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Alman.Sovyet anlaşmasımn ·sleri 
LONDRA'NIN KANAATİ SUDUR: 

Moskova anlaşması lngiltere ve 
f ransanın kararını değiştiremez! 
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Londra'da "her türlü ihtimaller hesaba 
katılarak öyle kororverilmiştir,, deniyor 

KARAR TEKRAR EDİLİYOR 

Avrupa'yı tehd'it eden Alman tecavüzü 
ortadan kalkıncaya kadar harbe devam ! 

Harpten evelki hudut 
Askeri işgal hududu 

- + · + • • Moskova paktı hududu 
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Rusların işgalinde olup 
almanlara bırakılan yer 
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Alman Hariciye Nazırı Fon Rihbentrop'un Moskova'da yaptığı mü
zakereler bir alman • sovyet dostluk anlafl'1laamın imzasiyle netice
lenmiştir. Aynca Lehistan üzerinde kati hudut da çizilmiıtir. Bu hu-
sustaki tafsilatı karilerimiz ayn sütunlarda bulacaklardır. ,.'· · 

lngiltere ve Fransa'nm bu anlaşmaya dair noktai nazarlanru bildi- 4. ,-· 
ren telgraflar !unlardır: 

Londra'nın likri ıö>'le hulaaa ediliyor: .' 
LuuJJd, %? d • .ıs. - Rvytc:;ı cıjatı:tı bildfrfyd!'-: f~ıntfi-ırin'Tn-_,·~--~.,,.'~~~-' KYA 

(anllerleyn Plzartesi 
allll n1111 •••asında 
wztyell izah edecek 

son alman - aovyet anlaşması karıısmdaki hattı hareketinin ancak bu 
anl8fma hükümet tarafından tetkik ve franSIZ hükümeti ile de istişa
re edildikten sonra belli olması muhtemeldir. 

111111111111 Bununla beraber şurası kaydedil • ı 
mektedir ki, Çemberleyn'in 26 - g ta
rihinde yaptığı ve "umumi hedefimiz 
Avrupayı ebcdt alman taarruzu kor • 

,..,......_..------------- kuıundan kurtarmaktır.,, ıeklindeki 
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beyanat bugün de mevcut olan vazi -

Molotof 
Beri ine 
gidecek Birinci 

harp ayı 
Falih Rılkı ATAY 

Bugün birinci harp ayuu ta
mamlıyoruz· 30 gün içinde, yir-

. eenedir harp hazırlığı yapan 
~eri ve kalabalı~ bir aanayi v~ 
1 
"fdl 111eınlek~ı mağlup, tak

z! ye büyük hır parçası tahrip 
::ımittir. Modern h~ vasıta. 
1 

kart1ıında, 33 mılyonun mü. 
an ·1 ba b. · daf aası, mı yon tına. ır gün bi-

le .nrınedi. 193~ harbı mürettep 
b. mibyer barbı olarak batlaına
u::pr: mihver yıldırım harbinin 
heci fi fransa olacaktı; daha ilk 

i 
eda Akdeniz ve Afrika ateı 

a ız . k. H 
ıahnesi içi?~ g~~~e tı. albuki 

lül ayı ikı buyuk demokraıi-
ey d d "d ·· ·· nin kara a, enız e ve somurge-
lerde hazırbklarmı tamamlaması 
· • ıerbeıt bırakılmıştır. İtalya 
ıçın d . .1 ...... · diye ka ar ıeyırcı ıgını mu-
ııın · S et R . b haf aza ettı; ovy uıya ııe, u 

f attan Ukranya ve beyaz Ruı-
ırı , . . il -eıelelerını ha etmek, Bal. 

ya.... • l 1 k lar yo1unu emnıyet a tma a . 
ak için iıtif ade etti. Baltık de.. 
~a ·nde müdafaa davası için de 
nızı . 
hareket halindedır. 

Garp cephesindeki harp, he-
··z ıanksiyonlardan biraz fazla 

nu ' k h" · · ka bir tazyik olma ma ıyetını y-
b tme.mif tİr Öyle görünüyor ki, 
aİmanlar tek hatlarına iki de
mokrasiyi mağlup edecekleri ka-
~aatinde değildirler. Ya sulh. va· 
hut ittirak aramaktadırlar. Bu· 
Ji!Ünkü ıulh, Almanya'yı değilse 
de rejimi kurtarabilir. Sulh yapı· 

(Sonu Jr üncü say.fada) 

yeti temsil eylemektedir. İyi maHllrıat 
alan mahfiller bir ay evelki gibi vazi
yetin baki olduğunu ve alman - sov • 
yet deklirasyonunun ingiliz hüküm~ 
tinin politikasını değiştirmiyc sev • 
ketmcıinin imkan ve ihtimali olmadı
ğını bildiriyorlar. 

Ekonomik bakımdan Almanya'nın 
son anlaşma ile Sovyetler birliğinden 
ademi tecavüz paktı ile aldığından 
fazla bir fey temin edemiyeceği tah -
min edilebilir. 

Beme, 29 a.a. - Nationale Zei
tung gazetesine göre, Molotof teş
rinievel içinde Berlin'e gidecektir. 
Gazete, bu münasebetle Berlin' de 
doğu - cenup Avrupası memleket
leri hariciye nazırlannm ilk Bal
kanlar bloku konferansı halinde 

(Sonu S. inci say/ ada) · toplanacaklannı bildiriyor. 
111111111111111111111111 

Alman - Rus anlaşması 
Moskova'da imzalandı 

Anlaıma Polonya'nın taksimine ve iki 
memleket arasında iı birliğine dairdir 

Harp devam ettiği takdirde iki memleket lüxumlu 

tedbirler için müşterek konsültasyonlar yapacak 
Moskova, 29 a.a. - O. N. B. bildiriyor : 
Almanya Hariciye Nazın B. Fon Ribbentrop ile Sovyetler Birliği Hü

kümeti Reisi ve Hariciye Halk Komiseri B. Molotof ve B. Stalin ara • 
anıda, Almanyanm Moskova Büyük Elçisi Schuleburg'un da iftirikiyle 
yapılan görüşmeler, bu gece nihayete ermi§tİr. 

Bu görüşmeler neticesinde aşağıdaki anl8f1llalar imzalanmqtır : r 
imzalanan anlCl§ma Birliği hUkümeti bir taraftan Alman • 

1 ~Alman hükümetinin ve ıovyet· ya ve diğer .raftan ln_giltere ":e ~ran 
ler Bırliği hükümetinin 28 eylül 1939 sa arasında mevcut halıharbe bır nıha
tarihli aşağıdaki deklar;syonu : y~t vermen.in bütün milletl~rin ~ : 

Bugün imzaladıkları bir anlaşma ile kı .men.faatı~e uygun oldugu fıkrını 
:olonya devletinin tasfiyesinden do-l?1~tt~fı~an ız~ar ederler .. ~u se~ple 
gan meseleleri katt surette halleden ıkı bukumet, luzumu takdırınde dığer 
ve bu 111retle prld Avrupada devamlı doet devletlerle anlatma halinde, bu 
.bir ıulb için emin bir esas yaratmıı hedefi rpllmkUn oldufu kadar çabuk 
bulunan alman hükümeti ve Sovyctleı (Soıra S. inci say_f ada) 
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~POLONYA'NIN TAKSİMİ 
•• 

Almanlar nereyi, Sovyetler nereyi alıyor 
Moskova'da yapılan anlaşmada Polonya'nın tak

simine dair iki numaralı vesikaya ek olan protokol 
ruaka ve Lubaczov'un ıimalinde San :ırmağına M• 
dar gider, nihayet buradan da mansabına kadar 

D. N. B. ajansının verdiği maUimata göre şudur : 
iki numaralı vesikaya ek protokol: 

San ırmaiau ti.kip eyi•· 
••• 

Kari/erimiz yukarı koydulumuz hartada Polo• 
ya'nın son taksim ıeklini bu protolc.oldaki tafsilfta 
göre aynen bulacaklardır. Burada ıimdi her iki tar• 
fın askeri i§gali altında bulunan yerlerin bududrı da 
gösterilmi§tir. Anlaımada bahis mevzuu edilen 11811-
tanın billhare matbuatla neır~ileceğine dair bir aot 
vardır. Fakat mevcut isabata nazaran bu hartanıa da 
bizim neşrettiğimiz bartanın hemen aynı olduğu aa-

Hudut hattının t&rifi : 
Hudut hattı, Litvanya'nm cenubi noktaamdan 

baflar, buradan Auguatova timalinde, umumiyet
le garp istikametinde alman hududuna kadar iri· 
der. Ve buradan da Pi.sia ırmağma kadar alman 
hududunu ti.kip eyler. 

Hudut hattı, bu noktadan Aatrolenka'ya kadar 
Pisia ırmağmı, buradan Kryatnopol'a kadar Bug 
ınnağmı takip eder, sonra ıarba döner ve Rava- laıılmalctaaır. 

SOVYET - ESTONYA 
YARDIM PAKTI 

Sovyetler 
Estonya limanlarında ve 
tayyare meydanlannda 

Garnizonlar 
bulunduracak 

Moskova, 29 a.a. - Sovyetler Bir · 
liği Yüksek Sovyet Riyaaet Divanı 
ve Estonya Reisicümhuru, iki memle -
ket arasında bir karşılıklı yardım pak
tı imzasını lüzumlu bulmuılar ve bu 
husus için delegeler tayin etmiıler • 
dir. 

· (Soıra S. inci sayfada) 

Muvaffakiyetli bir taarruzdan sonra 

Fransız kıta/an bir 
orman zaptettiler 

Polonya'dan getirilen Alman askerleri 
Lüksemburg hududuna yerleştirildi 

Paria, 29 LL - 29 eyHU sabah ta\ sürmekte devam ediyor. 
rihli Fransız tebliti: Diğer taraftan teeyyüt ettitfne 

Gece umumiyetle sakin geçmiştir. re, dün Moselle mıntakasında f 
Ezcümle SarrebrUck'Un garbinde te • kıtaatının yaptığı taarruz hareketi 
mas kıtalarımı• faaliyette bulunmuı· vaffakiyetle neticelenmiştir. Bu ~ 
tur. vaffakiyet yalnız toprak kanada• 

ve esir alınmasını mucip olan bir~ 
Muuallalriyelli bir lrannz 

taarnaa 
; Park, 29 a.L - Ren'den Moselle'e 
iadar olan cephede ıükftnet hUküm 

vaffakiyet değildir. Aynı ........ 
fransız kumandanlığı bazı tibıy. '"* 

(Sonu J. Onca sayfada) 





30 - 9 - 1939 ---
[!:!~Ş .p.?.LiTi.KA J 
Britanya imperatorluğu 

ve harp 
J{ı<;nca lngiltere adını verdiğimiz 

BritıtnYa imperatorluğu hakkında 
ba!'.lnmazdan evel eser yazan 

}larP ~ d" d k" 
b

. ıınnn ıyor u ı: 
ıra . • 
" _ Brıtıınya ımperatorluğuna 

lı:a şı bal}~ıı bir devlet tarafından 
ılacak olur olmaz tecavüzle bu 

.ıp b . ı d vlct hnr a gırcmcz. mperator-
ı:k 0 kad~r. dağınık~_ır .. ki ~ahrik edi
Jcbilınesi ıçın tccnvuzun ımperator-

1 ~ u te~kil eden her uzvunda akis 
us ak k d b"" .. k uyandırac a ar uyu olması 

ıazıındır.,, 
Alnıanya, Avrupadaki tecavüz 
litikasını tedvir ctmeğe batlar

::n s-alibıı biraz da buna güvenmit-
. y·•Lııkika Almanyanın tıilahl 

tı. _. . an-
ması Jngilterede bıle menfi bir akis 
uyandırmadı. Alma~ya~m Ren nch-
. boylannı askerılettınnesi b 

rı . nzı 

tenkitleri d~vet ettı. F°:kat bunlara 

k · .... se ehemıyet vermedı. Avustury 
ı- S"d a vüzü, u et taarruzu, Çeko 1 teca ak . . d k s o-
l anın t sımı er en, alınan t • va tY .• k e 

ca,,ü:z polıh asını~ uyandırdığı a-
kisler iınperatorlugun her tarafma 

l dı Bununla boraber, Lond 
yayı • f d h ra 
hüküınetİ tara ın an arp ilan edi-

l
. ye kadar alman tecavüz P l"t' 
1nce o ı ı-

k nın iınperatorluk efkan umu . 
ası d rd ... . mı-

. de uyan ı ıgı akıslerin d . 
yesın erın-

1
. w. nnlatılaınamıştı. 
ıgı .. . t 1 " 

B •tanYa ımpera or ugu bir d 
rı . .1. 1 . ev-
d g~ il ıngı ız erın Co--

]et c ' d.kl . ~uuonwe
alth adını ver ı erı bir ıniiate kil 

1 tter rnecmııasıdır. Binaen 1 h de,, e b h . a ey 
ve sulh n sınde İmper t 1 harP d a or u-

• t ekil eden evletler, kend" gu e,. h4k• ı mu-
J .. o.dderatlarına ~b.ımdirler. Ister-

ana vatan gı ı barba . t' k ]erse, . ıı ıra 

d r)er. isterlerse, bıtaraf kal l 
e e • t k·ı ır ar. 
lınperatorlugu C§ ı .eden ınuhtelif 

,,tar arasında lngıltereyi -u t uzu b • 1 a.oı s a-
kil dc,,letlere ag .ıyan ittifak rnua-

d lerı'nin tahmıl ettiği m b . he e ec urı-

1 bile yoktur. Meseli. ,. b yet er I . ,..u \re u 
'yette Fransa ngıltere'y k 

vazı b 1 e aa e-
ri yardımda u ,unma'!a tnecburdur. 

1 ak'ı ve Mısırı lngıltere'ye b •1 r .. l b 1 ag ı-
teahhut er un ardan d d h yan .• t f a a a 

sıkıdır. Dıger bara .tan Kanada ln-
·1e har a ıınne" giltere. J le ınecbur 

değil dır. ... 
t914 barbı ç.ıktıgı zaman dooıini-
1 rla ana vatan araanıda.JQ .. 

yon abetler bu tekilde değild' M~.u
nase . . d ı. us

_ıelc,. !'"•••u•t:J.n ~ idare ed.l 
teııud ıninıyon, lngılteren. h ı en 
her 0 h · ın arba 

. esiyle ınu anp vaziyetin 
gı~ Harptan sonra W e geç· 
ıni~tı. • 1 Lond estrninı
tcr" kan~Y .e, . ra . Parli.rnento-

•aliJuyetı doınınyon} .. 
aurıU1' pldınlmııtır. Bi ar uze
rinden 1 ... tıaenaleyh 

.. iınperator ugu bir a d 
bugun . b " k ra a tu-

-bohk ag, raldan ib . tan seu• .1 d arettır. 
l da lngı tere e ınuhar· K 

Kıra . f olabilir F-'- ıp, •· 
nada bıtara • -•t esasen 

. f kalınası beklenilen 1 1 bıtara ba k d.... r anda 
d 1 tinden ~ a ıger doınin. 

ev e tanla berab h ıyon
Jar, ana ,,-a d' y 1 er arba igti-

k tınişler ır. n nız cenub4 Af . 
ra e . . nu hafif b. ı rı
ka doınınıYo ır tereddüt 

irrni§tir. Harp çıktığı sır d 
~:~vekil bu.lunan Herzog cen:b~ 

f "k nın bıtaraf kalnıasnu 'iti 
A r~ a de iktidardan ,._,~1 zam 
etrnıfse ' . ~.._• ıtıeye 

bur kalınıf ve Yerıne barb . . 
mec ı-eğe taraftar olan S a ııtı-
rak e •·· Al nıuta ge-

k derhal ma11ya'ya k 
çere .1 • • 8 ar§ı •1 n edı ınııtır. ugij .. 
harp ı 8 B · ·• a.na va-

betaber ntanya iın 
tanla b .. tün do . . Perator-
)uğunun hu h 1• n;;n•Yonları Al-

nya ile arp a ın edirler 
ına • t l . 

B •tıınYa ımpera or uğu b . 
rı l'f 1 u veaı-

1 ·ı ınuhte ı uzuv arını bir 
e 1 e rabıtalann ") araya 
bağlıyan b. . tih sag aınlığ1 
hakkında da ır ım an geçirıniı o-

luyor. 
A. Ş. ESMER 

İngiliz tayyareleri 
Alman gemilerine 

raarruz elliler 
J..ondra, 29 (Radyo) - İngiliz tay. 

1 • .Helgoland körfezinde alrn yare erı an 
milcrine taarruz etmiı:Ierd" harp ge . . :ıı ır. 

İngiliz tayyarı:_lerı, gemılerden açılan 
top ateşine ra~men. alçaktan uçarak 
gemilerin üze:ıne bırçok bt>mhalar at. 
mıslardır. Bırkaç tayyare üslerine 

c!""nmcmiştir. 
Alman tebliği 

Berlin. 29 a.a. -. Büyük alman ka
~hı tebliğ edıyor: Altı ingiliz 

ıa.ga . b h 
harp tayyaresı. bu sa a. Helgoland 

k . Iarında alman denız kuvetlerine ya ·ın 
neticesiz bir taarruzda. bulunmuştur. 
Alman avcı tayyarelen, garhc doğru 
döniişlerinde bu~ların yolunu kesmiı-

t . Kısa süren bır muharebe olmuş ve 
ır. . 

bu altı ingiliz harp tayynreSındcn bc-
§i denize düşüriilmüştür. 

ULUS 

roO .Nv·A tt :·Ae .ERL ·ERi · Birinci 
harp ayı 

. ' . . . " . ' . ·- . 

Almanlar Przemysl'in 
kısmını Ruslara teslim 

cenup 
ettiler 

Fransız kıtaları 

bir ormanı 
zaptettiler 

(Ba!jı 1 inci sayfada) 

lırsa, Hitler, garp demokrasileri
nin kendi diktalarına, bütün ka
ra, hava ve deniz kuvetlerinin 
müdahalesiyle dahi, karşı koya-Polonya askerleri 

Varşova'dan çıkıyör 
(Ba~ı 1 inci sayfada) madıldarmı isbat etmiş olacak-

siplerini muvaffakiyetle tecrübe et • tır. Diğer taraftan, Polonya'nın 
mek imkanını da bulmuştur. bir krnmını ilhak eden Almanya, 

Almanlar şehre 2 ilkteşrinde 
girmeleri İçin tedbir alındı 

Bir orman zaptedildi kendini birdenbire daha kapalı 
Bu taarruzun müsait bir şekli de ve karanlık bir tecrit havası için

cereyen etmiş olması, geçen harpte a- de hissedecektir. 31 ağustos mü
hnan tecrübelerin mükemmel surette, vnzene5İ alt üst olmuştur. Ancak 
tatbik edildiğini tesbit eylemiştir. He lY.;yle bir zafer, Führcr' e, mille
defi bilhassa küçük bir orman olan tini istikbal icin kendine itimat , ~ 

fransız taarruzundan evel fransız top- ettirmek hususunda bir hayli 
Berlin, 29 a.a. - Büyük alman ka- askeri muhnf:zlık yapmıştır. 

rargahı tebliğ ediyor: Hitler, bu muhafız kıtasına bugün 
çucu çok şiddetli bir topçu hazırlığı yardım edebilir. 
yapm_ıştı~. Bu mevl zile.~i li~ğ~dl dedel~ ba:- Harp durursa hiç bir mesel~ 

Alman kıtaatı, hudut hattının şar- l:cndi işJ.retlerini taşıyan bir sancak man ılerı karakol arı oy e şı et ı ır h .1 d'l · l ~ h k 
bombardıman altında kalmıştır ki, ~·. c 1 rn~ş. o .mıyncag!~1 ~r. es kındaki hareketlerine devam. e~erck 

1 

vermiştir. 
28 eylül günü Perzemysl şehrının ce· R ' l l h . omo.nya ya ge en e 
nup kısmını sovyet kıtaatına tcslım l . 

fransız kıtaatı hedefe doğru büyük bıhyoı·. Zı~ın~er har.oı~ A 

0~ "":" 

bir ihtiyatla ilerledikleri zaman orına- mmdan dognbılecek ıbtılat ıhtı
nı bom boş bulmuştur. Düşman karni- maileri iizerinded;r, İngiltere ve 
len obüs parçalariyle yaralanmış as - Frant:a harp gayelerini tesbit et· 

1 

kerleri bırakarak orasını tahliye et • mislerdir: 

. . tayyare erı 
etmıştır. 

Varşovada bulunan Polonya kıta· 
atının hareketi bu akşam başlıyacak 
ve ihtimal ki üç gün sürecekti~. Öyle 
ki alman kıtaatının şehre girişi iki 
teşrinievel tarihi için c1erpış olunmuş 
tur. Şehirdeki sivil halkıu iaııesini 
temin için icap eden tedbirlere teves
sül olunmuştur. 

Cernauti, 29 a.a. - Varşova'dan 
gelen yedi Polonya tayyaresi, dün 
Ccrnauti'de y~re inmişlerdir. Bu tay
yare'e:-i çe\c pilotları idare etmekte i
di. Bu tııyy;uelerde birçok polonyalı 
zabitler imhımıyordu. 

V . :;:ovadan dokuz tayyare ayrıl
mıştı, fa.kat bunlardan ikisi sovyet ku 
vetleri tarafından düşürülmüştür. 

miştir. ~Polonya istiklalini iade et-
Paris, 29 a.a. - Bu sabah saat ı 1.50 m'3k, Avnıpa kılasım hegemo-.1ya 

de düdükler tehlike işaretini vermiş- ihtiraslarının daimi tehlikesi al
lerdir. Bu hal. t:aat, 11.50 ye kadu de- tında kalmaktan lrurl:ı!rmak ! 
vam etmiştir. Düşman tayyarelerin - İ ng!lizler Hitlerizmi, fransız· den hiç biri, payıtahta yaklaşamamış 

Modlin kalesi de alman topçusu • 
nun ve hava kuvetlerinin bombardı
manları neticesinde kayıtsız ve prt- leh harbinde piyadenin rolü 

ve Paris halkı hiç bir top scsis işitme· lar ise doğrudnn doğruya Alman· 
miştir. ya'nm bugün Hitler'i, dün Kay· 

2er'i, evelisi gün Bismark'ı vücu· 
da getiren şartlarını ortadan kal
dırmakla bu gayenin elde edile
bileceği kanaatindedirler. O hal
de kati bir harp neticesine var
mak lazım! Nerede, nasıl, kim -
lerle? 

Ahıam tebliği 
sız olarak teslim olacağını bildirmiş -
tir. Bu teslimin ~artları tesbit oluna
caktır. Modlin kalesinde takriben iki 
yüz subay, otuz bin asker ve dört bin 
yaralı vardır. 

Garbi Bielorusya IJe Ukranyada-
ki temizleme hareketi devam 

ediyor 

Moskova, 29 a.a. - 29 eylUl sabah 
tarihli Sovyet tebliği: 

Rom..-ı, 29 a.a. - Lavro Fascista ga
zetc'3inin şark cephesinde yapmış ol
duğu SC} ahatten avdet eden Bertin 
muhabiı i, b:ı muharebede piyadenin 
başlıca rolii oynamamış olduğunu 
söylem~ktedir. 

Paris, 29 a.a. - 29.9 akşam teblıği: 
Sarr'ın doğusundaki bölgede ez

cümle Deux - Ponts la Pirmaı;ensin 
cenubunda düşman topçusu faaliyet 
göstermiştir. 

Her iki taraftan keşif ve rasat tay· 
yarelcrinin faaliyeti keydedilmiştir. 

Lüksemburg'dan top ate§i 
işitiliyor 

Kıtamızm mukadderatını ala· 
kadar eden biiyük bir mücadele
nin yeni bir safhası karşısında
yız. Bu mücadele esasen ba!la
mı~tı. Harp halinde devam edi
yor. Buhran karışıktır, bünyevi
dir, siyasi ve iktısadidir. Onu ne 

Dlinkü harekat neticesinde kızılor· 
du kıtaları, Graevo, Tchijev, Mejiret· 
chie, Krenjek, Malidytch, Przemysl 
ve Ustrzyki'yi almışlardır. 

