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Hollanda' da 

Bütün piyasalarda Alman 
parası geçmemeğe · baş

l lamıştır 

Fransızlar, Vatta Ormanını işgal Ettiler· 
-

V arşova önlerinde Alman kıt' alarile harp eden 
Lehliler, kahramanca dövüşmektedirler 

·--------------------------------------------------·------------....-..--------------------------------------· , A:':~i'i~:d': !ngiliz - Alman tayyareleri arasında KURJULUS BAYRAMI 
Hava Muharebeleri Bitaraf !ık kanunu 

tadil edilecek mi? 

Ru.zvelt kongrede ek· 
seriyeti temin ede· 

bilecektir 

Elçilerin raporlarına göre 
Athenia vaparu torpil

lenmiştir 
Vaşington, 9 (A.A) - Amer ik an 

efkarı umumiyesinin büyük ekseri~ 

Varşova'yı müdafaa eden Polonyalı lar, mareşallarının em
rini yerine getir~rek son Lehli ölmeden çekilmiyecekler 

Fransız Topları Zigf ridi 
Döğmeğe Başladı 

Büyük bayramımız dün coşkun te· 
zahüratla kutlanmıştır 

yeti, daima bitaraflık kanununu B. V ' d •• t •• "' •• h b • • V d • t 
Ruzveltin arzu ettiği tarzda tadile arŞOVa nJil UŞ UgU a erIDJ, arŞOVa ra YO IS asyODU 
~:;~~~:~:e:1i~n:~~!:ı~:;~ ~~;~ı::;! dalgasile neşriyat yapan Almanlar uydurmuşlar 
hakkında kat'i bir karar almış gibi 
gözükmemektedir. 
- Amerika haric:ye nezaretiyle ya -
kından temas eden mahfellerdeki u
mumı kanaate göre, hükumet, am -
Largo kaydının tadilini elde etmek 
için her iki mecliste de lüzumu kadar 
ekseriyet bula bileceğinden emindir. 
Yalnız, kongrenin toplantıya çağrıl
ması için şimdiden hiçbir tarih ileri 
sürülemez.Bir tar;h tesbiti için. efka 
rı unıumiyenin , tadile muhalif kalan 
kongre azası üzerinde önüne geçil -
mez derecede tazyik icra etmesi bek 

Almanlar Sar'da üç fehri tahliye ettiler 

lenmektedir. 
Athenia torpillenmemittir: 
Vaşington, 9 (A.A) - Hariciye 

nezareti, Athenia gemisinin batması 
hakkında Londra büyük elçiliğinden 
gelen raporu neşretmiştir. 

Resmi tahkikattan ve mür etteba -
tın isticvabından sonra, Amerikan 
deniz ateşeleri tarafından yazılmış o 
lan bu rapor, vapumn torpillendiğini 
teyid etmektedir. Ev\•ela, sancak ta 
rafından gelen bir torp"l, makine da 

- Baıtarafı 3 ncü Sahifede -

1111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111 
r 
G.Veygand tayya-

re ile Ankaraya 
geldi 

Ankara, 9 (A.A) - General 
Weygand, bugÜ!l ıaat 11 de tay 
yare ile Beyruttan Ankaraya gel 

.,, 

~· 

Dünkü bayramda, ıehre giriti temsil eden kahraman ıüvarilerintiz 
9 Eylı11 kurtuluş bayramı dün şeh- komutanı Tuğgeneral Mahmud Ber

rimizde emsah:;iz tezahürat içinde köz. belediye reisi namına B. S uad 
kutlulandı. Şehir, büyük bayram mü- Yurdkoru, vilayet parti başkanı B. 

· nasebetiyle bayraklarla baştan başa Atıf İnan, daireler müdürleri, muhte
süslenmişti. Limandaki gemiler, bay- lif teşekül ve cemiyetleri temsil eden 
ram günlerine mahsus bayrakları heyetler, askeri kıtalar ve kalabalık 
çekmişlerdi. halk, bulunmuştur. 

Sabahleyin saat 8,20 de Halkapı- Evvela parti ilyönkurul üyesinden 
narda şehitlikte merasim yapılarak avukat B. EkremOran tarafından iz
şehitlerimiz taziz edilmiştir Mera- mirliler adına lıir hitabe ir.ad · olun
simde vali B. Etem Aykut, Orgeneral mştur. Türk milletinin istiklal sava-
İzzedin Çalışlar, müstahkem mevki 1 -Devamı 2 nci Sahifede -

------** 
GÖRİNGiN NUTKU 

Hava mareşalı, Alm...tnyanın şimdi 
bile sulh istediğini söylüyor! 

Berlin, 9 (Radyo) - Mareşal Gö- iptidai m:lddelerin anbarı olan Rus
ring, Alman amelesi muvacehesinde yadan da istifade edebiliriz. Nasyo
bugün irad ettiği bir nutukta ezcüm- ~l sosyalistlerle bolşevikler ayni ga-. 

le şunları söylemiştir: - Baştarafı 3 üncü sahifede -
- Almanlar iki cephede de harp 

etmek mecburiyetindedirler. İptidai 1 MÜ h im i 1 an 
maddelerimiz ve bilhassa kömür ile 

Asker 1ik işlerile 
alakası olanlar 

mittir. 
Bir İngiliz zırhlısı, tahtelbahir lerle mücadele esnasında deniz dibin de lagımlar patlatıyor ... 

demirimiz çoktr. Hatta icap .ederse 

kömür ihracatı bile yapabileceğiz. 

TaJ yarelerimizi ileride bir kat dahn 
fazlalaştıracağız. İngiJtere bizi mağ
lftp edemiyecektir. Şark cephesinde Piyade, topçu. şoför ve 

san' atkarlar şimdilik 
alınmıyacaklardıl 

:--Asker Göz ü yle 1 

1 
-· ........................................ .. 

B llJI 9ü n k. lY v ©ı~ n v e'll;, 

-

Harbin kat'i neticesi 
Garp cephesindedir 

CEPHELERDE VAZIYET 
Varşova 'dan Paris-Londra'dan Berlin'den 

Varşova, 9 (Radyo) - Varşova- Londr a, 9 (Radyo) - İngilterede Berlin, 9 (Radyo) - Alman ordu-
nın çokilerilerinde Alman kıtalariyle bah riye ihtiyatlarından üç sınıf daha lan şimal karpatlarda Yaraslevi ka-
şiddetli bir muharebe başlamıştır. silah altına alınmıştır. sahasını işgal etmişler ve ilerlemiş-
Varşovalılar, mareşallarından al dık- !er dir. 

İzmir askerlik ıübesi baıkan· 
lığından: 

1 - Mürettebat ikmal edilmit 
olduğundan ikinci bir ilan veri· 

linceye kadar piyade ve muhabe 
re ve topçu amıflarına mensup 

ları emri son Lehli ölünceye kadar ASl(ERl VAZlYET Hava muharebesi : 

Muntazaman geri çekilmekte olan dayanarak yerine getirmeğe azmet- P aris, 9 (Radyo) - H avas ajansı Berlin, 9 (Radyo) _İngiliz tay-
m!şlerdir. Şehir, tam bir muharebe garp cephesi hakkında şu maltlmatı ve- 1 • . 1. b'd 1 k Al 

ı ? . . . yare erı şıma ı gar ı en ge ere , 

·olanlar §İmdilik tübeye celmiye
cektir. 

