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Hariciye Vekilimizin 
~-~------------~------~--~ 

Moskova Seyahati 
TUrklye bUtUn lhtlmallerl gerek Ruaya ile eıkı 
ve devamh lloatluAu noktal n•z•rından gerek 
D•rb devletlert:e yeni kararlaftırdıiı ••••l•r 
ve taahhUdler bakımından muhakeme etmeğe 
ve telifi imkansız vazlyeUere dUfmemek çare

ALMAN·SOVYET KITALARI 
Brest -Litvoskta Birleşti 

Leh Hükümeti Memleketi T erketti 
lerlnl llUş.Unmeıe mecbur idi. 

H:~:.~:.: m~::~~n Cahid 2'_~LÇIN Almanlarla . Sovyetler Lehistanda Müstakil Bir 
!"y~::!E~=~..::t: Leh HükU.meti Tesis Edeceklerini ilin Ettiler 
"Jandırdığı !iÜplıesi7.dir. Bu seyahat • 
muhtelif memleketlerde ne suretle 
tefsir edilirse edilsin, Tiirk \'atanında 
pek memnuniyet \'e itminan ile kal'§ı
lannuş olduğunda ıüphemiz yoktur. 

Milli Mücadele devrindenberi, 
'l'Urk Cümhuriyeti için Rus dostluğu 
en esaslı prensiblerden birini teşkil 
~tir. Rus Çarlığı ve Osmanlı İrtı· 
ı>aratorluğu tarihe karıştıktan son
r~, asırlarca biribirile çarpışmış ve 
bırıbirlerinin meziyetlerini, kahra· 
Dlanlıklarını bu zor temaslar içinde 
takdir etmiş iki milletin esaslı biı ~ 
dastıuk rabıtası içinde yaşamalanna r/. t 

• • A //.. • .fASAW. 
kaWıamışlı. ltus Sosya· ' . __ 

eri birliği Çarlığın - 1 
· tini reddederek Hariciye Vekllimlz ŞUkrU Saracoilu 

içinde sosya- Çünkü böyle bir anlaşma vukua gel-
lle :n.~.if~ini . ~a se idi, FUhrer'in LehiStana hücum 

1:1eşgtıl~ . Turkıyesının emnni ordularına vermesi kabil olnıı 
IOcugu oıA... ·· h · ti "9l uw ·Y~ . um unye. yacaktı. Bu emir verilmİ§ olsa idi bile 
.ı.~ .ıs~~ n uzun bır Lehistan bu zor vaziyette kalnııya-
~Ufll! ve aükfüı muhtaçtı .. cak, Alman tecavüzü garbde ve şark-

k eft .. dl'flu~ i. ~ bu sUkiln 1 ta çarçabuk ezilecek ve harb felA.-
~ "'"evvel, hayat 1 keti bütün dünyaya sirayet tehlike-

: ,,_ itin çetin bir mu- sini göstermeden, olduğu yerde ezile-
re oldugu 81\'ada, Sovyetlerden 1 cekti. 

': K?rdll. 1 Türkiye Cümhuriyeti, Rus - lngi. 
G ., .. ..._~l~ baekyaıı bu doetJuk liz - Fransız anlapıa teftbb4islednin 
1-auwn bugUiıe ~ ('ek tabii· akim kalmasına böyle umumt nolı:tafll ''...--

o an ufak tefek te ...ıdüd d kikal 1 

iatlana rıı;u il •. ar~ ı:nazardan esef etmekle beraber, ken-
bir edilirae, ~~Y"t adn ve samimJ>! di siyaseti bakımından işe çok yalmr-

nrilna*'Cbet ıçmde devam etmiş dan alakadar olmaktan ve tahaddüs 
V'e her geçen sene bu · · t" mU . . . samımıye 1 ve eden yeni vaziyeti tetkik ve tamik 
ka tckabıl ıt.,ımadı artırmaktan geri etmekten bittabi hali kalamazdı. 
~mı~tı~ . ·'- j Filhakika, garb devletlerile birleş
ğ çwıcu cıch ırkı Jaududlan içine miycn ve fazla olarak Almanya ile 

Bir Alman Tahtelbahirl Bir İngiliz Tayyare Gemisini Batırdı 
Leh/ilerin 
Kahramanca 
Müdafaaları 

Romanya için 
Tehlike Var Mı? 
Moskova, 18 (A.A.) - Buraya ge

len haberlere göre, Alman ve Sovyet 
ordulannın ilk müfrezeleri, Breat 
Litovskda buluşmuşlardır. 