Garbi Bielorusya ve Ukranyada te
mizleme herekatı devam etmektedir. 
Beş Polonya süvari alayı esir edilmiş 
tir. 15 top alınmıştır. Krukenitza mın
takasında müteaddit Polonya müfre -
zeleri dağıtılmıştır. 

Muhabir diyor ki: mcseıa sekiz gün 
devam etmiş olan büyük Kutno muha 
rebesinde alınanların harekatı, evela 
bombardıman tayyareleri, müteakiben 
ilk hatlara süratle gelen ve mihaniki 
surette cer olunan hafif topçu batar
yaları ve nihayet düşmanı takip ve e
sir eden zırhlı teşekküller tarafından 
yapılmıştır. Piyade, işe en son olarak 
müdahalede bulunmakta olup gördü
ğü iş, tathir ameliyesi ve henüz ötede 
beride kalmış olan ufak tefek muka-

Lüksemburg, 29 a.a. - Dün saat on 
dörettenberi Lüksemburg'dan devam
lı ve şiddetli bir top sesi işitilmekte -
dir. 

yarım tedbirler, ne tahminler, ne 
Lüksemburg cİIJarında alman mevzii zaferler veya teslimiyet -

tahkimatı ler tedavi edebilir. Bugünü kur

Sovyet - Macar huduJunda 
v oıoc, 4'Y aa .. - Havasın hususi 

muhabiri bildiriyor : 
Diln sabah Polonya - Macaristan 

hududunun resmen gezilmesinden 
sonra, V oloc ile Lavone arasındaki 
tünelde münakale yeniden tesis edil -
mittir. Hududun diğer noktalarında 
da eovyet ve macar suba\Yları arasın -
da buna müşabih temaslar vukua gel -
miştir. 

Hitler'in muhafızları 

Berli, 29 a.a. - Hi tler karargahı 
kıtaatının şark harp sahasından dönü
şünden sonra Hitlerin .,nhafızları or
du mensupları arasınc. ı bugün teşkil 
olunmuştur. Bu tabur Hitlerin cephe
deki ziyaretleri esnasında kendisine 

Brüksel, 29 a.a. - La Gazette'in is
vemet merkezlerine karşı yapılan mu 

tihbarına göre, Lüksemburg hudu -
harebeler olmuştur. dunda bulunan bir alman istihkam kı-

Piyaclenin işi, bu ana kadar görül- .. ~. 
· b" k"ld k 1 1 <>t 1 •tır tası, Luksemburg'un karşısında kam 

memış ır şe ı e o ay a,.. ırı mıy . . 
l\ır h b. h 1 tl k tte mıntakada bulunan Remıch kasaba -

'J.U a ır, ava ara mu a sure ..,~ "b .. da · 
h8kift'I olan. tayyarelertn deh~et llil!i<!n Jıında ı~~am tertı atı vucu ge.tır -
bombardımanlarının ve hücum tank- mektedır. 
tarının açmış oldukları ateşin galebe Bunun sebebinin Fransızların muh
çalmış olduğunu ve polonyalıların temel bir taarruzuna karşı koymak ol
bunlara karşı koyabilecek hiç bir duğu söylenmektedir. 

harp vasıtasına malik olmadıklarını Polonya'Jan getirilen kıtalar 
ilave etmektedir. 

So1Jyetler macar hududunu 
İ§gal ettiler 

Budapeşte, 29 a.a. - Sovyet kıtaatı 
bütün boyunca Macar - Polonya hu
dudunu işgal etmiş bulunuyor. 

Gelen mültecilerin anlattıklarına 

nazaran, sovyet kıtaatının gelmekte 
olduğu haberi bazı mıntakalarda tet
hiş hareketlerinin çıkmasına sebep ol
muşsa da ı; yet kıtaatı bu tethiş ha
reketlerini derhal bastırmıştır. 

Polonya'dan getirilmiş olan bir çok 
alman kıtaatının Sigfried hattı yaki -
ninde kamp kurmuş oldukları haber 
verilmektedir. Bu kıtaat, kamplarına 

gitmek üzere, mütemadiyen Belçika 
hududu boyunca yollarına devam et
miş olduklarından Aachen mıntaka -
sında kıtaatın tahşit edilmiş olduğuna 

dair şayia deveran etmiştir. 

Finlandiya körfezinde Rus 
sularına mayn döküldü 

Belçika makamları, bu kıtaların A
achen mıntakasında durmadıkları, Mo 
selle boyunca Almanların garp cephe
sini takviye için sevkedilmekte olduk 
ları anlaşılınca, bu tahşidat haberini 
tekzip etmişlerdir. 

Almanlara göre 
Şark cephesindeki askeri harekat -

tan bahseden alman tebliğinide, garp 

cephesindeki vaziyet için de şöyle de

nilmektedir.: 

Alman oenizaltı gemileri İngiliz 
adalarından uzaklara tardedildi 

Garp cephesinde, şimdiye kadar ol

duğu gibi kara kuvetleri faaliyeti vu

kubulmuştur. 

Bir hava muharebesi esnasında Wis 
Moskova, 29 a.a. - Havas ajansın

dan: 
Ecnebi mahfiller, bu ayın yirmisin· 

de Moskova'daki ecnebi memleket -
ler diploma:ai mahfillerine sovyet hü
kümeti tarafından Finlandiya körfe • 
zindeki sovyet sularına mayinler vaze
dildiğinin bildirilmiş olduğunu hatır
latmaktadırlar. 

Bu mayın tarlarlarının bulundukla· 
rı mevkiler hakkında da malumat ve -
rilmiştir. 

Aynı günde sovyet gazeteleri, Tas 
ajansının Leningrat'tan vermiş oldu
ğu bir haberi neşretmekte idi. Bu ha· 
herde Polonya denizaltıları ile hüvi . 
yetleri tayin edilmemiş olan diğer bir 
takım denizaltıların Baltık devletleri 
limanlarına iltica etmiş oldukları bil
dirilmekte idi. Gazeteler, aynı zaman
da bir Polonya denizaltının Tallin li-

manından kaçmış olduğunu haber ve
riyorlardı. 

Siyasi müşahitlere iki sovyet vapu· 

runun meçhul bir tahtelbahir tarafın· 

dan batırılmışş olduğu da bildirilmiş· 
tir. Bu müşahitler, bu iki geminin ma 

yinlcre ç;:ırpı p çarpınamış olduklarını 
suale şa>:an gönucktcdirler. 

Bir Sovyet gemisi daha batırılde semburg civarında bir fransız taı ya -
resi ve Osnabrueck civarında da bir 
ingiliz tayyaresi düşürülmüştür. Moskova, 29. a.a. - Resmen bildi· 

rildiğine göre Piner adındaki sovyet 
g,emisi, dün saat 14 te Narya körfezi-
nin methalinde meçhul bir tahtelba -
hirin tecavüziine uğramıştır. Piner, 
Viground kayalıklarına oturmak mec
buriyetinde kalmıştır. 

Alman denizaltılariyle mücadele 
Londra, 29 a a. - Alman denizaltı· 

ları, sistematik surette ingiliz adala
rından uzaklara tardedilmektedir. Bu 
denizaltılar, şimdi yalnız, İskandinav 
ya, cenubi Amerika ve Japon sahille· 
rinde faaliyet göstermektedirler. Sa· 
lahiyetli deniz mahfillerinde beyan 
edildiğine göre bu hal, ingiliz donan· 
masının denizlerdeki hakimiyetini ik-

Sovyetler Sofya'yo 

elçi gönderiyorlar 
Mo'ı>ıcova, 29 a.a. - Hariciye nezareti 

Şa ki Avrupa işleri departmanı şefi Lave· 
rentiev, Sovyet Rusya'nın Sofya elçiliği
ne tayin edilmiştir. 
Hatırlarda oldul;u veçhile Sovyct Rus

ya'nın Sofya elçiliği bir seneden fazla bir 
ıamandanberi münhal bulunmakta idi. 

Sovyet hükümetinin bulgar hükUmcti 
ile bir ticaret muahedesi akdi için müza
kerelerde bulunmak arzusunda olduğu is
tihbar edilmi~tir. 

mal etmiş olmasının bir neticesidir. duklarını meydana çıkarmak için bir 

Bir İngiliz tayyaresi izlandadaı anket açılmıştır. Eğer bu söz tutulma-
kaçtı ınış ise, İngiltere·nin manevi şerefi 

Londra 29 a.a. _ İstihbarat nezare mucibince iktiza eden tedbirler alına
ti tebliğ ediyor : Bu ayın 26 sında caktır. 
fzlanda sularında denize inmiş o - Akibetinden endi~c edilen vapur 
lan ingili deniz tayyaresi, İngiltere - Tokyo, 29 a.a. - Akibeti hakkında 
deki üssülharekesine avdet etmiştir. endişe edilmekte olan Empress of Ru 

Bu tayyarelerde bulunan ingiti?; za· 
1 

ssia vapuru, üç. gün teııhhürle bu sa
bitlerinin İzlandayı terketmek için bah iyi bir vaziyette Yokohama'ya 
verilmiş olan sö.zü tutup tutmaınıg ol· 1 gelmiştir. 

tarmak, birçok kimselerin man· 
tığına hoş gelebilir; hatta bir ta
kım yeni vaziyetler hu mantığı 
takviye edebilir fakat yann? Ya
rını nasıl kurtarmalı? 

Falih Rıfkı AT AY 

Japon tayyareleri 

ÇUNGKİNG'İ 
bombaladılar 

Tokyo, 29 a.cı~ - Dört japon tayya· 
resi, evelki gece ay aydınlığından isti
fade ederek Çungking üzerinde bir a
kın yapmışlardır. 

Bu tayyareler, avdetlerinde Szech
van eyaletinin şark müntehaaında ka
in Fingkich'in üzerinden uçmuılar ve 
tayyare limanını bombardıman etmiş
lerdir. 

Birçok Çin tayyareleri, japonlann 
bu akınına mukavemet etmek istemiş
lerse de hiç bir muvaffakiyet elde e
dememişlerdir. Japon tayyarelerinin 
kaffesi, üslerine avdet etmişlerdir. 

Japon ileri hareketi 
Tokyo, 29 a.a. - Bu sabaha kadar 

Hunan'daki japon ordusu 50 kilomet
re genişlikte bir cephe üzerinde Çan
gçea'nın 36 kilometre şimaline kadar 
ilerlemiş bulunuyordu. Diğer iki kol 
da, Çin'lilerin kuvetli müdafaa mev
zii olan nehrin cenubunda 30 kilomet
re bir mesafeye gelmişlerdi. 

Japon tayyareleri ricat halinde bu
lunan çinlileri Çança'nın cenubunda 
bugün de takibe devam etmiştir. 

X Oslo - Bir taraftan Bremen ve Os· 
lo arasında, diğer taraftan Oılo ile Ham· 
burg arasında muntazam bir servisin ku· 
ııat resmi yapılmıştır. Bu servisi dcirt al
man kargosu temin edecektir, her iki İs· 
tikamctte haftada iki servis icra edilecek 
tir. Norveç mahfilleri, bu hal karşısında 
hayret izhar etmektedirler. Zira Skager
rak'ta scycüsefain tehlikededir. 

X Paris - Resmi ceride, bir karama. 
me neşretmiştir. Bu kararname mucibln· 
ce, mcbusan mecliaindeki komünist grupu 
lağvedilmiştir. 

X Sofya - (Stefani) Nar:ırlar meclisi, 
"Lejyonerler" ve Ratnitzi adındaki mcI· 
suh nasyonalist teşekküllere mensup Aza· 
sı hakkında şiddetli tedbirler kabul etmis 
tir. Bu teşekküllerin prensiplerine göre 
faaliyette bulunmaia devam edecek olan 
kimseler, memuriyetlerden azil ve hapse· 
dileccklerdir. 

X Rıbat - Fas hükümetinin bir karar· 
namesi, merkezi Fransa hükümetinin ko
münist fırkası ile mümasil teşekküllerin 
ilgasına dair olan kararnamesi ahkamının 
tamamiyle ras'ta tatbik olunacdını natık 
bulunmktadır. 

_,_ 
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B. Ali Ç H ~ ya 
z·raal E § i .. 
Münakalat Vekilimiz B. Ali Çeth~ 

kaya beraberinde Cümhuriyet H K 

Partisi umumi idare heyeti azasın • 
dan, Sinop mebusu B. Cevdet Kerim 
!ncedayı bulunduğu h"lde dün sa t 
17 de Yükselt Ziraat enstitüsiıniı zı-

yaret etmiştir. 
Vekilimiz rektör B. Süryan G nç -

ağa ve umumi katip B. Kerim Ömer 
Çağlar tarafından karsılanmıştır. ~· 
Ali Çetinkaya rektörlük odasında hır 
müddet istirahat ettikten sonra, ens -
titü müzesini, 15boratuvnrları, kütü -
paneyi gezmiş, enstitünün. faaliyeti 
hakkında atakalılardan genış malu -
mat ve izahat almıştır. 

Münakalat Vekilimiz enstitüde 
gördüğü intizam ve faaliyeti takdir 
eylediğini söyliyerck müesseseden sa 
at 18.30 da ayrılmışlardır. 

Selônik fuar1naa 

Yunan Kıralı Türkiye 
p vyonunu gezdi 

Resmen iştirak ettiğimiz Seları.i.k 
fuarındaki pavyonumuz açılışından 
bir gün evel Elen kıralı Majeste Jorj 
tarafından ziyaret edilmiştir. Kıralın 
refakatinde veliaht ve refikaları Sela
nik umumi valisi ve generaller bulun 
muştur. Majeste kıral pavyonumuzda
ki her standın önünde ayrı ayrı dura
rak birçok sualler sormuştur. Bu su· 
allere pavyonumuz komiseri tarafın -
dan mufassal cevaplar verilmiştir. 

Bilhassa halılarımıza yüksek alaka 
gösteren kıral ile veliaht ve refikala
rı bu malımızın inceliği üzerinde dur 
muşlar ve bu hususta da malumat al
mıılardır. Pavyonumuza yapılan bu 
ziyaret diğer pavyonlardakine naza
ran çok uzun sürmüş ve Majeste Kı· 
ral pavyonumuz hakkındaki takdirle
rini izhar etmiştir. 

•• I 

Odemiş te 

Birgi nahiyesini 
seller baslı 

beı ki~i öldü 
!zmir, 29 (Hususi muhabirimizden) 

- Dlin gece yağan şiddetli yağmurlar 
neticesinde Bozdağ'dan inen şiddetli 
seller, Ödemiş'in Birgi nahiyesini bas 
mıştır. Suların getirdiği kayalar mec
rayı, ağaç kütükleri ve köprü men.fez
lerini tıkamış, azgın sular evlen ve 
çatlıyı istilaya başlamıştır. 

Telefon santralına yıldırım düş
müştür. Selden kaçan jandar~alar an
cak ağaçlara tırmanmak suretıyle can· 
tarını kurtarabilmişlerdir. Sel yüziın
den birçok evler ve dükkanlar yıkıl· 
mıştır. Hükümet binasındaki evrak 
kısmen sular tarafından götürülmüş-
tür. 

Bu dakikada Birgi nahiyesi sular 
altındadır. Vaziyetleri tehlikeli görü
nen evler tahliye edilmiştir. Birgi ci
varında hasar vardır. Avlucuk köyün
de 15 ev yıkılmıştır. Nüfusça da maal· 
esef zayiat kaydedilmiştir: Birgi'de 
beş kişi sellere kapılıp boğulmustur. 
Birgi'de sellerin yaptığı bu tahribata 
mukabil, ba.zı kazalardaki yağmurlar 
hadisesiz geçmiştir. 

Zelzele mıntakasında 

hafif sarsıntılar 

hôlô devam ediyor 
İzmir, 29 a.a. - Zelzele mıntakasın 

dan gelen son haberlere gore, Dikili 
ve Bergama'da 27 ve 28 eylül günle • 
rinde muhtelif fasılalarla hafif sar _ 
sıntılar olmuştur .. İnsan zayiatı yok. 
tur. Yalnız Dikili'de harap bir lı l<ie 
bulunan iki bina daha yıkılmıştır. A· 
çıkta kalanlara yardım için alınan 
tedbiler muvaffakiyetli neticeler v r 
mektcdir .. Dikili'de iki defa haran 0 • 

lan ve tekrar tamir edilen fırın b 1 
ilk ekmeğini çıkarmıı;.tır. 

lnegöl' de bir bina çöktü 
İnegöl, 29 a.a. - Geçen zelzeledo 

müteessir olan ve henüz insaatı ikmal 
edilmemiş olan büyük bir heton bina 
bu sabah burada vukua ge1en zel c-Je
yi müteakip göç.müştür. İnsanca za i
at yoktur. 

Muğla' da zelzele 
Muğla, 29 a.a. - Dün gcc<' "at ıo 

da şiddetli bir yer s.u .. ıntısı olm J· 
tur. Hasarat yoktur. 
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Hitler daha 1936 da, hasımlarına dar - zırlanmış ne bir tayyare dafii teşkilatı, ne 
b • .:rınu; "bulutlardan şimşekler ıtibi fış- de pasif müdafaa mevcuttu. 1 eylül kasır -
kıracafını,. ihtar etmişti. Bu sefer yıldı - gasından kurtulmus olan leh tayyarecile • 
nm :?olonya üstüne düşmüştür. 1 Eylül gü rinin kahramanlık destanları vatanlarının 
nıi, daha ufuklar ağırmadan, Viyana, Ber- şerefine ve yao:amak hakkına eklenmiştir. 
Jin ve sarkl Pru11ya hava ordularına men· Fkat adet üs t..inlilgü karşısında aciz kal . 
sup binden fazla alman tayyaresi, harp i - mı:ılardır. . . 
Jinından önce hudutları aşmış ve baskı:ı Alman hava fılolarını garp cephesınde 
şeklinde bütün leh hava meydanlarını, bambıı~kn bir. vaziyetin beklediğini söyle. 
depolarını, anbarlarını, fabrikalarını bom- ı mck bır sırrı ıfşa etmek olmıyacaktır. 
bardıman ederken bir yandan da onları ko· LE TEMPS 
rumaya memur tayynre dafi toplarını kor-

H rp • 1 1 

mı~~nı 
letmiştir. Bir knç saat içinde, Polonyanın 
hava kuvetlcri hemen tamamiyle ezilmitJ. 
tayyare meydanları alt üst olmuş, ha".a e: 
l:ipleri büyük zayiat vermişti. Makınelı 
fırkaların süratli ilerleyişi, üzerine tah-
ripten kurtulmuş bir kaç filonun acele çe- b'I' b 

1 kilişi._Polo.n~a tayyarecilerinin &afı?nrp dı·' 1 ıren SU ay arımıza 
ııı cdılmcııını tamamlıyordu. Harbın daha 
ilk gününde, alman filoları bu sur~tle ha • 
vada tam bir bikimiyct tesis etmış bulu • 

nuxf~::1tayyarcleri yürüyüşlerine .rc_h - törenle di lomil 
berlik ettikleri motörhi kıtalarla ırtıbat 
halinde olarak taarruza geçtiler ve hasmın 
dağınık mukavemetlerini ateşleri altında 
bunaltmak suretiyle makineli fırkaların 
ilerleyişine yardım ettiler. Taarruzun ilk 
günlerinde yollanı. hakim bütün merkezle· 
re ve takviye kıtalarına yapılan fasılası: 
biıcumlar bu yüzden yapılmıııtır. Krakovı, 
Katoviçe Ceztohava, Poznan, Torun, 
Plonsk Grodno, Krnvevo üzerine pike ve
ya 50 ~etrcden ufki uçuşla, tayyare dafii 
teskilitınm hemen hiç mevcut olmayıoı yü 
:zünden tehlikesizce bombardımanlar ya . 
pıhyordu. Bu faaliyet sonralan derinliği
ne çekilen kıtalar üzerine de tC$mil edile
rek onlanı hiç göz açtırılmadı ve bunlar 
bitkin bir halde süratle ilerliyen zırhlı fır. 

verildi 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Harp 

Akademisini bitiren subaylarımıza bu 

gün Yıldız'daki Akademi binasında 

merasimle diplomaları tevzi edilmiş

tir. Merasime 14.30 da müzikanın çal-

dığı istiklal marşiyle başlanmıştır. 

Diplomalar dağıtıldıktan sonra Aka-
k3larm kuşatıcı manevralarına maruz bı • demi komutanı korgeneral Ali Fuat, 
rakıldı. 

Buna müvazi olarak, Varı;ovanın bom • erkanı harpliğin ordudaki mevkiini ve 
bıırdım:ınına girişildi. Maksat aşikar su • 
rette memleketin ve ordunun yüksek idare 
heyetini bunaltmak ve maneviyatını kır -
maktr. 

Taarruzun ilk sekiz veya on gün zarfın· 
da, bava kuvetlerinin gayreti, motörlü kı· 
talarla irtibat halinde hasmın muntazam 
kuvetlerini süratlc kırmak için, münhasıran 
Mkeri hedefler üzerinde teksif edilmişti. 
Gaye cephelerin istikrar bulmasına mlini 
olmaktı. 

Fakat, daha bu ilk saflıada bile köyler
de sivil halkın mitralybz ateşine tutulma
sı, abidelerin hastanelerin. kiliselerin bom
bardımanı gibi h!diselerle taarruz aayri • 
insani bir hal alıyordu. 
Harekatın ikinci &ııfhasında bu vaziyet 

alabildiğine inkişaf etti. Polonya muka • 
vemetinin, askeri muvaffakiyetlerin bil • 
tun şümulüne rağmen uzamasından sabır -
sızlanan alman yuksek kumanda heyeti, dok 
trinine sadık olarak, neticeyi tasrih için., 
halkı dehşete diisürmek maksadiyle büyük 
şehirleri bombardıman etmiye karar verdi. 
Işte o zamandır ki, 10 eylüle dofru, Luk, 
Lublin, Lvov, Varşova, Vilno, Baranovize, 
üzerine sistematik hücumlar baııladı ve bu 
hucumlar mühim neticeler elde etmek ve 
halka ncfC6 aldırmamak için mütemadiyen 
tekrarlandı. Böylece Varııovanın bir gün· 
de on yedi kere bombardıman edildiği ol • 
du. Himaye tedbirlerinin kifayetsizliği YÜ· 
zünden zayiatın vchametine rağmen - ö • 
Jm ve yaralanan binlerce kadm ve ço -
cuk • leh vatanperverliği hiç kırılmadı ve 
mukavemet devam etti. 

Alman hava kuvetlerinin Polonyndaki 
hareketleri alman ordusunun askeri telnk· 
kıleri hakkındaki malflmatımızı teyid et -
miştir: hava hakimiyetini fethetmek hasım 
tayyarelerinin baskın seklinde imhası, or
dularla sıkı irtibat halinde kora muharebe
lerine kesif surette iştirak; ve bu maksat· 
la, ihtiyatların, kumanda mevkilerinin, mü· 
nakale hatlarının kayıtsız şartsız bombar
dımanı suretiyle düşman muharebe hattını 
6aglamlaştırmaya vakit bulmadan gedikler 
acm:ık, sonra askeri kuvetler sarsılınca, 
hasmın maneviyatını kırmak için resmen 
gırişılmiş teahhütleri hic itibare almadan. 
buyuk nüfus merkezlerinin pervasızca 
bc>mbardımanı. Polonyada bu taktik bütün 
tesirini göstermiştir. Çünkü b:ıslangıçtaki 
h "eket, yani hava hakimiyetinin fethi tam 
bir surette muvaffak olmuştur. Zırhlı hr· 
kıılarm ant taarruzları buna yardım etmiş 
c-· ·~ P'.bi Polonyada kafi derecede ha -

harp subaylarının Üzerlerine alacakla

rı hizmetleri izah eden bir konferans 
vermiştir. 

Bu sene Harp Akademisini bitiren 
subaylarımız 15 i kara, 3 ü deniz, ve 
4 ü hava kurmay subayı olmak üzere 
22 kişidir. Bundan başka Akademinin 
yüksek levazım kısmını bitiren 9 le
vazım kurmay subayına da gene bu -
gün diplomaları aynı merasimle veril
miştir. Merasimde İstanbul kuman -
danı, !stanbul'da Bulunan askeri er
k4n ve yüksek rütbeli subaylar bulun
muştur. Merasimden sonra davetliler 
büfede izaz edilmişlerdir. 