Hava ve piyade aınıflarına 

mensup olan ıoförler ve· sanat• 
karlar evvelki ilanımız veçhile 
310 dahil 332 dahil doğumlu er 
)erin t übede kayıtları yapıldık -
tan sonra şimdilik sevk edilmiye
ccklerinden se rbest bırakılacak-

L hl• ı h k ıçın hazırlanmıştır. Tramvaylar dev- rıyor : . e ] er, ne Z man arp verece er• rilmiş, sokak ağızlarında harikalar Ren - Moyel arasındaki har ekat, man tayyarelerıyle hava muhar ebe-
,.. . . . (C K ) y - kurulmuştur. şimdiden Vat ormanının tamamen iş- sine tutuşmuşlardır. Alman tayyare-

A skerl lVluharrırınllZ • . azıvor Varşovaya girmek Alman kıtalarına galine imkan vermiş olmakla beraber, leri İngiliz tayyarelerinden birini dil 
~ . . . .. . . - pek pahalıya mal olacaktır. Maama- geniş bir saha üzerinde dah a sıkı te- şürmüşlerdir. Havada yanan bu tay 

Aşagı yukarı bır haftadanberı de- larını tetkık Ve munakaşa ıçın pek fih tehlike henüz uzaktır. ması mümkün kılmıştır. yarenin beş kişiden mürekkeb pilot 
vam eden şark ~ e garptaki muhare- fazla maliimlar vermemekle beraber, Bükreş, 9 (A.A) - Varşovanın Majino arkasında kıt' at daima tak- lar iyle rasadİarı paraşütle inmeğe 
beler; her iki tarafın fikir ve karar- bugüne kadar her iki cephede cere- dün saat 17 / 15 te Alman kıtal arı ta- \'iye edilmekte, Fransızlar da büyük bir muvaff ak olmuşlar ve esir edilmişler 
lnrını ve !!arekiltın müteakip saf!ıa- - Baıtarafı 3 ncü Sahifede - -Devamı 2 nci Sahifede - -Devnmı 2 nci Sahifede- d ir, • .. 

!ardır. 

2 - Noksan kalan müretteba 
- Devamı 2 inci aahifede -.. ..................... .. 



(SAHIFE:2j (ANADOLU) 

Sov}·etler birliği 
Pc.r.:ısı ver ilme :len nıal 

ihraç et mi yecek 
Mo ko\•a, 9 (A.A) - Tas ajansı 

bildiriyor : 
• 

Halk komiserler meclisi, kr.rıunlar 
idari em;rler veyahut kıymetlerde 
tahdidler ile Sovyet harici ticareti i
çin aleyhte şerait ihda::ı eden memle
ketlere ihracat yapılmasını veyahut 
ihraç edilmiş malların teslim edılme 
sini tahdid veyahut men için harici ti 
caret halk kom 'serliğine selılhiyet 

vermiştir. 

Bundan başka, komiserler meclisi 
ayni komiserliği, yabancı memleket;.. 
lere parası yola çıkarılmadan evvel 
tediye edilmemiş ihracatı men için 

di zor uk, 
y z b ş dı 

Buğday, çavdar, pl.rinç satışı vesika iJe .• 
Garpta har kat baş!. "tğı millete he üz bildirilme

misti1·. , rptaki vaziyet, Alman siyasilerini 
koyu koyu düş6ndar~vor! 

de selfihiyet vermiştir. Berlin, 9 (Radyo) - ~eşrcdilen ziyet, memnuniyetsizl'ği artırmış • lin muhabiri gazetes:ne gönderdiği 
Sıhhiye komiM;rliğ[: bir emirn me ile buğduy ve çavdar tır. bir mektupta ezcümle diyor ki: 
Moskova, 9 (A.A) - Sovyetler unlaıı, buğday, pirinç ve çnvdar sn- Telgraf gazetes:nin Berlin muha- Alman siyasi mahfillerinin dikka-

b:rliği sıhhiye halk komiserl'ğine tışı menedilrn·ş, mü tehi k için \"e i- biri de gazetesine şu haberi vermek- t• şimdi şarktan ziyade garbe tcvec 
Georgi ::\fiterev tayin edilmiştir. ka u ulti fhda olunmu~tur. tedir: Almanyndaki ve Derl"ndeki cilh etmi~ bulunmaktadır. Garbde 

ıı Memnuniyetsizlik başladı: kumaş ve kundura mnğazalart bom- bir şeyler hazırlanmakta olduğu ka 
Slovaklar Macaristana Amsterdam, 9 (Radyo) - Alman bo~tur. Bu gibi e~yaya, hakikaten ih nnati Alman devlet adamları üzerine 

yadaki son tahdidat, şimdiden Al - tiyaç olduğunnu isbat etmeden temin gittikçe daha ağır bir surette çök -
kaçıyorlar man halkını ehemmiyetle tazyike kabil değildir. Diln alınan daha b:r- meğe başlamıştır. 

Londra, 6 (Radyo) - Slovakya bn lamı~tır. Gazeteler n ~·azdığına çok tahdid knrarları, Alman halkı Bern, 8 (A.A) - Berlinden Bas-
orduıundan 6 bin kişi Macaristana glire, hükumet ilk gUnlerde bir teb- üzerinde fena tesir bırakmış ve mem ler Nachrichtene bilicl"riliyor: 
iltica etmiştir. !iğle un ve pirinç satışlarının mura - nuniyetsizlik husule getirmi§tir. Garb cephesinde harekntm başla-

Mühi m mülakat k~be usulüne bağlanmıyacağını bil· Carbda har;ırhklar: dığı hala halka bildirilmemiştir. Ren 
. . dırmlş, abloka karşısında bu knrı:ın Amsterdarn, 9 (A.A) - Allege - mıntakasında sivil ahal nin tahliye-

Londra, 9 (Radyo) - İngılterenın nı tebdile mecbur kalmıştır. Bu va- meine Handelsblad gazetesinin Ber- si devam etmektedir. 
Roma sefiri Sirpers Loren ile İtalya 
Hariciye nazın Kont Ciano arasında 

dün öğleden sonra yapılan millfiknta Paris-londradan Alman zab:t'eri lta'yadan 
büyük ehemmiyet atfolunmaktndır. B t f 1• • h"f d ayrı ıyor - ao ara ı ıncı sa ı e e-

-= · * · =-- ihtiyatla Herlemektedirler. Bunltıı· bil- Londra, 9 (Radyo) - Röyter A-
Alman parası Hol lan· tün noktaları geçerek Zigfride yaklaş- innsının verdiği habere göre, bir 

d d • mışlardır. müddettir ltalyada bulunan Alman 
a Q geç mtyor Şimdilik büyük kuvvetlel'le taarruz zabitleri, dünden beri Almanyaya dön 

:Amsterdam, 9 (Radyo) - Alman mevzuu bahis olamaz. Fakat hücum meğe başlamışlardır. 
parası artık Hollandada ~eçmemek- nrabnlnrmın arkasında piyade, bilhas- K b he i/ di 
tedir. Hududda Alman fabrıkalarında sa süvari, hava kıt'nlarının de rnüzn- a O ~ 
çalışan işçiler, paralarını florin olarak heretine dayanarak ilerlemektedir. Nevyork, 9 (Ra~lyo) - Alm:ıı~yn -
istemektedirler. Sarbıırg mıntnkn ında 20 kllomet- Amerıkn arasındakı kablo, 3 eylülden 

Nihai zafer demok-
rasile~indir 

Cenevre, 9 (Rndyo) - Libertc 
ga~etesi, nihai zaferin İngiltere ve 
Fransnda olduğunu, Polon~ta fstilii 
dilse de, bunun netice i üzerinde 

mtiessir olamıyacağını, Almanyan 
galebe ça,Jamıyacağını yazmaktadır 

Kral Henderşonla 
görüştü 

1.k f d dü F =ı ı eri kesilmiştir. re ı me a e e şman rnnsız ı er c- Londra 9 (A.A.) _ Krnl bu sabah 
rne ini geciktirmek için heı· türlü tnh· . B ı:r ı . ' k b 1 t · · R H Varşova'dan 
. luwa kUl.'\•et'crlııin bnıı üslerini zı- . -ıenc er sonu a u e mıştır. . eı 

- Baıtarafı ı inci ıahifede - rıp va ıtası ve tuzaklar kullnnmıstır. . tf Al . d i . · ld -
yı.ıret etm s ve bu esnada Alman fılo- erson man) a a geç ı mı~ o ugu s 1 

l'afmdan zaptedildiği hakkında D. Ren. Mozel arnsındn ve Porban b.. ~ . . 
t d F . 1 i 1 1 una karşı harckii.ta j~Ljrnk eylem ş ·aatler hakkında ~rala malumat ver N. B. Ajansının neşrettiği havadisle ısın n • ransanın ıç ne g rm ş o an . .. , 

alakadar olarak BUkreşteki Polonyn 8 kilometrelik Almnn çıkıntı mdn Sarn olan subaylar vekerfler !ile şnbhelen go- m1ştir. 
. . . .. . rüşmeler yapma ırsatını u muş - D l d · f · • · [ mahfıU.erinin tebarilz ettirdığıne go- •ıdkim olan Vat ormanı blr tıyntro de- a a 1y e rımız 

re iki numaralı Varşova radyo istas- koru gibi gizlenmiş bulunuyoı·. Son iş- tu~ f 
1 

.. .. 