Şayuu Dikkat Bir Ridise 
Cemauti, 18 (AA.J - Emin bır Polnn-

7a membaından buraya ceten t-ir b:ıber, 

Sovyetlerin Polonyadakl ileri hıtt"eketinın 

pyanı dikkat blr safba.ma işa:-et P.tm«rk· 
tedir: 

Cebhenin muhtelil noktalanoda Sov
)'et z •Mut Palnnya kıtalann& · 

- Size ,.... ebNlıe ~ .... 
etme,iım. Birlikte Lwow'a Jilrü1cl.ial. ,,_ 
~~. 

Diler cibetten ~ ...._ı lı.ararıl
hına ıelen haberle?', Sovyet kıtallnrun Po
lonya abali8ine karıı basrnane harekeUer
de bulunmadıklarını tl'ytt etmektedir. 

Sovyetlerln Notası 
Moskova. 18 (A.A.) - &>vyf'tler Bırhll 

ile diplomatik münasebetlerde bulunan 
devletlerin Mosko\•adakı buyük ve orta el
çilerine 17 eylül 1939 sııblltu ~vdl olunan 
SovyeUer Blrlıği hUküın~fiiln notası aıR:tıan?ıyarak hayat s~ı- bahanesi bir de mütekabil ademi tecavüz 

İsti nda k?~usu k11~ devletlerin miı:;akı akteden Rusyanın bu harbde 
klillenm n_ıabva k~a ve ltal- vaziyeti ne olacaktı? Almanyaya t;e.' Kahramuıltklan hötün dillere destaa olan Lelı plJadeılbda Wr hücmna ( Sonu S üncü sayfaumda ) 

YakArnav:ıtıugu zaıı,.ıiace. kendisini ca vüz etmemek taahhüdüne gı· ren ve !ii!l!!!liiliil!!!ıl!!!l!i!!!!ii .. ..-.;;;;;;;;;;~;.;.;.ii!iiii!i!lil!!!!~-.-lliillliiiiil-lil!!!i!!liii!!M!Hl!liil-":-lii!ii-i!!iil!!!!!!~~"""'~!'!@W!!!!liiiiiili-1!!!!!!----.-----!m!!-!M..,.,.....,.. ... 
tıdadır: 

pe baklı olarak~ıfi~ · · d .. f!!! 
'1't1 k ıçın e goren mukabilinde Almanva tarafından te- H " I " ı H H •• 
.. :11 ıy: ~ulh..,.r.e e~e bağlanmak cavUze uğramamak

0

vadini alan Rus- Du .. n·ku" Harekatın u asası .......... . ava ucum una 
• , re ~"'~· ~tt. Fakat komşusu ya muharebenin kendi hududlarına 

bWu . tluk taahhütleri içinde dayanmasına ve Balkanlarıt doğru in-

rile ::U~a ·ı rkı~e ?a~b demokrasile- mesinc karşı ne vaziy('t alacaktı'! Ali A.lman-Fransaz cephes Ugv ra n ı I d ıgv 1 Va kı•t 
Rusyanın ~ b ?~1."d.U:ü. bu .. anlaşmaya manya ile aktedilen mhıakın zımni bir Leh - Rus ceıthesl Leh - Alman cephesi 
cek eserin a !r ır~ı _ınhı, vucude gele- hükmü Almanları Balkanlara inmek· Sovyctıcr dun de ciddi Leh kuvveUeri artık Garb cebhesindeki ha-
•...ıALL fıag am ıgı csabına elz<'m ten menedcc k . d •> • inhizam etmış gorun - rekat sadece topçu düel- N e y a D m a 1 ,.. ııcl&AKi edi\'ordu c mıy ı. bir nıuka\ emete ugrnmn- S losuna inhisar etmiştir. , -, 