~=======================\'\ 

Ankara Borsası 
ÇEKLER 

29 Eylül 1939 fiyatlan 

Londra 
Nev - York 
Faris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati.na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgr!!.l 
Yokahama 
Stokholm 
Moskova 

Açılış Kapanıı 

5.24 5.24 
129.7025 130.3475 

2.96 2.9775 

29.355 
68.~75 

ıı.~50 

31.005 

29.6875 
69.8675 

22.1575 

31.3775 

HULASA 

B o 

ARNAVUTLUK: İtalya kıralmrn sola 
dönük bir resmini taşıyan 20 qind değe
rinde ııepia renginde bir tayyare pulu çı
karılmıştır. 
BULGARİSTAN: Evelce haber verdi

ğimiz 5 kıymetten ibaret ekspres serisinin 
kıymet, renk ve resimleri :söylcuir: 5 !. 
mavi bisikletli postacı; 6 1. maron. posta 
otomobili; 7 1. bakıri, motosikletli posta
cı: 8 1. portakal kırmızısı, posta otomobi. 
li: 20 1. kırmızımsı pembe, bisikletli pos
tacı. 

BELÇİKA KONGOSU: Leopoklville 
hayvanat bahçesi menfaatine çıkarılan 
pullıır 5 kıymetten ibarettir. Renkleri ve 
resimleri cidden caziptir: l f. + l r. es
mer leylaki, hayvanat bahçesinden bir ıtö 
rünliş; 1 f. 25 t 1 f. 25 kırmızı, geyik; 
1 f. 50 + 1 f. 50 mor, maymunlar; 4f. 50+ 
4. f. 50 kurşuni yeşil, timsah 5 r. + 
5 f. arslanlar. 

FRANSA: 25 ağustosta 90 c. lik havai 
mavi üzerine kırmızı renkte ve üzerinde 
Pau şatosunun resmi bulunan bir "1 çı
karılmıştır. 

ÇEKOSLOVAKYA: Alman id nde 
bulunan bu memlekette 6 kıymetten iba· 
ı et bir serı pul çıl:arılınıştır. Pulların İl· 
zerinde memleketin muhtelif manzaraları 
vardır. 40 lı. mavi Zvikov; 50 h. yeşil, 
Karlstein: 60 h. mor, Barbora kilisesi: 
1 k. kırmızı, Prag'ın büyüle kilisesi 1 k. 
20, leylaki ve 1 k. 50 pembemsi kırmızı, 
Brunn; 2 k. yeşil ve 2 k. 50 mavi, Olo· 
mouc. C. S. 

Lüleburgaz orta okulunun 
temeli törenle ahldı 

Lüleburgaz, 29 a.a. - Burada orta 
okul için yapılacak yeni binanın te -
meli dün coşkun tezahüratla atılmış 

ve törende Kırklareli valisi İhsan Ak
soy ile mebuslarımız, vilayet ileri ge
len1eri, kaza kaymakamı ve memuda
rı, kalabalık bir halk kütlesi hazır bu
lunmuştur. 

Merasime Umumi Müfettiş General 
Kazım Dirik'in kaza kaymakamı tara· 
fından okunan tebrik ve takdir telgra 
file haşlanmış, bunu Kırklareli kültür 
direktörü Cemal Ataç'n halkın ve orta 
okul kurma ve koruma cemiyetinin o
kulun tesisi için sarfettiği gayreti 
ve Kırklareli valisinin gösterdiği bli -
yük alakayı tebarüz ettiren çok güzel 
bir hitabesi takip etmiştir. Vali İhsan 
Aksoy'un temele ilk harcı ve taşı 

koymasını müteakip merasime son ve· 
rilmiıtir. -

Şimali 1 rlandanın 

lngiltereye yardımı 
Belfast, 29 a.a. - Şimali İrlanda 

başvekili Lord Craigavon, i!Çi parti
ıine mensup bir heyeti kabul etmit -
tir. Heyet, harpte Büyük Britanyaya 
yardım için partinin hükümetle tam 
işbirliği yapacağı hakkında teminat 
vermiştir. 

Nazarı dikkate 
Umum mütekaidini ukeriye 

cemiyetinden : 
Umum mütekaidini askeriye cemi -

yeti her sene çıkarmakta olduğu di -
var takvimlerini erken olmak dolayı
siyle henüz çıkarmamıştır. Haber al
dığımıza göre cemiyetimiz namına ve 
fakat emekli subaylar yardım cemiye
ti firmasiyle bir takvim tab ve satışa 
çıkarıldığı görülmüştür. İşbu takvim
lerin umum miltekaidini askeriye ce
miyetiyle bir alakası olmadığı ilan o-
lunur. 3654 

y Ü K A ş 

tasvip etmesi üzerine, Pittman, kon - No: Adası Parsel No: bcdelı 
Radyo Difüzyon Postaları 

TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Rodyosa grede mUsbet neticenin dört ve yahut 
beı haftada alınacağını söylemiştir. 

Amerika halkının fikri 
Nevyork, 29 - "Eğer Hitler Fransa 

ve t~iltereye ırıılebe çalarsa Amerikaya 
kar&ı da harp edecektir . ., Bu hususta mü
talealanna müracaat edilen halkın yüzde 
63 ti böyle cevap vermiştir. 

B. Ruzvelt'in temasları 
Vaşington. 29 - Esliha ve mühimma

tın muhariplere seroestçe satılmasını her 
iki teşrii meclisin tasvip etmesine intiza
ren B. Ruzvelt, parl5mento liderleri ve 
hazine erkanı ile harp sanayii temettüti
nü asgariye indirmek için icabedcn ted· 
birleri göriişmüştür. 

Amerika'nın bahri kuveti 
Vaşington, 29 a.a. - Harbiye nazırı 

Voording, Amerika'nın askerlik bakımın· 
dan 1917 senesinde oldur.undan çok daha 
kuvetli oldugunu, cuukü 100.000 ihtiyat 
zabitine malik bulunduı:uııu beyan etı.ıış· 
tir. 

Alman esireleri 
İngiltere'de iyi 

muamele görüyor 
Londra, 29 a.a. - Şimali° İngiltere'nin 

sanayi mınta·kasmın ta!Il ortasında kain 
Gıırcnt şehrinde bulunan bir iplikhanede 
çok h·ııecanlı ve müessir bir "toplantı ya
pılmıştır. Alınan harp esirlerinden mil· 
rel:kep yeni bir grup, asla göreceklerini 
ümit etmedikleri vatandaşları ile karşı
laşmışlardır. Aaralarında tahtelbahirler 
tayfaları da bulunan yeni gelenlerin ek
serisi sivil elbise giymişlerdi. Bazıları 
bahriye pantalonu ve bahriye ayakkabısı 
giymişlerdi. Şaşkın şa kın etrafa bakıyor
lar.eh. Bunlar, 23 yaşında bulunan deli
kanlılardı. 
İstihbarat nezareti, kenuilerine birçok 

iyi muamele edilmekte olduğunu ve ken 
dilerinin bundan dolayı hayrette l:almıs 
olduklarını bildirmektedir. 

Almanya'da kendilerine söylenildiğine 
göre dürüst bir muameleye maruz kala
caklarını zannetmiyorlardı. Kamp çavu:ıu 
esirler geldikleri zaman nazivnri scliim 
vermiş olduklarını söylemiş ve "fakat biz, 
bu itiyadı çabucak kökünden sökiip attık,. 
demiştir. 

Macar nazi1eri faaliyete geçtiler 
Budapeşte, 2 9a.a. - Havas ajansından: 

Parllimentoda nazilerin &efi B. Hubay tn· 
rafından hükümet aleyhine yaııılan siddet 
li hücumlardan dolayı Macar- siya&i mnb. 
fillerinde bir nebze huzursuzluk: hüküm 
sürmektedir. B. Hubay, B. Teleki'yi "fır
kalar mUtarekesi., ne riayet etmemiş ol
makla itham etmektedir. 

Mumaileyh, ilaveten demiştir ki: 
"- Naziler, bundan böyle parlamento

nun faaliyetine iştirak etmiyeceklerdir. 
Zabıta, macar nazileri hakkın.ıla zulüm v 
gıı .. Mı t'C\12 gormecteaır ve sıyası umu-

mi af, bizim fırka mensuplarına tatbik e· 
dilmemiştir." 

Elbise yaptlralacak 
lktısat Vekaletinden ~ 
1 - Vekalet müstahdem1eri ıçın 

(56) takım erkek elbisesi ile (3) ta -
kım tayyör ve (12) adet palto ile (1) 
adet manto diktirilecektir. 

2 - Kostümlerin tahmin edilen di -
ki§ bedeli (678) lira (50) kuruş olup 
muvakkat teminat parası (50) lira 
(89) kuru~ ve paltoların tahmin edi -
len dikiş bedeli (91) lira ve muvakkat 
teminat parası (6) lira (83) kuruştur. 

3 - Pazarlık 6. 10. 939 tarihine te
sadüf eden cuma gilnü saat (10) da 
vekfilet satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Taliplerin ~artnameyi görmek 
ve % 7,5 muvakkat teminat paralarını 
yatırmak üzere levazım müdürlüğüne 
milracaatları ilan olunur. 

(4975) 14909 

K R o M A 

24 
30/32 

285 

" .. 
25 
27 
2 

15 Lira 

80 " 
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Duatepede, yukarda ada ve parsel
leri yazılı hanelerin şartnamesi muci
bince enkazı on beş gün müddetle a
çık müzayedeye konmuştur. İhalesi 
4-10-939 tarihinde yapılacağından ta· 
liplerin bu müddet içinde teminatla· 
riyle İmar Müdürlüğüne müracaatla-
rı ilan olunur. (46513) 14622 

Muhtelif inşaat 

DALGA UZUNüUGU 

16.48 m. 182Kcs./120 Kw. 
19.74 m. 15195 KcsJ 20 Kw T. A. Q 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

ANKARA 

13.30 Pı-or.ram, ve memleket 
13.35 Turk mil iı i (Gelin 

orneklcr): Sadi Yaver 
14.00 Memleket sa t ayan, 

Meteoroloji haberleri. 

sa:ıt ayarı. 

lmvalıınr.dan 
Ataman. 

AJANS n 

14.10 Müzik (Danı Müziı:i - Pl.) •.. 
15.00-15.30 Mıizik (Şen oda mfUıği: İb

rahim Özglir v.e Ateş Böcekleri}· 
18.SO Program, ve mcmld:ct saat ııtr.ıı:. 
18.35 Müzik (Küçük Orkestra) Sef: N~ 

Ankara Belediyesinden : cip Aşkın. 
1 - Cumhuriyet bayramında Hipod 1 - Wilhelm Wacck: Maq 

2 - Dobruınyi: Düı..'iin V.al&i 
romda yapılacak olan tribün, peyke, 3 _ Erich Trapp: Füjisa'mn Etrafın-
Bayrak sütünü vesair inşaatın işçili- da mütik sesleri - li'a.atai. 

ği ile adi ve tutkallı badana ve yağlı 19ioT~~~ ii1J~8t= Dua 
l.ıoya ve Nakliye işleri on beş gün (İnce saz faslı • Unak ~ 
mi.iddetle açık e!csiltmeye konulmuıı· Safiye Tol;ay'ın iştinıktySo • CeW 
d Tub~ 

ur. 20.00 Memleket saat ayan. 
2 - Muhammen bedeli (4800) lira- 20.00 TemııiL 

dır. 20.40 AJANS ve Mcteon7loj.l 
3 - Muvakkat teminat 360 ., 21.00 TÜRK M'OZ!ôt 

erl. 

' Okuyan: Muzaffer İlk:?x. 
4 - Keşif defteri ve şartnamesini Çalanlar: Vecibe Daryal, Reş:\t E-

&öremek isteyenlerin her gün Encü- rer, RufCD Kam. p 
k 1 · · kl'l · d 1 - Küçük Osman Bey - Müstear eş-men a emıne ve ıste ı erın e 11-10- rcvi. 

939 çarşamba giinü saat on buçukda 2 - Mü~car beste: (Gönül ey. mahı ru 
Belediye encümenine müracaatları. nşk.ınla aram etmede geldı). 
(4827) 14749 3 - Müs~ear varla: (Gönıcm ben ey 

derdı rana). 

K .ı 1 k 4 - Dede - Müstear p.rkı: (Oönliimll eresce aunaca bendetti olman). 
S - Reşat Erer - Keman tala::imi. 

Ankara Belediyeaindcn : 
1 - Cumhuriyet bayramında Hipod 

romda yaptırılacak olan 5620 lira be
deli keşifli tribün vesair inşaat ıçın 

noksan kereste ve nakliyesi on beş 
gün müddetle kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 11-10-939 çarşamba günü 

6 - Rahmi bey · Müste:ır priu: (Gel 
ey saki ı;arabı tazelendir). 

7 - Mustafa Çavuş: Müstellr e:ırkrı 
(Begenirsen al yanına}. 

8 - Şakir ağa: Müstear şarla: (P.y 
tuti). 

9 - Mustear Yiırük Semai: (Sana dil 
mahıtabanım). 

10 - Küçük Osman Bey: MUstear saz 
Semaisi; 

21.40 KONUŞMA 
saat 11 de yapılacakdır. 21.55 MÜZİK (Neşeli miWk - Pl.) 

3 - Muvakkat teminat (421 50) lira 22.00 KONUŞMA (~eb.ı~ dillerde). 
' 22.30 MÜZİK (Dnruı muzıgı - Pl.). 

dır. 23.00 Son AJANS haberleri~ draat, es-
4 - Keşif defteri ve şartnamesini h:ım - Tahvilflt, Kambhyo • Nukut 

.. k · Borsası (Fiyat). 
gorme ısteyenlerin her gün cnciimen 23.2<> MÜZİK (Cazbam • Pl.). 
kalemine ve istekJilerinde 11-10-939 23.55-24.00 Yarınki ProgTam. 
çarşamba günü saat 10 kadar teklif 

mektuplarını encümene vermeleri ilan so·· m ,· ko 
olunur. 4828) 14750 ah nacak 

Elbise · ve palto alma<ak 
• 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Otobüs İdaresi müstahdemini 

için yaptırılacak 6600 lira kiymcti mu 
hammeneli 200 takım elbise ile kasket 
ve 200 adet palto on beş gün müddet
le kapalı :ı:arf usulile eksiltmeye konul 
wuşaur. • 

2 - İhaleai 13-10·9'39 cuma giltıU sa
at 11 de belediye Encümeninde yapı
lacaktır. 

3 - Muvakakt teminatı (495) lira -
dır. 

4 - Şartname ve numunesini gör
mek isteyenlerin hergUn encümen ka
lemine ve isteklilerin de ihale giln(i o
lan 13-10-939 cuma günü saat ona ka· 
dar teklif mektuplarını encümene .er· 
meleri ilan olunur. (4782) 14765 

Satalacak hayvanlar 
Ankara Belediyes.inden : 

Ankara Ceza Evi Direktörlüğün 
den: . 

Ankara ceza evinin 939 mali yılı ih· 
tiyacı olan 110 ton eimikok yerli kö· 
mürün 30-9-939 cumartesi saat 11 de 
yapılan açık eksiltme suretiyle ihale 
edileceğinden taliplerin % 7.5 mu -
vakkat teminat ak~esi olan zıo lira 38 
~--.sJ•t• 1.-.-ı. ....... ı.t-..ıLu. ,...._, .... • -:ı. 

tarda paranın Ankara defterdarlık 
ve-zneaine yatırıldığına dair makbuz· 
lariyle birlikte yevmi ihale olan 30-9· 
939 tarihine rastlıyan cumariesi saat 
11 de Ankara Cünihuriyet müddeiu· 
mumlliğindo müteşekkil komiayona 
müracaat etmeleri ve şartnameyi gör· 
mek n fazla izahat almak istiyenle • 
rin Cebecide cezaevi direktörlil~no 
mUracaat etmeleri ilan olunur. 

( 4382) 14354 

Satıhk en az 
Başı boş olarak sokakta zabitai be - Belediye lmar Müdürlüe;inden: 

lediye memurları tarafından bulunup Hacıbayramda kadastronun 51 inci 
Atpazarında Kıbrız hanında muhafaza adasının 15 numaralı parselindeki ah
edilmekte bulunan bir merkep iki ku- şaphanenin enkazı (150) lira muham
zu ve üç tavuğun sahipleri zuhur et • men bedelle on beş giln açık arttırma• 
mediğinden 2. 10. 939 tarihine müsa - ya konulmuştur. İhaleci 16-10-939 ta • 
dif pazartesi günün sat 14 de Klbrız rihine müsadif pazartesi saat 15 de ya
banında satılacağından hazır bulunan pılacağından taliplerin teminatlariylo 
memurumuza müracaatları. müracaatlnrı illin olunur. 

N 1 

(4869) 14811 (4950) 14898 

söylemişti. Doğrusu onu kıskaniyorum. Halbuki 
benim için, yol uzun sürüyor. Arkamda da bir :rı• 
ğın hatıra yükü var." 

( BUyük harı>ten sonra ilk ııaııknlye gecesi. beş genç, 
Antuvan, kardeşi Jilber, arkndaşı Domınııı Heriyö, 
Mariynn ve Sotanj Senkler isminde iki genç kızla be· 
raber sıkıntılı 'bir suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
içinde kaybolmuş bir otelde geçiriyorlar. Antuvan, 
Mariyan'la. Dominik de Solanj'la beraber eğleniyorlar. 
Nihıyet Solanj, Dominik'le değil Jilber'le, Antuvan da 
Mariyan'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli . 
Jık hayatından memnun degildirler. Antuvan karısının 
kız karde&i Evlin'le sevişlyo; ve Evlin b.u .aşk y\lzlin • 
den intihar ediyor. Mariyan la da Domınık arasınua 
ufak bir aşk b:ışlımış, fakat sonra biribirler!n! ka~
betmiıler, neden sonra buluşmu"şlardır. Domınık .hır 
ba:ıkasiyle evlenmiş ve bir çocugu bile olmuştur. Sım
dı vaziyetini Mariynn'a izah ediyor:) Yazan: I rene N emirovıki -78- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Bu esnada içeride bir musiki sesi duydu. Mo
zar'ın kuatuorunu çalıyodardı, Mnriyan bunu no 
kadar çok severdi. Dominik'i gördü. Knnsmm ya
nında dunnuş onunla yava§ sesle bir şeyler konu• 
şuyordu. Mariyan birdenbire gözlerinin ya§la ıs

landığını fark etti. Onn bu da hnyrette idi. Bir an, 
salondaki bütün lamba ışıklnrmın titre,diğini gör
dü. İnsan ancak ağladığı zaman böyle olurdu. Bil· 
yük bir gayretle l<endisini tutmaün ç.alı~tı. 

Sözlerini daha yavaşlatarak ilave etti : 
- Bu yollardan birisi size doğru ... diğeri de bu 

çocuğa doğru gidiyordu. Size her şeyin üstünde o
lan annesinden değil, bu çocuktan bahsediyorum. 
~iz gittiğiniz zaman, beklemek ve yahut, birisini 
i.ı •ihnp etmek mecburiyetinde idim. Fakat eski~i 
g. · i yatamam artık imkansızdı. 

Mnriyan cevap '\'erdi: 
- Bir çocuğun bir erkek için bu kadar büyüle 

c.ir mana ifade ettiğini hiç de zannetmiyorum. An· 
•uvan çok iyi bir babadır. Fakat ihtiraslı bir baba 

fo[;il, anlıyor musunuz ? 
- Evet. Ben her §eyde fıkara kaldım. Hiç bir 

§eyi bnna tamamiyle vermediler. Bu acaba benim 
kabahatim mi, yoksa başkalarmm mı? bilmiyorum. 

Nihayet şimdi bana tamamiyle ait bir şeye kavuı· 

tum. 
Bu benden başka bir şahsiyettir .... 

- Hayal 1 
- Zannediyor musunuz ? 
- Son ve büyük bir ha)•a!. Baktn, benim de ço-

cuklarım var. Onlan her iÜn benden ba,tka1 ba.na 

yabancı görüyorum. Hatta bana kalırsa onlann me 
sut olması bile imkan dahilinde değil. Halbuki -:.n • 
la.r için temenni edilen yegane şey bu değil n.ı? 
Sonrasını düşünüyorum. Onlar da bizim akibetimi

ze uğrıyacaklar. Fakat sonra bizden ne farkları o
lacak? Bizden ne kadar İyi olacaklar? 

- Söylediklerinize pek inanmıyorum. Hatta 
bunları dinlemek bile istemiyorum. 

Sonra gülümsiyerek ilave etti : 
- O hayatımın a~kıdır. 
- Güzelmi bari ? 
- Çok güzel. Sarışın ve siyah gözHi Cildi, ingifü 

portrelerindeki gibi pembe ve şeffaf. Size onu bit 

gün gösteriyim mi ? ... 
_ Elbette.. Benimkilerden biraz daha küçült 

ama, hep beraber oynarlar. 
Kendilerinin bulunduğu tarafa doğru gelen 

Bratiris'in annesine selam vermek için aynğa kalk· 

tı. Dominik uzaklaştı. 
Mariyan, ihtiyar kadmm son 

bataızhğındaıa, Karlabad'ta yaptıj'ı 

karaciğ~t' ra· 
kürde.o bah-

settiğini duyduğu zaman şöyle dü,ünüyordu : 

"Tıpkı eskis.i gibi, on bir sene evel olduğu gi
bi ... Hiç değişmemiş. Zaten bir müddeltenberi ha
yatımız biribiriyle karıştı. Antuvan'm yüzüne bak
tığım zaman onun hatlarını nas.ıl görmüyorsam, 
bu kadının da hatlarını artık fark edemiyorum. 
Fakat §İmdi onu bile kendimden uzak görü
yorum; fakat gene de lakayt bakamıyorum. Bunu 

nasıl izah etmeli? Ondan uzaklaııyonım. Ve ta
kip ettiğim yol üzerinde vardığım noktada es.ki, 
geçen aşkım gene de azalmıyor. Fakat bununla 
beraber, ona "hadi yerine git 1 diğer hislerimin 
yanında, diğer a~klarımın yanında yer al!,, diyo

rum. 
Genç kızken, dağlarda yaptığı gezintileri ha· 

tırladı. Aşağı doğru inerken arkasma bakardı da 
o zaman bütün dağların tepeleri mesafenin tesi
riyle biribiriyle müsavi, irtifalar hep aynı olur~u. 

Sonra tekrar düıündü : 

"Dominik bana yeni bir hayata baıladığını, 
onda böyle hallerin ekaeriyetle wıı'ki olduğunu 

"Bana Solanj'dan da bahsetmemişti!,, diye mı· 
rıldandı. Şimdi iki ay evel ölen genç kadını düşü· 
nüyordu. Bir luı.n ihtikanı ile aşağı yukan birden· 

bire ölmüştü. 
xxxvı 

Jilzel on iki, Frans~va on yaşında idi. 1931 se
nesinin ağustos ayında bir k12 kardeşleri daha 
doğdu. Ona yengelerinin yani Jilber'in ltarı:.;ının 

ismine izafetle Solanj adını koydular. Çünkü doğ
madan evel ölmüştü. Jh:cl, esmer, çok saçılı, bir 
kızdı. Alnında kaküller vardı. Gözleri de ma.Yİ 
idi. Kaşları sivri, ~aknklarınn doğru biraz !kalkıktı. 

Fran&uva zayıf, ıarı, çelimsiz bir çocuktu. 
Saçlnn daima alnının Üstünde dağılırdı. Yanakln
rın.da çil vardı. Gözleri o kadar açıktı ki adeta 
renksiz denebilirdi. Bncaklan ince fakat her ynnı 
çürük, yara, bere içindeydi. Diz kapakları büyük 
ve sertti. Dnima ilci elini ceplerinin dibine kadar 
sokar ve dimdik yürürdü. Laf anlamaz, sert tnbi
ath, bir çocuktu. Bazan tenbeldi; hazan da kafa&ı 

o kadar süratli işlerdi ki .. 
(Sonu ucu) 
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Alman -Sovyet 
anlaşmasmın akisleri 

(Başı 1 inci say/ad ) . 
• a 1 etmıyor. Ancak bu sarahat yokluğu 

]Juna .bınaen vaziyetin İngiltere, bir tehdit manevrasına çok elveritli -
J'olot!Ya ya karşı.1.aahhüdünü ifaya k dir. 

rdig· ·· d a rat v~ .1 ~un enberi az çok da olsa Rusya Almanya'ya uzun vadeli te -
ebeınıyetlı bır surette değişmediğini diye esasına müstenit iptidai madde
biıııa~~ah kaydeylemek doğru olur. leri verecektir. İşte bu nokta Paris'te 
çunku. a:p zuhur etmeden evcl ted _ esaslı cihet olarak ve Almanya'nın ha
~k e~ılm~ş ol":.~ bütün amiller arasın- kiki vaziyetini gösteren en manalı 
dlJl bıç hır degışmiş değildir. keyfiyet olarak telakki edilmektedir. 