, ;;:~m~~,!~~:;,ı; ~":m:~~I~ birJ:~~~= ,:~;~::.::~ıı;.esafeyi on kilometre P r:;i:.•tc:.t~)f-d l\Iokricei, hcPeft Paris, 9 (R~d:o)ştcı Ba \•ekil M 
radyo istasyonunun neşriyatına de- Bı-ük e1, 9 (Rnclyo) - 8011 alman k:;

1 
"; : ~e k n ~· n 1

1
• nre • D lndh e, bugün snnt 16,15 te Tür-

vam etmekte bulunması Vnrşovanın haberlere göre Frnnsızlnrm Ret orma- l~~nf t ~kAe ~ ~; ıyor ;ı~. k kiye, Polonyn ve Homnnya sefir:C . 
düftüğil haberlerinin hakikate teva- nmda Almanlardan ııldJklım saha, Sar 1 sk am ıa 1 m·a 111 a t1 ek uş 
f .. 'L. t d"ğ" i b" d l'lid' t k . b" d Jçmnz ervan geçmez> mm a ayı ipi kabul etmiştir. 

1.1.A e me ı ın n ır e ı ır mm a asının en zengın ır sahası ır. bkt . k t 1 . s· f · 
D ·x. ta ft i hf.11 d F t b .. Al Z'gf ·a nş nn onıa, ı a arımız c ıeg rı- Holı'an anın pro· ıger ra an ayn mn ı er .e • ransız opçusu, ugun man ı rı d h tt ·ık k"l . . b" k 

Ö l di v. 'bi b" Al d . t"hl-1\ 1 k k 'f bf ıA > a ınm l me\ ı er:nın ır ıs-8 y en gı gı ır man ra yo ıs- s ı ıwm aı1na arşı esı r a\l\:'ş aç. 1 i llJ 
1 

t G 
tasyonu Polonya radyo istasyonlnn mıştır. Top sesleri buradan işitilmek- mıtna gkrfm ''1~1 un arttı nhmış 1

1
r. n-

. \ va ı ane u r su ·e e azu· anmı 
dalgalan üzerinde ve3•a ç_ok yakıııın- tedır. 

1 
J b 

1 
• ı k ı 

da Polonyadaki askeri ve siyasi va- Alman fı1oları Fmnsaila 0 ntn ıtnr mF akzetm mız, rnrl at alr tya ki Hollanda sefiri bugün saat 13 d 
· h ra mı~ ır. • n a şura mı ta ır n • 

zlyete dair tamamıyle ynnlış ava- Londra, 9 (Radyo) -- Fransız ha- . Jlollımd ya aid Libourg üzerinde Al-

testo-'U 
Am terdam, 9 (A.A.) - l3crlind0 

Kurtuluş 
Bayramı 

10 Eylul l!l39 PAZAR 

ita/yan vapurları 
sefere bc..şladılar 

İtalya bandıralı Cilfsya ve İngiliz 
- Baıtnrafı 1 inci sahifede -- bandıralı Etrip vapuru dün limanımı 

şım nasıl başnrdığını veciz bir ~ekil- za gelmişlerdir. Rodostan gelen Hal 
de anlatmış, lzmirlilerin ~ükranını yan vapunı, Cenevre ve )larsilyn i ~ 
orduya bildirmiştir. Sonra ordu nu- çin yük alacaktır. Ayrıca Felemenk 
mına merasimde bulunan süvari mi.if- bandıralı Venis vapuru da yük al -
reze komutanı üsteğmen İlhami bir mak iç.n dün limanımız g 1nıişth'. 
nutuk irad etmiş, istiklfıl avaşınııı Bugün Yugoslavya bandıralı Lo\' 
tarihçesini yapnıı tır. Müzikn istik- 9en vapuru ela limanımıza gelecek ve 
liil marşını çalmış, bir manga asker Pireye hareket edecektir. Bu vapur
tarafından manevra {işeğlle havaya da hamule alacaktır. 
i.lç defa ateş edilerek şehitlerimiz se
lamlandıktnn sonra abideye ~elenk
ler konmuştur. 

Müteakiben ordunun tzmire girişi 
tanzir edilmiş, muhtelif kollardan 
hareket eden askeri kıtalar, halkın 
alkı~lan arasında muhtelif istikamet
lerden şehrin merkezine hareket et
mişlerdir. Süvari müfrezesi, birinci
kordondan geçerken limandaki va
purlar düdük öttilrerek orduyu se-
Jamlamışlardır 

Kışla önünde: 
Saat 1 O da askeri kıtalar, kışla 

önünde toplanmışlardır. Saat 10,15 
te Kadife kale inden atılan işaret to
piyJe kışla önünde duran siivari müf
reze komutanı üstteğmen İlhami ta. 
rııfından kışlaya, sonra hükumet ko
nağına bayrak çekilmiş, o sırada mu
?:fka istikHll marşı ~almış, halk bu 
hareketi sürekli alkışlarla karşıla-

·nıştır. 

Kışlanın balkonunda vali, mii<ftnh-
1·em rne\·ki komu tnı, pnrti başkanı. 

clecHye reis muavini, ''llayet jnn 
1armn komutanı hulunmuşlardır. 

lzmiriıı istirdadında şehre ilk gi 
n süvari ordu~u komutanı emekli 

.... enernl !\f ürı;ı>] de lm zevat nrac:ında 
ivil olarak bulunuyordu. Halk, bG
Un rneydnnı doldurmuştu. fstiklfıl 
arşından sonra \•ilfıyet parti başkn. 
R. At f inan tarnfmdan hoparlör-
·le şehrin bütün meydanlarındaı1 

10

rılrn~J1 veciz bir hitabe ıirad olun
ı~tur. Pmti bn~knnımız. Ehedi şef 

\tn~ü ı kün Anndoluya aı·ak ba!'lışın-

1 an 1zmirı ve rneınl~'ket' ~urtannca
n kadar milletin ba ında nasıl çalış-
' mı rmlatmıs, çol nlkı !mum , 

- "'aşnsın büyük TUrk milJeti, yn
ın onun kahraman ordu u ! 

Sözleriyle hitalıesine son vermis· 

Yahudiler gitti 
Limanımızda bulunan İngiliz ban 

dıralı Filistin Herzion vapuru, al. 
dığı b:r emir üzerine Yafaya hareket 
etmiştir. Bu vapurda muntazam pasa 
ıportlu muhtelif tebalara mensub 139 
müsevi vardır. Vapur, mühim miktat 
da yiyecek ve içecek almıştır. 

Kız kaçırmalı 
Bayındırın Ergenli köyünde Hilsc

yfn k1zı 19 yaşında Fazıla, ayni köy. 
den Mehmed oğlu Süleyman Kırbı.( 
tarafından kaçılrılmıştır. 

Fuarda s-:ırkıntılık 
Fuarda Muzaffer Uslu, Sıtkı Er -

gln, Zari Candal ve Muzaffer Doğım 
sarhoş olarak sarkıntılık yüzünden 
biribirini döğmi.işlerdir. 

Maltaya çavdar 
gönderildi 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Malta
ya bugün limanımızdan be~yüz ton 
çııvdar yüklenmiştir. 

Ulus meydanında 
toplantı 

Ankara, 9 (Radyo) ........ Almanyn
dan vez:yet münnsebctiyle dönen ttı· 
lehe bugün Ulus meydanında toplan. 
nıı3 ve Atatürk heykeline bir çelenk 
koymu~tur, 

Polonya elçilik 
merkezimiz 

Ankara, 9 (Telefonla) - Polonya 
hükumet merkezinin Lupline nakli mU 
ınsebetiyle elçfliğimizin de mezkilr 
tehre kaldırılması lüzumu bildirilmi~-

r. Sonra eehre ordunun giri ini tnn- ir. 
·'r ederek kışla önünde toplanan bir. 
ikler, komutanın önünde parlak biı \kdenizde şileple• 

rimiz kalmadı 
(' it re mi yapmışlardır. 