Moskovada So~·yetler hUkfiın . . . Rusya, Almanlar!a ademi tecavüz dan Leh toprakhmnda ;:~k~~~~~:s:~ ;~: Alınan malfunat, Alman • 
garh demokrnsdcri d eb ıle nusakı a'ktetmekle. yeni başlıyan silratle ilerlemişlerdir. Bu dahalesi mukavemet u- müstahkem Sigfrid hat- YAPMAYIN ,-APIN 
deva~ eden .. k a~asın a aylarca harbde bitaraf bir va ... iyct nıi alıyor- ilerleyiş baıı yerlerde ıoo midini yok etmiştir. Bu larının esaslı şekilde ha-
1..ı"bı"r neti muza eder.e er maatteessüf du, yoksa Qu vcva bu suretle harbe 1 kiloınetreyı bulmuştuı·. Kı 111~ ce verm 1 Bu te bb ·· ·· . . ~ • gün Alman kıt'ııları Lem sara uğradığını göster -
Deden dola b" 1 · . şe usun ıştırak etmek ihtimali veya ciyeti 1 zılordu pişdıwlnrı Brest- bcrg'den Brest - Litvoska mektedir. Atn1anlar şark 
~ yı. ~y e ak~m kaldığım var mıydı? 1 Lltvosk'da Alman kıta- kadar bir hat tesıs et- hududundan asker naklet-
-ez akl" hıçbır ameli fayda temin İşte Türkiye bütün bu ihtimalleri ltıl'ile birleşmiştir. Böyle- mlşlerdir. Bununla bera- ınekte devam etmekte -
~ ve uzunısuz bir münaka a . ce ilk hedefe varılmıştı!'. 1 tekrarlamaktan .b t k ş Y1 gerek Rusya ıle sıkı ve devamlı dost- ı Sovvel ilerleyışinin bir I ber şiddetli Leh muka- dirler. Fransızların bir 
de ı are alır Her ne lugu· n kt · d k b · ··emetı' h .. lu" de\·am et- ı t' ar vakfesı· gorirdi""ı" n ileri geım· 1 . - , o aı nazarın an, gere gar iki gün zarfında nlhnyet • .. n ız ~,, 6 

)etler birliği h~~~rs~ . olsun, Sov- devletlerile yeni kararlaştll'dığı esas- bulacağı tahmin edılebilir. ! mektedir. görülüyor. 

~~•~ 1 ~·~~~wta~oo~~~~e~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ riyet ve rne~n ~ aşamamalan beşe- hakeme etmcğe ve telifi ımkanı:ıız !!! 

dileeek bir henıyet he.c;abına esef e-, Hiiseyin Ca.hid y ALÇIN • 
idiae ..... k'l t . . 1 

, •• ~~-----~9~·~~e~m~ış~ti~r~·~lh~ (Sonu 3 ünciı AAylanuzda) 1 

lhtillifaMfcad~ ! 
1 Bazı Ecza 
Toptancılarının 
Marifeti 
Son giinlcrde, şehrimiz eczalıane

lerinde tüb haline.le aspir.ınlerio bu
lunmamasını nazarı dikkate alan ec
zacı bir okuyucumuz diyor ki: 

" .... Müstahzar ilaçların satış fiyat 
lan de\:l~tçe. tcsbit cdılmiş ve bu fi-! 
yatlar ilaç sısc ve kutularının üze- ı 
rinde buluuan etiketlere yazdırılmış 
oldugu ıçin depocular, tabia.tile fiyat-

lara bir zam yapamamaktadırlar. 
Fakat, bunlardan bir kısmı fırsattan 
istifade ile, normal zamanlardaki ka
zançlanndan biraz daha fazlasını te-

~-------... IJ <Sona s üctt li&ffumzda > 

.------=----ıParis, 18 (A. 1 1 ~akkında aşağıdaki tebliği neşretmiş 
PARIS IA) Havas· tır : 

