilebilir. 3557 

Kiralık oda - Bayan için aile ya
nında eşyalı eşyasız banyolu, Taıhan 
civarı apda. müracaat Tel: 1064 Hüs-
nü. 3574 

Kiralık - 2 ve 3 odalı iki daire: 
konforu haiz. Yenişehir Tuna caddesi 
Yiğit koşun sokak No. 14. Telefon : 
2804 3575 

Küçük daireler - Sarıköşk karşı • 

Kiralık - Demirtepe Fevzi ÇM • 
mak solııa1ı: No. 5 de .4 oda 1 hol tımD 
mnfor. Bahçe ve saire aynı eve mir 

• racaat. 3612 

Kiralık - İki oda bir hol matbah 
banyoyu havi daire kiralıktır. Dikme• 
asfaltı üzerinde Işık apartmanı Tel : 
11?6 361(" 

Kiralık daire - Nafıa Bakanlıfı 
karşısında otobüs durağında Özgen 
Ap. kalorifer ve parkeli garajlı, ga -
rajsız dört oda ve müştemilatı. Kapaı-
cıya müracaat. 3617 

JO liraya kiralık müstakil kat - Ka 
vaklıdere Fransız sefareti karştsında 
dört oda, ıu, elektrik, havagazı. Tele-
fon: 5843 3618 

A ccle satılık - İki ev bir arsa lla
sap ve bakkaliye dükkanı. MüraaıM: 
Demirli Bahçede bakkal Adil Pcıtla 

3619 

Kiralık - ·Bahçeli evlerde ~ 
tip kaloriferli 92 No.Ju ev ki~ 

İçindekilere müracaat edimı.ai. 319 
Kiralık - Mobilyalı -..e banyoht lıir 

oda. !şıklar caddesi. Öktü sokak. JIG, 
2 1 inci kat. 3t9lı 

Bir bayana kiralık oda - Aile .,. • 
nında, Bakanlıklar karşıunda ~ 
bir oda (2 inci kat) 18 liraya 1"-el : 
1440 Fevzi. 39 

Kiralık - 4 oda 1 hol tam --.. 
Havuzbaşı İzmir caddesi No. 24 -

Kiralık - Kavaklıdere Güven e-. 
ri No. 31 de 6 oda 2 hol müstakil kon-
forlu Ev. Tel: 5031 - 204 3636 

Kiralık. müstakil ev - B~eli evWde 
pembe tiplerden 86 No. altı oda. paİf 
bahçe Telefon 3485 den altı numara ._ 
tcnccek . 3631 

Kiralık - Dikmende fevkaliıde ı.-.. 
rah 6 odalı bağlı iyi au çcşmeH 52 Mo.. 111 
ev 30 lira. 

Müracaat: Dikmen kahveei, Bekçi ,,.. 
ya içindekiler. 3635 

Kirlık Ap. - 4 oda, hol. konforia ... 
re. Maltepe aılaltı, köprübaoı Mo. S7 ,,,,_ 
mek için içi.ndekilCTe, görıfi1mek iç.in 'l'el. 
1616 .. 

Kiralık - 37 lira Öncebccide "* 
mekteple müllı:iye anw arkasında ~ 
turlar ııokaimda kaaap ve bakkal ...... 
anıda 32 N. 4 oda su dahil. 36S9 

Acele kiralık - Yonilehir Dikmen .... 
izer sokak. No. 3.A da 3 oda 1 bol ~ 
gazı, elektrik. su dahil iç-lndelrilere ~ 
caat. 364-0 

iş arayanlar: 

TECRÜBELİ yüksek Mühoııdll 
(Su. Yol. Demiryolu. Köprü) it ..,. 
yor. Her nevi hesapları, projele.i ,... 
par. İstanbul Beyoğlu. Alp OkMz b 
Mühendis WOLF. .508t 

iş arıyor - Fransızca, Almanca lıt
gilizce lisan Almanca Steno .daı.t9o 
ve biraz Türkçe bilen bir bayan .... 
de bir kaç saat çalı§ID&k istiyor. tJlm. 
ta F. F. rumuzuna mektupla mücaQM. 

3611 

sında 57 No.Ju Mecdi apartmanında Mütercim _ Türkçe ve fransLZCaya ~ 
müstakil iki küçük muşambalı daire hakkın vakıf ve mcmleketimUin en ...._ 
kiralıktır. Banyo, mutbak. 3580 miyetli müesseselerinde çallof01Jt tccı:-.. 

li genç bir mütercim bütiın gün veya ..... 
Kiralık ev - Yenişehir Selanik cad de blrlı:aç saat için iı arıyor: Ankara P. 

K. 69 3634 
desi No. 35 müstakil bahçe içinde. Gör --------------
mek için her gün S ten sonra aynı e-
ve, görüşmek için Tel: 2350 ye müra-
caat. 3581 

Kiralık konforlu odalar - İnhisar 
müdürlüğü arkasındaki köşede yapı • 
lan Pansiyon Palas'ta kalorifer, sıcak 

• 
Aranıyor : 

l - 30. 9. 939 günü kira müddeti 
bitecek olan istasyonda belediyeye a
it odun ve kömür deposu 31. 5. 941 ta
rihine kadar kiraya verilmek üzere a
çık artırmıya konulmuştur. 

Muvakkat teminat 4767 liradır. 
Eksiltmeye iştirak etmek istiyenle· 

rin ihale gününden en az sekiz gün 
evel bir istida ile Zonguldak vilaye
tine müracaatla vilayet kaleminden 
alacakları müteahhitlik ehliyet vesi· 
kasını ve ticaret odasından bu yıl i
çinde alınmış vesika ve muvakkat te· 
minatlariyle birlikte teklif mektupla· 
rını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar hükümet konağı içinde vilayet 
daimi encümen reisliğine vermeleri 
ilan olunur. (7347-4679) 14604 

2 - Bedeli keşfin (45) bin lirası 
939 ve bakiyesi 940 bütçesinden tes
viye edilecektir. 

Kiralık Daireler - Bakanlıklar kar soğuk su, Radyo ve Telefonu her fi -

Aranıyor - Dantel ve saire içi.a ib
rişim makine ile sarmak üzere biüılç 
bayana ihtiyaç var. M. Galip terJAa. 
nesi üzerinde Uğur LCYUamat ciep9• 

2 - Muhammen bedeli (900) lira • 
dır. 

3 - Teminat (67,50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen -

terin her gün encümen kalemine ve 
iıteldilerin de 13. 10. 939 cuma günü . . .. 
aaat 10.30 da belediye encümenıne mu-
racaatları. (4855) 1§809 

MAHKEMELER 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
Wmliiind.9: 

Türk Yenice mahallesi abaılı sokak No 
27 de İbrahim kızı Fatma: 

Türk Yenice mahallesi Hastane cadde· 
si No. 8 evde Yakup oğlu Hiıseyin: 

Tıirk Yenice mahallesi Hastane kur
banda 25 No. lu evde İbrahim oğlu Kad· 
ri: 

Türk Yenice mahallesi Kozan sokak 3 
No. da Süleyman kızı Feride. 

Türk Yenice mahallesi Abath sokak 
No: 23 de Abdülc:ckil kızı J.'atma. 

Türk Yenice mahallesi Hastane Kur
banda 25 No. evde İsmail kızı Rezide. 