K rtıyake.dıı.: 

11 30 dn muhetlif heyetlcJ lııtanbul, 9 (Telefonla) - Deni;ı 
. . . mak l zımdır kı buglln bu cephede 

disler vermeğe başlamıştır. \•a fılolaı·ı, Fransız toprakları üzerındr rınn İli'"" arelerin;n urmtılarını Alm n- yollarının demir ıilebi, bugün Ceza· 
1 h k "t 1-1 l tlhkum c phe "" • ab ne re1enk koyrn ı":ardır. Bııra· 

b df F f Atutf.lrkOn validelerin ı 

Varşova iki radyosu ile Lvov rad- · tikşaf yapmak i tiyen Alm\ln tnyya. v.apı an .. nre 11 
IJ r .- . e · n ı zffinde nıot tovn memur edil- 'rden limanımıza gelmiıtir. Bakır a· 

h f l - ı ,, " ln ö rrehnen Bnynn V edlde Karada~· ~·osu d 0 rhal harekete nererek Al- relerine şiddetli bir hücum yaparaJr ı arbıdır ve der 11 gıne ~ apı an ni tir. iındakı' ıilebimı"z de yakında •ele• " -.. ..., • arııfın nn bir nutuk irnd olunmu . .. 
manlann bu hareketini a kcrliğe ya- bunları muhtelif i tikametlerde ric'ate bu ilerlemeler, çok bil~ k g~ yr +le- Roma· Viyana tren .. 11·. :ektir. Buna nazaran, Akdenizd6 
kışmaz bir hareket olarak tavsif et- mecbur etmişlerdir. rin m~h ulüdi.ir. Dli) ilk b 'l' cesaretle Öğleden sonra: başka vapurumuz kalmamıttır. 
miş ve bu arada Varşovanın düşmesi Almanl~r Sar mıntakasında Sı:ır- yaptıgı bu gayretlerden dolayı, ~u- serVİS 1erİ Sa t 14 te ıt arcn Basmahanedt 
de dahil olmak üzere verilen yalan bur~, Pupl~nls 'a'ı: Kolan kasabalarını rada çar~ışa~ or~·a dn~ ~ai~ar öv- Roma, 9 (A.A.) -Resmen bildlril- ') E' lU 1 m y nn. dn toplanan zafer 
haberleri bu sur.etle tekzip eylemiş- tnhlıy~ etmış er ır. ek yeridır. u m ca e. eyı are e- a:ğinc göre, bugünden itibıırcn Romn lavı t ı G,30 da haı eket edcreJt 
tir Parıs, 9 (Radyo) - Fransız umu den kumandanlık ve mücadeleye iş- •. • •. . . .. 

· ~ k .h b b h t 9 d 11 . k d k t 1 b··ı·· F 1 le \ ıyana ara mda rnunt.ıznm uret- Nlkılık arastn, K meraltı, kışla önu Ankara, 9 (Telefonla) _ Radyo-
Yalan nasıl uyduruldu? ml arargn ı, u sa a an a lıra e en ı a ar, u un ı·ansız a - h . . 1 ta 1 1 • b 1 1,. . ik d k'b C 

. . t bl'.. . t . ti B t bl'"'" b'lh h bd \T d c er gun sürat rn rı ş emege aşı. >ıt·mc or onu ta ı en umhurh·eı ın, Sadri Ertem, Reşad Nuri ve Cev· Bern, 9 (A.A) _Polonya sefare- ıncı e ıgını neşre mış r. u e ıt;- rın, a~ra geçen ar e er u • kt d d At to kil h k r ö 0 
t . Alman kıtalannın Varıtovaya gir de deniliyor ki: nun mildafaa ına ve istiı·dndına i~ - ;aca ır. mey alnı? .6 Bn rd nd e

1
): e ö~ r. n t let Kerimden mürekkep bir heyet ku-

1 .. ,., _ .. . • . • . . -- c "'C mıştır ura n a ıse ıosre · 1 h 
diğini tekzip etmektedir. Sefaret :Kıtaatı~ız, dün gece. bundan son tırnk etmış olnn. eskı ~u~nrıblerın Mühim i ~an meni Mitat Oksancnk tar:ıfmdan l.ıiı ·u muştur. Bu eyet, Ankara radyosu-
Breslau radyosunun Varşova radyo- ra ~apacagımız harckfit~ ~ola'\•)aşt~r :>onsuz hayranlıgın~ Jli):ıkt.ır. Bu de- nutuk irad olunmu~, sonra Atatürk ıun temsil kolunu idare edecektir. 
sunda husule gelen bir arızadan isti- maga yardım edecek mtlhım mevzı- rece çabuk ve emnıyctlı bır tarzda --Baıtarafı 1 inci sahifed..,... heykeline yüzlerce şükran çelengi 
fade ederek bu haberi verdfğinl id- ler 7eld~ etmiştir. elde e.dilen bu birkaç kilometrelik f- tı ikmal etmek üzere 326 _ 325 Meksikada Almanya 
clia tmektedir. Breslau radyo u Var- 'art ta Forbeht ormanının garb lerleyış, bundan sonraki harektlt i • süvari 316 - 326 istihkam. He. konmuştur. Küçük mekteplilerden 
§OT: istasyonile ayni dalga uzunlu~un ce.bhe indeki bütün vadi eJ°~~ZC geç- Çİ0n çok CC arct \·erici bir mahiyette - men tilbeye gelmeleri lazımdır. bir grup mUli oyunlar oyırnmı§, bil- al ey hine nümayişler 
da panik husule getirmek mnksndile mıe bulu~uy;r. Buralarda, duşma~~~ dır. . . Celmiyenleri bakaye tanıyarak tiln halk bir ağızdan onuncu yıl mar- Paris, 9 (Radyo) _ Meksikanın 
k dil'v. den valan haberler ne ret- bnzı torpıl lagımlarını berhava ettıgı Harbm başlangıcındıınberı Alman haklarında kanuni muamele ya· şını söylemiş, zafer alayı lKilltorpar muhtelif limanlarına iltica eden Al-

en ıgın .J •• "1 ·· ı·· T ki b · t ki b k k d n il ·il d d mı tir Sefnret Polonya hükumet goru muş ur. uza ar ulunmuştur. )arı bu suretle tazyık e me e ae - pılacaktır. a a ar y r m ş, ora a ağılmı~ man vapurlarının kullandıkları telcıiz 

m 
1 

k 1 • il itsiz bir mukavemette Hnva cephe<ıinde tnyyareler·mizin kumnndnnhğımız iki hedef takibet- 3 - ikinci maddede doiumla- tır. Zafer alayı askeri müzika başta cihazları, Meksika bilku·metı' taraf•nr 
er ez nın m f ı t' b · k' tt 1 · ğ h ld t kl~ • b 1 ., h zır olduğunu ilave ey- na ye ı arız şc ılde enerjik idi. mekted t'. Maginot ha ma üzumu rı yazılı sUvari , istihkam sanıf. oldu u n e is i ııl madalyasını ha- dan alınmak istenllmlştir. Vapur kap 

1 u unktmad~a a Ati :çin de hazırlıklımmız devam et kadar hava pa3•1 bırakabilmek için larına mensup olanlar müsteana mil olanların ta§Jdıklaı·ı büyük bay- anları bu cihazı teslim etmekten ı'm· 
eme e ır. k a· İ ·1· ·1 . . y k 

1 

me tc ır. ngı ız ve Fransız donan- ileri kollarımızın mevzı erını sag - olmak üzere diğer ıınıf erlerin rak, parti teşek illleri, kazalar part; tına etmişlerdir. Bu mi.inasebeıJc 
Ankararnn ma mm muhtelif denizlerdeki !aa - lnm surette kuvvetlendirmek ve Al şoför ve sanatkarların ıimdilik ve belediye heyetleri, Tire bando:;u, Meksikanın muhtelif şehirlerinde Al~ 
Kavaklıdere llycti başlamak üzered'r. man genel kurmayını Polonya budu- kendi itlerine memuriyetlerine baro, etibba odası heyetleri, işçi, es- manya aleyhine muazzam nümnyiş-

C b Faaliyet devamda: duıın yeni fırkalar göndermekten devam etmeleri lazımdır. naf kurumları men•upları, sporcu- er .raptlmış ve Meksikadaki Alman 
~ara ını Paris, 9 (A.A) - 9 eylül abahı meneylemek. • lar, izci ve talebeler luzılay temsilin. efarethanesi ile konsoloshanesi taş-