Gazetelerin yazdıkl Nihayet siyasi mahafil, Polonya'-

Gıu:eteler son Mosk harı nın kati olarak tahdidinin ehemiyeti -
' ova aberlerin" n· d b ·· · k d" ç ·· k"' ..... ı.is rnevzuu ederek H. 1 .. ı , ı e te aruz ettırme te ır. . un u 

~ • ıt er ın ve mü b b" d l" ·· d · k ~lerinin yapacağı Ih , ~ u ır tampon ev et vucu a getırme 
":.~ ne olursa olııun b sul teklı~lerı projesinden Almanya'nın vazgeçmiş 
b~ un arın tetkık ld - .. . 
_.1t-eğe bile değeri ol _ e- o ugunu gosterıyor. 
........ mıyacarrı müt F k b' • l d 
1
_.nda bulunuyorlar. b a- .ransız a ınesı t~p an ı 

lngilte • · k Parıs, 29 a.a. - · Daladıye, alman -

k H
"tl r~l nın arart sovyet anlaı:ımalarına muttali olur ol -

/. ca ı ercı · - · :ı n d k 
1 

ıgın tam ve kati ola- maz, kabineyi toplamış ve general 
rak or~a :\ ~ m~sıdır ki, garp dev _ Gamlin, hariciye müsteşarı de Ribes, 
Jeti !~~n a u edılebilir şartları ya _ başvekalet siyasi şube direktörü Cou-
.-çaatır. 1 d h . . • k" "b' L ra-

1 
d' ~ on res ve arıcı ye umumı dtı ı e-

oas;~e erl ' ı;~r taraftan şunu da ger ile mezkur vesikanın muhteviyatı 
kar" lıyd~rğ~rb. ı, Çemberleyn geçen- hakkında görüşmüştür. 
.h t6Y e ı ı ır nutukta R F -' .. U:..1 ti her ne ol ' usya'nın ransı~ara gore •ovyet 
'VP.ye ursa olsun ı .1 l' 'k Fransayı hedefi . . ngı te - po ıtı ası 
re .-ı kadar harbe d erının tahakku - Paris, 29 a.a. - Havas bildiriyor 
JtOP" eri üzerinde e~am. hususundaki Sovyetlerin icraatına Fransada "4 
.. llOİ mucssır ola B ı· "k · · · · 1 b' ııı bildirmiştir. mı yaca- : ~o ıtı .. as.ı ... ı7~ını. verı,;or a~.: ı -
tı1...a maHunat ala h . rıncı B. blof,, ıkıncı B. blokus,, ya-

,. n ma afılde .. l · bl k ·· ·· ·· B "B 1 k d'" . e göre, lngilt h '" .. soy en- nı a u a,. uçuncu . a tı ,. or -
dili0 ere ukumet" ı d" ·· B · "B Ik 1 .. ruı meselesi k ı, a - uncu . ıse a an ar,,. 
~ t hakkında de:ı:ş;sında alınacak Sovyetler politikasına mütedair me
-:r~ıe isti,arede b t fransız bükü- seleler üç ilk B. ye taallük eden kı -
ose • • u unacaktır. sımları itibariyle Moskova'da filen 
5o0yetlerın ~ıtarallığ1 haldı. nd halledilmiştir. 

verılen teminat 1 a Almanyan'ın barış ültimatumu pek 
ı,ondra, 29 a.a. _ tn T . yakındır ve Almanya Sovyetler birli-

s:ı:ıahfillerine göre sovyetı!ı _ız sıyasi ği arasında bir askeri ittifak tehdidi -
b .. Yiik elçisi B. Maiıki çarın Londra dine dayanacaktır. 

: ı,ort Halifakı'la yaptığ°~~ gü- Bununla beraber, bu sabah yapılan 
n 

90
vyet hükümetinin bita ı ~ulakat- müşterek deklarasyon bu ittifaktan 

tanı nazıra bildirmiştir. ~a kala~a- bahsetmekte, barış taarruzu akim kal
i~onoı:nik ~üzakerelere ba 

1
eza sefır, dığı takdirde istişareler yapılacağı 

e atuf ingilız teklifini de :
0 
anması~a zikredilmekle iktifa olunmaktadır. 

~ etinin kabule ima.de vyet hu - Diğer taraftan, ekonomik anlaşma-
kilınbitdirnıiştir. bulunduğu- sının Almanya'ya ingiliz - fransız ab-
nu :su beyanatın hldiaete lukaaı üzerine mahrum kaldığı mad-
k•İP edilip edilmiyeceğ· tarafından delerden bir kaçını, fakat sadece bir 

t~ıoıektedir. Şimdiye kadı ınerak e- kaçını temin edeceği teslim edilmek
d:,.. tebliğine rağmen d:· ve Moa - tedir:. 
~ için bir sebep ı .. b~na i- Almany~nın mahrumiyetleri 
ıoeıttedir· gorUleme- Ablukanın Almanya'ya tevlit ettiği 

ç.,,a,,.,leyn l>Clzarteai .. .. mahrumiyet kendisini pek ziyade en-
isahat verecek gunu dişeye düşürmekte ve Almanya Sov-

ı,ondra. 29 a.a. - Alınan yetler Birliği ile bir anlaşma akdine 
kliflerine Çemberleyıı paz - S~vy~t çalışmaktadır. 

te .-"kamarasında arte81 gü- Fakat tıpkı 23 afustos anlaşmasırı-
n.~ a cevap verecek- da olduğu gibi, Sovyetler Birliğinin 
tıı • Buda11eıte' de karşılık ~larak alacağını takdir müm~ 

cıapeıte, 29 a.a kün olmaksızın Almanya'nın bu yenı 
:Su BUi • Alınan · .-: Bütün ga- anlaşmadan ne derece istifade edebi

ı:ete~-'-..Aa manıetl ıtıliflarını ilk leceği derhal görülmektedir. Fakat 
f~-- er altı da . . "b" b ,a.y ııerJe neıretmektedirle n ve ırı ağustos anlaşmasında olduğu gı ı u 

bal'~ gst ıazetesi, ha r. sefer de Almanyanın neler ödiyeceği-
_.()9k0.a eörütmelerinilmakalesinde, ni istikbal göaterecektir. 
,,. ibl bir ıümulü ve eh n . fev.kalide Polonya'da tampon devlet yok. 
ta~tbet neticelere iktir.:mıye~ı haiz Keza Almanya'nın Polonyada bir 
:.nu yasmaktadır, etın;,! oldu- tampon devlet ihdası tasavvurundan 
.- Roma' da da vazgeçtiği ve fazla olarak Estonya 

aosısa. 29 a.a. - Öğled için de kendisine birkaç söz söylemek 
,aseteler, ilk tayfa} en sonra çı- hakkının ~ verilmediği kaydedil-

,_ ··tat ·1 arın..1~ f ka mektedir. 
. bir ıııu ea ı ive etmek ~ a t 
ili~ beyannamesi ile it" ~ızın Rus- Estonya filen aovyetlerin bir mah-
/. d auıya ile Eatony ılaflarını ve misi haline gelmiştir ve bütün askeri 
Jı::ııit itilafın nıetinleri a .arasında mü- ve ıiyasi istikbalini kaybetmektedir. 
n d'rlet• nı neıretmek- Bundan başka, dış ticareti de filen 
te .ı- --'d it Sovyetler Birliğinin inhisarı altıoa 
fton- a GYJ'et UYarulırmaJ girmiştir. 
f_..ı., 29 a.a. - li 1 · • • hf"ll 

ot
.... avaı ajansı bildi- Paris'ın ıyı malfımat alan ma ı e-

ılY .. ~n • Sovyet anla rince malCımdur ki, Sovyet kıtaları Po 
~ imalar f lonya'ya girdikleri zaman Eıtonya _..r oıaJıfillerinde hi b" 1 ransız 

fiy-:dırınamıştır. Bunlç ır hayret u- Almanyaya müracaat ederek Sovyet -
yatı ar tanı ler Birliğinin bir taarruzu takdirinde 
arısıl tahminlerine uy aıniyle himaye edilmesini istemi•, fakat ken-fr .,._ diğer de 1 gundur. :ıı JtUlr· v etlerin d -1 . disine Sovyetler Birliğinin Baltık 
,et edildikileri sulh ült' e 

1 tıhaka memleketleri üzerinde bir emeli ol
dt ~ eylmıektedir Mü tımatumuna madığı cevabı verilmiş, o zaman veri
itt bbillil derpiı ed;n l ~rek siyasi len bu cevap bugün gösteriyor ki Al
tefC çıkan budur. e liraayon • manya Baltık•taki mevkiini terke mec 
d~ova ile Berlin arasınd . bur kalmıştır. 

rl ittifak olup olmadığ a. bır as- Balk l 
Jı:e f· Fakat siyasi anı' taarıh edil- an ar 
ıoiYocede ruhi bir tesir el:ıma. izaıni Balkanlara gelince, Türkiye Haıi-
dert l bir anlaşma aibi ist~ etmek için ciye Vekili B. Şükrü Saracoğlu'nun 
11

1rtt • ısınar edile- Moskovada bulunması, Türkiye'nin 
1rtit• iştiraki olmadan Sovyetler Birliği ile 

ctdll'!'on Jevlet kurulaccılt Almanya arasında doğrudan doğruya 
ftfeıkilr deklarasyon bu anla rnı? bir suretitesviyeye mani olmaktadır. 

osevcut olup olmadıg~ Şnıanın F. akat Balkanların Almanya için bir 
filell ını tasrih 

ıaıe menbaı olarak kaldığı ve Sovyet-
~1111111111111111 - ler Birliğinin Ankara ile müzakere e
,1••1 llU111111111a. derken bunu gözden kaçırmıyacağı 

~ l(eşı f alayı~ •ıu,a,fa. 
_ İzmir' de ihracatı tanzim 
5 ~ ıök~ere ~ıinuyacak, şere- S tedbirleri 
5 fi cli"Y• arbı .. ~r bulacak, ha- E İzmir, 29 a.a. - İhracatımızı daha 
5 trraıı utun &'Önülleri : muntazanı bir hale sokmak ve hariç -
5 kavnyacak S :eki fiyatları kontrol edebilmek için 

:S eık.ili kararlaşmış olan ve nizamna -
f amamen türkçe = ~~1 ficaret Vekiletince tasdik edi= b~"r • z?1ir kuru yemit ihracatçıları 

tek eıer : _ır ığı ılkteırin 939 dan itibaren faa-
2 ilk teırin akprnı S lıyete geçecektir. 

- Bu bi rw 
Lus S• : 'h r ıge dahil olmıyan tüccar lJ ınemasının : ı ~acat" Yapamıyacaktır. Birlik p\ya-

• · : ~ a nazımlık vazifesi de yapacak ve = 1 en• ıınerna meyıimini = ı~abında birlik kararları haricinde 
5 açacak 5 pıyaaayı düıürecek tekilde hareket 

~111111ı1111111111111111111111uuıuuF ~!:;i:!sia Wr kara U.te hanrlıyabi-
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Alman - Rus anlaşması 
Moskova'da imzalandı 

Sovyef. EslOlyı 

yardim paktı 
(B•fZ 1 inci sayfada) 

-1-

-"--
Fon Ribbenlrop diin . 
Moskova'daı aynltb 

Anlaıma Polonya'nın taksimine ve iki 
memleket arasında iı birliğine dairdir 

(Başı 1 inci sayfada) 

elde etmek için müşterek gayretler 
yapacaklardır. İki hükümetin gayret
lerinin muvaffakiyetsiz kalması tak -
dirinde İngiltere ve Fransanın harbin 
devamından mesut oldukları keyfiyeti 
siibut bulacaktır. Harbin devamı tak -
dirinde, lüzumlu tedbirler bahsinde, 
Almanya ve Sovyetler Birliği hükü -

la mutabık olduğumu bildirir ve Al -
man hükumetinin kendi tarafından bu 
hususta lazım olan her şeyi yapacağı
nı size arzederim. 

Halk Komiaerleri Meclisi Reisi Ye 
Hariciye Halk Komiseri Molotof ile 
Estonya Hariciye Nazırı Doktor Sel
ter arasında Moskovada 24 eylülden 
28 eylüle kadar bir karşılı'lı yardım 
paktı ve bir ticaret anlqması müza -
kereleri cereyan eylemiştir. Bu mü -
zakerelere bir taraftan Stalin ve Mi
koyan, diğer taraftan da Estonya mil
li Meclisi reisi Uluota ve profesör 
Piip de iştirak eylemiştir. 

Ribbentrop 
diyor ki: 

"Ahnll - Sowyel ...... n 

"kıli """"""'" Moskova, 29 a.a. - Alman haricıye 
Hürmetlerimin, ve saire. 

Hudut hattının tarilı 
İki numaralı vesil:aya ek protokol : 
Hudut hattının turifi: 

metleri aralarında müşterek konsül - Hudut hattı, Litvanyamn cenubi 
tasyonlar yapacaklardır. noktasından başlar, buradan August-

Hudut ve cloıtluk anlCl§mCUı ova şimalinde, umumiyetle garp isti-
h d d kametinde Alma., hududuna kadar gi-

2 - Alman - Sovyet u ut ve ost- der. Ve buradan da Pisia ırmağı na 
luk anlaşması: . . . . kadar Alman hududunu takip eyler. 

Eski Polonya devletının tasfıyesın- ı 
den sonra, Almanya hükumeti ve Sov- Hudut hattı, bu noktadan Astrolcn-
yetler Birliği hükumeti, bu arazide ka'ya kada~ Pis·.a ı.ma;,ı nı, ~urada_n 
sulh ve nizamı tesis etmeyi ve bu ara· Krystnopol a kaaar Bug ımıagını ta
zide oturan milletlere sakin ve etnik kip eder, sonra gar ba döner ve Rav
hususiyetlerine mutabık bir hayat te· arus~a ve Lubacz?v'un ş!malinde San 
min eylemeği kendilerine vazife bilir- ırma ına kadar gıder, nıhayet bura -
ler. dan da mansabına kadar San ırmağını 

KararlCl§tırılan mcıddeler 
İki hükumet, bu hususta aşağıdaki 

maddeleri kararla1tırmışlardır: 

Madde 1 - Alman hükumeti ve Sov 
yetler Birliği hükumeti, melfuf bari· 
tada çizilmiş hattı, sabık Polonya 
arazisinde iki tarafın imparatorluk 
menfaatlerinin hududu olarak tespit 
ederler. Bu hat, aynı zamanda mü -
temmim bir protokolda da tayin edi
lecektir. 

Madde 2 - İki taraf, birinci madde
de tespit edilmiş olan iki taraf impa
ratorluk menfaatleri hududunun kati 
mahiyetini kabul ederler. İki taraf, bu 
anlaımaya üçüncü devletlerin her tür
ıu karıımalarını ret eyliyeceklerdir. 

Madde 3 - Birinci maddede tespit 
edilmiş olan hattın garbindeki arazi
de lüzumlu yeni siyasi rejim, Alman 
hükümeti tarafından, bu hattın 
şarkındaki arazide Sovyet hükumeti 
tarafından tesis edilecektir. 

Madde 4 - Alman hükfuneti ve Sov 
yet hükumeti yukarıdaki sureti halli 
iki millet arasında dostane müna!ebct 
lerin artan bir inki§afının emin bir e
sası olarak telikki ederler. 

Madde S - Bu anlaşma, tasdik edi
lecek ve musaddak ıuretler, mümkün 
olduğu kadar çabuk bir zamanda Ber
lin'de teati olunacaktır. Bu anlatma 
imzası tarihinden itibaren meriyet 
mevkiine girmektedir. 

Not: Bu anlaımada bahis mevzuu 
edilen harita, bilahare matbuatla neı
rolunacalctıt . 

MolotoPun Ribbentrop'a 
gönderdiği mektup 

3 - Sovyetler Birliği Halk Komi
•erleri Meclisi Reisi ve Hariciye Halk 
Komiseri Molotof, Almanya Hariciye 
Nazırına aşağıdaki mektubu gönder
miştir: 

B. Nazır, 

Görüşmelerimtzıe ali.kadar olarak 
şurasını aize teyit ile kesbi şeref ey
lerim ki, ~ovyet hükumeti, el!le etti
ğimiz umumi siyasi anlapna esaıı ve 
ruhu üzerinde, Almanya ile Sovyet 
Birliği arasında ticaret ve eşya mü -
badelesi münasebetlerini bütün vası
talarla inkişaf ettirmek azmindedir. 
Bu maksatla, iki taraftan bir ekono
mik proğram tespit olunacaktır. Bu 
Proğrama göre ,Sovyetler Birliği At
manyaya iptidai maddeler verecek ve 
Almanya, ı 11 iptidai m?:JJ~!ere muka· 
bil UZUI) Vadeli endüstri teslimatı ya
pacaktır, 

İki taraf, bu ekonomik programı 

takip eyler . 

Ribbentrop bugün dönüyor 
Moskova, ~ a.a. - Alman Hariciye 

Nazırı B. Fon Ribbentrop, pek muh -
temel olarak, bugün Moskova saatiyle 
saat 12.30 da, hususi tayyaresi ile Ber
line hareket edecektir. 

Ribbentrop ıereline ziya/et 
Moskova, 29 a.a. - B. Fon Ribben -

trop, Kremlinde, dün akşam şerefine 
verilen bir ziyafette bulunduktan son
ra operaya giderek bir bale temsilini 
seyretmi§ ve müteakiben görüşmele -
ree yeniden devam olunmuştur. 

Moıkova'daki intiba 
Moskova, 29 a.a. - Havas ajansın

dan: Ecnebiler mahafilinde Sovyet 
Rusya'nın, Almanya ile yapacağı teş
riki mesainin arazi ve iktısadiyat ba
kımından kendisine temin edeceği 

menafi tükeninceye kadar Almanya 
ile beraber hareket edeceği tebarüz 
ettirilmektedir. 

Aynı mahfillerde Sovyet propagan
dasının alman propagandasına uyarak 
Fransa'ya ilişmediği, fakat İngiltere
ye pek ziyade şiddetle hücum etmek
te olduğu beyan olunmaktadır. 

Çin de taksim edilecek mi? 
Sovyet propagandası, İngiltere ile 

Amerika'nın Sovyet Rusya ile Japon
ya arasında bir harp çıkarmağa açlış

makta olduklarını fakat Stalin'in ba

siret ve kiyaseti sayesinde bu teşeb
büsün akamete uğratılacağını ilan et
mektedir. 

Almanlarla aovyetler arasında akte
dilmiş olan itilifta Sovyetlerin İngil
tere ile Fransa'nın Sovyet Rusya ile 
Almanya araaında bir harp çıkarmağa 
çalıımakta olduklarını izaha gayret 
eden netriyatlarının tekaddüm etmiı 
olduğu hatırlardadır. 

Ecnbiler mahafilindeki mütalea, za
manın bir japon - aovyet itilafına mü
sait olduğunu iddia edebilmek için 
daha pek erken olduğu merkezinde· 
dir. Polonya'nın taksiminden sonra 
Çin'in taksim edilmesi için de vakit 
pek erkendir. 

Türk - Sovyet göriqmeleri 

Diğer taraftan B. Molotof ile B. 
Şükrü Saraoçğlu arasındaki görüşme
ler, iki gündenberi tatil edilmiıtir. 

Molotof, dün Moskova'daki bulgar 

orta elçisi ile İran büyük elçisini ka

bul etmiştir. Almanlar mahafilinde B. 

Şükrü Saraçoğlu ile B. Von Ribben-
Alman - Sovyet eşya münasebetlerini trop'un aynı zamanda Moıkovada bu
mazideki azami hacmine vardıracak 
bir surette inkişaf ettireceklerdir. iki 
hükumet, yukarıdaki tedbirlerin te -
min edilmesi ıçin lüzumlu emfrleri 
derhal verecekler ve müzakerelerin 
mümkün olduğu kadar çabuk bir su
rette başlanıp bitirilmesi için her şeyi 
yapacaklardır. 

Hürmetlerimin kabulünü rica ede· 

lunmalarının bir tesadüf eseri olduğu 
beyan olunmakta ise de B. von Rib
bentrop'un Türkiye ile İngiltere ve 
Fransa arasındaki münasebetleri boz
mağa çalışmak istediği kanaati var
dır. 

Bir do•tluk muaheJui 
imzalanacak 

im, B. Nuır. Moskova, 29 a.a. - Tas ajansı, At-
imza: V. M. Molotof manlarla Sovyetlu tuasında yapıl -

makta olan müzakerelerin Rusya ile 
Fon Ribbentrop'un Molotora Almanya arasında bir dostluk ve bu-

gönderJifi mektup dut muahedesi imzasi ve aovyet Rus-

Almanya Hariciye Nazırı B. Voıı ya ve. Almanya hükümetleri t~rafın
Ribbcntrop da, B. Molotof'a bir mek- dan bır beyanname netri ve nıhayet 
tup göndererek Sovyet Halk Komiser- ! ~ktisadi ~eseleler hakkında . Molotof 
leri Reisi ve Hariciye Halk Komite- ıle Fon Rıbbetrop arasındakı mektup
rinin mektubunu aldığını bildirmekte 1ar teatisi neticesini vermiş olduğunu 
ve B. Molotof'un beyanatını aynen b" 11irmektedir. 
tekrar ettikten ıonra, mektubunu &fi• 1 Aynı ajana, aovyet Ruaya ile Es
ğıdaki cümle ile bitirmektedir: lonya araıında da bir mütekabil yar-

Alman hükBmeti namına ve Atman dun misakı ve bir ticaret ittllfı akte -
hükBmetlnln emri ile bu df,kllraıyon •ilmiı olduiunu haber vermektedir. 