Hatuniye mahallesinde orta mektep so· 
kak karşısında Ahmet kızı Fatma: Fat· 
ma veresesinden Alacttin vekili avukat 
Arif Hikmet Sukmener tarafından aley
hinize açılan izalei şüyu divasının yapıl
makta olan duruıımasmda adresinizin meç· 
buli7etine binaen tebliğat yapılamamı&tır. 
'Unliln 141 inci maddesi mucibince ve 20 
dn müddetle illncn tebliğat yapılması
na mahkemece karar verilmiş olduğundan 
dılnaımaıı bırakılan 27-10·939 cuma günü 
llat 9,5 da mahkemede bizzat hazır bulun 
macbtmız veya bir vekil göndermedifiniz 
tüdirde mahkemenize gıyaben bakıla~jı 
tebllt makamına kaim olmak üzere ilin 
oıuav. (4923) 14877 

şısında Karanfil ve Bilge sokağı kö- yatta kiralıkodalar. 3585 suna müracaat. 3515 

• 
inşaat mü na kası 
İzmir Belediyesinden : 

Çocuk hastanesine ait bir kısım in
şaat başmühendislikten 180 kuruş 
mukabilinde tedarik edilecek keşif, 
proje, vahidi fiat cetveliyle şartname· 
si veçhile kapalı zarflı eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli otuz al
tı bin kırk altı lira on bir kuruş olup 
ihalesi 30-10-939 pazartesi günü saat 
17 dedir. 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dahilinde hazırlanmış teklif mektup
ları ihale günü azami saat 16 ya kadar 
encümende riyasete verilir. Muvak -
kat teminatı iki bin yedi yüz üç lira 
kuk altı kuruştur. (3388-4640) 14618 

3 - Şartname, proje ve buna bağlı 
diğer evrak (3) lira (53) kuruş mu -
kabilinde Gaziantep Nafıa Müdürlü· 
ğünden alınacaktır. 

4 - Eksiltmeye 12-10-939 perşembe 
günü saat 10 da vilayet encümeninde 
başlanacaktır. 

5 - Taliplerin muvakkat teminat 
olan (5298) lira (8) kuruşu Gaziantep 
idarei hususiyesi hesabına İş Banka -
sına yatırarak makbuzunu veya banka 
mektubunu teklif mektubiyle birlikte 
ihale saatinden bir saat evvele kadar 
komisyona ibraz etmi§ olmaları la -
zımdır. 

6 - Bu i§e girebilmek için ihale 
gününden en a§ağı sekiz gün evvel 
mahalli Nafıa Müdürlüğünden bir ve
sika alınmalıdır. 

7 - Postada vuku bulacak gecik 
meler kabul edilmez. '• .).4775...., 

Kirahk taş ocakları 
Balıkeair Vilayeti Daimi Encümeninden : 

3 senelik Muhammen 
No. Mevkii Hektar Resim nisbiyesi Teminatı 

şesindeki apartmanda her türlü kon
foru havi daireler. Kapıcıya müraca· 
at. 3440 

Kiralık daire - Yenişehir İsmet 
İnönü caddesi son otobüs durak 28 
numaralı Sunel Apartmanında beş 
büyük ve bir hizmetçi odası, kalorifer 
yaz kış daimi sıcak su her tarafı par
ke döşeli tam konforlu daireden maa
da iki garaj kiralıktır. Kapıcıya mü-
racaat. 3469 

Kiralık kaloriferli daire - Yenişe
hir, İzmir caddesi No. 10; S oda, ay
rıca büyük hol, hizmetçi ve sandık 
odaları ve ofis; kapıcıya mür. 3481 

Kaloriferli daireler - Yenişehirde 
Lozan meydanı yakınında İsmet İn -
önü caddesi üstünde 27 numaralı a
partmanın beşer oda ve birer bolü ha
vi birinci ve ikinci katları kiralıktır. 
Kapıcıya ve 2698 telefon numarasına 
müracaat. 3514 

Kiralık daireler - Yenitchir De
mirtepe Urunç sokak No. 2/1 apart
manda 4 er oda altlı üstlü büro olarak 
da kullanılabilir. Her zaman görülür. 
Tel: 1348 3518 

Kiralık - İsmet İnönü caddesi 37 
8 

66 
Ayayorif 20 3.000 225 Lira müstakil villa - muntazam ağaçlı bah-
Mandıra 25 1.500 113 ,, çe içinde iki bUyilk salon bir büro üç 
Büyük maymun 11 9.000 675 •• yatak odaaı iki himıetçi odası sandık 

10. 8. 939 tarihinde ihaleleri yapılacak iken talipleri çıkmıyan Erdek ka· odası çamaıırlık kömürlük - garaj -
zasında; bulundukları mevkileri yukarıda yazılı üç parça granit taş ocağı lüks tarzı inşa • kalorifer, şömine -
üç sene müddetle işletilmek üzere yeniden açık artırmıya konulduğundan l parke • büyük çift pencereler • .zil -
2. 10. 939 tarihine raathyan perşembe günü saat (15) de pazarlık ıuretiY..le Telefon • ant•P bilcümle aair konfor 
ihaleleri icra kılınacajı iliıı oluııur. .(760..3LiHO), 1~791 ~l; 1900 - i119 

Kiralık - Kavaklıdere Güven koo
peratif evlerinin ön cepesinde ve yuka 
rısında dört ve aşağı katında üç odayı 
ve geniş salonu ve çamaşırlık ve tele
fonu ve her türlü konforu havi otobü
se bir dakika mesafede bir numaralı 
ev ıpüsait şeraitle kiralıktır. Taliple -
rin 2733 - 3767 numaraya müracaatla • 
rı. 3586 

Kiralık Ap. - Yenişehir, Yüksel 
Cad; Mimar Kemal mektebi karşısı, 
bahçe içinde büyük salon. 4 büyük ı 

küçük oda. Parke, konfor, 2 ci kata mü 
racaat. Tel : 3362 3594 

Kiralık oda - Aile yanında bayana 
tercih edilir. Mobilyalı, mobilyasız 
bir oda Yenişehirde Orduevi arkası 
Dikmen caddesi. Telefon: 3665 3596 

Kiralık - 4 oda. Hol. Karaoğlan 
Cad. merkez Ap. 2 ci kat. Muayene, 
yazıhaneye elverişli. Kapısındaki ga-
zeteciden sorulması. 3597 

Aranıyor - Yazıet etizel. hflllliJI 
kuvetli bir bayan aramyor. Mtkaıiut 
Anafartalar caddesinde Kambi}"O ı... 
sasında Borsa aceatası Fuat Te.-ı: 
1547 3527 

Bayan Daktilo aranıyor Mee.i M«MN, 

saat 2 den akşam 6 a kadar olvp Ma
kal bir sene kadar çahjınak §arttır. 
Ücret şimdilik 20-30 lira olup ecmebi 
lisanı bilenler için 40-50 liradtr. 118-
racaat zamanı sabah saat 10 kadar M
şam 4-6 kadardır. 

Kızılay karşısında Ünyazıcı apart-
manı No. 4 AVNİ 353' 

Bir Bayan tezgahtar aranıyor -
Bankalar caddesi Yıldız Kırtanye 
mağazasına müracaat. Tl: 2242 3537 

Oda aranıyor - Ay başında veya 
derhal kiralanmak üzere aile nezdin • 
de boş bir oda aranıyor. Mesai saatle. 
ri dahilinde 2883 Telefondan Esenere 
müracaat. 3576 

Kiralık daire - Kavaklıdere Tunali A 
ranzyor Ü d.. d l bil-Hilmi asfaltında 83 No.Iu apartmanda .. :-- ç ort o a ı ve mo 

3 odalı her konforu olan bir daire u - yalı mustakıl bir daire. Tel: 5095. 

cuz kiralıktır. 3598 359? 

Kiralık oda - Aile nezdinde bir Aranıyor - Temiz kullanılmış bir 
bayan için konforlu 1 oda 25 liraya. buz dolabı ve bir de Radyo Tel: 
Yenitchir K.izım Özalp Cad. Kemah 6685· 3592 

Ap. Kapıcıya müracaat. 3600 Bay ve bayan tezgahtar aranıyor -
Kiralık ev - Yenişehirde Karanfil 

sokağında 33 numaralı 7 odalı ve kalo
rif erli bahçe içinde konforlu bir ev 
kiralıktır. Evdeki bckçife müracaat. 