T adınız J Lutiln gece ilk hatlanmızın faaliyeti den teşekkül etmiştir. 9 EylOJ kurtu- lanmı~tlJ'.. Zabıta kordunu takvjye 
Paryonumuz: lı Bankası pav ile geçm'ştir. Forbach ormanının gar Son Dkaka•. luş bayramı için civar viJayet ve ka- edilmiştir. 

brndaki büyük Warn dt ormanının zalardan İzmire pek çok halk gelmiş-7onu bitiıiği Evkaf pavyonu kar- Adi• • J • 
kısmı küllisi elimizdedir. Bu orman Ur. Meydan ve caddelerde toplanan ıye ta~ ın erı 

ıısı.. birçok tuzak inşaatı ile dolu bulun- Amerika harbe girecek mi? halk, kurtuluş bayramı kutlulama tö- Akhisar, (Hususi) - Akhisar cc-
Kavaklıdere Şarabını muştur. renini seyretmişlerdir. za hakimi B. Naci Aykut, terfian 
KEMERALTI: Hava .kuvvetlerimiz hareketlerini Pitman Alman tahtelbahir/eri faaliyete ge• Gece şehirde ve denizde feneralay. Fethiye kaza.sı hakimliğine ... e yeri-
Salcız bakkaliyesinde kara kuvvetlerimize tevafuk etmekte ' [ k f, . b • b f hın tertip edUmişUr. ııe mUlga t~tanbul asliye mahkemesi 
Al.SANCAK: dir. çerse yt an a ası ezer gı l Un arı --=·*·=-- azasından B. Sami Tümer tayin edil-

i Kral havacılarla görüıtü: mahvederiz, diyor T f" d 1 ,, ,J - mi§lerdir. 
mren bakkaliyesinde Londra, 9 (A.A) - Kral, dün er l e en e Çile Me.nisa. (Hususi) - Mnn·sa mOd 
ALIANCAKı Los Anjelos, 9 (Radyo) - Ayan ni s6ylfyen Pitman da şunları ilave et-

- encümeni reisi Pitmnn beyanatında: miştfr: • • deiumumisi B. Servet Kan, Kula 
Pazar Santrr:rldf'.. Bir bav an iş arıyor - Alman tahtelbahirleri Amerika - Bitarnflık kanunun 16 maddesi rı m l z mahkernsi reisl"ğinc tayin edilmiştir. 

ARAYINIZ l Temiz JJe terbiyeli bir kadın, mücs- ahillerlnde faaliyete geçerlerse, bir tedkik edilinciye kadar Hitler Polonya- Ankara. 9 (Telefonla) - Kahire - •** 
- C EN A p AN D - ı seselerden birinde çalışmak istiyor. İh- harbe girmeden de bunları yılaıı kafası YJ işgal ederse, bu vaziyetin kongre elçimiz B. ?ıfotın·ed Ali, La hey e1r,imiz R A o YO 
Kavaklıdere Şarap Fabrikası tfyacı olımlar, l(emeraltında Sıhhat ezer gibi mahvetmeğe muktediriz. (zerinde d tesiı'I yalnız h!ssolmıyacak- B. Yak 'P Kadri ve Bağdad elçimiz B. 

A N KAR A 
F.cznhanesine müracaat etsinler. f Demiştir. Bir harp takdirinde Av- tır C'evrd ··<İ ..... ; rlc ·eceyf' terfi edeı k. bi- 13. 15,30. 20,30 .22,45 Ajanı ha· 
_ -· ı upara asker se\ kini tasvip etmedij'i- tinci smıf -.ı •• ı elç · 'rrıuşlardır. \ bcr:eri 

Radyoda tenısil kolu 
hey' eti 



f 

lO E liil rn:;ı) PAZAR 

Bugün!<ü Vaziyet 
- Ba~tarafı 1 inci 5nbifode - mevıuubahı::ı olamaz.) 

Yan eden harekat umumi bazı müta- D) - Düşmnnın en ileri hattından 
lealar tıerdine imkfın verecek l}t>kll- gerilere Jrndnr lop me\ zileri makine
dedir. Alınanlar, bu mulnıreLeye ~öy- Jitüf.ek piyade mevzileri ve ihtiyatla
le lıir d!.l~ünce ile giı·dlier 1\Iuhure- rının yerleri 
Leyi şarkta en kısa bir zamanda bi- Gibi lüzumlu keşifler ve bu mevzie 
tirmek ve kat'i bir zafer kazanarak taarruzda kullanılacak ağır ve 
garb.e te·. eccüh etmek Muharebeyi hafif silahların yerleştirilmesi; kıta
bitirmek n kat'i zafer kazanmanın alın tah~idi; diğer haı·p va::ııtaları ile 
manasım, karşısındakine ordunun tevhidi mesai .edebilmeleri için l!
muhareb.e kabiliyetini tüketmek ve zımgelen hazırlıkların yapılması, 

bu ordu~'U sevkulceyşi yeni bir hare- nşağı yukarı lıir zaman işidir. Bina
ket yp.pmnğa imkfüı bırakmıracağı enaleyh garp cephe:;inde bu zamanı 
bir tarzda hırpalamak olduğuna gö- beklemekte sabırsız olmamak Iazım
re, şıırkta henüz bu manaya delalet dır. 

eden bir vaziyet yoktur. Binaenaleyh Nihayet bugünkü harbi; acul olup 
Almanlar Leh ordusnun sevk ve ida- günlük ve arızi muvaffakıyetler bek
resi karşısında bu fikri tatbik sahası l;yerek değil zamanla ve hesapla el
bulamamıştır. de edilecek kat''i ve esaslı muvaff a-

Bu mukaddemeden sonra, her iki kıyetler bekliyerek takip etmek za-
taraftaki harekatın bugüne kadar rureti vardır. 
cereyan tarzına göre şöyle bir mü- Ve unutmam~k tıı. lazımdır ki, 
talea yüriltmek mümkün olur. , harbin kat'i neticesi garp cephesin-

Şark cepheai ı 1 
dedir. Ve buna en son olarak şunu 

Harekat başladığı zaman Polonya- da ilave edebiliriz ki, zamammı
hlar aşağı yukarı 2500 kilometrelik zm harpleri biraz da iktısad1 ve ma
zik-zak ve her iki tarafından bir Al- 11 şartlara ve imkanlara bağlıdır ki, 
man çe.nberi içine girmiş bir cephe- iki muhasım zümrenin bu noktadan 
de, daha seferberliklerini tamamla- vaziyetini mukayes~ etmek çok ko
dan muharebe ~tmek zaruretinde ]aydır. Bfr taruf harbe başlamazdan 
idiler. Bu vaziyette Leh ordusuna iki evvel yiyeceğini, giyeceğini tahdid 
vazife terettüp ediyor: etmiş, öbür taraf yedi sene muhare-

a) - Ordunun seferberliğini ve beyi göze alabilmiştir. C. K 

tecemrnüünü tamamlamasına vakit lzmir ikinci icra memurluğundan: 
kazandırmak için hudutlardan itiba- 1 

1 

(Gayri menkul malların açık 
ren oyalama muharebesi yapmak. .1A ) 

.. artırma ı anı 
b) - Bu muddet zarfında -0rdu- B" b t · · · t f · · 

ır orcun emını ıs ası ıç:n pa -
nun büyük kısmını düşman ta:iz v~e raya çevrilmesine karar verilen iz -
tesirinden uzak ve buna mukabıl mu- . . d y · d h' · b gylı 

• A • .. • mırın egırmen ere na ıyesıne a 
teakıp har,ekat ıçln musaıd olan mın- karacadağ köyünün çapar mevkin -
takada toplamak. de (armutlu tarla) namiyle maruf ve 

Ay~n .. başından bugüne kadar yapı- şarkeıı kara mehmed, garben Hüse -
lan butun hareketler, Leh ordusunun i yl · .1 · 1 'b h' da . . . . y ıy n og u ısmaı , şıma en ı ra ım -
Setır k~talarının va.zıfele:ını yaptıgı- Y1 ve cenuben pahom hüseyin arazi-
ııa delalet eder. Ç~k faık ~uvvetler siyle mahdud ve tapu kaydına naza 
karşısınd,ı 2500 .kılometrel~k .hudut ran 25 dönüm olup vaziyet esnasında 
rnıntakasmda setır kıtaatı hıçbır yer- tahminen 70 dönüm kadar olduğu 
de büyü~ zayiat vermemiş ve hiçbir anla~ılan ve tamamına (1286) lira 
Yerde hezime~~ u~ramamıştır. GO k~ruş kıymet takd'ı· olunan taı· -

. Al~an teblıglerı d~ a~ ç~~ bu va- lanın yarı hissesi açık artırma sure -
zıyetı zı~nen olsun ~ıl ... dırmışıtr. l\~.a- tiyle 16-10-939 tarihine rnüsadif pa
ahaza düşmanın zayıa~ını fazla gos- zartesi günü saat 15 de izmir ikinci 
termemek ve hazarı mübalağaların icra da.resinde satılacaktır. icra kı
bugilnkü muharbelerde ki rolünü u- iman aı·tırmada kıymeti muhamme -
nutmama}<: \'e göz önünde tutmak nesinin yüzde 75. ini bulmadığı tak
icap eder. Buna 'ağmen Alman teb- dirde artırma temdid edilerek 31-10 
liğlerinde büyük bir Leh hezimeti ve 939 tarihine müsadif salı günü ayni 
mağlfibiyetini okumadık. saatta satılacaktır. 