Anlaşmanın maddeleri şunlardır : R ....... ~ ·~ waiiın saat nazırı Fon ıuuvn .. .,p a-
Madde 1 - .Akit tarafların Baltık' 12.40 da tayyare ile Bedin'e hareket 

taki deniz hudutları ve yahut kara etmiştir. 
hudutları ve yahut da üçüncü madde- Fon Ribbentrop, aynım.dan evci 
de zikredilen üsleri •. oğrudan doğru- gazetecilere apğıdeill ~ bu -
ya bir taarruza ve yahut Letonya 
ti h 

. . ki .. . d h lunmuştur : 
c m urıyetı topra arı uzerın en er M k 'daki ikametim gene meat-
hangi büyük bir Avrupa devletinin ~ o~a k aa oldu. Bir daha •fere 
bir taarruz tehdidine hedef olduğ'..1 1 tess f çol ~ lacağımı ümit ederim. 
takdirde, iki akit taraf karşılıklı ola- İdaha ~ ~ ba kıaalıgvına rağmea. bu 

k b. "b" . k • d d d h'l kaınetımın " ra ırı lnnc as erı yar ım a a ı . . .. d k ·atifade ettik ye .... 
,d - h ld h ·· ı · · h t ıkı gun en ÇO ı c. ugu a e er tur u muza aret e _ . kt 1 tavazzuh etti : 

b ] ğ 1 h.. d 1 gıdakı no a ar 
u urıma ı taa ı ut e er er. S t dostluğu lııatt 

Madde 2 - Sovyetler Birliği, Es- 1 - Alman - ovye 
ton} a ordusuna silah ve diğer malze- olarak kurulmuıtur. . . . 
mesi hususunda miisait şartlarla yar- 2 - iki millet, biç. bi~ kımeeıwı fU'-
dımda bulunmayı taahhüt eder. ki Avrupaya müte.ahk ışl~re karıpaa-

Madde 3 - Estonya cümhuriyeti, sına miisaade etnuyecektır. 
Sovyetler Birliğine makul bir fiyat- 3 _ İki devlet sulhun tekrar tees • 
la ve iyi bir suretle Estonya'nın Ecel süsünü ve İngiltere ile Fransa'nın Al
- Saarem~a. dago - Hiiumaa adaların- manya'ya karşı katiyen ı:mna~ı~ Ye 
da "·e Baltık limanı olan Paldiski şeb- neti ... İ7. ı.arpten vazgeçmelerım u
rinde askeri deniz üsleri tesisini ve zu e~tedk. 
hava kuvetleri için lüzumu kadar 4 _ .Maola~ eğer harp müşevvik
tayyare meydanları vücuda getirilme teri bu iki memleketin idaresini elle
si hakkını tanımaktadır. Bu üslerin rinde tutmakta devam ederlerse, Al • 
ve hava meydanlarının yerleri ve hu- manya ve Sovyetler bir~i~i ~nların ..... 
dudu sonradan yapılacak bir anlaşma hnı başlarına getirmesını bılecektır. 
ile tesbit edilecektir. Bu deniz ve ha- Fon Ribbentrop, diln iki me~leke! 
va üslerini himaye edebilmek için, arasında takarrür eden ve n~tıcelerı 
Sovyetler Birliği bu yerlerde kendi her iki millet için de istifa~eh olacak 
masrafiyle garnizonlar bulundurmıya olan muazzam iktisadi pro1.e?en. ~h -
salahiyettar olacaktır. Bu garnizonla- ·· 1 b t t • 
rın azami mevcudu hususi bir muka- setmiş ve sözlerini ıoy e dı ınnl ışk ıhar • 

M üzakereler hususi bir ost u • 
vele ile tesbit edilecektir. · · de 

Madde 4 - İki akit taraf, Akitler- vası ve geniş bir zihniyet ıçın cere-
yan etmiştir. Sovyet hükümetinin ve 

deo birinin aleyhine müteveccih hiç bilhasaa Stalin ve Molotof'un çok ... 
bir ittifak aktetmemeyi ve hiç bir ko- mimi kabulilnü her ,eyden evel hatu
alisyona girmemeği taahhüt ederler. 

Madde 5 - Bu paktın tatbiki hiç 
bir suretle akitlerin hükümranlık hu
kukuna ve bilhassa bunların ekono
mik sistemleriyle devlet bünyelerine 
zarar vermemelidir. Üçüncü maddede 
zikredilen üslerle tayyare meydanla
rına tahsis edilen bölgeler Eatonya 
cümhuriyeti arazisi olarak kalmakta
dır. 

Madde 6 - Bu pakt, musaddak su
retleri teati edilir edilmez meriyete 
girecektir .Muaaddak suretler paktın 
imzası tarihinden itibaren altı gün 
zarfında Tallin'de teati edilecek ve 
pakt on sene müddetle muteber ola -
caktır. Akitlerden biri bu on senenin 
inkızasından bir yıl önce denonse et
mek lüzumunu hiaaetmediği takdirde 
pakt kendiliğinden daha bet aene için 
muteber kalacaktır. 

Madde 7 - Bu pakt Ruı ve Eston
ya lisanlariyle iki nüıha olarak 28 ey
lül 1939 tarihinde Moskova'da yapıl
mıştır. 

imzalar: Molotof ve Sel ter 
İmza edilen ticaret muahedesi, iki 

memleket arasındaki ticaret mübade
lelerinin dört buçuk misli artırılması
nı derpif ve iki devlet arasındaki u
mumi it rakamını 39 milyon Estonya 
kuronu olarak tesbit eylemektedir. 

Sovyetler Birliği Estonyaya Mur
mansk, Seroka ve Karadeniz limanla
rına doğru Sovyetler Birli~nin de -
miryolları, deniz yolları ve nehir yol
lan vasıtaaiyle eıya transiti •hakkını 
vermektedir. 

Keza ticaret anlapnası Estonya li
manları vaaıtaaiyle Sovyet etyası tran 
sitinin de ehemiyetli bir surette art
tırılmasını derpi§ eylemektedir. 

Anltı§ma Cenevre'Je na..J 
karıdanJı? 

tatmak isterim. 
Moıkova, 29 a.a. - .. Tas" Dün ak

şam Sovyetler Birliği ha~~ komieer· 
teri Mecliıi Reisi ve Harıcıye Komi
seri Molotof tarafından Almanya Ha
riciye Nazırı B. fon Ribbcntrop JO 
fine verilen ziyafette, alman nazırı 
maiyetinde bulunan BB. Förster, O.
un Schnurre, Kordt, Henke, voa 
Gaİem Schultze ve Steinbikel ile Al· 
manya~ın Moakova BUyük Elçitl 
Komt Schulenburg ve sefaret erlr&
nından von Tippelıkirch, general 
Köstring ve B. Hilger, ~vyetler ta
rafından da Stalin, Voroşılov, Ka&a• 
noviç, Mikoyan, Beria, . BulganiG. 
Voznesenski, Gorkin, Pronın, Potem
kin, Dekanozov, Klo•ovski, Şvartsn,. 
Babarin, Kmelnieki, Kozirev, Barkcw 
Aleksandrov, Sobolev ve PaYlov ~ 

Sefiriyle göriiftü 

Bucün 

ULUS Sinemtısında 
Yaz programının sonu 

3 film birden 
ı - Sözde kızlar 
2 - Bb de insanız 
3 - Miki Mava 

Cenevre, 29 a.a. - Yeni Rus - Al
man anlatmalarının neıri ve Sovyet
ler Birliği tarafından Estonya gibi 
küçük bir bitaraf devlete zorla kabul Seans saatleri : 
ettirilen "dikta" İsviçre efkirıumu- 2,30 - 4,45 - 5,15 - 6.30 gece 
miyesindeki infial ve teessürü ifrata saat 9 da Sözde kızlar 
çıkarmış ve gazeteleri acı ve fakat e- Yeni Miki 
nerjik neşriyata aevkeylemekted.ir. ••••••• Tel: 2193 

Tribuna de Geneve gazeteai Krem
lin'in Berlin tarafından Çekoslovak- tinin bugünkü ahval ve şartlar l 
ya'ya tatbik edilmiş olan usulleri Ea· faydasız bir hal aldığına kani bal 
tonya hakkında tatbik eylediğini bil- nuy.orlardı. 
diriyor. Rus emperyalist hedeflerini te 

Gazete diyor ki : eden bu pakt Amerika efkarıuanu:aliil 
En müfrit bolteviklettirme taraf- yesindeki endişeyi kuvetlenditme 

tarları, en gözü kararımı Moakova ta- ve Avrupa demokrasilerine 
raftarları timdi anlamalıdırlar ki, bakımından yardım lehinde gitti 
ruılarla alınanlar Avrupanın derisini kuvetlenen yeni bir cereyan o 
yüzmek için anlqmııtardır w tehli- çıkarmaktadır. 
ke bütün Avrupa latasına yayılmak - Amerikalıların ekserisi, Avna 
tadır. ya tahakkümden cenup Amerl 
V tlfİngton'da nanl kartılanJı? ve Kanada'ya tabak : ·me yalnıa 

Vqington, 29 LL - Sovyet - Es- çük bir mesafe mevcut old ı.ığu Mlllliı\.; 
tonya paktı Vqington'un diplomatik tindedir ve bazı mahfi!I r Aımn:iliıj'~ 
mahfillerinde biç bir hayret uyandır- nın müdafaası için bir majino 
mamııtır. Zira bu mahfiller esuen tesisine lüzum kalın '· ansa fnillift,j 
Baltık memleketlerinin Moskova'ma • majino hattına.. yard mt 
taarruzuna kartı her ttidü mukaveme dni bilAii 'yorlar. 
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HARlClYE VEKALET! 

Kok kömürü ahnacak 
Hariciye V ckalctindcn : 

1 - Satın alınacak 190 ton kok kö
mürü kapalı zarfla münakasaya ko -
nulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 5035 lira 
ve muvakkat teminat 377 lira 63 kuruş 
tur. 

3 - Münak sa 2-10-939 pazartesi 
günü saat 16 da Ankarada Vekalet sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin teminatlariyle tek
lif mektuplarını mezkOr tarihte ko -
misyona tevdi etmeleri ve şartnameyi 
almak istiyenlerin vekatet levazım 
müdürlüğüne müracaatları (4S82) 

14542 

NAFIA VEKALETi 

800 fon sömikok ahnacak 
Nafıa Vcl::nletinden : 

9. 10. 939 pazartesi günü saat 11 de 
Ankarada Nafıa Vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da ceman (18.000) lira muhammen be
delli lstanbul'da Yüksek Mühendis 
mektebindeki depoya teslim şartiyle 
800 ton sömikok kömürünün talibi 
ç.kmadığından kapalı zarf usulü ile 
yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğ.ün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 13SO liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde ya· 
zılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 
ıo a kadar makbuz mukabilinde ko
misyona vermeleri lazımdır. (4724) 

14723 

MAARlF VEKALETİ 

Yatılı talebenin 
nazarı dikkatine 

Maarif Vekilliğinden : 

1 - Kız ve erkek meslek okulların· 
daki parasız yatılı talebeden 9. Teşri
nievel. 1939 pazartesi sabahına kadar 
bulundukları okullara devama başla -
mıyanların kayıtları silinecektir. 

2 - Bu okullardaki paralı yatılı ta
lebeden gene aynı tarihe kadar okul -
lara devama başlamıyanların yerleri -
ne diğer istekliler alınacaktır. 

3 - Birinci ve ikinci maddelerdeki 
yazılı talebeden hastalığa müstenit 
mazereti ol nlar varsa bunların da ay
nı tarihe kadar hastalıklarını doktor 
raporiyle tevsik etmeleri lazımdır. 

(49S2) 14899 

Devlet resim ve heykel sergisi 
Maarif Vekilliğinden : 

1 - Devlet resim ve heykel sergisi 
30 teşrinievel 1939 tarihinde Ankara • 
d açılacaktır. 

2 - Teşhir edilecek eserler 18 teş
rini evel 1939 tarihine kadar Ankara
da Maarif Vek letine, lstanbulda Gü
nl Sanatlar Akademisine makbuz mu
ka ilindt: teslim edilmelidir. 

3 - Eserler Maarif vekilliğince na
kil ve iade olunacaktır. Ancak teşhir 
veya nakil esnasında vukua gelecek 
zarar ve ziyandan mesuliyet kabul e -

lemez. (4953) 14900 

SIHHAT VE İÇTiMAi M. V. 

Demir kepenk yaphnlacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Ye

ki.Jeti Hudut ve Sahiller Sıhat U
mum Müdürlüj!ünden : 

Umum mududtlk binası ile müşte · 
tına açık ek iltme ile demir ke • 

kler yaptırılacaktır. 
Ke if bedeli 686S lira, muvakkat te· 

tı Sı4 lira 88 kuruştur. 
ate 16 - Birinciteşrin - 1939 pa -
si saat 14 de Ankarada umum mü 

luk satın alma komisyonunda ya
c tır. 

Taliplerin on bin liralığa kadar bu 
i işleri yaptığına dair vesika gös -
me i şarttır. 
Şartnamenin parasız olarak ayniyat 

ibi mesullüğünden alınması. 
(4961) 14903 

HARlT A UMUM M<l. 

2 nevi yiyecek alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. !Ulr ıtaa eratının 
1n 940 sonuna kadar ihtıyacı olan 5.000 

patates ve 5.000 kilo kuru sovan açık 
e ile muvakeleye b !anacaktır. 

- Ek ıltmcsi 3 birinci teşrin 939 sa

r. 

ı :ıt 14.30 da Cebecide Harta Gn. 
b"n ıında SA. AL. KO. da yapı. 

- Patates ve kuru sovanın muhammen 
bedeli 650 lira, muvakkat teminatı 

ra 75 kuru11 olup banka mektubu ve 
liye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te
t ariyle beraber komisyona gelmeleri. 

(4510) 14489 

Sade yağı alınacak 
arta Genel Direktörlüğünden 

H t G D .1 k kıta ı eratı ihti· 
ın 900 kılo sade vaıı:ı acık eksılt· 

ULU~ 

meye konulmuı;tur. 
2 - Eksiltme 4 - blrinclteşrin - 939 ~ar

şamba gunil saat 10 da Cebeci Harta Gn. 
Drk. luk binasında Sa AL Ko.da yapıla . 
cakur. 

3 - MUhammen bedeli 900 lira, muvak
kat temınatı 67 lira 50 kuruş olup banka 
me tubu veya maliye makbuzu kabul o
lunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te
minatlariyle beraber komisyona gelmeleri. 

(4512) 14518 

Kiremit tebdili ve inşaat 
Harta Genci Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. luğU mektep pavyo. 
nu kiremitlerinin değiştirilmesi ilii ile bazı 
muteferrik inşaat i§ı pazarlığa konulmuli· 
tur. 

2 - Paz rlık 4-10-939 çarşamba günü sa· 
at 15 de Cebec"de Harta Gn. Drk. lük bi· 
nasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen kcşıf tutarı 1958 lira 53 
kuru, olup muvak' t teminatı 146 lira 92 
kuruştur. Danka mektubu veya maliye mak
buzu kabul olunur. 

4 -. Taliplerin yazılı gun ve saatte temi· 
natlarıylc be aber komiıyor.a gelmeleri. 

(4584) 14544 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Elbise yaphrılacak 
Gümrük Muhafaza Genel Ko

mutnnhğı lstanbul Levazım Amirli
ği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Gümrük muhafaza memurları 

için yaptırılacak kasketleriyle bera • 
her 1152 takım elbi emin kapalı zarf
la eksiltmesi 9-10-939 pazartesi günü 
saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Bunların tahmin edilen bedeli 
19S84 lira ve ilk teminatı da 1470 li
radır. 

3 - Şartname evsaf ve nümuneleri 
komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun 
ahkamına göre hazırlanmış kanuni ve
sikalarla teminat makbuzu ve teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını 
muayyen zamanından bir saat evveli
ne kadar komisyona tevdi etmeleri. 

(7342-468S) 14632 

Benzin ahnacak 
Gümrük Muhafnza. Genel Ko

mutanlığı lııtanbul Levazım Amir
liği Satın Alma Komisyonundan : 

ı - Satın alınacak 100 ton birinci 
benzinin 12. 9. 939 salı günü saat ıs 
deki kapalı zarfla eksiltmesine istekli 
çıkmadığından 9. 10. 9j9 pazartesi gil· 
nü saat 15 te yeniden kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 26SOO li . 
ra ve ilk teminatı 1988 liradır. 

3 - Fenni evsafı ve şartnamesi ko
misyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saat • 
ten bir saat evetine kadar 2490 sayılı 
kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakla
rı teklif mektuplarını Galata rıhtım 

caddesi Veli Alemdar han ikir~i kat
taki komisyona vermeleri 

( 1302/4646) ı46S2 

D. DEMIRYOLLARI 

SönmemiJ kire( ahnacak 
D. D. Yalları Satın Alma Komis· 

yonundan : 

nü saat on beştedir. Buna ait şartna
me müessese Direktörlüğünden be • 
delsiz olarak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şart
ları haiz olan isteklilerin muayyen o
lan gün ve saatte Ziraat Vekaleti Mu
hasebe Müdürlüğünde müteşekkil sa
tınalma komisyonuna müracaat etme-
lerL (4601) 14SS1 

Muhtelif kimyevi 
maddeler alınacak 

Etlik Baytnri Distofajin Müdür· 
lüğünden : 

2000 kilo karbon tetreklörür, 2000 
kilo jelatin SOO kilo gliserin, SO kilo 
badem yağı 9-10-939 pazartesi günü 
saat ıs te kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. Muvakkat temi . 
nat 573 lira 63 l:uruştur. Eksiltmeye 
girebilmek için 2490 numaralı kanun 
vasıflarını h&iz olması şarttır. Şartna
meler müessesede parasız verilir. 

(4641) 14SSS 

Yulaf al nacak 
Etlikte Veteriner Bnkteriyoloji 

ve Scroloji Müessesesi Direktörlü
ğünden : 

1 - Mües~e"ede mevcut serum hay
vanatı ir.:in a .. g ri 60,000 azami 80,000 
kilo yulaf kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (5600) Ii· 
radır. 

3 - İlk teminat 420 lira olup ban
ka mektubu veya vezne makbuzu ve 
hazine tahvili teminat olarak kabul e
dilir. Tahvillerin de hazineye teslimi 
şarttır. 

4 - İhalesi 12. 10. 939 perşembe gü
nü saat on beştedir. Şartnamesi mü
essese direktörlüğünden bedelsiz ola
rak verilir. 

S - 2490 sayılı kanunda yazılı sart
ları haiz olan isteklilerin muayyen o
lan gün ve saatten bir saat evel tek
lif mektuplarını Ziraat Vekaleti mu
hasebe mlidüriyetinde müteşekkil sa
tın alma komisyonuna makbuz muka· 
bili tevdi etmeleri. ( 472S) 

14670 

P. T. VE T. MÜDÜRLÜGÜ 

Çinko ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için 20 ton Amal
game çinko kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (10.000) mu -
vakkat teminat (7SO) lira olup eksilt
mesi, 23 birinci teşrin 939 pazartesi 
günü aaat (16) da Ankara'da P.T.T. 
Umum Müdürlük binasındaki satın -
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, Muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubiy 
le kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi 
kapalı zarflarını o gün saat (15) ka
dar mezkCr komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
Levazım, İstanbul P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. 

(4347) 14330 

2 No. h fincan ahnacak 

Muhammen bedeli 8400 lira olan 
yüksek kalitede 700 ton sönmemiş ki
reç 16-ı0-1939 pazartesi günü saat 
lS.30 da kapaJı zarf usulü ile Ankara
da idare bin.asında satın alınacaktır. 

Bu işe g!rmek istiyenlerin 630 lira- P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
lık muvakkat teminat ile kanunun 1) Teahhüdün ademi ifasından 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 78.000 adet iki No. Fincan açık eksilt
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon meye çıkarılmıştır. 
reisligine vermeleri lazımdır. 2) Muhammen bedel (19SOO). Mu -
Şartnameler parasız olarak Ankara- vakkat teminat (1462 ;5) lira olup ek

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa- siltmesi, 24 birinci teşrin 939 salı gü
da tesellüm ve sevk şefhğinden dağı- nü saat (16) Ankarada P. T. T. umum 
tılacaktır. müdürlük binasındaki satınalma ko. 

(488~) 14887 misyonunda yapılacaktır. 
3) İstekliler, muvakkat teminat mak 

işaret çivisi arınacak buz veya banka teminat mektubiyıe 
D. D. Yolları Satın Alma Komis- kanuni vesikalarının hamilen mezkQr 

gün ve saatte o komisyona müracaat 
edeceklerdir. 

yonundı:ı.n : 
Muhammen bedeli 7300 lira olan 

730.000 adet rakamlı işaret çivisi 16-11 
-1939 perşembe günü saat lS.30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi· 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin S47,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve teklifleri ay
nı giln saat ı4.30 a kadar komisyon re
isligine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız 1larak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa -
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı
tılacaktır. ( 4889) 14888 

ZIRAA T VEKALETi 

Hayvan pancan ahnacak 

4) Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
Levazım, İstanbulda P.T.T. levazım 
ayniyat şubesi Müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. (4348) 

143SO 

ASKERi FABRiKALAR 

13 kalem koıum malzemesi 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merlcez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan 13 
kalem koşum malzemesi askeri fabrikalar 
umum müdürlü iı merkez satın alma ko -
misyonunca 9-10-939 pazartesi günü saat 

Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna· 
ve Seroloji Müessesesi Direktörlü- mesi parasız olarak komisyondan verilir. 
g·ünden : Taliplerin muvakkat teminat olan (337) 

lira (50) kuruş ve 2~90 numaralı kanunur 
1 - Müessesede mevcut tecrübe 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon 

hayvanları için asgari 60,000 azami cu olmadıklarına ve bu işle alikadar tile 
80,000 kilo hayvan pancarı açık eksilt- cardan olduklarına dair ticaret odası ves 

kasiylc mezkilr giln ve &atte komisyon 
meye konulmuştur. milracaatları. (4830) 14751 

ra~ı~ Tahmin edilen bedeli 
4000 

li- Yedi kalem bez ve kolan ah nacak 
3 - Muvakkat teminatı 300 lira O· 

lup banka mektubu veya vezne mak
buzu ve hazine tahvili teminat ola -
rak alınır. Yalnız tahvillerin de mak
buz mukabili hazineye teslimi prt -
tır. 

4 - lhaleıi 2·10·939 pazartesi gU • 

Aııkeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan 
yedi kalem bez ve kolan askeri fabrikalar 
umum müdürlüfil merkez satın alma ko • 
misyonunca 11-10-1939 çar amba giınü sa:ıt 
U.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Sart-

name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (750) 
lira ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 maddele
rindeki vcsaikle komisyoncu olmadıklıın
na ve bu i11le al"kadar tüccardan oldukları
nıı dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona milracaatlan. 

(4786) 14764 

60 ton döküm koku 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan 
60 ton döküm koku Askeri Fabrikalar U
m!-1m Müdurlüğü Merkez Satınalma ko· 
mısyonunca 13-10-939 cuma günü saat 14 
te pazarlıkla ih:ıle edilecektir. Şartn:ıme 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerın muvakkat teminat olan (225) lira 
ve .2490 .numaralı kanunun 2 ve 3. mıı.tldc
lerındekı vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle al5.kad r tuccardan olduk
larına .. dair Ticaret odası vesikasiyle mez
kur gun ve &aatte komisyona müracaatla-
rı. (4919) 14863 

VİLAYETLER 

Kapah zarf usuliyfe 

eksiltme ilam 
Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konul::ın iş: Mal • 

kara - Keşnn yolunun 62 f- 462 - i2 + 
SOO ncü kilometreleri arasında şose e
saslı tamiratıdır Keyif bedeli (104085) 
lira (53) kuruiltur. 

2 - Eksiltme 2 10 939 tarihinde 
pazartesi günü saat (16) da Tekirdağ 
nafıa müdürlüğünde ek .. iltme komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak iki lira 60 ku ~ 

nış bedeli mukabilinde nafıa müdtir -
lüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin (6454) lira (28) kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve ihale gü -
nünden en az (8) gün evel tekirdağ 
valiliğine müracaatla alacakları (Eh 
liyet vesikasiyle beraber 939 yılına a
it ticaret odası vesikasını ibraz etme
leri lfizımdır.) 

İsteklilerin teklif mektuplarını 2. 
nci maddede yazılı saatten bir saat e
vetine kadar komisyon reisliğine mak 
buz mukabilinde vermeleri şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e -
dilmez. (7179) 14S3S 

İn~at ve tamirat yapflrılacak 
Erzincan Müııtakil Vakıflar Me

murluğundo.n : 
1 - Erzincan'da Hacı İzzetpaşa ca

miinin "1S668" lira 12 kuruş bedeli 
keşifli inşa:ıt ve tamiri kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler eksiltme ve keşif ev
rakını bedelsiz olarak Erzincan va • 
kıflar idaresinden alabilirler eksiltme 
6-10- 939 cuma günü saat ıs te Vakıf· 
lar İdaresi binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 

"117S" lira ıo kuruşluk muvakkat te
minat ve ticaret odası vesikası ve 
20000 liralık benzeri iş yapmış oldu
ğuna dair vesaiki ihaleden sekiz gün 
evel vakıflar idaresine ibraz etmeleri 
lazımdır. 

4 - Teklif mektupları 6-10-939 gü
nü saat ıs e kadar komisyon reisliği
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Postada vuku bulan gecikmeler ka -
bul edilmez. (7427-4714) 14684 

Yol tômir ettirilecek 
Niğde Valiliğinden : 

1 - Eksiltmeye konan iş: .. Bor • 
Aksaray" yolunun 85+000 • 92+000 
kilometreleri arasındaki 4+ooo Km. 
lik kısmın esaslı tamiridir. 