· - ' 17 eylül sabahı işçi ve köylü ordusu 
Son 24 saat zarfında Fransız kıtaatı hududu bütün garp hattı boyun-

cephesinin heyeti umumiyesi üze- ca, Letonya ile Sovyetler .Birliği hudu-
rindeki vaziyet çok daha sakin dunu teşkil eden garbi Dvlnadan Sov-

. . yctler BirliiU ile Rumanya hududu o-
bır vazıyet almaktadır · lan Dlnyc ter nehri arasında geçmiştir. 

iki taraftan vakit vakit ateş a- Polonya ordu unun hafit ileri kara-
çılmakta ve iki taraf topçusu, cep- kolllırı ile ihtiyatlarını geri atarak Sov-
he gerisini hakiki surette dövmek- yet kıtaatı 17 eylO.l akşamı garbi Bie-
tcn ziyade taciz ateşile iktifa ey- loru yada Kuluboke şehrile Paraflımo

vo istasyonuna varmış ve Volojın şehri· 
lemektedir. le Nolodcczno demiryolu ilti ak ist.ıuı-

Bu suretle dün gündüz ve gece yonunu ele geçirmiştir. 
OOen-Mozel cephesindeki vaziyet, BnranO\ iczı istikametinde Kızılordu 
iki tarafın yalnız nehirle ayrıldığı kıtaatı Nieıncn nehrini zorlıyarak Ko-
Ren cephesi üzerinde muhasama- rellce, Mir, Polonecka'yı ve Baranovi · 

demıryolu iltll! ak noktası ıle Snov'u iş 
tın başlangıcındanberi teessüs e- gal etmiştir. 
den vaziyete oldukça benzemekte
dir. 

' 

Moskova, 18 
1 MOSKOV A (AA.) - Kı-
zılordu Genelkurmayı 17 eylül harekAtı 1 

Cenupta garbi Ukraynada Sovyet kı
taatı Rowno, Dubno, Zbaraj, Tamopol 
ve Kolonia'yı işgal eylemiştir. 

Sovyet hava kuvvetleri yedi Polonya 
(Sonu S üncü sayfada) 

... 

1 - Volun ortaaında 4urup tayyarelerin 
gellılnl aeyretmeylnlz. 

1 - Yolun kenarındaki tıendela tlr1nla. 
kendinizi ghtırmemtle oaıııın& 

J'APIN 

3 - GlirültD yapmayınız. Tellt ve hey•· ı 4 - &Oratle aıjlırı.klara Mtınınız. cTıhı 
can ghtermeylnlz. Sokaklarda top• ilke geçti• lprett vırllmedın tıık• 

lu durmayınız. mayınız. 

[Soau 2 laci sayfada] 
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l'lliNISA•AS 19EYLOL 1~ 

DEVLET DENiZ YOLLARI iŞLETMESi 
MÜDÜRLÜGÜ İLANLARI UMUM 

ADALAR TARİFESİ 
Acfolnr - Anadolu - Yalova hattında 20 cyliıl 939 çarşamba guııuııdcn iU

bar<'n yeni t, ri!t:r.1.1 tatbıkı":ı başlamıca~~ır. Du tnrihtm ıtlb:ırcn de küprüdcrı 

Haydarpaşaya s:ı:ı~ 8.00 cic kal~an posta 8,10 da kalkct' Mır. (7410) -sı •uı• •nw ----~ 
illi! 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
I - idaremizin Paşab .. hçc müsklı at fabrikası için muhtelıt cb'addn (240) r.ı3 

sandıklık tahta pazarlıkla satın alınac:ıktır. 

II - Muhammen bedeli 9GOO lira, mu\•akkat tcıT.inatı 720 lir;ıdır. 

III - Pazarlık 21/IX/939 pcı·ş,.mbc gıınu s:ıat ı 1 de Kabataşta lc\·aıım ve ın • 
bayaat şubt'sindcki alım komısyonunda v. pılacı:ktır. 