Lehlilerin bundan sonra ki hare- 1 _ İşlıu gayr~ menkulün artırma 
ketlerinin aıağıdakj şekillerde inki- şartnamesi 1-10-939 tarihinden iti -
şaf edeceği l>ekleMbilir: · baren 939 9786 numara ile icra da-

a) -Narip ve Vistül nehirlerinden iresinin muayyen numarasında her -
istifade ederek dar bir cephede dü~- kesin görebilmesi çin açıktır. İlanda 
man taarruzunu durdurmak ve teşkıl yazılı olanlardan fazla malumat al -
~deceği yeni bir merkez sikletle mak istiyenler işbu şartnameye ve 
mukabil taaruza geçmek 939 - 9786 dosya numaras yle memu 

b) - Düşmanı Vistül şarkına çe- riyetimize müracaat etmelidirelr. 
kerek kat'ı muharebeyi Vistül şar- 1 2 _ Artırmaya işt:rak için yuka 
kında yapm..Q.k. rıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nis -

Bu tıklardaıı hangisini Leh ba§ku- betinde pey veya mill} bir bankanın 
mandanlığmın t.ercih edeceğini şim- teminat mektubu tevdi edilecektir. 
diden kestirmek mümkün değildir. (124) 

Garp cephesinde Fransız taarruz- 3 - İpotek sahibi alacaklılarla di 
larının başladığına göre Leh cephe- ğer alakadarların ve irtifak hakkı sa 
sindeki tazyikin aza1dığı hissedilin- hiplerinin gayri menkul üzerindeki 
ce, Leh ordusunun en kısa zamanda haklarını, hu~usiyle faiz ve masrafa 
mukabil taarruza geçmesi de bekle- dair olan iddialarını isbu ilan tari -
nebilir. hinclcn itibaren 20 gün. içinde evrakı 

Burada mühim olan nokta şudur: müslıiteleriylc birlikte memıır'yeti -
leh ordusu, ,ehir ve kasaba muha- rnize bildirmeleri icap eder. Aksi 
l"eheai değil, kat'i neticeli bir muha- halde hakları tapu sicili ile sabit ol -
rebeye intizaren timdiye kadar bü- madıkça satış bedelinin paylaşma -
yük kıaımlariyle harbe girmem~ş bu- sından hariç kalırlar. 
h.ınuyor ki, bundan sonra yapılacak 4 - Gösterilen günde artırmaya iş 
muharebeler bunun böyle olduğunu tirak edenler, artırma şartnamesini 
töaterecektir. okumuş ve lüzumlu malUmat almış 

Polonya ordusunun harp silah ve ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
Vasıtalarının Avrupanm diğer ordu- ve it'bar olunurlar. 
larıI).dan geri olmadığını ve nihayet 5 _ Tayin edilen zamanda gayı·i 
I>olonyanın 35 milyon nüfusluk bir menkul üç defa bağırıldıktan sonra 
nı.emleket olduğuna göre kolaylıkla en çok artırana ihale edilir. Ancak 
ezilemiyeceğini kabul etmek doğru artırma bedeli muhamme kıymetin 

olur. !yüzde 75. ini bulamaz veya satış is-
Carp cephesi: . y tiyen'n alacağına rüclıanı olan diğer 
Bugün garp ce~)hesınde aşagı yu- alacaklılar bulunup da bedeli, bun

karı, şark cephes-ine nazaran büsbü- !arın o gayri menkul ile temin edil -
ton zıd ve aykırı bir vaziyet vardır. miş alacaklarının mecmuundan fazla 
Şarkta yapılan haı-.eket harbi olması- ya çıkmazsa en çok artıranın taah ~ 
na mukabil, garpta evvelden hazır- hüdü baki kalmak üzere artırma 15 
lanmış ve tahkim edilmiş bir mev- gün daha temdit ve 15. inci günü ay
Zie taarruz ediliyor. Taarruzun bir- ni saatte yapılacak artırmada bedeli 
Çok şartları ihtiva ettiğine göre, üç satış istiyenin alacağına rüchanı olan 
beş gün içinde garp cephesinde bü-

1 
d~~er alacaklıların o gayri menkul 

::Yük.şeyler beklemek imkanı olmad1ğı ile temi nedilmiş alacakları mecmu -
anlaşılır. Mesela bu şartlardan bir' undan fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
kısmını misal ol.~rak el~~~lalım: . . 1 artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 

A) - Mevzun geçtıgı arazının. elde edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
\tzunluğunun ve derinliğinin keşfi; satış talebi düşer. 

B) - Zayif ve kuvvetli noktaları- 6 - Gayri menkul kendisine ihale 
lıın tesbiti. olunan kimse, derhal veya verilen 

C) - :\levziin bir ihata yapmaya mühlet içinde parayı vermezse hak -
l?ıüsaid yerleri olup olmadığını (Zig- kında icra ve iflas kanununun 133. 
:freid hattında her iki cenah bitaraf cü maddesi tatbik olunacağı ilan o. 
IXlemleketlere dayandıi'ınn zöre bu lunur. Doa:ya No. 939 • 9786 

(ANADOL't)) 

An1erika'da M•• d 
-Bpıtıırafı linci sahifed~- uza ye e 

iresiyle ocakların arası11qaki kısım- ile f evkafa"" de bu·· -
dn patlamı~tır. Denizaltı gemisi, bu 

mı müteakib, sancakta gözükmüş ve yii k satış . 
denizaltının kulesinde bir ışık parla 
mıştır. Bu ışığın bir işaret mi yoksa 10 Eylı11 939 pazar günü saat 10 
küçük çapta bir obüs mti olduğu an buçukta birinci kordon Musatfa bey 
!aşılamamıştır. caddesinde 1386 ncı sokakta 5 No. Jı 

Amerika birle{k devletlerinin Ir- apartmanın üst katında Mö.syü Falbo 
landadaki elçisi B. Cudahyden gelen ya aid kıymetli mobilya ve Biblolar 
ve ayni zamanda neşredilmiş bulu - açık artırma suretiyle satılacaktır. 
nan raporda torpillenmediği teyid Satılacak .e~yalar meyanında İn
etmekte, ayrıca iki infilak vukua gel giliz mamulatı çok kıymetli yemek 
diğini t~srih etmektedir. odası takımı, bofe kontre büfe kare 

Gazetecilerle yaptığı haftalık gö- yemek masası 6 adet maroken san
rüşmesinde, Reisicumhur B. Ruzvelt, dalyo üzeri kadifeli kanepesi ve du
bu raporları tefsirden imtina etmiş, var saati, iyi bir ahlde camlı kütüp
yalnız, Amerikan efkarı umumiyesi- hane ve bir çok kitaplar poker ma
nin iki ateşenin bitaraf raporu ile lü sası maroken kanepe iki koltuk ya
zumu kadar tenvir etmiş olduğu ka- tak odası takımı şifonyeralı aynalı 
naatini izhar ile iktifa eylemiştir. dolap ayni malın iki kişilik karyola-

--=*=-- sı komodini aynalı la.vomam ve ay-

G ' j "d [ nalı tuvalet mııa tabure kadifeli şez-
e. en er' fll en er lonk, Edison marka salon gramofonu 