360~ 

Müracaat Yenişehir Gazi bulvarı Var-
dar apartman No. 31 - 33. 3595 

Aranıyor - Belvü Palas oteli teleloa 
santıralında calışmalı: üzere fransızca .... 
mıtur Türk vatandaıı bir Bayan :or ... .._._ 
w~~ i~ 
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MiLLi MÜDAFAA Havagau lesisall yaplırilacak Haki ıayak allnacak 1 LEVAZIM AMIRLICI 
yacı kapak-"~ .-ıkmeye kon· 
mwştur. 

0 :2 - İlıaleai 16 - bir.inciteırin - 939 p.1· 
zart.esi günü saat ıs de tzmirdc Kışlada 
l:ı:mi r L V. imi rliği satı nalma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

günü saat on beşte Ankarada P. T. T. 
umumi müdürlük binasındaki satın~l
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Dizel motoru gurubu sahn 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan ı 
Keşif b~.eli 4515 lira 05 kuruş olan ga:ı: 

okulu hancı havap.zı tesisatı açık k ·it-

Ko-ı Kuru fasulye ahnacak M. M. Vekaleti Satın Alma 
misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen fiya
tı (375) Uç yüz yetmiş beş kuruş olan 
(9000) dokuz hin metre haki şayak kapalı 
zarf usıılivle münakasaya konulmuı?tur. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

3 - Tahmin edilen tıttarı (70500) lira-
dır. 

4) Taliplerin sartları görmek tizere 
her gün, ve pazarlığa iştirak etmek i
çin mezkfir gün ve saatte o komisyo-
na müracaatları. (4742) 1472~ meye konmuştur. e sı 

2 - Eksiltmesi 6.10.939 cuma .... 
11 dedir. gunu saat 2 - İhalesi 18 - birinciteşrin - 939 çar

şamba ıünü saat on birdedir. 

Manisa tümen birliklerinin ihtiyacı 
olan 144600 kilo kuru fasulye şerait ve ev· 
saf dahilinde satın alınacaktır. 

4 - Teminatı muvakkate akçası (4775) 
liradır . 

5 - Sartrıamcsi her giin komisyonda gö· 
rülebilir. 

Manşon alınacak M. M. Vekiı.lcti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 
_ 300 beygirlik dizel motörü gru-

' u kapalı zarfla satın alınacaktır. Mu
.~ammen bede~i 17.20? on y~di bin iki 
yüz lira olup ılk temınat mıktan 1290 

3 - İlk. teminatı 338 lira 65 kuru olu 
şartnanıesı 13 kuruş mukabilind k ş . P 
yond:ın alınır. e omııı -

!' - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te-
;nıı:ıadt ve 2490 sayılı kanunun 2 3 madde
crın e yazılı belceler ve b .. b .. l l 
iştigal ett"kl . . . u gı ı ış er e 
alacakla ı e~kıne daır tıcaret odasından 
Al K rı vcsı alarla birlikte M.M.V. Sa. 

3 - llk teminatı (2S31) iki bin bel yiiz 
otuz bir lira SO kuruştur. 

4 - Evs:ıf ve şartnamesi {170) yüz yet
miş kuruş muknlıilindc M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınabilir. 

Kapalı zarfla ihalui 6- 1. tcş. • 939 pa. 
zartesi günü saat 11 dedir. Hepsinin tuta• 
rı 20244 liradır. 

İlk teminatı 10519 liradır. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mcktuplariylc 
2490 sayılı kanunun 2. 3. maddelerinde ya
zılı vcsikalariylc beraber ihale gün ve ihale 
saatından bir saat eveline kadar teklif mek· 
tuplarını Manisa tüm satın alına komis · 
yonuna vermeleri. (4568) 14539 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika gostermck mecbu -
riyetindedirlcr . 

P. T. T .Le,.·azmı Müdürlüğün

den : 
ı - İdare ihtiyacı için (30.000) a • 

liradır. 

2 
_ Kapalı zarfla eksiltmesi 9. ıo. 

93
9 pazartesi gü~ü saat 15 de vekalet 

satın aıma komısyonunda yapılacak-

· o. da bulunmaları. 
(4730) 14691 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
gosterilen vcsaiklc teminat ve teklif mek
tuplarını ihale saatından bchcmahal bir sa
at evclinc kadar M.M.V. satın alma komi&· 
yonuna vermeleri. (4913) 14874 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun iki ve üçüncu maddelerinde 
ve ş.ırtnamesinde yazılı ve<sikalariylc temi
nat ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en a:ı: bir saat evel komisyona vermiş bu • 
lunacaklardır. ( 4-905) 14871 

det 3 m m bakır "e (100.000) adet 4 
m m alüminyum ki ceman (130.000) a
det manşon kapalı zarfla eksiltmeye 

Tav ocağı ahnatak 
Yulaf ahnacak 

çıkarılmıştır. 
2 - :Muhammen bedeli (6650) mu • 

tır. . h .. k . 
3 

_ şartnamesı er gun omısyon-

da göriı!cbilir. 
4 

_ İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
.. addelerinde yazılı vesaikle bir-

cu m kl"f likte ilk teminat ve te. ı mektupla-

.M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
mısyonundan : 
•
1
1 - Bir adet tav ocağı pazarlıkla ek • 

sı tmeye. konulmuştur. Muhammen bedeli 

k
<4500) !ıra olup i';: teminatı 337 lira (50) 
urnştur. 

Bir İngilizce mütercimi 
ah nacak 

Milli Müdafaa Vekaletinden 
V ekllet tercüme şubesine bir inyilizce 

mütercimi alınacaktır. Aynı zamanda iyi 
fransızca bilen tercih olunur. Yapılacak 
imtihanda ehliyeti sabit olunca bidayette 
verilecek ücret 160 liradır. Bu ücret gös -
terilecek mesai ile 210 liraya kadar çıka
bilir. Talip olanlann hal tercümeleriyle 
birlikte vekalete birer istida ile müra -
caatları il&n olunur. (4914) 1487S 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Edremit ve Ayvalık ıanüzonu bir
liklerinin senelik ihtiyaçları olan 550 ton 
yulafa talip çıkmadığın.dan tekrar kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Arpa ve yulaf al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Antalya"daki kıtaatın senelik Ut.ti· 
yacı olan 42ı250 kilo arpa ve yulaf S'-9-939 
günü yapılan kapalı zarfla eksiltmesin.ek 
teklif edilen fiyat p::ıhalı görilldı.igünden 
22-!>-939 cuma gününden itibaren bir ay 
içinde p:ızarlığa bırakılmıştır. 

vakkat teminat (498,75) lira olup ek • 
siltmesi 16 • ikinci teşrin - 939 per • 
şembe günü s~at 16 da Ankara~a P.T. 
T. umum müdiırlük bmasınd ... kı satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ İstekliler muvakkat temin:ıt 
makbuz veya banka teminat mektu' .ı 
ile ka:ıuni vesai!;i muhtevi kapalı za f 
lannı 0 gün saat (15) e kadar mezkı.r 
komisyona vereceklerdir. 

rını ınuayyco saatten bır sa.at eveline 
kadar komisyona vermclerı. 

(3970) 13928 

2 - Pazarlık 12·10-939 perşembe günü 
sd·aat 15 de vekiilet satın alma komisyonun· 

a yapılacaktır. 
k 3 ~ Fenni ve idari şartnameleri her gün 
omısyondan alınabilir 

2 - Muhammen bedeli (24750) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1836) lira 25 

kuruştur. 