' IV - Şartname ve ch' .. t, lı tesi her gun s6zu gct'('n şub<.'d<.'n parasız nhnabilır 
v - İstcklılcrın pazarlık ıçln tnyin olun:ın cu:ı \'C s:ı:ıttc % 7,5 gU\'Cnmc pıırıı· 

... 

Avrupada fsrbna - Top tekrar karaaa, aenizıerae 
ve havalarda gürlüyor. 

'Dünya tarihine her gün yeni sayfalar yazılıyor. 

Herkes büyük bir heyecanla haber 1 eri taakib 
ediyor. Esasen tekmil modern muhabere vasıtalara 
gece ve gündüz bir yağmur ~ufanı gibi her tarafa 
haberler saçıyor. 

Siz ki günü gününe değil dakika dakikasına ha
berlerin taaklbini arzu ediyorsunuz merakınıza 

ancak bir radyo c!hazı iza1e edebilir. , 

BOURLA BiRADERLER 

• \ 1 1 ' 

Reklamdan rnustagnl RCA 

radyoları herkesçe müsellem 

yüksek kaliteleri le ihtiyacınızı 
tatmin edecektir: 

Bir RCA radyosuile her 
istediğiniz anda en son ha· 
berıeri herkesten evvel 
öğreneceksiniz. 

ISTANBUL-ANKARA-IZMIR 

~ 

Fatilı Sulh S iinrli Hukuk Hakim- ~••••••••••••••••••••111ıwaaı••••••••••••••••••~I 
fiğinden : Baş to. n b. şa tıl:.YECAN - AŞK v e SERGÜt EŞT - ARKADAŞLIK ve KAHRAMANLIK 

Aksaray Muratpaşa mahallesi Çık K A N A AT L 1 "ı N s A N LA R 8Rüe.ynuk·k

1

.

1 
FRREADYMCMMILAURNRDA Y maz sokak 15 sayılı evde mukim iken 

DarUlacczcde vefat eden Halimin t a-

rihi ilandan itibaren alacak ve borç-' • ZAFER FiLMi 1 kt lulannın bir ay ve iddiayı veraset c- I p EK Sinemasının yeni bir o aca 1r1 
denlerinin üç ay içinde mahkememi- B.•ı•••••••••r:m•••••••mİİııll••••••••••••••••••--•••••lll 
Ze müracantlnrı aksi haldo terekesi- 1 .. ·anl>ul Asl'yc ·n,,u·nc··, Jlukuk Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüg"" ünden: s... 

1 u~ .l nin hazineye de\Tcdileccği ilan olu- Jlii.kimliğindcn: 
1 - 939-HiO ders yılı için mektebe girmeğe talip olanlar arasında ya.- Artinoğlu Karabet Filikacının Ile-

pılacak müsabaka imtihanları eylülün 28 ve 29 uncu perşembe yog-lunda Feridiue caddesinde 46 No. 
İstanbul Asliye G ıncı Hukuk lUah- ve cuma günleri saat 9.00 da başlıyacaktır. ~ 

kemesinden: 2 - Bu hususta fazla malumat almak istiyenlcrin tntil günleri hariç evde mukim Scrupc kızı Zabel aleyhi-
1\liiddci: Aslan olmak üzere her gün saat 9-16 ya kadar mektep idaresine mü- ne açtığı 938 1966 numarada mukay-

nur. 

larile birlikte mezkur komisyona gelmeleri Wm olunur. (7359) 

• • • 
1 - 13/IX/939 tarihinde kapalı uır! u.c;ulile eksiltmesi yapılncağı tl;'in edUdil1 

halde İ2'.ınir gazetelerindeki il:ının 31/JX/039 tarihinde ynpılı:.cnğı liCklinde çıkn 
yüzünden intaç cdılemiycn Çaınalu tu.dn ını Çığ)ayn bağlıy:ın 50 enin tnmtri ışt 
on gun müddetle temdıt cdllıni tlı-. 