İzmir bölgesi parti müf ett"şi, İstan plaklariyle ayaklı sin ger dikiş ma
bul mebusu B. Gal'b Bahtiyar Göker kinesi ~ynalı şemsiyelik orta boy son 
Ankaraya gitmiştir. model (Firigi daire) markalı buz 

Aydın mebusu B. Adnan Menderes dolabı, 5 parça Virana salon takımı 
Aydından, !zm'r mebusu B. Nazmi dökme büyük ~obn 2 Amerikan kol
İlker Ankara dan şehrim ze gelmiş - 1 uk 3 adet çok kıymetli elektrik avi-
lerdir. zesi 6 adet Etnmin tül perde maa 

--·=*=--- bronz kirnezleri tek kapulu aynalı 

G ·· • '· tk dolap iki dierkli beyaz karyola ya
O r l n g l n n U U tak ve cibinliği 2 adet çifte çuha 

- Ba§tarafı 1 inci sahifede - perde maa komez bir çok ipekli ve 
ye için mi.icadele ediyorlar. Almanya falemeli pamuk yastık 2 kıymetli yağ
harp istemiyordu. Hatta şimdi bile lı boya tablo 100 küsur parçalık mü
istemiyor. Fakat bu harbe bizi mec- teaddid parselin tabak takımları, 
bur ettiler. İngiltere Alman milletine servis kıristal şampanya likör bar
hita ben attığı beyannamede, Hitleri dakları orta masası 93 parçalık kiros
mahvedinceye kadar harbe devam tof yemek çatal kaşık takımı basma 
edeceğini bildiriyor levhalar duvar tabağı yemişlikler bir 

Düşmanl:wrımız bilmelidirler ki, kişilik karyola (kapell) marka iyi 
Hitler demek Almanya demektir. Biz bir yazı makinesi ve birçok seccade 
ikinci bir versay kabul etmiyeceğiz. halı ve sair mobilyalar müzayede su-

Göring, bundan sonra Alman mil- retiyle satılacaktır. 
letinin hali harpte bulunduğunu ve Bu fırgatı kaçırmayınız. 
lıu münasebetle harbin çok fedakar fırsat artırma Mobilya salonu 
1 ık istediğini söylemiş ve nutkuna ni- sahibi Aziz Şınık Tel. 2056 
hayet vermiştr. D. 3 

lzmlr Gümrük muhafaza ta· 
buru satınalma komisyonun
dan: 

~Uktan Umum tutarı Muvakkat teminatı Eksiltme saati 
C in s i Kilo Lira Kr. Liı-a Kr. Saat Dakika 

Arpa 19750 987 50 75 00 15 00 
Saman 9440 283 20 22 00 15 30 

Kuru Ot 12440 622 00 47 00 16 00 
1 - hmir Gümrük mulu•faza taburn kıtaatı ihtiyacı için yukmda 

cins ve miktarı yazılı maddc!er defaten teslim edilmek üzere açık eksilt
me suretiyla satın alınacuktır. Eksiltme 25/ 9/ 939 Pazartesi günü hizala
rında gösterilen saatlerde yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görü
lebilir. 

2 - l1'm\ım tahm:n tutarları ile muYakkat teminat miktarı karşılarm
da gösterHrni Ur. 

3 - 1steklilerin 2.J.90 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde 
ve ı;;artnamelerinde yazılı Yesikalarla muvakkat teminat makbuz veya 
nanka !nı.:ktuı11 al'iy ıe l ir!ikic eksiltme saatinde İzmir Beyler sokağı ar
kusı Gıı· ı tiıtü ı ktınp~ ı) ası yvnında 13 .sayıda Tabur satm alına komis-
~'on-ına '11iiı"' caaUarı. 10 15 20 24 (3354) 

Ô em '"şte k ·raya verilecek yağ 
fabrikası: 

Devlet Demiryolları 8 inci işlet
me komisyonundan: 
Ödemiş istasyonu civarında idaremize ait yağ fabrikası 24!)0 sayılı 

kanun hüh.timlel'ine tevfikan açık artırma usuliyle üç sene müddetle kira
ya verilecektir. 

ihalP.:;; 22.9.93!) tarihınde saat 15 de Alsancakta işletme binasında 
ki komisyon;ımuzda yapılacaktıı-. Muhammen bedeli ( 450) liradır. İstek
lilerin 33,75 liralık i\1. Teminat makbuzlariyle muayyen vakitte komis
yona gelmc>leri lazımdır. Şartnamesi İşletme kaleminde Ödemiş istasyon 
şefliğinde görülebilir. 7 10 13 17 (3325) 

Kiraya verilecek d 0 kkin 
!zmil' kemeri Kağıdhane caddesinde 14 No. lu dükkan üç sene müd

deti~ ve açık artırma mrnliyle kiraya verilecektir. İhalesi 28/9//939 günü 
saat 1 r; de Ahancaktn. İşletmemiz binasında toplanacak komisyonda ya
pılacaktır. 

:r l 1 ammen kira.EL 25~ liradır. İsteklil.erin (19) liralık M. teminat 
rr akl z·n i) l~ tayin o!unar vakitte komisyonumuza gelmeleri lazımdır. 

~arhıamcsi İşletme kaleminde görülebilir. 10 14 17 22 (3332) 

/ stanbul Defterdar tığından: 
18/ 9/ 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de İstanbul 

Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komis
yonu odasıinda 19998 lira 37 kuruş keşif bedelli ve Defterdarlık bina
sının esaslı tamiratı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat ( l 500) liradır. İsteklilerin teklif mektupları 
ve enaz ( 1 0000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden 
almış oldukları vesaike istinaden f stanbul Vilayetinden eksiltme ta
rihinden sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret oda· 
sı vesikalarını havi kapalı zarflarını mezkur giinde saat 14 de kadar 
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlü~ünde toplanan komisyon baskanlı
ğına vermeleri ve saat f 5 de zarflar açılırken komisyonda ha~ır bu-
lunmaları. 29 .5 1 O 1 5 3183 

- - - - - ----- .. 

(SAHİFE: 3J 

inhisarlar 
ğünden: 

Umum l\füdürlü-

İşin nev'i 1'\Juhammen B d ... 
Lira Kr. 

' • 7, ~ teminatı 
Lira Kr. 

Eksiltmenin 
Sefdi Saati 

Paşabahçe Müskirat 
Fabrikası Müdürlük 
binası inşaatı 23755 84 l 7L 1 69 Kapalı Z. 1 J 

Maltepe Enstitüsü gaz
lama evi kalörifer tesi
satı ve gaz kapılarının 
takılma işi 1336 99 100 27 '\ 'c Ek. 15 

1 - Keşif şartname ve planları mucibince İda. __ 11.2.. .?aşabah
çe Müskirat f3brikasında mevcud yemekhanenin Müdürlük 
binasına tadili işiyle Maltepe Enstitüsünde yapılacak gazla
Il'a evi kalörifer tesisatı ve gaz kapılarının takılması işi hiza
larında gösterile-n usu!lerle eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif b-edelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hiza
larında yezılıdır. 

III - EksiltmP. 2 l ! IX/939 Perşembe günü Kabataşta Levazım 
ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Paşabahçe Müdürlük binası inşaatına ait şartnameler her 
gün Levazım Şubesi veznesinden ve İzmir Ankara Başmü
dürlüklerinden 119 kuruş mukabilinde ve gazlama evi ka
Iörif e( tesisabna aid şartnameler Levazım Şubesi veznesin
rli!n 8 kuruşa alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle % 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya Banka temi
nat mektubum1 ve §artnamenin «F » fıkrasında yazılı veaai
ki ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günü ihale saatin· 
den bir sant evvel mezkur komisyon başkanlığına makb~ 
mukabilinde vermeleri diğer eksiltmeye girecekler % 7 ,5 gü. 
venme paralariyle ıve şartnamesinin ~F » fıkrasında yazılı ve
saikiyle yukarıda adı geçen ~ornisyona gelmeleri ilan oluaur. 