(amaıır yıkama makinesi 
almacak 

M. M- Vekaleti Satın Alma Ko-

4 ~ İsteklilerin kanu~un 2. ve 3. cü mad· 
delerınde yazılı ve:;aikle birlikte ilk temi
nat mektupları ile muayyen saatte komis
yona müracaatları. (4669) 14720 

Sulama ocağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 

4 - İhalesi 5-10-1939 perşembe günü sa· 
at 10 da Edremit tüm satın alma komisyo
nu binasında yapılacaktır. Teklif mektup
ları saat 10 da komisyona teslim edilmiş 
olacaktır. 

5 - Şartnameyi görmek ve okumak isti· 
yenler her gün iş saatında komisyona mü· 
racaat etsin1er. (4652) 14621 

2 - İlk paı:~ lı ı 2-10-939 pa:ı:artesi gü
nü saat 15,30 da ıkinci pazarlığı 12-10-939 
perşembe giınu saat 15 30 son pazarlığı 
23-10-9:!9 pazarte:;i cünti saat 15.30 da ya
pılacaktır. 

3 - Arpa ve yulafın prtnamesi tspar· 
tada tıımen komutanhil bin-sındaki satın 
;ı,ima komisyonundadır. isteklı ler şartna
meyi komisyonda görcbilırler. 

4 _ Şartnameler Ankarada P.T '"'. 
levazım h•anbulda Kınacıyan hanıı:ı ·1 

P.T.T. ayniyat ıubesi müdürlüğün -

den parasız olarak verilir. 
(4881) 14868 

misyonundan : . . . 

1 
_ Açık eksıltme s~retı!le hır a-

de aşır yıkama makınesı alınacak 
t ç:Mam ııammen bedeli 4700 lira olup 

tır. u . 353 r d 
ilk teminat ını~arı . ıra ır. 

Açık eksıltmesı 11. 10. 939 çar-

k \- Bir adet sulama ocağı pazarlıkla f· sı tme>:'e konulmuştur. Muhammen bede· 

dı 6000 !ıra olup ilk teminatı ( 450) lira -
ır. 

2 - Pazarlık 12-10-939 perşembe güniı 
sdaat 11 ı.le vckUet satın atma komisyonun· 

a yapılacaktır, 

1 - Hepııinc tahmin edilen fiyat (9SO) 
lira olan (3800) kilo benzin pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 3 • biriııciteşrin 
-939 salı günü saat 11 de yaplacaktır. Te
minatı 143 liradır. 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

4 - Muhammen tutarı (19001) lira 25 
kunıştur. 

5 - İlk teminatı 142S lira 9 kuruştur. 
6 - İstel.lilerin 23-10-939 pazartesi gü

nü saat 15,30 da Jı;parta tiım !.comuta'llı· 
ğı satınalmıı komisvonun.•b lıulunmaları. 

7 - Saat ayarı tümen daire Silatirv.ien 

D. pEMlRYOLLARl 

Baku izole tel ahnacak 
~ gUnil saat 15 de vekalet satın 

§Clal k misyonunda yapılacaktır. 
ma o "h .. k. 
3 

_ şartnıunesı er gun omısyon-

k 3 "'."""Fenni ve idari şartnameleri her giln 
omısyondan alınabilir. 

d ~ İsteklilerin kanunun 2. ve 3. cü mad· 
elerınde yazılı vesaikle ilk teminat me~

tupları ile muayyen saatte komisyona mıi· 
racaatlan. ( 4670} 14721 

2 - Talip olanların yukarıda yazılı pa
zarlık gun ve saatında teminatlariy!e bir
likte M.M.V. satın alma komisyonuna mü
rac:ıııtları. (4918) 14!376 

HARlT A UMUM Md. 

1 - Edremit ve Bergama ıarni:ronları· 
nın ununa talip zuhur etmedi~irden tek· 
rar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Edremit unu SlO ton muhammen be· 
deli 57375 liradır. Mu-.:al:kat teminatı 4304 
liradır. Bergama unu 400 ton muhammen 
bedeli 48.000 liradır. Muvakkat teminatı 
3600 liradır. 

yapılacaktır. (4934) 14878 

Et ahnacak 
O. D. Yollan Satın Alma Komis

yonundan : 

2 Tabip ah nacak 
M. M. Vekaleti Hava Müstetar· 

lığından : 

da görülebilir. • 
tsteklilerın kanunun 2 ve 3 cü 

4 - 1 "kl . maddelerinde yazı ı vesaı e bırlikte 
ilk teminat mektup veya .makbuzla -

• 
1 

uayYen saatte komısyonda bu-
rıy e nı (3968) (13947) 

Yazhk elbise olanacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta Gn. Drk.lük kıtası eratı için 
700 .akım yazlık elbise açık eksiltme sure
tiyle alınacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle Ed -
remitte tüm satın alma komisyonu bina -
sında 6-10-939 cuma günü saat 10 da ya
pılacaktır. Teklif mektupları sa~t 10 da 
komisyona teslim etmiş olacaklardır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan 

1 - Tıre piyade alayının bir senelik 
ihtiyaçları o~an 600 ton sıgır veya keçi 
eti kapalı zarf u5ulile eksıltıniye konmuş-

Muhammen bedeli 2050 lira olan a -
şağıda miktar e ebadı yazılı 3 kalem 
bakır izole teller ıo. 10. 1939 salı gü -
nü saat 15,30 da açık eksiltme usulü 
ile Ankara'da idare binasında satın a-

lunmaJarı. 

İnşaat münakasası 
.. Ucreti barem kanununa göre verilmek 
uzere Eskişehir hava okullarına iki tabip 
a1!!18-caktır. Taliplerin evrakları ile hava 

4 - Eksiltmeye iştirak edc:cklerin tica 
ret odasına kayıtlı olmaları şarttır. 

tur. lınacaktır. 

M. M· vekaleti Satm Alına Ko-
misyonundan : 1 · 

mustcşarlığına müracaatları. (4765) 14732 

Arap sabunu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan ı 

2 - Eksiltme 9-10-1939 pazartesi ırünü 
saat 10.30 da Cebeci Harta Gn. Drk. lük 
binasınra Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4637 lira 50 ku -
ruş, muvakkat teminatı 347 lira 81 kuruş 
olup banka mektulıu veya maliye makbuzu 
kabul olunur. 

5 - Şartnameyi görmek ve oh."Umak is
tiyenlcr her giin iş saatında komisyona mıi· 
racaat etmeleri i16n olunur. 

(4697) 14641 

2 - 1halesi 16-1. teşrin • 939 pazartesi 
ögleden evci saat 10 da Tire piyade alayı 
karargahı bin:ısıııda ya'lılacaktır. 

3 - Bu mikdar sıgır veya keçi etinin 
umum tabının bedeli (13800) lira muvak
kat teminatı ( 1035) liradır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 153,75 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun ta 

yin ettiği vesikaları hamil~n eksi~~me 
saatine kadar komisyonda ısbat vucut 

Es!ı:"şebirde yapı acak ınşaata mu-
1 - . nd~ taliP ı;uhu~ etmediğinden yo

a!yen gu alı zarfla cksıl~eye konulmuş
nıden k~~ bedeli 74.426 hra. 41 kuruıı olup 
~ur. Kc~ı t ıniktarı (4987 lıradır.) 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te • 
minatlariylc birlikte komisyona gelmeleri 

Resap memuru İhsan hakkH1da 4 - Eksiltmiye girecek olanların eksilt
me gtınü 2490 aayılı kanunun 2-3 uncü mad
delerinde istcnılen belr,elcriyle birlikte i
hale gıln ve .. .ıtlnden en gec; bir saat ev
veline kadar teminat ve te1tlif mektupla
rını Tire pi•1ade alayı satınalma komisyo· 
nuna vermiı; bulunacaklardır. 

etmeleri lazımdır. 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 
27 yirmi ye,li kuruş olan 3000 kilo arap sa· 
b!l"u müteahhit nam ve hesabına açık ek
ııltme suretiyle 10 • birinci teş. - 939 salı 
günü saat 10 da satın alınacaktır. 