İnşaatın keşif bedeli "ı9800'' lira 
"60" kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart

namesi 
D - Te&viyei tiirabiye ve şose kar

gir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli, grafik vesair ev
rak. İstiyenler bu şartname ve evrakı 
bedelsiz olarak Niğde Nafıa Müdür
lüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 9-10-939 tarihinde sa
at "15" de Niğde hükümet binası da
hilinde Niğde Daimi encümeninde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
eklilerin "1486" lira muvakkat temi
at vermesi 1€izımdır. 
6 - İsteklilerin eksiltme gününden 

n geç sekiz gün evel Niğde Vitaye
ine müracaat ederek ibraz edecekle
i mali ve fenni rcf erans mukabili 
'liğde vilayeti ehliyet vesikası komis-
ıonundan alacakları eksiltmeye işti-

ak vesikasını ibraz etmeleri şarttır. 
7 - Teklif mektupları yukarda ya

:ı:ılı saatten bir saat evveline kadar 
Niğde Daimi encümen odasında en -
;:ümen Reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ile gönderile· 
ı;ek mektupların nihayet 3 üncü mad-

3(1 - 9 - 1939 

Muhtelif tezgôhlar ah nacak 
M. M. V. Deniz Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Adet Cinsi İlk teminat Münakasa Saati Gun Tahmin Il. 
Lira Kr. Tarihi Lira 

1 Hasııas torna tez-
gahı büyük 187 50 5-10-1939 10 Perşembe 2" 

l Hassas torna tez-
gahı küçük 127 so 5-10-1939 11 Perşemb: 1 lı.1 

1 Üniversal freze 
tezgahı 375 00 5-10-1939 13 Per cmtı 5 J:'J 

1 Pulanya tezgahı 135 00 5-10-1939 14 Per embe 18• O 
1 Radyal delik tez-

gahı 37S 00 5-10-1939 15 Perşembe 5{)00 
1 Yüksek devirli 

delik tezgahı 33 75 S-10-1939 16 Per embe 450 
1 Çift ta"h.zımpa-

ra tezgcıi'ıı 60 00 6-10-1939 10 Cuma 800 
ı Dört mengeneli 

tesviyeci tezgfilıı 37 SO 6-10-1939 11 Cuma 500 
1 Has as raspalı-

tesviyeci pelyti 112 50 6-10-1939 13 Cuma 1500 
1 Elektrik kaynak 

cihazı 93 70 6-10-1939 14 Cuma 12SO 
Tahmin bedelleri hizalarında yazılı gösterilen on kalem nulzemenin hiza

larında gösterilen tarihlerde pazarlıkla münakasası vekalet binasında müte

şekkil komisyonumuzda icra edilecektir. Parasız şartnamesini almak isti -
yenle in her gün ve münakasaya girmek istiyenlerin de mezkur gün ve sa
atlerde belli teminat mektubu ve kanuni vesikalariyle komisyoncu olIIl&ChS
ları hakkındaki evrakla birlikte komisyonumuza müracaatları. (4887) 14889 

Muh elif inşaat 
Kütahya garnizonu Sntrn Alma Komisyonundan 

A) Kutahyada tayyare garnizonunda aljağıda cins ve mil.tan gösterilen pavyon. 
cephanelık ve ııtinat duvarı yaptırılacaktır. 

B) Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları, eksiltme 11ekli ve sa.atları hizala
rında go tcrılmiştır. 

C) El siltme 10 • Ilirincitc rin - 939 salı giinil Kütııhyada merkez komutanlığı bina
sındaki s tın alma komisyonunda yapıl3caktır. 

D) Şartname, plan ve kcşifnameler her gün komisyonumuzda görülebilir. 
E) Pavyonların eksiltmesine girecek olanlar teklif mektuplanru kanuni vesaikle 

güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfla
rını ihale saatınd~n bir ı;ııat evet komisyon ba§kanlığına makbuz mukabilinde verme
leri, diğer eksiltmelere girecekler de vesaik ve teminat mektuplııriyle ihale saatların-
da komisyonda bulunmaları ilin olunur. 14677 
Cinsı Mıktan Muhammen keşif Muvakkat Eksiltme 

bedeli teminat Şekli Saati 
:.ira Kuruş Lira Kuruş ----- -----·-----

Pavyon 2 53511 46 3930 58 Kapalı 11 
zarf 

Cephanelik 2 6423 92 481 80 Açık 14 
Cephanelik istinat 
duvarı 2 

Eksıltme 
2608 56 195 65 15 

Odun a ınaca 
Bayramiç Askeri Satın Alına 

Cinsi Kilo Tutan 
Lira 

Komisyonu 
Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 

Ba§kanhğmdan ı 
İhalenin gıünil 1411 

Odwı 1000000 7500 5{)2 50 9-10-939 pıauırtesisi nt 15 
açı'.lı: eksiltmesi 

1 - Bayramiçte bulunan kıtalanrı ihtiyaı;ları olan 1.000.000 kilo odun 2490 saydı ka
nunun 40 ıncı maddesine göre bir ay temdit edilmiştir. 

2 - Komisyon 9-10-939 pazartesi giinü saat 15 de askeri gazinosunda topl.anaetrk • 
tır. 

3 - Talipler kanunun 2. - 3. üncü maddelerine göre komisyoua mura lan ilin 
olunur. (7500-4789) 14884 

Pirinç alınacak 
Bayramiç Aakeri Satın Alma 

Cinsi Kilo Tutan 
Lira 

Komisyonu 
Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 

Bqkanhğmdan ı 
1baleniu güd tekli 

Pirinç 38000 10260 769 50 9.10.939 pazart<:si saat ıs 
de açık dksiltme 

1 - ayramic;te bulunan lcrtaların yiyecekleri için (38000) kilo pirine; bpalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuş ve ihale gününde talip c;ıkmadı&ından kanunun 40 met 
maddesine göre temdit edilerek ~10-9l9 pazartesi gününe bırakılmıştır. 

2 - Taliplerin mezkUr günde kanunun 2-3 üncü maddelerindeki şartlar dahilinde 
mUracaatlar ıilln olunur. (7501-4791) 14885 

dede yazılı saate kadar gelmiş olması j 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada \ 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(75S9-4817) ı4773 

Elektrik işleri 
Afyonkarahisar Belediye Reisli· 

ğinden : 

İhalesi feshedilen 6620 lira bedeli 
keşifli şehir santralı ile gar arasında 
yapılacak yüksek tevettür yeraltı kab
lo ve muhavvele tesisatına ait malze -
me 15 gün müddetle yeniden müna
kasaya konulmuştur. İhalesi 13. 10. 
939 cuma günü saat 14 te encümeni 
belediyece icra kılınacaktır. Eğreti 
teminat 496 lira SO kuruştur. 

Şartlarını vesair hususatını öğren -
mek isteyenler her gün belediyeye 
milracaatla öğrenebilirler. İsteklile -
rin belli gün ve saatte belediyeye mü
racaatları ilan olnur. 

(4964) 14906 

KAZALAR 

Harta yaptırılacak 
Gediz Belediyesinden : 
ı - Gediz kasabasının 100 hektar

lık meskun ve 100 hektarlık gayri -
meskun kısmının hali hazır haritası 

alınacaktır. Muhammen bedel (3500) 
liradır. Muvakkat teminatı (262) Lira 
( 50) kuruştur. 

2 - İhale müddeti 7. 9. 939 tarihin
den itibaren kırk beş gündür. 

3 - İhale 23. ıo. 939 pazarteei günü
dür. Taliplerin teklif mektubunu iha
leden bir saat evel vermiş olmaları ta 
zımdır. 

4 - Şeraiti görmek isiyenlerin her 
gün belediyeye müracaatları ilan olu-
nur. 14403 

Elektrik tesisatı 
Zile Belediye&inden : 

Belediyece 47748 lira 60 kuruş be
deli keşifli elektirik tesisatı ve sant· 
ral binası inşaatı kapalı zarf usulile 
münakasaya vaz edilmişsede talip çık 
matlığından kanunun 40 maddesi muci 
bince lS/ 9/ 939 tarihinden itibaren bir 
ay temdit ve pazarlığa bırakılmıştır. 
Tanliplerin toptan veya ayrı ayrı tek
lifleri kabul edilecektir. 

İdari ve fenni şartnamesini Ankara 
da belediyeler İmar heyetinden ve İs
tanbulda ay yıldız palas 3 numarada 
Mühendis Hasan Halet Işıkpınard-ın 

görebilirler. (7432) / 4715 1468S 

46 baı öküz ahnacak 
Haymana Kaymakamlığından: 

Kazamız mıntakasındaki göçmenler 
için açık eksiltmeye konulan (46) baş 
öküz mübayaa edilecektir. Muham -
men bedel (2300) liradır. Muvakkat 
teminat (172) lira (SO) kuruştur. Ta
lip olanların, şartnamesini görmek is
tiyenlerin ihale günü 4. 10. 939 çar -
şamba günii sat (10) da Haymana hü
kümet tabipliği dairesinde müteşek -
kil komisyona müracaatları ilan olu • 
nur. (4841) 14799 

Elektrik projesi yapf rılacak 
Adıyaman Belediyesinden : 

Kasaba merkezinde tahminen beş ki
lometreden yapılacak elektrik tesisatı 
ile kasabanın meskun kıemının ebel-e 
teşkilatı projesinin nafıa vekaletinin 
ve makamatı sairenin kabul edece ~ i 
tarzda yaptırılması açık eksiltmeye l o 
nulmuştur. 

Talip olanların ve fazla malUmat al
mak isteyenlerin 11. birinci teşrin 

1939 ihale gününe kadar belediyeye 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

\4830 
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MlLLI MÜDAFAA 

Yular başlığı alınacak 

gôsterilen vesaikle ve teminatiyle birlikte 
ihale saatında M.M.V. satın alma komis
yonuna gelmeleri. (4834) 14798 

nunda yapılacaktır. Keıif bedeli (42056) 
liradır. Muvakkat teminatı (3154) lira 20 
kun.ıstur. 

3 - İstekliler 2490 sayı!ı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı vesikalarla teminat 
makbuzlarını havi teklif mektuplarının 
mezkiir günde saat ıs e kadar komisyon 
riyasetine vermiş bulunacaklardır. 

1 ı de tiimen binaaında bulunan uk«i •· 
tın alma komisyonunda olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ola -
caktır. 

ttesap memuru İhsan hakkında 
Konya Tümen Sorgu Ha.kimli

ğinden : 

4 - Şartna ne ındc:~• · ı:; .. d~ ZS mı.o.. r 
fazlasiyle dahil olJu u h ~ e ılk t-:m r.a
tı 1223 lira 44 kuru t r. 

s - Eksiltme 18 b • ~cıte rın 939 c;.ar-
şamba gunu saat 11 de 

450 sedye yaptanlacak 
.M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

mıayonundnn : 

.1 - . Beher tanesine iki lira fiyat tah
mın e~ılen l~OD bin tane hayvan yular baş
lığı açık eksıltme suretiyle 2 • birinciteŞ· 
.... 939 pazartesi günıi saat 10 da M M 

V. satın alma J:'o. da satın alınacaktır." • 
2 - İlk te!ftınatı lSO lira olup nümune 

v\ şartnam.e31 her gün Ko.da görülür. 

M. M. VekiJeti Satın Alma Ko
misyonundan : 

- Eksıltmeye girecekler kanuni temi
nat ve belgeleriyle birlikte eksiltme gün 
ve saatind

1
a Ankarada M.M.V. aatın alma 

Ko. d unmaları. (4S51' 14532 

Kazma tômiri 
M. M. Vekaleti Sat:n Alma Ko

misyonundan : 
. 1 - Hepsinin tamirine tahmin edilen 
fıyntı 2SOO lira olan 9000 adet kazına tamiri 
açık eksiltmeye konmuştur. Kazmalar her 
gun Ankara istihkam malzeme deposunda 
goriililr. 

2 - Eksiltmesi 2·10-939 pazartesi gÜnü 
ı:n:1.t. 11 dedir. 

3 .- İlk tçminatı 187 ,S lira olup §artna
mesı Ko. da görıilür. 
~ - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te. 

mı~at ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. madde· 
!er_ınde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle 
.ştıgal ettiklerine dair ticaret odasından a. 
lacaklan vesikalarla birlikte M M V Sa 
Al. Ko. da bulunmaları, (4S86) · · 

0

14546 

İnşaat münakasası 
.M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

mısyonundan : · 

1 
1 - Keşif bedeli 67280 lira 42 kuruş 0 • 

an Ankarada hasta bakıcı binası yapısı 
kapalı zarf!a eks!ltmeye konulmuştur. 

2 - Eksıltmesı 4-10-939 çarşamba günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk. teminatı 4614 llra...Z kuruş olup 
IBrtnamesı 337 kuruş muka'liilinde Ko.dan 
alınır. 

.4 - Ekalltmeye gireceklerin kanuni te
mı'!at ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddc
~er!nde ya~ılı belgele; ve bu gibi işlerle 
'tıgal ettıklerine daır ticaret odasından 
~ ~caklan vesikalarla birlikte zarflarını i
ka e uatından behemahal bir saat eveline 

adar M.M.V. S. Al. Ko. ya vermeleri 
<4610) 14612 

1 - Bezi vekaletçe verilmek üzere 450 
tane sedye yaptırılacaktır. Beher sedyeye 
SSO kuruş fiyat tahmin edilmiı olup kati 
teminatı 371 lira 25 kuruştur. 

. 2 ;- İ~tekliler pazarlık günü olan 3 bi· 
rıncıte:ırın 939 sah giinü saat 10 da M.M. 
V. satınalma Ko. da bulunmaları. (491S) 

14S!i0 

Sabunlu kösele ve meıin 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
. Nümunesı gibi 2SO kilo sabunlu kösele 
ıle 100 tane beyaz meşin 2 birinciteşrin 
939 günü saat 11 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. İsteklilerin 135 liralık teminat· 
ları ile birlikte pazarlık gün ve saatinde 
M.M.V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(4916) 14861 

Bir İngilizce mütercimi 

alınacak 
Mitli Müdafaa Veknletinden 

Vekalet tercüme şube&ıne bir inyiliıcc 
mütercimi alınacaktır. Aynı zamanda iyi 
frantıızce. bilen tercih olunur. Yapılacak 
imtihanda ehliyeti sabit olunca bidayette 
verilecek ücret 150 liradır. Bu ücret sôs -
terilecek mesai ile 210 liraya kadar çıka· 
bilir. Talip olanların hal tercümeleriyle 
birlikte vekilete birer istida ile müra -
caatları ilfi.ıı olunur. (4914) 14S75 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiy:ıt (950) 

lira olan (3800) kilo benzin pazarhkla sn. 
tın almacalttır. 'tiazarlığı 3 - birinci~esrin 
-939 sah günü saat 11 de yaplacaktır. Te
minatı 143 liradır. 

2 adet tezgôh ahnacak 

2 - Talip olanların yukarıda y~zılı ~a
zarhk gün ve saatında teminatlarıyle bır· 
likte M.M.V. satın alma komisyonuna mü
racaatları. ( 4918) 14876 

. M. M . Vekaleti Satın Alma Ko
mısyonundan : 

1 - İki adet elektrikli ta 1 • 

Musiki Gd. Erba~ hanrlama 
Orta okuluna talebe almıyor 

M. M. Vekaletinden : 

462S) l .. .::r3 

Muhtelif tesisat 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
Bedeli keşfi Muvakkat teminatı 
Lira Kr. Lira Kuruş 

76627 88 S031 39 
Afyon demiryol tamirat deposu için yu. 

karda keşif ve muvakkat teminatı yazılı 
bir hangar ile buna ait su, elektrik tesisa
tı kapalı zarfla ihaleleri 6-10-939 cuma 
günü ıaat 10 da yapılacaktır. Yapılacak 
hanı:ar ve tesisatın proje ve keşfini görmek 
istiyenler her giin ve talip olanların ihale· 
den bir saat evci teminatlı teklif mektup
larını 2490 sayılı kannnun 32, 33 üncü mad
desinin tarifatı da:ıilinde Afyon kor satın 
alma konıısyonuna vermeleri. 

(4720) 14666 

Buğduy ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle Edirne ıçın 

1200000 kilo sert ve yumu'ijak buğday Ea
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 13-10-39 .:uma günü saat 
11 dedir. 

3 - İlk temiMtı 4050 liradır. 
4 - Bir kilosunun fiyatı muhammcne -

si 4 kuruş 4-0 rntiır.dir. 
S - Sartname ve evsnfını görmek isti

yenler her gı.in Edirnedeki askeri satın al
ma komisyomınd1 görebilirler. 

6 - Eksiltmeye girecel:ler ilk pey pa
rasına ait makbu::la belli ı;ün ve saattan 
evci E:lirnedel:i satu:ı alma komisyo • 
nunda bulunmaları lazımdır. 

( 47S2) 146i2 

inşaat münakosas! 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

5 - Muvakkat teminatı 1200 liradır. 
6 - Teklif mektupları 10-10°939 salı gü. 

nü saat 10 a kadar satın alma komisyonu 
reisliğine verilmiş olacaktır ve bu saatten 
sonra mektuplar kabul edilmiyecektir. 

7 - İstekliler görülmesine lilzum hasıl 
olan vesaiki resmiycsini muvakkat temina
tının konulduğu zarf içersine konulmuş o
lacaktır. (4772) 14762 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elazığ merkez birlikleri ihtiyacı i

çin 16SO ton odun eksiltme suretiyle sa • 
tın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 33000 
liradır. 

2 - Şartnamesi Elli.zığ<laki askeri s:ıtm 
alma komisyonunda her gün mesai d:ıhilin 
de görülebilecektir . 

3 - Eksıltme 11 10-1939 çarşamba günü 
saat 10 da tilm binasında bulunan askeri ı;e. 
tm alma komisyonunda olacaktır. 

4 - Eksiltme kap:ah zarf usuliyle ola • 
ce.ktır. 

5 - Muvakkat teminctı 2475 liradır. 
6 - Teklif mektupları 11. t0.9~9 c;ıırşam

günü sau 9 a k:ıdar aatın alma komisyo -
nu rcisliğıne vermiıı olacak ve bu ı;a .tteıı 
sonra mektuplar kabul cdilmiyccektır. 

7 - İstekliler &örülmesine liizum h:ı.sıl 
olan vesalİl:ı rcımıiycsini muv:ı.:tl:at temınıı • 
tının konuldu· n zarf içersine kcnu:uı ış o· 
lacaktır. (4773) 14763 

Ankara Levazrm Amirliği Satm 
Alma Komisyonundnn : 

934 yılında Karaman piyade alayında 
ve 936 yılında Konyadaki piyade alayıruia 
ücretle istihdm edilen hesap memuru İh
sanın ikametglhı ve balen nerede bulun
duğu mechul bulundugundan derhal Kon
yadaki tümen sorBU h!i.kimliğine müracaat 
etmesi veya sarih adresini bildirmesi ak
si tekciirde he.kkında askeri muhakeme u
sulü kanununun 216 cı maddesinin tatbık 
edileceği lüzumu ilSn olunur. ( 4847) H804 

Ekıneklik un ohnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alonn Komisyonundan : 
1 - Isl.alıiye ve Mara;i garnizonları ih· 

tiyacı için 686 bt'l kilo ekmeklik un ka
ralı :::ırfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
h2mnen bedeli 89180 lira olup ilk temına
tı '"'"'~s lıra 50 kuru;jtur. İhalesi 11-10-939 
ç r mba gunıi sa:.t 10 da Adana'cia Aske
ri ı:.atınalr.ıa komisyonunda yapılacaktır. 

~ - Şar • mesi İstanbul, Ankara, Kay
serı, :Me!":ıin, Adana Asl:eri satın:ılma ko
m· .,y..,:<ların".b hr g\in görülebilir. 

3 - 1stehlıler tayin edilen günde ihale 
santmclen en az bir &aat evveline ka.dar 
kamn:ı"I •n 2 3 maddelerindeki şcrniti ha· 
iz oldu' .!arma dJir vesaik le teklif mcktup
lıırını komisyona vermeleri 16.zundır. 

(48SO) 14806 

Bı~ğdoy ktrdınlacak 
Anhal·n Levazım Amidii:i 5ntın 

Alm.\ Kcmisyonundon : 
C'l !l ton buı;day kırdırılacaktır. Kapa

lı =arfla eksiltmesi 12-10 939 per$ecbe 
gu il s~t ıs te İı:tanbul levazım imırl"(d 
satınalma komiııyonunda yapı.acaktır. Te~ 
min be leli S0640 lira ili: teminatı Si82 li
radır. artnamesi komisyond'l görüliır. İs
teklilerin kanuni vesikalariyle beraber tel: 
lif mektuplarını ihale saatinden b~r sa::t 
evvel l:omısyona vermeleri. (<852) HSCS 

1 - Kuşadasında ciheti ar.keri} e tara
fından gôsterilecek ı:ı:ı.lıaldc )tıpıımak u
zere bedeli kc,,fi 78394- lira 55 kur ışluk 
iki adet p:ıvyoıı ile 14S39 lira 6 kuruşlı..'c 
bir ahır 5013 lira 74 kuruı;luk bir m;ı~bııl: 
ki ceman 98447 lira 37 kuruşluk mşaat 
kapalı zarfla eksiltme:ı;e komılımıştur. 

2 - İhalesi 16 birinciteşrin 1 S39 ıı.ızar· 
teı;i giinıl ı;aat 11 de lzmir Borno~·a'<!a n!l· 
keri satmalma koın;ı;:;oııur.da ya.rı!::.cak • 
tır. M uvaitl:at teminatı Gl 72 lira 45 kuruş
tur. 

l 1asfahar.e ve pavyon 

ya~jflrdacak 
/uıknra Levazım Amirliği Satın 

Almn Komi ·~·onundan : 3 - Bu inşaata ait resim plan fenni ve 
hu3usi ı;artıuımeier her gun Bornova nske· 
ri satıııe.lma komisyonunda gorüliır. tet· 
kik edilebilir. 

6 - Iste' ner ıs. I. 'I eş. - 939 G:ın Sil• 
at ona kadar tel lıf mektt•ı l nnı Konyu· 
da Lv Amirli ı w ı ır..ı komısyomı 
Ba!l'k~lı na v rece 1 rd r. (4930) 14893 

Dekovil yolu yapt.nlil ak 
Ankara Levn~mı Amirliği Satm 

Alma Komiııycnund"n : .. 

1 _ Eski~ehır carn .. ouurıda hava bırlık
lcrine n"t dckovıl yolu inşası kapalı zı:rf 
usulıyle o!:sıltmeyc koıımu•, ıı;:le ~il~g 9~9 te.lth çıkın dıbınd:ın 22.9. 39 • an · · 

"h" kadar bir ay :ı:arfın ıa pazarlıkla 
tan ıne 1 l 4 10 939 çar-
yaptırıl.ıcal:tır. l.t pı:... .. r ı ı • • LV i 
l,jaınba ., ı •. t;~-ıt ı'ı de Elki ı r . • 
mirli 'i satın alr::ıa ko ~ SJ. nunda yapıla • 

cakt:r. 1. 68 k ruc+ur 
2 - r e~if bedeli 26398 ıra u ~· • 

Muvak :1t te ıınat 1980 lır l r. l~t~klılc.r 
bu ıııc aıt ı::ırtna:ne. ke:.if, pro3clerını. Es • 
kiırehir L V. amırıiı:ı s:ıtın al. " komısyo • 
nur.da f orcbılır er. 

3 - lstcı:liler ~rtnamcde yaı:ıh VC6&· 
ik ve teminat maJ.buzlariyle ı;nerltfır gun 
ve s;:atta komisyona geJ:nelerı. 

(4931) 

Muhtelif inşaat 

14894 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alnın Komisyonundı:ın : 

1 - Çanakkale mt.ıstabltem mc~ld böl· 
gcsinde yaptırılacak beş pavyon uç tav
la ve uç hw ar kapalı zadla eksıltııı.e~.e 
konmu~!ur. Eksiltme tarihi olan 21 eylul 
939 tnrihinde talıp çılanl'.dı&~an.. 2-4~ 
sayılı ıkauunun 40 ıncı ınaddcsıne gore bır 
ay milddetlc uzatılarak pazarlığa bırakıl· 

m~t~ Pazarh{:ı: 3-10°939 sah ~ü dat 
11 de Çanı:.kkale milst:ıhkem mevkı satın· 
alma l:omısyonunda yapılacaktır. . 