2 - Eksiltme 25/IX/939 p:ıuırtesi günü saat l l tc Kababşt:-ı lc\•azıın ve nHtb:.ı· 
ynnt şubesindeki alım komisyonı..nda y;ıpılncaktıı-. (7345) 

••• 
1 - Şartnamesi mucibince 4/IX/030 mı ih.ııdc kap 1ı :<:'lrf'l,1 ihale oluııaınıY 

1 adet \'İnç yeniden pazaı lıklıı ckı>ıltnıeyc konmuştur. 

il - Muhıımmen bedelı sif Ci50J lirn, mU\·ukkat tcınınat: 467.!iO lııudır. 

Ill - P:ız:ırlık 29/IX/9~0 t'llm.ı gunü s~nt ı4 tc Kabat •, 1 ·va7.ır1 ve nnıb • 
yont liubesindcki :ılım kom syonunc!a y ... ıııl caktır. 

IV - Şartnameler her •1.111 ~vzı.. geçen ,,ubed<'n p,.ı as z. ıılın ıl.Jllır. 

v - 1steklılcrin p.ız:ırlıl ... ıçln myin olı..nan r.ün ve sa tte """ 7,5 guv ·nnı<' ~ 
rnlnrıle birlikte mez.kur komı!.yona g"lmclcrl iEın olunur. (74,ı2) 

• • • 
I - Şnrtnarnesi mucıblnce id renı! •m Pa.:ıbahce mu .ırnt f:ıbrika:;ı ıı;.n bır adt 

buhar kazanı p:ıznrlıkla satın alınacaktır. 

II - Muhıımmen bedeh 40')0 lira, mu\ akkut ten lnatı 300 I·r dır. 
UI - Pazarlık 23/IX/93!! cwnartc:.i gunü saat 11 de Kabat.ı.,ta kvıızım \• 

mübayaat ;ıubesindekl alan komisyonunda yapıl:ıcaktır. 
IV - Şıırtnıımeler her guıı slil!l geçen şubeden p,ırasız alıııabilir. 

V - lstcklilcrın pauırhk için tayin olunan gün ve saatte % 7 ,5 guvcnn1ı> pıır"»' 
sUe birlikte mczkür komisyona gelmeleri iliin olunur. (74.57)------=: 

===========================================--~ 

Dahiliye Vekaletinden: 
ı - VekAlct :.ırşiv dııires!nde yaptmlacak klııne (Sıcıık hava) tesistıtı işi il~~ 

eksiltmeye konmustur. 
2 - Muhammen keşif bedeli (9000) lir:ıdır. 
3 - Eksiltme 12/10/939 cuma gunü s;ıat 13 te Vekalet binasında toplanacş!I: 

sntınıılma komisyonunda ytıpılncnktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 675 liradır. 
5 - tsteklllcr bu işe nit keşi!, şartnamr:, rnuka\•eleıııunc \'e projeyi 45 ıcu[\Jf 

mukabilinde Vekalet levazım müdürlüğünden alabilirler. 
6 - tsteklllerin eksiltmeye girebilmek için eksiltme gunuııdcn er. nz sekız gUll 

evvel Nafıa Vcklilctine m!lrncn:ıtla bu eksiltmeye gircbllm.!lerinc dair ehliyet \.c,Si· 
kası nlmalan Uızımdır. 

'l - tsteklilcrııı muv11kkat lcınhıat makbuz \·eya mektubu ile ehliyet vcsik sı 
arttırma ve clcsiltmo kanununun ikinci ve ürüncü maddesinde yaz.ılı diğer ves:ıiJ;I• 
birlikte ayni gün ve saatte mczktlr komisyonda hazır bulunınal:ı.rı liizımdır. 