(4~09) 14488 Konya Tümen Sorgu Ha.kimli

ğinden : 

Şartname Ankara'da malzeme daire-

sinde görülebili:ı (4773) 

ilk tcmıKapah zarfla eksiltmesi 2.10.935' 
2 - . ··nü saat ıs de vekalet satm al

puartca~ ııu nunda yapılacaktır. 
ma komıs~e proje ve. ~eşif evrakı 375 

3 - Şa b"Jinde alınabılır. 
kanıt mıı::ı 1

ye girecekler bir hafta evet 
ha 4 - .. st~rlılt altıncı şubeye müracaat. 

va '!'u ıınaJarı ıazımdır. 
la vnib • Jd"lcrin kanunun iki ve üçün •· 

5 - ı~ı ya:ınlı vesailde birlikte i1: 
maddeler teklif mektuplanru muayyen 
teminat b~e saat evetine kadar komisyona 
=eriı~r. (4522) 14491 

~ pres, 1 sa~ makinesi ahnacak 
M. M- V ekaletİ Satın Alma Ko
• 00~an ı mısy det presle bir adet saç kıvırma 
1 :-- ~ a asarlıkta eksiltmeye konulmuıs

makın~en bedeli ıo.ooo lira olup ilk 
tur •. M SO liradır. 
temınatp 7 rJıiı 6-10-939 cuma günü saat 

2 - ~~,et satın alma komisyonunda 
15 de Vc::a!O' 

yapılac~~ ve idari şartnamesi her gün 
3 :- dan alınabilir. 

komısytn cklilcrin kanunun 2, 3 cü madde. 
~ - at zıh vesaikle birlikte ilk temi _ 

lcrınde ıJ: ıarrnı muayvcn saatta komisy0 • 

!:t ::rac:atları (4673) 14623 

Bir pres ahnacak 

2 - Şartnamesi her ıün Ko.da görülür 
3 - Eksiltmeye ırire .. ekler 61 liralık te

minatlariyle birlikte eksiltme gün ve saa
tında M.M.V. satm alma Ko. da bulun -
malan. (4806) 14-768 

450 sedye yaptırılacak -
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Bezi vekiletçe verilmek ü:ı:erc 450 

tane sedye yaptırılacaktır. Beher sedyeye 
5SO kurut fiyat tahmin edilmiş olup kati 
teminatı 371 lira 2S kuruştur. 

. 2 ::- İstekliler pazarlık günü olan 3 bi
rıncıtetrin 939 salı ııünü saat 10 da M.M. 
V. satınalma Ko. da bulunmaları. (4915) 

14360 

Sabunlu kösele te meıin 

al anacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

nıiayonundan : 
. Nümunesi gibi 250 kilo sabunlu kösele 
ıle 100 tane beyaz meşin 2 birinciteşrin 
939 iÜnü saat 11 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. İsteklilerin 13S liralık teminat· 
ları ile birlikte pazarlık ııün ve saatinde 
M.M.V. aatm alma Ko. da bQlunmalarL 

(4-916) 14861 

9 kalem muytabiye 
934 yılında Karaman piyade alayında 

malzemesi ahnaçak ve 936 yıhnda Konyadaki piyade alayın.da 
ücretle istihdm edilen hesap memuru 1h-

5 - Evsaf ve prtnamesi Ankara ve İs· 
tanbul Lv. amirliği İzmir 57. Tüm ve Ti· 
re piyade alay satınalma komisyonların· 
da mevcuttur. İstekliler milracaatla oku-
yabilirler. (4935) 14879 

Harta Genel Direktörlüğünden: sanın ikametgahı ve halen nerede bulun· 
1 _ Harta Gn. Drk. lük kıt.ası hayvanatı duğu mec;.hul bulunduğundan derhal Kon

için dokuz kalem müytabiyc aı;ık eksiltme- yadak! tümen 80.rgu hl.k~~liğ!ne. mür~caat 
ye konulmuştur. e~mesı .veya sarıh adresını bıldırmesı ak· 

2 
Eks"lt lO lO 1939 l •. _ t sı takdırde hakkında askeri muhakeme u- b n Q anacak 

- 1 • me - • sa_ı ~u saa~ .a.ulil kanununun 216 cı maddcsi.ııin tatb"k ı~~~ıı..ı 
ll de Cebecı Harta Gn. Drk.luk bınasmda edileceği lilzumu 116.n olunur. (4847) 14804 
Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutar bedeli 506 lira 25 s .,., t• ı k kuruı. muvakkat teminatı 37 lira 97 kuruş ıg 1 r e 1 o 1 naca 
olup banka mektubu veya maliye makbuzu 
kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı ııün ve saatte temi- Ankara Levazun Amirliği Satın 
natlariyle beraber komisyona gelmeleri. \Alma Komisyonundan : 

<4797) ı47s7 1 - İzmir müsthkem mevki merke:ı: bir-
--------------·----! lilı:lerinin 282 ton kesilmiş ııiır eti ihti-

Muhtelif inşaat ve tesisat 
Ankara Levazan Amirliği Satm Alma Komisyonundan 

Muvakkat 
teminatı Cinsi 

İki pavyon kC1fi 
Mutfak keşfi 
Tavla keşfi 
Alay karargahı kc3fi 
Elektrik tesisatı keşfi 
Su tesisatı kcııfi 

Lira 

116293 
6923 
6701 

31329 
24S3 

17571 

K. 

33 
79 
84 
62 
70 
S3 

7064 67 
519 29 
S02 64 

2349 n 
184 08 

1317 86 

181273 M 11938 21 

Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 -Ankara Gamiıon birlik ve llüease· 
selen için 2500 kilo sabunun pazarlıkla 
ekıiltmesi 29-9-939 saat 15 de Ankara Lv . 
Amirliği satın alma komiayonunda yapıla· 
caktır. 

2 - Evsaf ve şeraiti öirenmek lstiyenle· 
rin belli vakte kadar ve pazarlığa ırirmek 
isteyenlerin yukarıda zikrolunan vakitte 
komisyona müracaattan. (4941) 14880 

JANDARMA 

Tıbbi ecıa ye sıhi malzeme 
ah nacak 

Komutanlaiı 

İsmi Miktarı Met. 

Bakır izole tel 1,5 m/m 20.oot 

2,5 .. 7.000 
" .. .. .. 6 4.000 
" " 14778 

Melal iıabe ocalı alınacak 
D. D. Yollan Satın Al ... Komi .. 

yonundan: 

Muhammen bedeli 2500 lira olan bir 
adet metal izabe ocağı 16. 11. 1939 pı:r 
şembe günü saat 15 te kapalı zarf usu
lü ile Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 187.50 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve teklif~erini 
aynı gün saat 14 de kadar komısyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinde, Haydarpatada 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtıla-
caktır. (4815) 14

813 

M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : Sedyelik beı ahnacak 1 - Afyonda yaptırılacak yapı, elektrik, su tcc;isatlarının ci111i ve her birerlerinin 
keşif bedelleriyle muvakkat teminatları yukarda yazılmııtır. 

Jandarma Genel 
Ankara Satuı Alma 
dan : 

Komisyonun- ---------~-:-":"":'--
ANKARA VALILICI 

1 
Bir adet profil yapma presi ;pazar-

lıkla~ksiltıneYC konu.llmkutıtu~. Mt uhS6a3ml1!1cn 
bedeli 7500 lira olup ı cmına ı ıra-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan ı 

dı~ _ Pazarlığı 6-10-939 cuma ~unu aaat 

11 
de vekalet satm alma komısyonunda 

Yapılacaktır. • • h ~ 
3 

_ Fenni ve id~r! prtnamesı er ıun 
komisyondan atınabıhr. .. 