3 - Mu.'ııtmmen bedeli 187740 lıra. 11 
kuruştur. Muvakkat teminatı 10638 hra-
d.r. .. d. 

4 - İsteklilerin diplomalı mühen ıs 
veya mimar olmaltrı olmadıkları ta~ır
dc aynı evsafı l.a~ bir rnuteahassıs uı:;a
atın başmchn sonuna kadar _bulun.du?cak
ları noterlıkcc musndd:ı.k bır teahhiit k .. -
ğıdı ile temin etmeleri asgari bir ~rtido 
100 bin liralık inşa işini muva~akiyetle 
yapmış olduklarına dair rcam1 bır maka
mın tasdı1:ini havi vesaik ibrazı ~e 2.490 
sayılı kanunun 2, 3 maddelerind~ı yazılı 
evrakla birlikte komisyona muracaatla-
n. ('4932) 14tl9S 

Fakülte lalim taburu 

1 - K.,ral:öscde yeni.den yapıla::ak olan 
te~ !:adı h:ı•tanc pa\-yonu kapalı zarfla 
20-9-939 lf'tnU sa.at 10 da komisyonumuz
da eksı t, .,ye konulmuştur. Hiç bir istek: 
li çıltmadı md~n kanunun ~O ncı maddcsı 
mucib:ncc yenide:ı kapalı zarfla 14-10-939 
cuınarteııı &f,at 10 da komisyonumuzda ek· 
siltmeyc konulaçaktır. 

2 - Keşif bedeli ~!)314 lira 20 kuruş ve 
ilk teminatı 2198 lira S7 kuruştur. 

kayt muamelatı 
pazarlıkla eksiltmeye konul~u~r::r tezMgilıı 
hammen bedeli (600) ı· 1 . • u • 
(42) liradır. ıra o up ılk teminatı 

2 - Pazarlık 7-10-1939 cumart . .. il 
saat (10) da vekalet satın alma ~sı ~n 
nunda yapılacaktır. omısyo. 

3 - Fenni ve idari şartna . h .. 
komisyonda gôrüleb"l" meıı er gun 

1 - Ankarada riyaseti cümhur bando he· 
yeti binasındaki musiki gedikli erbaş ha -
zırlama orta okuluna yatılı ve parasız o -
larak talebe atınmıya baıjlanmıştır. 

2 - Okulun tansil derecesi ortadır. Ay-

1 - Çatalc:ıda bir top hnngarı ile tavla 
yaptırılacağından kapalı zarfla ihalesi 11 • 
Birinciteşrin - 939 çarşa.-nba günü saat 10 
da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
20285 lira 9 kuruştur. İlk teminatı 1S21 
lira 38 kuruştur. Şartnamesi ve keşif cet
veli inııaııt şubesince bedeli mukabilinde 
verilir. İ&td.1il.,rin ilk teminat makbuzu 
veya mektuplariyle kanuni vesaikle ihnle 
gününden 8 gün evci villi.yet nafıa mü -
dürlilklerinden alacakları vesikal:ıriyle be
r:ıber belli cün ve saatten bir saat evetine 
kadar teklif mektuplarının Fındıklıda ko
mutanlık satın nlına komisyonuna verme· 
leri. 

14673 (4733) 

Kış!a tô miri 

4 - Bu işe istekli olanlar Nafıa Vekii· 
letinden alınmış yapı mutemetliği ves.ka
sı göstermesi veya bizzat yüksek mü •e.ı· 
dis veya mimar olması ve yahut bu ~art· 
lan haiz olmadığı takdirde bu işin fcr.nl 
mesuliyetini üzerine alacak bir m~~en
dis veya mimarı insaatın devamı mudde
tince istihdam edeceğine dair noterlıkten 
tasdikli senet vermesi şarttır. 

S - Eksiltmesine girecekler 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazı· 
lı tarifat dairesinde teklif ve temimıt mek 
tupları ihale saatinden bir saat evveline 
kadar atlı geçen komisyona vermeleri. 

3 - Şartnı.mesi keşifleri ve planlan her 
zaman kom:syonumuıda ve Karaköse sa
tmalm3 komisvonun.da görülebilir. 

4 - İctaklilerin zarflarını eksiltme za
m.anından bir saat önceye kadar komisyo
numuıa vermiş o~~-:aklardır. (4836) 1<814 

Ankııra Levazım Amirliği Satın 
~lma Komisyonundan : 

1 - Ankara Fakulte taliın taburu ko· 
mutımh~ından Ankarad.aki yüksek okull~
ra girecek okurların yüksek askeri e!•lı· 
yetnameye ait tedrisatı tak.ip ctınelerı t• 
çin fakülte tiilim taburuna kayıt ve ka· 

4 İ ı ır. rıca da mealeki dersler okutulacaktır. 
3 - Kayılı knbul şartları : bulleri yapılacaktır. . - ıteklilerin kanunun 2 m~ddelerinde yazılı vesaikle b: lyke 3. cll 

mınat mektuplan ile ır ı te te • 
m; muayyen saatta ko 

ııvona müracaatları. (4671) 14626 

a) Beı 1&1nıflı ilk'. okulu bitir~iş .. olmak. 
b) Vücudunun teşekkülfi.U duzgun ve a-

henkli, sihati yerinde olmak. .. . 

Ankara Levnzım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Selimiye kı§lasının şerait ve keşif 
cetveli mucibince tamiri yaptırılacaktır. 
İhalesi kapalı zarfla 11 - birinciteşrin -
939 çar§amba günti saat ıs de yııpılacak
tır. Muhammen keşif cetveli 40000 lira -
dır. İlk teminatı 3000 liradır. Şartnamesi 
ve keşif cetveli inşıo,at şubesince bedeli 
mukabllin-tle verilebilir. 

6 - ı~osta ile gönderilecek teklif mck· 
tuplarının yukarda bildirilen vaktine ka -
dar komisyona gelmesi 16.zımdır. Postada 
vaki olacak teahhür kabul edilmiyecektir. 

2 - Knyrt ve kabul 1 Birinci teşrın 939, 
Ankara Levazım Amirliği Satın 15 Birinci teşrin 939 a kııdarı;Iır. ~unun 

için cumartesi ve pazar günlen harJÇ her 

Kuru soğan alınacak 

Bir makine ahnacak c) Ağız, diş, parmak ~e$ek.küllerı mu.· 
sikiye elverişli olın~k (dışlerı tamam, ag· 

(4835) 14794 Alma Kom~yonundan : gün sabah saat 9, 11,30 ö~loden aonra 1_4: 
ı - Ankara garnizon birlik ve müesse- 16,30 8 kadar apğıdaki vesikalarla .b!r• 

seleri için yetıni$ bC$ ton kuru soğanın likte Sankı§lada Fakiılte taburu. 2 .. boluk 
2S-10-939 pazarlığında talip çıkmadıiın • komuntahğına müracaat etmelen lu,;umu ğı düzgün, elleri tabii) . 135 Ton un alınacak . M. M .Vekaleti Satm Alma Ko

nusyonundan : 
d) Kendisi ve ailesi kusursuz bır ahlak 

ve seciye sahibi olmak. Ankara Levaum Amirliği Satın 
Alma. Komisyonundan : 

dan ikinci pazarlığı 3-10-939 saat lS de illn olunur. 
Ankara levazım amirliği ıatın alma ko • VESİKALAR 1 - Bir adet bantdan s ğuk • e) Terki tahsil müddeti iki seneden faz-
misyonunda yapılacaktır. ı. kinesi pazarlıkla .eksiltme pr~fıl çekme 

!ur. Muh~mmen bedeli Ye ~nulmuş. 
ılk teminatı ( 7SO) 1iradı~.100CO) hra olup 

2 - Pazarlık 7-10-1939 saat (12) de vckfi.let satm c:lmartesi . günU 
nunda yapılacaktır. ma koınısyo • 

3 - Fenni ve idart rtn • 
komisyondan alınal-ilir şa amesı her gün 

4 - İsteklilerin kanu~un 2 v 3 . 
delerinde yazılı vesaikle birii~c ".l~ü ma~
nat mektuplariyle muayyen saa ı ten_ıı-

la olmamak. . 
f) 1'4 • 17 yaşında olmak ve yaşlara aıt 

boy ve ağırlıkta bulunma':· . . .. 
g) Evelce gördilğii tahsıl d.erecesın_ı go~

terir phadetname veya tasdıknameyı haız 
bulunmak. 

h) Geldiği okuldan, danten, vukuattan, 
sa,;i;lık durumlarından çıkarılmış olmamak. 

i) Şehirli olmak ve musikiye hevesli bu
lunmak. 

2 - İsteklilerin ilk teminat makbuzu ve 
mektuplariyle kanuni vesaikiyle ihale gü. 
nünden 8 gün evel vilayet nafıa fen mü -
dürlüklerinden alacakları vesikalariyle be· 
raber belli gün ve saattan bir saat eveline 
ka.dar teklif mektuplarını Fındıklıda ko • 
mutanlık aatın alma komisyonuna vermele
ri. (4734) 14674 

1 - Eğirdirdeki kıtaatın senelik ihtiya
cı olan 13S ton un 19-9-939 günü yapılan 
kapalı zarf eksiltmesinde talibi çıkmadı -
ğından 19.9.939 sah gününden itibaren bir 
ay içinde pazarlığa bırakılmı§tır. 

2 - Son pazarlığı 19-10-939 per&embe 
günü saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Unun şartnamesi İsparta tüm ko • 
mutanlığı binasındaki satın alma komisyo
nundadır. İstekliler prtnameyi komisyon • 
da görebilirler. 

2 - Muhammen bedeli 34SO lira ilk te· 
minatı 2S8 liradır. Şartname komisyonda 
görülilr. İsteklilerin kanunt vesika ve temi
natiyle belli vakitte komiayonda bulunma
\m. (48i9) 14886 

Kuru f asülye ah nar ak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Yona mUracaatları (4672) tte komıs-
• . 14627 

Koyun eti alınacak 
4 - Muhammen tutarı 16200 liradır. 
S - İlk teminatı 1215 liradır. 

A:lma Komisyonundan : 
1 - Konyadaki kıtaat ve müessesatın 

senelik ihtiyacı olan 90,000 kilo kuru fa. 
sulyası kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye Saç makinesi ahnaçak 

.M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
ınısyonundan : 

4 - Bu ıartları ta,ıyanlar buludukları 
yerlerin aakerlik ıubelerine müracaat ede -
cek\er ve askerlik subelerinde bulunan as
keri lise orta okullarla, Gedikli erba:i ha
zırlama 'orta okullarına ait kaydı kabul 
,artlarında yazılı vesikaları ~amamla~ıp 
şube yolu ile Ankarada askeri lıseler mu • 
fettivliğine gönderilecektir . 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komiayonundan : 

1 - İzmir müstahkem mevki askeri has· 
tanctıinin 48,000 kilo kesilm1$ koyun eti 
ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

6 - İsteklilerin 19-10-939 perşembe gii
nü saat 16 da tümen utın alma komisyo -
nunda bulunmaları. 

konmuıtur. 
2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon

ya Lv. Amirlikleri satınalma komisyonla
rındadır. İstekliler okuyabilirler. 7 - Saat ayarı tümen daire saatından ya. ı - Bir adet profil saç k 

makinesi pazarlıkla eksilt esm\ ve delme 
tur. Muhammen bedeli (~~ye .onulmuı
ilk teminatı (7S) lirad O) lıra olup 

İstidalarda adresler sarih olacaktır. İs
teldiler çağrılmadıkça bulundukları yer • 
!erden hareket etmiyeceklerdir. . 

2 - İhalesi 6 - 1. ci teş .• 939 cuma günü 
saat 16 da tzmirde Kııılada tzmir L V. a
mirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

pılacaktır. 
(4814) 14795 

3 - İşbu 90,000 kilo kuru fuulyanm 
muhammen tutarı 130SO liradır. 

2 p I~ 
- azarlık 13-10-939 cuma .. .. 

ıs de vekalet satm alma k . gunu saat 
pılacaktır. omıayonunda ya-

S - Kaydı kabul için askerlik şubel~r!
ne müracaat 20 • birincitcşrin - 939 tarıhı· 
ne kadar devam edilecektir. 

14897 
3 - Fennt ve idari ıartnanı 1 h . 

komisyondan alınabilir. e er er gün 

rna4dd-11~tekli1erin kanunun 2 ve 3 Ü n 
e erınde yazılı "ki . ne teminat k , vesaı e bırlikte ilk 

1 m~ tupları~le muayyen saatt k 
m syona müracaatları. (4667) e O· 

P
. • 147S8 

mnç döküm ocağı ahnacak 
.M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

rnısyonundan : 

(4940) 

Kiremit aktarma işleri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 780 yedi yüz se.ksen li

ra 72 yetmiıı iki kuruş olan Cebe~ıd~ er • 
zak anbarı, diklmevi ve saraç evı bırı.ala· 
rının kiremit aktarması pazarlıkla yapıla. • 
lacaktır. 

2 - Pazarlığı 2\10-1939 pazartesi saat 
11 dedir. 

3 - Kati teminatı 117 lira 11 kuruş olup ~~l~re~;~t!de~~ P~~~~ı!~~:. oM!ha~a:~ 
lira (~J) SkOO) lıra olup ilk teminatı (112) 

2 
_ p uruştur. 

.sartnameııi komisyonda görülür. • . 
4 - Pazarlığa gireceklerin kanunı temı

nat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddele • 
r!nde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle iş
tıgal ettiklerine dair ticaret odasından aJa. 
takları vesikalarla birlikte muayyen gün 
ve saatte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bulun -
malan. (4960) 14902 

'tekil azarlık 14-10-939 günü saat l 1 de 
caktı:.t satın alma komisyonund· yapıla -

3 - Fenn· ·ci komisyonda ı v~ ı a~i .ıartnameleri gün 
4 ı n a ınabıhr. 

d.ıeri"ncııtcklilerin kanunun 2 ve 3. cii mad
nat me~u~~=ı~ı vesaikle birlikte ilk temi
)'ona müraca::

1
Yle muayyen saatte komis-
an (466S) 147S9 

3 makkap tezgahı ahnacak 
.M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

~syonundan : 
1 - Uç adet m kk 

ekııiltmeyt 'konulma ap tezgShı pazarhkla 
li (2000) lira olup ui'~ur .. l\~uhammen bede· 
dır. temınatı (lSO) lira-

2 - Pazarlık 13-lO 1 (11) de vekalet ııat~ 93lın9 cuma ~ünii saat 
da yapılacaktır. a a komısyonun • 

3 - Fennt ve idari 
komisyondan alınabil" Gartnameler her gÜn 

.. 4 - İatc.\lilerin k~~ • . • 
~uncu maddesinde yaz iun ı~ınc:ı ve ü -
ılk t.eminat mektuplari~İe vesaıkle birlikte 
korrıısyona miiracaatlan ( 4~~:?Ycn ~:~~~ 

Kundura ahnacak 
. M. M. Vekaleti Satın Alma K 

' husyonundan : 0
• 

1 -;- Mu:eahhit nam ve hesabına 
~·\'dı ık! bın çift okur kundura11 a (~.000) 
tı t e ıuretlyle münakasaya konuc;ıl ek • 
ur. rnuş • 

2 - Beher çiftine tahmin ed'l 
(44S) dort yUz kırk bec k ı en fiyatı 

DENlZ LEVAZIM 

2 Cenereytör ahnacak 
M. M. V. Deniz Merkez Leva· 

zım Satın Alma Komisyonundan; 
1 - Tahmin edilen bedeli (2S250) lira 

olan iki adet Cenereytörün pazarlıkla mü 
nakasaı;ı 16-10-939 tarihine rasthyan pa· 
zartesi günü saat 14 de vekalet binasında 
müteşekkil komis··:ınumuzda icra edile
cektir. 

2 - 126 kuruş bedel ile şartnamesini 
almak istiyenlerin her gün komisyona mU 
racaatları. 

3 - Münakasaya girmek istiyenlerin 
1893 lira 75 kuruşluk ilk teminat ve ka· 
nuni vesikalarını ve komisyoncu olmadık 
lan hakkındaki evrakı ile birlikte belli 
gün v• saatte koml,.,yonda hazır bulun-
maları. (4901) 14891 

LEVAZIM AMlRLlCl 

Su tesisatı 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
3 _ İh 

1 
• • .. uruıtur. 

ıembe fU~ue:!a~21i ~ırdı~citeırin • 939 per-
4 - lk . e ır. 

:ıoetmiı 1" tdemınatı (8370) sekiz bin iiç yu'"z 
5 

ıra ır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 20640 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 1548 

liradır. 
S - Şartnamesi her gün komisyonda gÖ· 

rülebilir. 
6 - htekliler ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mec • 
'1>uriyetindedi rler. • 

7 - Eksiltmeye iıtirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve üçüncü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı vesiL"' 1arla temi· 
nat ve teklif mektuplarını ihale saatmdan 
en az bir saat evel komisyona vermiş bu
lunacaklardır. ( 4747) 14695 

Bulgur altnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesıe -

scleri için lS0.000 kilo bulgur kapalı zarfla 
eksiltmesi 10-10-939 saat ıs de Ankara Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira ilkte· 
minatı 1125 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülür. İçinde kanunl vesika
lar da bulunan teklif mektupları saat 14 
de kadar kabul olunur. Eksiltme için belli 
vakitte komisyonda bulunmaları. 

14711 (4767} 

Kırmızı mercimek 

allnaçak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : ' 
1 - Ankara garnizon birlik ve müene • 

seleri için 52000 kilo kırmızı mercimek ka
palı zaıHa eksiltmesi 12.10.939 saat ıs de 
Ankara levazım §mirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli S720 lira ilk te
minatı 429 liradır. Şartnameıi komi11yonda 
görülür. 

İçinde kanuni vesikalar da bulunan tek· 
lif mektupları saat 14 de kadar kabul olu
nur. İsteklilerin eksiltme için belli vakitte 
komisyonda bulunmaları. (4769) 14761 

Lavamarin kömürü ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ellizığ merkez birliklerinin ihtiyacı 

için eksiltme uıuliyle 500 ton lavemarin 
maden kömürü satın alınacaktır. Tahmin 
edilen bedeli 16000 liradır. 

eti alt nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Midyat kıtaatının bir senelik ihtiyacı için eins ve miktarları yazılı iaıe maddesi 
hizasında yazılı ıekli ve tarihte eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin şartları görmek ü
zere iı saatlarında bulundukları yerlerin satın alınll komisyonuna ve ekııiltmeye gi -
receklerin yazılı teminatlariyle mezkur gün ve saatta alay satın alma komisyonuna 
müracaatları. ( 472'2) 1%68 
Cinsi Miktarı İlk teminatı İhale tarihi Saat Şeklı 

Kilo Lr. . Kr. 

Sıiır etı 50.000 67S 00 

Kuru ot 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Miktarı M. Bedeli 
Kıtası Cinıi Kilo Lr. Kr. 

-----
Edime Kuru ot 

,, .. h 

6-11-939 Pazartesi 9 

ah nacak 
Alma Komisyonundan 

llk Te. 
Lr. Kr. 

İhale 
T. Sa. 

13-10-939 
13-10-939 
13-10-939 

17 K. Z. 
11 .. .. 
16,30 

K. zarf 

Uzunköprü ,. .. 

205.260 
205260 

45120 

61S7 80 
6157 80 
1353 60 

4<il 9S 
461 9S 
101 52 

Açık eksiltme 

Edirne .... 9324-0 22797 20 209 79 13-10-939 11,30 
Açık eksiltme 

Edirne " " 
33240 997 20 74 70 13-10-939 10 

Açık eksiltme 

Süloilu " ., 118080 3S42 40 265 68 13-10°939 9 
Açık eksiltme 

1 - Tümen birlikleri hayvanatının bir senelik ·ı..··vaçları olan yukarda miktarla-
rı ve teslim yerleri yazılı kuru otlar açık eksil•• ·apalı zarf uıuliyle mukavele-
ye bağlanacaktır. 

2 - Şartnamelerini görmek istiyenler her gün iş saatlerinde tümen satınalma ko· 
misyonunda görebilirler. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatlerde ilk tcminatlariyle birlikte Edime tümen 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

4 - Kapalı zarflar için belli saatlerden bir saat evvel teklif mekt\\plarını komis· 
yona vermeleri ilan olunıır. (4846) 14803 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Edirne tümen birlikleri hayvanatının bir senelik ihtiyacı olan aıağıda mik· 
tarlan ve teslim mahalleri yazılı yulaflar kapalı zarf ve açık eksiltme usuliyle mu· 
;aveleye bağlanacaktır. 

2 - Şartnamelerini görmek istiyenler iş saatinde tümen satınalma komiıyoı:aunda 
ı;ôrebilirler. - :- -

3 - İsteklilerin belli gün ve saatlerde aşağıda yazılı ilk tominatlariyle blrtıkte 
Edirne tümen aatmalma komiıyonuna müracaatları. 

4 - Açık eksiltmeler için belli saatler de ve kapalı zarflar için belli saatlerden 
bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona vermeleri i16.n olunur. 

Miktarı M. Bedel. İlk Te. İhale 
Cinsi Kilo Lira K. Lira Kr. Tahm. Kıtası 

Sa. Şe. 

----
>üloğlu Yulaf 162000 1720 00 729 00 
Sdirne 434-4-0 2606 40 193 4S 
::dirne " 

250000 15000 00 112S 00 
~dirne .. 250000 15000 00 112S 00 

12.10-939 17 K. 
.. .. H 11. Aç. 
.. ,. .. ıs. K. Z. 

on ikl ~v~af ve ıar:'!amesi (712) Yedi JilE 
rna k • 1 mukabılınde M.M.V. satı 1 oınısyonundan ahnabT n a. 

fi - Eksiltme e · 
1 ır'. k .. .ıunun "k" . Y gıreceklr~ n 2-490 sayılı 

ı ıncı ve ıiçüncü maddelerl.nde 

1 - Eskiıchir garnizonunda ana depo • 
dan hava birliklerine yapılacak kalabak ıu
yu tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Bu işe ait keııif, şartname, 
tahlil fiyatiyle vaziyet pllnı Ankara, j, · 
tar.b. v.: Eskiıc,,ır levu:ım imirliklerı !a· 
tm alma komisyonunda görülebilir. 

2 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmC91 2 -
1. ci teı. • 939 gUnU saat 16 da EskiGe -
hır levazım lmirlili satın alma komiıyo • 

2 - lartnameıi Elbıi askert satın al • 
ma kon!lıyonunda her gün mesai dahilinde I 
g;;·ülebilecektir. 

3 - Eksiltme 10-10-939 salı gUnii saat 

li:dime 
Jzunköprll 
Edirne 

.. .. .. 
2SOOOO ısooo 00 112S 

62640 3758 4-0 281 
12.3000 7380 00 553 

00 
92 
so 

,, ~ " ıı " " 
" " " 10. '' " 
,. ,, ,. 10, S. A. 
• • ., 16. Ka. Z. 

( 4849) 14805 

1 - 4 adet fotoğraf (4x6 ebadında, 
arkasında okul numara ve ismi buluna-
caktır. . 

2 - Nüfus cüzdanı musad:lak su.retı. 
3 - Tam askeri chliyetnameye hak ka

zandığına dair mu•adda-k vesika. 
(4962) \4904 

Terzi kaydı 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara dikim evi için terzi kay 

dı muamelesine başlanmıştıt'. Sanata 

aşina işçilerin Cebecide yiyecek an -
barı müdürlügıine müracaatları. 

(4963) 14905 

Muhtelif inşaat 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A ma Komisyonundan : 
1 - Kor l:omuünlık tarafından gost~

rilecek mahalde beş adet ceplıanel!k bır 
ade garaj bır adet nobetçi kul!lbesı 2490 
sııyılı kanunun 46 ıncı m~d:1esı (L) fık
rasına tevfikan Çorluda Kor satınalm~ 
komisyonu tarafından 9.10.9~9 pazartesı 
günü saat 16 da pazarlıkla ibalesı yapı-
lacaktır. 

2 _ İlk pey parası 3514 lira 88 kuruş-
tur. . . .. 