(4G39) (7435) 

========:::::==========-==..::.:========================~ 
Galatasaray Lisesi Alım Satım 

Komisyonu Başkanlığından 
M iktarı 

Kilo 
M uhıı "'Lmen fiyatı 

Ku ruı 

ilk teminatı 

Lira K . ---------- ~·------·----

Nev'i 

7000 65 Tavuk et i 
5000 60 529 00 Hlndı et i 
Gıılatnsnray lisesinin 193!l mnli yılınd;ı ihtıyacı olan miktar ve muhammen et' 

yatile ilk teminatı yukarıda yazılı ta\'uk ve hindi etinin 9 biriııcitcşriıı 1939 p.1zıır· 
tcsi giinti saat 15 te Beyoğlu tstikl.!H cactdesJ No. 349 Liseler muhasebecilii<iod• 
toplanacak ob."Ul komisyonunda kopalı zarf eksiltmesi ynpılacnktıı·. 

istekliler yeni yıl tıcnret od:ısı vesikası ve ilk teminat nı:ıkbuz \"e tic:ıret1tıııt• 
nam ve hesabına hareket cdcıılerin noterlikten tasdikli \'CldilctnamelerHP birlıl•l' 
2490 sayılı nrttırmn ve eksiltme kanununun tarifntı dairesinde hazırlıync !.!arı teıttil 
mektuplarmı belli gun ve saııttcn bir saat c\•\•eline kadıır sozU geçen koını yon b:ış• 
knnlığına makbuz mukabilınde vermeleri. 

Şnrtnnıncyi cönnek ve liseler muhasebeciliği veznesine yatırılncnk tcmtoııt 
müzekkeresini :ılmak için G:ılatasaray lisesine müracnnUarı. (7428) 

Devlet Demiryolları nanları 
Birinci ve Dokuzuncu işletme memurin ve müstahdemini için bir set 

ne zarfında tahminen 2516 takım elbise ve 528 adet palto kapalı zarf usıı· 
lile bilmtinakasa yaptırılacaktır. Elbise ve paltonun kumaşları idarecf 
verilecek yalnız harç ve imaliyesi mii teahhide ait olacaktır. Bu işin n1l1· 

hamıncn bedeli 23536 ve muvakkat teminatı 1765,20 liradır. 
Münakasa 28/ 9 939 perşembe gliııü saat 11 de Sirkecide 9 uncu tş· 

letme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. l steklilef111 

t eminat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek olnn kapalı zarflarını aY111 
gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler parasıt 
olarak komisyondan verilmektedir. ''7081,. 

• • • 
Muhammen bedeli 10799 lira 85 kurus olan 8 kalem muhtelif cins cb'ııt ft 

miktarda knbuklu elektrot, çıplak elektrot, bakır kaynak teli, san kaynak teli fll 
otojen kaynak teli 23/9/1039 cum:ırtesl günü snat (10,30) on buçukta llnydnrposnd11 

gar blnnsı dahilindeki komisyon tarafından pazarlık usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 1619 lira 98 kuruşluk knt'i teminat ve kaııunun tıı • 

yin ettiği vcsaikle bırlikte pazal'lık gUnU saatine kadar komisyona muraca:ıtlllı1 
lüzıındır. 

Bu ise ait :i:ırtnamelcr komisyondan p:ırasız olarak dağıtılmakt dır. lUüddcialeyh: Zehra. Küçükpazar rucaaUatı . "7309,. 'yet ihtar davasının icra kılınan mu-

Kantarcılar Odunkapı sokafunda No. ' - b 1 s·· .. l ı . K 1 t ıı · k· ı·· · d hakemesinde mezburenin muh& hlr ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~tan u . uncu cra memur ugun- at ns ro a ·ım.ıg1n en: 1 k h . . . G.. ··k M h f G l K ) .. ı· b l 

5 de şıracı Mehmet ağanın hanesinde sebeb o mıyarn aneı zevcıyeti on umru U a aza ene omutan ıgı stan U 
Müddei Aslan tarafından müddeia- cla~:r borçtan dolayı mahcuz olup Yenimahallcde sakin dava vckılle- yedı sene C\'\"cl ter kcttiği ve bu müd Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan : 

leyh Zehra aleyhine açılan boşanma paraya "CVr ilmesine karar verilen ya rinden Trifon Basmacidis Kosti kızı det zarfında ailesile hiçbir veçhile a-
':t ı·k d 1 d • b't 1 kl b' '.'lı"ktnn Cın' sı· llflılıammen İlk G'u'nu·· Snnt davasına ait arzuhal sureti davalıya zıyanc e.-.yasının 2219 939 cuma günü Viktorya tarafından aleyhinize ikame u a ar o ma ıgı sn ı o ma a. ır •' ... ı.• ..... 