Nümunesi gibi 300 metre sedyelik bez 
30 Eylül 939 cumartesi günü saat 10 da 
Pazarltkla satm almacaktır. İsteklilerin 
Pazarlık gün ve saatinde lSO liralık temi· 
natları ile birlikte M M.V. stınalma Ko. 
da ' •1unmaları. (4917) 14862 4 - İsteklilerin kanun~ 2: 3 ~u mad •• 

delerindc yazılı vcsaikle hırlı~~ ıı: te_mı
kt tarını muayYcn saa c omıs - LaciYerl kumaı ahna<ak 

:!ı.m:ıü~:caatları (4674) 14624 

Elektrik tesisatı 

yaptırılacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

M. M. Vekal~ti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 K 

'f b·" 1. 7125 lira 11 kuruş olan 
- cıı oue ı ah"li elektrik 

ıraz okulu ve gaz kışlasının ~ 1 
t a ık 

tesisatının elektrik şebekesı.OC rap ı ç 
eksiltmey~ konmuştur. .. ·· sa 

2 - Eksiltmesi 6-10-1939 cüma gunu • 
at 11 dedir. olup 

3 - tık teminatı S34 lira 4-0 kuruş . 
P.rtnameal 18 kurus mukabilinde komıs • 
Yon.dan alınır. , te 

4 - Eksiltmeye gueceklcrin kanunı d • 
mın:ıt ve 2490 sayılı kanunun 2 .. 3 .. mad f~ 
l~rınde vazıh belgeler ve bu gıbı ışler 
iştigal ettiklerine dair Ticaret odasından 
alacJkları vesıkalarla biılikte M.M.V. Sağ 
Al. Koda bulunmaları (4728) 1468 

Su lesisah yaphnlac:ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Ke.,H bedeli 26311 lira 32 kuruş olan 

Ankarada ga:ı: okulu harici su tesisatı ka· 
Palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 7-10-1939 cumartesi günü 
laat 11 dedir. 

3 - ilk teminatı 1937 lira 35 kıırııı olup 
l&rtnamesı 132 kuruş mukabilinde komi& • 
Yondan alınır. 

1 - Beher metresine tahmin edilen fi -
Yatı (370) üç yüz yctmit kuruş olan 
(10.000) on bin metre lacivert kumaı ka • 
pah zarf usuliyle münakasaya twnulmUI· 
tur. 

2 ~ İhalesi 16 • birincitcşrin - 939 pa • 
zartesı f'Ünü saat on birdedir. 

3 7 ilk teminatı (2775) iki bin iki yü:ı: 
yetmış beıı liradır. 

4 b Evaaf ve p.rtnameei (185) yiiz sek -
:~~ k1 k.uruı mukabilinde M.M.V. aatın 

5 
a omıs_yonundan alınabilir. 

k - E~sı.ltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
~n~n~1n ıkınci ve üçüncü maddelerinde 

gos erı ~ veııaikle teminat ve teklif mck· 
tuplarır~ı ıhale saatından behemahal bir sa
at. cvclıne kadar M.M.V. satın alma ko -
mısyonuna vermeleri. ( 4911) 14872 

Gabardin kumaş 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
ınisyonundan ı 

1 - Beher metresine tahmin edilen fi -
yatı (575) b~~ ~ yctmiı beş kuruıs olan 
(14-000) on dort. bın metre a:abardin kumaı 
kapalı zarf usulıylc münakasaya konulmuş. 
tur. 

2 - İhalesi 1 ~ • birinciteşrin • 939 sah 
günü saat 11 dedır. 

3 - tik teminatı (S27S) bq bin iki yiiz 
yetmiş beı liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (405) dört yüz 
beş kurut mukabilinde M.M.V. satm alma 
komisyonundan alınabilir. 

~ - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te· 
tnıı:ıat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. madde • 
l!rınde yazılı belgeler ve bu gibi itlerle iı
tııaı ett"klerıne dair Ticaret odasından 
~!acakları vesikalarla birlikte zarflarmı 
lD&le saatından bcbemahal bir saat evelinc 
kadar 11.M. V. Sa. Al K.ııa vermeleri. 

(4729) 14690 

S - Eklitmcye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve ilçiincü maddelerinde 
ırösterilen vesaikle teminat ve teklif mek
tuplannı ihale saatından behemahal bir sa
at evetine kadar M.'M.V. satm alma komis
JOINU vcrmoleri. (4912 ) l4173 

2 - Gerek yapıların ve gerekse tesisatın heyeti umumiyesinin bir talibe ihaleleri 
esastır. Bu inııaat ve tesisatın her bir kısmına ayrı ayn talip çıktığı takdirde bedel i
halenin heyeti umumiycsiyle muhtelif taliplerin verdikleri fiyatlar mukayese edilerek 
hazine menfaati olan cihet tercih edilecektir. 

3 - İnşaat ve tesisatın cksiltmelcri kapalı zarfla 6 - I. Tet- • 939 cuma a;ünü aut 
15 de Kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin verecekleri teklif mektuplannda yapı 'H teaiutm heyeti ıımwniyeei
ne veya her hangi bir kısmına ait olduiu tasrih edilecek ve teminatlarını o kısma göre 
vereceklerdir. İnpatın bir kısmına talip çıkar ve bir kısmına talip çıkmaaa verilen 
teklifler hiçe sayılacaktır. 

5 - Yapı ve tcsisatm keşif ve projeleri her gün Afyoncia kor aatm alma komiayo • 
nunda ~örülebilir. 

6 - isteklilerin eksiltme giinü ihaleden bir saat evci 2490 sayılı kanunun 3ı2. 33 ün-
cü maddelerinin tarifatJ dahilinde teklif mektuplarını komisyona vcrmil olacaklar • 
dır. (4569) 14540 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonunda.n : 

1 - Tümen birlikleri hayvanatı ihtivacı için sekiz taksitte ahnacaık kuru otun mik· 
tar ve bedelleri ile ihale gün ve saatları a piıya çıkardmıttır. 

2 - Evsaf ve şartları Lüleburgaz askeri satın alma komisyonunda her gün görüle -
bilir. İsteklilerin kanuni mevzuat daire.in de evrak ve vcsikalariylc teklif mektupla 
rını belli gün ve saattan bir saat evclinc kadar komisyon baıtkanlıima vermiş bulu -
nacaklardır. (4904 ) 14870 
Garnizon Cinsi Miktar Muhammen bedeli İlk teminaft Ek. Şek. gün 
Babaeski Kuru ot 450 1S750 00 1182 00 K. z. 16 - l. tq .• 39 

Saat 11 
Babaeski kuru ot 360 12600 00 94S 00 K. Z. 16 - 1. teş. - 39 

Saat 11 
Kaynarca Kuru ot 360 13500 Q0 1012 50 K. Z. 16 · L tcş. - 39 

Saat 16 
Hayrabolu Kuru ot 360 12600 00 945 00 K. Z. 16 - 1. tcı. - 39 

Saat 16 

2000 adet 3 katlı haki saraç ipliği 25 No: 
150 " " " beyaz " " 25 No: 

1500 " " " gri " " 25 No: 
2000 " " " san çiritli saraç ipliği 18 No: 

500 paket 2 " keten saraç ipliği 
200 ,, 3 " ,, ,, ,, 

8000 adet 40 No: siyah ve haki makara. (914 metrenK) 
700 adet 40 No: beyaz zincirli makara. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürliiiü Merkez Satm Alma Komıa
yonundan: 

durtliiil merkez Sa. Al. komısyonunca 11 • .. . ş . a 

Genel komutanlık sıhhiye dcpo9u 

ihtiyacı için üç bin on bet lira tahmin 

bedeli ve müfredatı parasız olarak ko

misyondan alınabilecek şartnamede 

yazılı yetmit çefit tıbbi ecza ve sıhht 

malzeme açık eksiltme usulü ile 16 -

B. teşrin - 939 pazartesi saat 10 da aa

tın alınacağından eksiltmesine girmek 

istiyenlcrin 226 lira on beş kuruşluk 

ilk teminat ve prtnamede yazılı bel· 
gelerle birlikte eksiltme vaktinde ko
misyona bq vurmaları. 