3 - Keşif proje ve şa~csını gor-
mck iatiyenlerin her gıin uda ko.r s~-
tınalma komisyor.una mu atla· &orebı· 
lirler. , . . .. ·· 

4 - istekliler kanunun l ~ncı ve. u~un-
cü maddelerindc.lı:ı belaclcrıyle bırlıkte 
belli gün ve saııtte Çorlu'da 1,or satınal
ma komisyonuna m.ıraca:ıtlan. <4959> 

14907 

ADLlYE VEKALETİ 

Bir kan1yonet allnocak 
Adliye Vekaletinden : 

1stanbul'da adli tıp işleri umum mü 
dürlüğii için şartnamede evsafı yazılı 
ölü ve deli nakline mahsusu bir adet 
kamyonetin açık eksiltme suretiyle 
mübayaasına karar verilmiş ise de ta

lip zuhur etmedi~inde~ ~· 9. 939 tari
hinden itibaren bır ay ıçınde alınma • 
sına karar verildiğinden taliplerin 8. 
ıo. 939 tarihine kadar Ankara Yenise

hirde Vekalet levazım ve daire mü • 
dürlüğune müracaatları 

(4832) 14789 

Bir kôtip alınacak 
Devlet Şurası Rei&Hğjnden : 
Devlet şurasında münhal olan k~ • 

tiplik için teşrinievelin 7 nei cumar 
tesi günü saat 10 da devlet şurası bi
nasında müsabaka imtihanı yapıla 
cakttr. Memurin kanunundaki evsa 
ve şeraiti haiz olmakla beraber başk 
bir mektep ve müesseseye devam et 
memeyi de taahhüt etmek şartiylc b 
imtihana girmek istiyenlerin devle 
ı\ırası riyasetine hitaben yaz:ılmı 
bir arzuhal ile müracaat eylemeler 

ın-.. ilin olunur. (4922) 1489 
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ANKARA V AL1L1Gl 

Parke kaldrr1m yaphnlacak 
Anknra Valiliğinden : 

Ankara • İstanbul yolunun 5S+OOO 
ıncı kilometresinde ve Ayaş kasabası 
dahilinde yapılacak parke kaldırım 
işi 9-ı0-939 pazartesi günü saat ıs te 
ihalesi yapılmak üzere açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Keşif bedeli (9i83) lira (60) kuruş
tur. 

Muvakkat temiantı 733 lira 77 ku
ruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek
tup veya makbuz, ticaret odası vesi
kası ile Nafıa Müdürlüğünden bu işe 
ait alacakları fenni ehliyet vesikalariy 
le birlikte yukarda adı geçen gün ve 
saatte vilayet binası dahilinde encü • 
meni daimi reisliğine gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebile· 
cekleri. (4ı38) ı4702 

Yağ ı boya işleri 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (3997) lira (4i) kuruş
dan ibaret bulunan Hipodrom demir 
tiribünlerle korkuluklarının yağlı bo
ya ile telvin işi 9/ 10/ 939 perşembe gü
nü saat on beşte Vilayet Daimi Encü· 
meninde ihalesi yapılmak üzere eksilt 
meye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (299) lirası ku
ruştur. 

İsteklilerin teminat mektubu veya 
makbuzu, ticaret odası vesikasile iha
le gününden en az 8 gün evel Vilayete 
istida ile müracaat ederek alacakları 
ehliyet vesikalarile birlikte sözü ge
çen gün ve saatta daimi encümene gel
meleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebilecek 
!eri. (476ı) 14710 

Muhtelif mevya f idanlar1 

ah nacak 
J\nkara Valiliğinden 

ı - Ankara Akköprü civarında te· 
sis olunacak meyva bahçesi için muh
tclifiılcins ağaç mubayaası ve bunla
rın şartnamesine göre çukurlarının 
açılma ı ve tımarı ve kabulü katiye ka 
dar bakımı kapalı zarf usuliyle eksilt
miye konulmuştur. 

2 - Ağaçların mubayaası ve tesli -
mi ve kabulü katiye kadar bakımın ke 
şif bedeli (11030) on bir bin otuz lira
dır. 

3 - İhale 16/ B. Teşrin/ 939 pazar· 
tesi günü saat ıs de Ankara VilAyeti 
Ziraat Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Ankara .liraat MU· 
dürlüğiınden alınır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan 
taliplerin muhammen bedelin % 7 ,S 
tutarı olan 827 lira 2S kuruşluk meb
lağa ait Banka mektubu veya Vilayet 
Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatı
rılmış depozito akçası makbuzu ile 
gösterilen günde saat 15 de Vilayet 
Ziraat Müdi.ırlüğüne gelmeleri ilan 
olunur. (4825) ı4?97 

Muhtelif telefonlar ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayet telefon tesisatı için açık ek
siltme ile satın alınacak olan 4717 li
ra 50 kuruş muhammen bedelli 10 a
det santral, 17 masıı telefonu, 13 sahra 
telefonu ile (10000) metre kalın kablo 
tel için tayin edilen günde talip zu -
hur etmediğinden 5.ı0.939 güniı iha 
lesi icra kılınmak üzere eksiltmenin 
ıo gün daha temdit edildiği ilan olu
nur. (49.$6) 14896 

İnşaat mü na kasası 

vcl istida ile müracaat ederek bu iş 
için alacakları fenni ehliyet vesikala· 
riyle birlikte yukarıda ıı.özü geçen 
günde vilayet binasında nafıa müdür
lüğü odasında toplanacak nafıa komis 
yonuna saat 14 de kadar tevdi etmiş 

olmaları. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdiirlüğünde görebilecek-
leri. (4972) 14908 

POLİS 

Türk Maarif Cemiyetinin 1111111111111 ~ ..11111111111111 ------ Zengin ikramiyeli ----
Büyük Eşya ------------ 5/11/1939 Çekiliş -

Piyangosu 
ikramfyc 15400 Ura 

--------------: Biletler Piyango bayilerinde, Cemiyetin Merkez ve Subeleriylo Yeni : 

~ :frs~~~em~~~İ~~~ ~:t=: t~~a ~e~~J~~ t~leri B~=nda : 
'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

~~y~~ ı:~ır~~d~~ün· ____ E_N_S_T_İT_O_LER ___ _ günü akıamına kadardır. Bundan aon· 
raki müracaatlar kabul edilmez. 

deln ~ Zabıta memurları için yaptın - Talebe kayıt ve kabul şartları 
lacak azı 2000 çoğu 2500 - adet kapu. Ankara Yüksek Ziraat Enauru. Dil, Tarih, Coğrafya fakültesi 
tun 22. 9. 939 cuma günü yapılan mü· sü Rektörlüğünde~. : . 

(3705) 13757 

nakasasında teklif edilen fiyat haddi Bu yıl Ankara Yuksek Zıraat Ens- f 1 be • • k " k 
layik görülmemiş olduğundan 12. ıo. titüsüniln Ziraat, Veteriner f~lt~ - 1 e Sinin yeme muna aSaSI 
939 perşembe saat ıs de kapalı zarfla sine kız ve erkek, Orman Fakultesıne Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi 
yeniden miinasakaya konulmuştur. yalnız erkek parasız yatılı, paralı ya- Direktörlüğünden : 

2 _ Beherine ı3 lira fiyat tahmin e- tılı ve yatısız talebe alınacaktır. Ena· A - Kapalı zarf usuliyle ihaleye çı· 
dilen kaputlara ait nümuneyi görmek titüye yazılabilmek için aşağıdaki şart karılan Fakülte yatılı talebenin sabah, 
ve şartnameyi almak isteyenlerin cm- lara uymak gerektir: öğle, akşam yemeklerine talip zuhur 
niyet umum müdürlüğü levazım şube- . I - Türk tabiiyetinde bulun~a~, etmediğinden ihalesi yapılamamıştır. 
sine miiracaatları. lıse mezunu olmak ve olgunluk ımtı· Arttırma, eksiltme ve ihale kanunun 

3 -Münakasaya iştirak edeceklerin hanını vermiş bulunmak (Türk liselc·ı40 ıncı maddesi hükümlerine tevfikan 
2437 lira 50 kuru~luk muvakkat temi· rine muadilliği Maarif Vekaletince ı4 • ıo • 1939 cumartesi günü saat 11 
nat makbuz veya banka mektubunu tan.ınmış ecnebi liselerin ş~hade.tname de pazarlık suretiyle ihalesi yapıla -
muhtevi teklif me!rtuplarını 2490 sayı- len kabul olunur) veya Ünıversıte ve- cağından alakadarların Ankara Mek
lı kanununun 4 üncü madesinde yazı· ya yüksek bir mektep mezunu bulun- tepler Muhasebeciliği binasında gös
lı belgelerle birlikte miinakasa giinü mak şarttır. terilen gUn ve saatte hazır bulunmala
saat ı4 de kadar komisyona teslim et- II - Üniversite ve yüksek mektep- rı. 
meleri. (4877) 1482S terden naklen geleceklerin tahsilleri- B _ Muhammen bedel beher talebe 

2 K 1 l k ne göre hangi sınıflara kabul edile - için 75 kuruş olup bunun bir senelik 
arakol bması yaphn aca cekleri hakkında rektörlük karar ve- tam yekunu 34218 lira yetmiş beş ku-

Ankarn Emniyet Müdürlüğün- rir. ruştur. 
den : III - Enstitiiye girecek yatılı tale· C - Yüzde yedi buçuk muvakkat 

.Madde: ı - ıfiri Cebeci mevkiinde benin yaşı l 7 den aşağı ve ıs den yu- teminat bedeli 2566 lira 4ı kuruştur. 
diğeri Altundağında iki polis karakol karı olamaz. Nehari talebe yüksek yaş D -İsteklilerin şartnameyi görmek 
binası yaptırılacaktır . kaydı"la bağlı değildir. ve izahat almak üzere Fakülte hesap 

2 - Beherinin hülasai keşif lıecleli IV - Parasız yatılı talebeden be· memurluğuna miiracaat etmeleri ilan 
(4999) lira (11) kuruş olup ilk temi - den kabiliyeti ve sağlamlıkları hak· olunur. (4824) 14795 
natları da (750) liradır. kında tam teşekküllü bir hastane ra-

3 _ Açık eksiltme günü 17.lO.ı939 poru lfizımdır. Rapor nümunesi Ens • Ankara Birinci Sulh Hukuk Hikimll-
• ""d z· o v . ğinden· 

salı gu··nu·· saat ıs dedir. tıtu en ve ıraat, rman eterıner A k · F • dd . ttlk .. .. .. . . B n ara evzı paşa ca esı u er so-
4 - Keşif hü\asası, pl5n, ve şartna. mudurluklerınden tedarık olunur. u kak 9 numıı rada Sadullah kızı Samiye: 

mesi emniyet müdürliiğü hesap mua- niimuneden başka alınacak raporlar Anl:ara Fevzi pa~a ca idesi Ülker so-
kabul edilmez. kak 9 numarad~ S~dulla~ oglu Ertuğrul 

mtlat memurluğunda görülebilir. . .. İstanbul beledıyesı eskı memurlarından. 
s _ İsteklilerin bu işte lazım olan V - Enstıtuye yazılan parasız ya - Ankara defterdarlığı vekili avukat Beh· 

kanuni belgeleriyle birlikte mezkur tıh talebe iki ay içinde yeniden sağ- zat Duman tarnfından aleyhinize açılan 
1 k • 1 1 k · d · 34 tim 52 kuruş alacak de<vasırun yapıl. 

gün ve saatte Emniyet müdürlüğün - ı ve sag am ı muayenesın en geçı- makta olan duruşmasın<la adresinizin 
de toplanacak olan komisyona gel • rilerek; mesleklerinin istediği beden meçhuliyetlne binaen tebligat yapılamadı· 
meleri. (49S7) 14901 kabiliyetini gösteremiyenlcrin Ensti- iı görülmüş ve usulün 141 inci maddesi ··a ·ı· • w • k .1. mucibince 20 gün müddetle ilanen tebll-

TAPU VE KADASTRO 

Elbise yaptlnlacak 

tu en ı ışıgı esı ır. gat icrasına mahkemece karar verilmiş ve 
VI - Ziraat Fakültesine girecek ta- duruşma j:ı 1-11-939 c;a~amba günü saat 

lehe bir devlet çiftliğinde staj görme· 9,5 a dilik edilmiştir. Yevmi mezkOrda 
w • • • bizzat mahkemede hazır bulunmadığınız 
ge mecburdur. Bu staJ nıhayetınde ta- veya bir vekil göndermediğiniz takdirde 
lehe imtihana tabi tutulur. Stajdan mahkemenize gıyaben bakılacağı tebliğ 

Tapu Kadnstro Umum Müdürlü- sonra talbenin enstitüde nazari ders- makamına kaim olmak rızere ilan olunur. 
d b·1 . . . b . "h 3641 

ğünden : lere devam e e ı mesı ıçın u ımtı an 
ı - İdare ve şuabatı müstahdemini da muvaffak olması şarttır. Staj müd- A~.-ra Asliye Birinci Hukuk Mahke-
• k k k b" k k d · 1 b 30 1 · 1 k · 1 · rnesınden: içm otuz ta ım er e ve ır ta ·ım a· etınce ta e eye ıra ay ı ven ır. A~karanm İnönil mıftıall~inde Urbay 

dın elbisesi yaptırılacaktır. Yatacak yer parasız olarak çiftlikte ı;oknk 4. No. lu evde mukim Salim Oıulu-

2 - Malzeme ve dikiş müteahhide gösterilir. Stajyer talebenin yemesi ve yaA. k d t .. .. ah 11 "nd u ba 
"d f d · · . . .. • d"ld·~· k n ara a nonu m a csı e r y ait olup kumaş ı are tara ın an verı- ıçmesı de enstıtuce temın e ı ıgı ta ıokıık No. 4 de mukim Salim Ozulu karı· 

lecektir. dirde kendilerine bu 30 lira verilmez. sı Radiye Başmerter vekili avukat Hüse-
3 - Beher takımın muhammen di· VII - p rasız yatılı talebeden yin Avni tarafından alcyhini~e ~çılan ~o-

a ' şanma davasının 17-7-939 tnrıhlı celıesın-
kiş fiyatı yedi liradır. Ayrıca verile • staj veya okuma devresi içinde her de ve 16-9-939 ve 29-9-939 celselerinde 
cek kumaşın beher metresi için 495 ku ne suretle olursa olsun kendiliğinden ge.tmcdiğiniz gibi bir vekil. de gonderme-

. . . . d mış oldugunuzdan ve yemden 13.10-939 
ruş kefalet gösterilecektir. Talip o· sta1ını veya tahsılını bırakanlar an cuma gunu saat 9. da Ankara asliye birin-
Janların şartnameyi görmek için her veya cezaen çıkarılanlardan hükümet· ~i. hukuk ~ıılıkemesindc ~zır bulun~anız 

gün ve pazarlık için de eksiltme günü re yapılan masrafları ödeyecekleri hak ~ı;ın davctıye. makamına ka!rn .olmak uzere 
• • -ı • •• • ılan edılm~ıne karar vcrılmış oldugun· 

olan 5 tcşnnevel 939 tarıh perşembe kında, verılecek numuneye göre no • dan bcrmucibi karar mez:~rır gün ve saatte 
günü saat ikide tapu umum müdürlü· terlikten tasdikli bir kefaletname ah· Iıazı~ bulu.omanı~ veya bir vekil gönder-
~·· ı . m dairesinde tec:.ekkül eden menız aksı takdırde gırabınız.da muhakc-
gu e,.azı 'J nır. meye devam olunacağı ılan olunur. 
komisyona müracaatları. VIII - Enstitüye girmek isteyen· 3643 

(4873) 1482ı ter, yukarıda yazılı sağlık raporundan Z . T 
1 

B k 
1 • . ayı - • ş an aııındnn a mış oldu. 

başka lıse ve olgunluk dıplomasını ğumuz ilçüncil ihraç ZS / 38 No. lu muvak-
Talebe alına_cak veya tasdikli örneklerini ve nüfus tez· kat hisse senedi~i~i. zayi e~lk. Yenisini 

kerelerini, polis veya belediyelerden ala~ğımız?nn cskı~ının ~likm~ yoktur. 
Teknik Okulu Müdürlüğünden: l kl h"" .. h 1 k~. 1 nkarn da Emnıyct Sırkctı 3653 

Mühendis kısmı makine ve inşaat 
a aca arı usnu a cıgıt arını, aşı ra 
porunu, orta ve liselerde görmüş ol • 

şubelerine alınacak talebenin duhul dukları askeri dersler hakkındaki eh· 
imtihanları teşrinievvelin ikinci pazar liyetnamelerini iliştirerek el yazıla . 

...................................................... % 

İ Mercan Adası i 
f • Michelle Morgan 
: .................................................... : si günü saat dokuzda Yıldızdaki o- 11 b" d"l k · 

k (7S49 48ı6) riyle yazacakları pu u ır ı e çe ı. JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
1 binasında yapılaca tır. • le ve 6 tane fotografla birlikte doğru _ 

===============1=4=7~5=3= ca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitü : 
ANKARA DEFTERDARLIGI sü rektörliiğüne müracaat ederler. Ta- : 

!ipler dilekçelerinde hangi fakülteye _ 

153 karem na~ satllacak ~~;.ıt olmak istediklerini bildirmeli - E 
Ankara Defterdarlığından : 

---Daktilo kursu ---
63 üncü devresine ilk teş -: 

rinin ilk haftasında : 
başhyacaktır. Tahsil aranmak - : 

Ankara Valiliğinden : ı - Muhammen bedeli 197 lira 50 
IX - Pulsuz veya usulü dairesin -

de pullanmamış olan ve yukarıdaki 
maddede yazılı evrak ilişiğinde oltnı
yan dilekçeler muteber değildir. 

sızın herkes alınır. (BİR) ay • : 
= da diploma verilir. Belediye sı- § 
: rasında Hanef apartmanı No. E 
: 4 Tel: 3714 3602 = 
'=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

1 - Ankara merkez mücadele ensti- kuruştan ilıaret olan IS3 kalem muh· 
tüsünüun tevsi inşatı 19. ıo. 939 per • telif cins ilfiçlar satılacaktır. 
sembe gunü saat ıs de ihalesi yapıl • 2 - İhale 9-10-939 tarihine müsadif 
mak üzere, kapalı zarf usuliyle ek· pazartesi günü saat ıs te defterdar· 
siltmiye konulmuştur. lıkta toplanacal: komisyonda açık ar· 

2 - Kesif bedeli (19.000) liradır. tırma usuliyle yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı (14ıS) 1i • 3 - İsteklilerin ıs liralık muvak-

radır. kat teminat makbuzu ve eczacı olduk-
4 - İsteklilerin: teklif mektupları- !arına dair vesaik ile adı geçen günde 

r" muvakkat teminat makbuzları. ti- komsiyona gelmeleri ve ilaçların lis· 
nret odası vesikalariyle, vilayet ma-ı tesini görmek üzere defterdarlık mil
kamına ihale gününden en az 8 gün c- 11 emlak müdürlüğüne müracaatları 

ilan olunur. (4764) 1473ı 

Satılık otomobil ve saire 
Ankara Dcfteı darlığından : 

X - Parasız yatılı talebe alınmak· 
ta birinci ve sekizinci maddede yazı
lı vesikalarla vaktinde baş vuranlar 
arasında pek iyi veya iyi dereceli ve 
fen kolundan olanlar tercih olunur. 

XI - Veteriner Fakültesi tahsil 
müddeti bu seneden itibaren yeni ka
bul edilecek talebeye şamil olmak ü -
zere beş senedir. 

XII - Cevap isteyenler ayrıca pul 
göndermelidir. 

XIII - Baş vurma zamanı ıs ağus· 
tos 939 tarihinden eylülün 30 uncu 

Okul kitapları 
Saman pazarındaki 

AKAY 
Kitap evine tamamen geldi. 

Kırtasiyeyi Ankarada en ucuz 
oradan temin edebilirsiniz. T ale
beler! Oraya koşunuz. Tel: 3585 

3426 

..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ll~llllllllllllllllllllillllllllll ------- Mahrukat fiatleri --
§ Belediye Reisliğinden : ---------------------------------------------------------

Görülen lüzum üzerine, mayi, madeni ve adi mahrukatın evelce 
tayin edilen Szami fiyat ve satış şartları aşağıda tekrar edilmiştir. 
Sayın halka ilan olunur. 

Gaz : Benzin : 

B. teneke 
K. teneke 
Litro 

Sömikok ı 

Vagonda tonu 
Depoda tonu 
Kilo ile 

297.S Krş. 
92 
19.5 

,, 

2ı2s Krş. 
227S .. 

2.5 .. 

Ankara gazhane koku 

Maha11inde tonu 
Kilosu 

Odun : 

Toptan kilosu 
Perakende 

2100 Krl}. 
2.5 .. 

2 Krş. 
2.2S •• 

Tenekesi 
Litresi 

Karabük koku 

Vagonda tonu 
Depoda tonu 
Kilo ile 

Mangal kömürU: 

Toptan ktlosu 
Perakende ., 

317.S Krş. 

17.70 .. 

2300 Krş. 
24SO " 

2.75 .. 

5 Krş. 
5.5 .. 

: NOT: -: a - Bilumum maden kömUrleri satışlarında (250) kiloya kadar -: perakende, (250) kilodan yukarı toptan, 
: b - Mangal kömürü satışlarında (500) kiloya kadar perakende, -: (500) kilodan yukarısı toptan, -: c - Odun satışlarında (1000) kiloya kadar perakende ve (1000) -: kilodan yukarısı toptan addedilir. 
_ d - Mangal kömürleri dükkanlarda delikleri (5) milimetre gc---: nişliğinde bir kalburdan geçirildikten sonra tartılacaktır. 
- e - Çıralık enkaz tahtaları odun hükmilnde olup toptan (2) ve 
: perakende (2.50) .kuruşa satılacaktır. (4908) 14857 --.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1111111111111111 

Toplantıya dôvet 
Bor zürrô ve tüççar Bankasından : 

Ticaret Vekaletinin emir ve müsaadesiyle aşağıdaki yazılı şir· 
ket nizamnamesindeki maddelerin tadili için 4·8-939 cuma günü ve 
4-9-939 pazartesi günü yapılan toplantılarda kanuni ekseriyet bulu· 
namamış olduğundan üçüncü defa olarak 4 birinci teşrin 939 çar
şamba günü saat 14 de Bor Halkevi salonunda toplanılacağından a
lakadaranın bizzat gelmeleri mümkün olmadığı surette vekil gön· 
dermeleri lüzumu ilan olunur. 

1 - Şirket nizamnamesinin Bankalar kanununa göre tSdili. 
2 - Nizamnamenin 57 maddesinde zikrolunan bedeli tamamen 

tediye olunmuş sermayeye verilmesi lbımgelen % 5 foiz miktannı 
% 3 e tenzili suretiyle tıidili. i33S1 

ANKARA GAR GAZİNOSU ........................................................................................ 
YAT AKLI VAGONLAR Türkiye Mümessilliğindeıu 
Sosyetemiz tarafından işletilmekte olan GAR GAZİNOSUNDA 

Teşrinievel iptidasından itibaren meşhur MARKO BABEN orb&
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 otobüs Kızılay meydanına 22/ 4S de ve ULUSA 23 dedir. 3636 

Bir türk bayan aranıyor ! 
.................................................................................... ........ 

lstanbul'da sekreter olarak çalışacak bir türk bayan aranıu<>r. 
Almanca steno ve daktilo bilmesi ve resen çalışabilecek kabillyctlıe 
bulunması şarttır. 

Tekliflerin yazı ile Ankara 107 posta kutusuna gönderilmeal 
3571 .................................................................... 

ANKARA p LAS 
PAVIYONU 

BU AKŞAM 
30 Eylül 1939 akşamından itibaren meşhur 

F RE D GA DEN 
AND HlS BOYS 

ORKESTRASİ LE 
Muhterem muşterilerimize açılıyor 

Her cumartesi 

BÜYÜK DİNER D SA T 

~insi Markası 

Muhammen bedeli 
L. K. 

M. Teminat 
L. K. . 

YENi SİNEMALAR sus 
HALK BU GÜN 

:5aat 14 sc nsınd:ın it arcn ycııl 
mevsime gir"yor. İl p ogram 

Jorj M"lton'un 
PRENS BUBUL 

Fransızc lül rrı ·ı 

Se f'ıslu: 
14 • 16 - 18 - Gece O da 