tebliğ edilmek üzere yazılı adresine saat 15 den l G ya kadar Gala tada edilen haczin ref'i davasından dola- ay zarfında hanei zevciyete dönmesi fiat teminat 
d ·ı · · d ·1 h' lüzumunun ihtarına 28 6 939 tari-gön erı mış ıse e mumaı ey ın mez- Karaköypalasta 6 ıncı katta ve mu- yı tayin olunan gün için namınıza da-

k • ·k t • h t k ·1 t' hinde kabili temyiz olmak il7.cre ka-·ur ı ame ga mı er ı e sem ı meç hammen kıymetin fo 75 ni bulmadığı vetiye gönderilmişse de ikametgühı-
hule gittiğinin bcyanile ınde kılın- takdirde 26 9 !)39 saat 15 den 16 ya d b l 3 - d rar ve mczbure Zabclin ikametgahı 
ması üzerine H. U. M. K. mm 141, kadar a ·ni mahalde a ık arttırma nız a u unamacııgınız nn dolayı tcb- meçhul olması hasebile ilanen tebligat 
142, 143 ve 183 üncü maddelerine tcv suretile ~satılacağı ilan çolunur. ligat ifa cdilmiyerck inde edildiği icrasına mukarrer bulunmuş ve ila-
fikan iade kılınan bu arzuhal ile talı- (20491) anlaşılmıştır. Mahkeme 16 10 939 mm bir nüshası tebliğ makamına ka-
kikat gününü gösterir da \"eti ye vara- 1 tarihine bırakılmıştır. o günü saat 1 i~ olm~k ü7:rc. mahke~nc. d_ivanhane-
kasının mahkeme divanhanesine a- karıda yazılı mUddet zarfında dava- ıo da Sultanahmedde tapu ve Kauas- sıne talık cdılmış oldugu ılan olunur. 

816 takım 
1306 Çift 

fü!'}lık elbise 8460 
Erat kundurası 6138.20 

635 

461 

-----------------
Perşenbe l 4 

j.E 

" 

21 9 939 

" 
1 - İsteklisi çıkmıyan yukarda yazılı iki kalem mclbusat ycnidCI> 

ve pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Nümune ve şartnameleri komisyondadır, görülebilir. 

3 - İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikaları ve teminat n1n1C· sıtmasına ve 938/772 No. da kayıtlı ya cevap vererek tahkikat için tayin tro dairesinde kadastro hk _ ZAYİ _ Yüksek Deniz Ticareti 
~bu davaya müddeialeyhin 15 gün kılınan 1/11/939 çaı"Şamba günü sa- . d h b 

1 
~a e~e mektebinin nnmzed ikinci sınıfından buzlarile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar handaki komisyona gcın1e 

içinde cevap vermesine karar veril= 1 at 14 de mahkememizde hazır bu- sın e azır . u unnıanız aksı takdırdc aldığım 21/ 121937 tarihli tasdikna- leri. "6991,, 
~w~rm~Wb~~~~ ~ ll~~ w~k~~~~il ~~m~d~~re~~bend~~~~~ m~i~ict~. Y~~ni~~~~-@c~~~~~~~--~~~~~~~-~~~~~~~~~~~·~~ 
davetiye varakası divanhaneye asıl- ·dermesi lüzumu tebliğ yerine geçmek cağı tebliğ makamına kaim olmak ğımdao eskisinin hükmü yoktur. Sah~bi: Ahınet Cernaleddin SARAÇOGLU 
n11v obnakla mumaileyh Zebramn yu.1o.r. ilin olunur. ti.zere ilin olunur. Necati t~rgoa Neşriyat,mUdiirU: Macit çETtN Basıhhlt JW: llat.ba&i EbQaiP 