(4890) 14869 

P. T. VE T. MODORLUCO 

Telefon ıebeke malzemesi 
ah nacak 

P. T. T. Levazım MüdiirlüğÜn· 
den: 

Miktar Nevi 

100 Kilo Açık renkte izole mayii 

25 ,. Siyah . ,, " " 
1300 adet Açevele kancası 
1000 ,, Ek borusu 

157 ,, Tespit topuğu 
650 ., " halkası 

1) Nevi ve miktarı yukarda ruılı 
telefon şebeke malzemesine temdit 
müddeti zarfında talip çıkmadığın· 
dan pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

2) Muhammen bedel (1132,80) lira 
muvakkat teminat (84,96) liradır. 

. Tahmin _edilen bedeli (SOOO) .lir~ olan l teminat olan (37S) lira ve 2490 numaralı 
cıns ve mıktan yukarıda yazılı ıplık ve kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiklc 
~~k~ratar Askeri Fabrikala~ umum mü "lkomiıyoncu olmadıklarrna ve bu i le 11-

10-1939 çarpmba ırünü saat 14 de pazarlıkla kadar tuc.car~an olduklarma _ daır tıcarct 
ihale edilecektir. Şartname paraaız olarak oduı vesılı:asıyle mczkftr ırun ve saatte 
komiıyondan verilir. Taliplcrilı muvlkkat kGmil70D& miracaMlan. (.WIS) 14740 
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Tômirat yaptmrılacak 
Ankara Valiliğinden : 

__ Açık eksiltmeye konan İ!
Kalecik Merkez okullarının me .. 

cut keşif ve prtnameıi dahilinde ta

miratıdır. 
z _ Bu temiratın bedeli keşif 1028 

lira 63 kurut olup muvkkat teminatı 
80 lira 76 kuruttur. 

3 _ Şartnamesi haftanın tatil rtlnle 

rinden gayri her gün Maarif Memu-
1 uğunda görillebilinir. 

4 _ Açık eksiltmenin zammı 9-X· 
1939 pazartesi günü saat 14.30 olup 
ekıiltıneye girebilmek için bu saattan 
evel muvakkat teminatı yatırmış ol
mak lazımdır. 

s - Açık eksiltme 2490 sayılı kanu
nun hükümleri dahilinde Kaymakam
lıkta müteşekkil bu işe mahsus komle
yon tarafından yapılacaktır. (4811) 

1476r 

TAPU VE KADASTRO 

Müsabaka imtihanı 
Tapu Kadattro Umum Müdüdl 

ğünden: 

Kadastro ve tapu mcmurluklan igla 
müracaat etmiş olan lise mezunlara • 
nın müsabaka imtihanı 29. 9. 939 .,. • 
ma günü saat 10 da yapılacaktır. Ta
liplerin o gün umum müdürlükte ı.. 
zır butwımalan ilan olunm. 

.(4809) 14191 



n•n~ - -------------------- ----:---------
-'lillllllllll l llllllllllllllllllllllllllllll lll ll l llllf l lllll ll l llllllll lll l ll l llL --------- Un ve ekmek fiatleri -------- -- -§ Belediye Reisl iğinden : § - -- -E Un fiatlarındaki tenezzül dolayısiyle 2-10-1939 tarihine : 
E müsadif pazartesinden itibaren birinci nevi ekmek fiatı : 
E ( 10) kuruştan (9.75) kuruşa ve francala fiatı (14) kuruş- S 
E tan ( 13.5) kuruta indirilmiş, toptan ve perakende un satış : 
E fiatları da aşağıda gösterilmiştir. Sayın halka ilan olu·nur. : - -
; UN SATIŞ FtATLARI § - -E Değirmenlerde Uncu ve Bakkallarda : - -: Çuval Çuval Kilo : 
E Krş. Krş. Krş. 5 - -- -- -: Ekstra ekstra un 900 925 15 E 
5 Ekstra francalalık un 850 875 14.5 : 
E Bir inci nevi un 700 725 12 : 
E lki-nci nevi - Düz harman 575 600 9. 75 E 
E Üçüncü nevi 275 300 4. 75 : - -= (4955) 14883 = - -.,ıı rrrııııı•ı• ı•ııııııııı ıı ı ı ı ır r ıııııırııııııııııııııı ı ı ı ı ıııı ııı ı ı ı ı ı ıııııı ıı ııi=' 

HAVA SEFERLERİ 
Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden : 

2 teırinievel 1939 tarihinden itibaren işarıahire kadar tayyarelerimiz 
aşağ'ıda yazılı saatlerde hareket edecektir. 

(Pazardan maada her gün) 

Ankaradan hareket 
)aat Dakika 
14 00 

İstanbuldan hareket 
Sa.at Dakika 

9 30 
Ankaradan hareket 

Saat Dakika 
14 10 

Ar~:ı.1;!r1an hareket 
Sıı~t Dakika 

9 00 
l::t~,buldan hareket 

Sa::ıt Dakika 
9 20 

lzmirden hareket 
Saat Dakika 

14 05 

1stanhula muvasalat 
Saat Dakika 
16 00 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 
11 30 

Adanaya muvasalat 
Saat Dakika 

16 20 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

11 10 
lzınire muvasalat 

Saat Dakika 
11 10 

İstanbula muvasalat 
Saat Dakika 
15 55 

İzahat almak için acentalara ve meydan müdürlüklerine müracaat edil-
mesi. (4900) 14849 

ANKARA GAR GAZİ OSU 
•••••• ....... •• • •• • • • ........... ••• ..................... .. , ... , ...... u ... . .. . . . . . ... . .. 

YATAKLI VAGONLAR Türk iye Mümessilliğinden: 

Sosyetemiz tarafından işletilmekte olan GAR GAZİNOSUNDA 
Teırinievel iptidasından itibaren meşhur MARKO BABEN orkes
trası her gün klasik ve neşeli müzik konserleri verecektir. 
KIZILAY meydanından 22-30 ve ULUS meydanından da 23 kadar 
her yarım saatte bir otobüs servisi temin olunmuştur. İstasyondan 
son otoblis Kızılay meydanına 22/ 45 de ve ULUSA 23 dedir. 3636 

ESKi FEYZlA Ti 

.1 

111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111 

BETON KARIŞTIRMA MAKİNE İ HTiYACINIZI 
• 

' 'T 1 T A S 
.:> il 

TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
deposundan temin edebilirsiniz. 

Stok mevcudu azalmıştır. Acele ediniz. 
Müracaat yeri : Ankara' da Ulus meydanı Koçak han üçüncü kat 

T elefon ; 2305 ve 2338 
İ stanbul' da: Sultanhamam Taş han birinci kat 
T elefon; 23247 ve 23271 3633 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İMREN LOKANTASI : Geçen sene sayın müşterilerinin takdir
lerini l:azanmış olan POGANY idaresindeki 7 bayandan mürekkep 
POGANY O RK E STRASINI Keman: Lily Szekely bu sene de ge
tirmiştir. 30.9.939 cumartesiden it ibaren klasik ve dans parçalarım 
dinliyeceksiniz. Öğle yemeklerinde fiyatlarda zam yoktur. 3629 

..11111111111111" 1111S111111Hl1111111111 L 
Fevkalade toplanhya davet - -- -- -- -İlk - Orta - Lise --- : Türkiye Ormancılar Ce miyetin--- : den: 

Mekte'l kitaplar1 · § --------- Haşet ~ -: Kitap Evinde satılmaktadır. E 
= 3443 = 
-:ı ı ııııııııııııırıııııırıııı ıııı ı ıııııııi=' 

U L U S - 20. inci yıl. - No : 6523 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naşlt ULUG 

ULUS Basnnevi ANKARA 

Nizamnamemizi 3512 sayılı cemiyet 
ler kanununa uydurmak ve buna göre 
de idare heyetini yenilemek için 30 
birinciteşrin 1939 pazartesi günü saat 
15 de Ankaradaki daireyi mahsusa -
mızda fevkalade toplantı yapacağı -
mızdan sayın azanın mezkur tarihte 
toplantı yerine gelmeleri rica olunur. 

(4872) 14867 

..1··~tıııııııııııııır ıııııııııııırııfıı11.. - -
~ Daktilo kursu § - -: GJ üncü devresine ilk teş -: 
: rinin ilk haftasında : 
: başlıyacaktır. Tahsil aranmak - E 
: sızın herkes alınır. (BİR) ay • :E 
: da diploma verilir. Belediye sı- : 
: rasında Hanef apartmanı No. : 
E 4 Tel: 3714 3602 = 
'iıı ı ıııııııııı ı ıı ıı ı ııııııııııııııııııııii 

Kiralı k büyük ev 
12 oda, kalorifer, 2 banyo, parke dö

şeme. Geniş bahçe. Garaj. Kocatepede 
son otobüs durağında İsmet İnönü 
caddesi 65. Müracaat: Telefon. 1589. 

" 3548 

Yatıh BOGAZİÇİ Lİ SE L ERİ Yatısız 

2~ - 9 - 1939 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllilllll!I.!:. - -- -- -- -- -
iDIKKAT 

•• 

KOMU 
•• ----------::: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 == --- -

~ Memleketimizin en büyük sanayi müessesesi ~ 

~olan KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları- ~ - -- -
~ nın çıkardığı ve Alman kokları kadar kuv· ;; 
- -§§ vetli teshin KOK KÖMÜRLERiNi müesse- § 
-
~ selerimiz tarafından satrşa arzediyoruz. 

------- -- -- · -
~ Bilumum istasyonlarda vagonlarda, ve- ~ - -§ yahut depolarımızda sayın müşterilerim i- ~ 
- -
§§ zin emirlerine amadedir. ---- -- --- ---
~ HER ~EHİR iCiN sipariı kabul ederiz ~ --------------
---

Ankara Memurlar Kooperatifi, 

ANKARA Telefon : 1428 

---------
------

§VEHBİ KOÇ TİC. EVİ, ANKARA.~ - -- -- -- -- -
.Telefon : 3450 -1 - 2. ---- -- -

~ııııııııııırııııııııırııııııııııırıııııııııııırııııırııııırııııııııııııııııııfi=" 
~ ........................................ , 

' 

Harita ve proje işleri 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikalan 
müdürlüğünden : 

•• 1 

muessesesı 

Karabilk'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi ta
rafından kurulmakta olan ıehire ıu isales i ile şehir şebekesi tesisine 
ait harita alınması ve proje, keşif ve şartname tanzimi işi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait şartname Ankara' da Sümer Bank muamelat 11ubesin • 
den, 1stanbul'da Sümer Bank Şubesinden, ve Karabük'te Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak alı
nabilir. 

Eksiltme 29.9.1939 cuma günü saat 16 da Karabük'te Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 3398 

1 

, 
Zayi tasdik.name - 11.12.1927 tarihli 

ve sayısız olarak Ankara Erkek lisesin
den aldrğım t asdiknameyi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü olma
dığını bildiririm. Cemil Bozok 

Zayi - Ankara 3 üncü orta okuldan al
dığım 227 No. lu tasdiknamemi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yokt ur. 

3632 Nihat Uzuner 3628 

İstimlôk kararı Ana amıfı ve ilk kısmı Bebekte eski Fransız mektebi binasında, kız ve erkek kısımları ayrı 
dairelerde olmak üzere lise ve orta okul. 

ARNAVUTKÖYÜNDE TRAMVAY CADDESiNDE ÇİFTE SARAYLARDA 
Ankara Beled iyesi imar Müdürlüi ünden : Beher metre 

murabbaının 

kıymeti 
Kayı t için her gün saat ondan on ye diye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne rn; f"tcaat edebilirler. 

İstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 s.w. ı: 

Y atr mekteplerine gelecek çocuklarınızın 

Yatak, yorgan, batt9.niye, çarşaf ve çamaşırlarım 

BURSA PAZARI: HAS AN HÜS Ü 
Mağazalarından arayınız 

latanbul Suftanhamam caddesi 4. Tel: 20625 Beyoğlu, istiklal caddesi 376. Tel: 40007 5063 

Cihanın seve seve 
dolu 

yediği kalori 
Türk fınd ığ ını 

ve 
• • 

vıtamın 

FINDIK T ARI M SAT Ş 
KOOPERATİFLERİ BiRLiGi 
Türk vatanında her köşesine yayaca k, herkese arz edecektir. 

Birlik, kuru yemişlerin he r bakımdan en miikemmel Türk fın· 

dığını herkesin alabileceği tarzda vatandaşlara sunmağo 

hozırlanıyor 

Ada Parsel Mevkii Cinsi -
582 

582 
583 

583 
583 
583 
583 

17 

18 
J. 

2 
3 

16 
20 

Cebeci Arsa 

.. ,. 
,~ 1 

" .. 
,, 

" .. 
,, ,, 

Mutasarrıfın ismi M 2 Lira Kr. 

Kolağası oiullanndan Mehmet oğlu 

Rasim. 144 
Mahir 144 
72 hisse itibariyle 4918 
25 hisse Hayrullah oğlu Beşir Fuat. 
25 hisse Hayrullah oğlu Bahri. 
2 hisse Hayrullah kızı Mediye 
20 hisse Ahmet kızı !Het 
O sman kızı Hatice 422 
Osman kızı Süreyya 392 
Halil oğlu Hasan 242 
72 hisse itibariyle 2645 

,, Hayrullah oğlu 
25 hisse Beşir Fuat. 
25 hisse Hayrullah oğlu Bah ri 
20 hisse Hayrullah kızı H ediye 
20 hisse Ahmet kızı İffet 

2 
2 
1 

3 
3 
4 
1 

50 
50 
50 

00 
00 
00 
50 

İstimlak 
bedeli 

Lira Kr. 

360 00 
360 00 

1519 79 
1519 79 

121 58 i 
1215 83 i 
1266 00 
1176 00 
968 00 

1377 60.S 
1377 60,5 
110 21 

1102 08 

Erzurum mahallesinin Önctbeci sokağında yeşile kalbolunmak üzere istimlaki takarrür eden ve mutasarrıfla
rır:ın adresl~~i meçhul bu_ıun~~ğundan 3710 numaralı kanunun 10 uncu maddesine tevfikan tebligat yerine 
kaım olmak uzere gazete ıle ılanına lüzum hasıl olan yukarıda ada ve parsel numaraları yazılı gayri menkuı 
mutasarrıflarının tayin olunan istimlak bedeline bir itirazları varsa, 3710 numaralı kanunun 12 i~ci maddeı:;i 
mucibince itiraz etmeleri, aksi takdirde istimlak muamelesinin kesbi katiyet edeceği ilan olunur. (4949) 14881 

if ==================================================================~~ 

YE Nİ SİNEMALAR 
BU GECE 

LOREL - HARDI AVCILAR 
Türkçe sözlü 

Gü.nıdüz iki film 

1 - Ne Şeker Şey 
2 - Lorel - H ardi Avcr 

SEANSLAR 

14.45 • 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

iki film birden 
1 - Tabanca Kanunu 
2 - Ölüm Markası 

Seanslar: 
14.30 - 16.30 - 18.30 gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de 
PER GÜNT 

BU GECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında 

sus 
Yeni mevsim 

Hazırhğı 

Dolayısiyle 

Bir müddet kapalıdır 

Hint Mezarı 
Türkçe sözlü _J 