5 8 JO 13 (6881 / 3296/ 

l in 
Yüksek ziraat enstitüsü veteriner 
Fakültesi Askeri kısmının kayıt 
ve kabul şartları: 

1 - Ankara askeri veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli lise 
lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanların 
vermiş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 

İsteklilerin uşağıdaki nısıf ve şartalrı haiz olması }ai!ımdır: 
a) - Türkiye cumhuriyeti ıebaasından ve Türk ırkından olmak, 
b) - Yaşı 18 - 21 olmak, 
c) - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hiz 

mete müsa:t olmak (dil rekaketi olanlar alınmaz.) 
d) - Tavır ve hareketi, ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak 
e) - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (zabıta vesika.s• 

ibraz etmek) 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağlanmas 

lazımdır: 

a) - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b) - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu vl 

aşı kağıcıı. 

c) - Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli sureti 
b) - Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli te
ahhlit senedi. 

e) - Sar'alı, uyurk~rn gezen, sidikli, bayılma. ve çırpınmaya müpte
la olmadığı hakkında velilel'inin noterlikten tasdikli taahhütnamesi 
(Bu gibi hastalıklardan biri ~le okula girmezden evvel ;malül oldukalrı 
sonra.dan anla~ılanlar okulda:ı çıkarılır. Ve bu müddete aid hükumet 
masrafları velilerine ödettirilir.) 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şübelerine istida 
ile müracaat et.lecekler ve şübelerince ikinci maddede bildirilen evrakı 
ikmal ettikten sonra. Aııkarada yüksek ziraat enstitüsü veteriner fa -
kültesi askeri talebe. amirliğine gönderilecektir. 

4 - l'ıiı.iı·acaat müddeti: Eylülün yirmisine kadardır. Ondan sonra 
müraca&ı: kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şahadetname derecele
rine ve müt·acaat ııırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt 
işleri kapanır. Ve kabul edilenlere, müracaat ettikleri askerlik şübele-
ri ile tehlignt yapılır. 19 25 27 31 3 G 8 10 12 14 17 20 (3068) 

1 LAN 
Kırıkkale Gedikli usta hazırla· 

ma okulu birinci sınıfına talebe 
alınıyor 

J. - Yatılı ve parasız olan Kırıkkale askeri sanat lisesindeki ge• 
dikli usta hazırlama okulu birinci sınıfına aşağıdaki şartlara 
göre talebe kaydı kabulüne başlanmıştır. 

2 - Kaydı kabul şartları : 
A) Beş sınıflı ilk okulu bit)rmiş olmak. 
B) Vücudünün teşekkülatı düzgün, ahenkli, sıhati yerind~ 

olmak. 
C) Kendisi ve ailesi kusursu2 bir ahlak ve seciye sahibi ol· 

mak. 
D) Terki tahsil müddeti 2 seneden fazla olmamak. 
E) 14-17 yaşında olmak ve bu yaşlara ait boy ve ağırlık had· 

!erine uygun olmak. 
f) Evvelce gördüğü tahsil derecesini gösterir şehadetname 

veya tasdiknameyi haiz bulunmak. 
G) Gedikli okulundan ders, vukuat, sağlık durumlarından 

çıkarılmış olmamak. 
H) Köy veya nahiyeli olmak ve nüfus hüviyet cüzdanında 

doğduğu k<.iy veya nahiye yazılı olmak; yahud köy ve 
nahiyeden farkı olm1yan orta okulu bulunmı -
yan kaza merkezlerinde doğmuş bulunmak ve bunlar
dan tahsil için kaza ve şehirlere gelmiş olmak. 

3 - Bu şartları haiz olanlar askerlik şubelerine müracaat ederek 
fazla izahat alırlar. 

4 - Askerlik şubelerince kaydi kabul için miirar .. at eyliil sonuna 
kadar kabul edilir. 

J7 J9 22 24 27 29 31 2 5 7 10 12 15 17 3034 



'(SAHiFE 4)' 
............................................................. 1' ................................................ . 
~lzmir Levazım Amirliği Satı rı A lma ~ 
§ Komisyonu ilanları : 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
14500 adet firenk gömleği satın alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt

mesi 18/ 919 39 Pazartesi günü saat 14 I30 da İstanbul Tophane Leva
zım Amirliği Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
otuz bin dört yüz elli lira. İlk teminatı 2283 lira 75 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 1 5 1 O 15 (3237) 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Kırkağaç piyade alayının ihtiyacı olan 60 bin kilo kuru ot şerait ve 

evsaf dahilinde satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 25 eylfil 939 
cuma günü saat (10) dur. Muhammen tutarı 2400 liradır. İlk teminat 
18Ö liradır. Şartnamesi parasız olarak komisyonda görülebilir. İstekli
lerin ilk teminat mektup veya makbuzlaryiyle 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle berab.er belli gün ve saatte 
Manisa Tüm satınalma komisyonuna gelmeleri. 

5-10-15-20 3302 

lzmir Levazım Amirliği Salın Alma Komisyonundan: 
Kırkağaçta bulunan kıtaatın ihtiyacı olan (53000) kilo sığır veya 

.keçi etlerinin hangisinin fiatı müsad olursa o cmı etin şerait ve .evsaf 
dahilinde satın alınacakhr. Kapalı zarf usuliyle ihalesi 22 eylul 939 
~aat 11 dedir. Hepsinin tutan (12190) liradır. İlk teminat (914) lira 
(25) kuruştur. Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. İstek
lilerin teminat veya makbuzlarile beraber ihale günü ve ihale saatın
dan bir saat evveline kadar teklif mektuplarını .Mani~a Tüm Sat. Al. 
Ko. na vermeleri. 5-10-15-20 3305 

fzmir leva:ztnı amirliği satın alma komisyonund:ın: 
10620 adet yün fanile alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesı 18/ 9 I 

939 Pazartesi günü saat l 5/ 30 da fstanbul Tophane Levazım Amirliği 
Sahn Almf'l komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli Yirmi bin yüz 
yetmiş sekiz lira . İlk teminatı 1513 lira 35 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülür. 1steklilerin kanuni vesikalariyle be, 
raber ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 

1 5 10 15 (3233) 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 - Menemen Piyade Alayının senelik ihtiyacı olan 60000 kilo 

aığır eti kapalı zarfla yapılan münakasasında teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden ihalesi tekrar kapalı zarfla 22/9/ 
939 cuma günü saat 10 da Manisa Tüm Satınalma Komisyo- , 
nunda yapılacaktır • 

Z - Hepsinin tutarı 13800 liradır. 
3 - İlk teminab 1045 liradır. 
4 - Şartnamesi paraaız olarak komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin teminat makbuz ve mektuplariyle 2490 sayılı ka· 

nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle bera· 
ber ihale günü ve ihale saatından bi rsaat evveline kadar tek
lif mektuplarını Mani sa Tüm satınalma komisyonuna verme-
leri. 27-3-10-1 9 

ir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
- İzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 

beheri 2 7 204 lira 9 5 kuruş bedeli keşifli iki aded garaj in~a 
ettirilecektir. İkisinin tahmin bedeli tutarı: 54409 lira dok· 
san kurustur. 

2 - Kapalı z~rfla ihale!'i 16 e-yllıl 939 cumartesi günü saat on 
ikide İzmirde kışlada levazım amirliği satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 3970 lira 50 kurustur. 
4 - Şartnamesi, keşifname ve projeleri her gün sabah sa~t se

kizden on ikiye kadar ve 14,30 dan on sekize kadar lzmir 
Mst. Mv. insaat komisyonunda ve Ankarada M. M. Vekalc· 
ti emakin i;saat subesinde görülebilir. 

5 İstekliler Ti~aret Odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi ya· 
pabileceklerine dair ihaleden en az bir hafta evvel lzmir na· 
fıa fen heyetinden alacaklaları vesikaları göstermek ınecbu· 
riyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü 

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve lzmir miis· 
tahkem mevki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek 
emniyetçe yaptırılmış tezkiye vesikaları ile teminat ve tek 
lif mektuplarını ihale saatından eP az bir ~'aat evvel komis 
yona vermiş bulunacaklardır. 29 5 10 14 3221 

lzmir levazım amirliği satın alına komisyonundan: 
l - İzmir müstahkem mevki birliklerinm ( 15 l 500) yüz elli biı 

bin beş yüz kilo kuru fasulye ihtiyacı kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konmuştur. 

2 - !haresi 16 eylul 1939 cumartesi günü saat on ikide 1zmirde 
Kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 Tahmin edilen tutarı ( 189 3 7) on sekiz bin dokuz yüz otuz 
yedi lira (50) elli kuruştur. 

4 - Teminatı muvakkate akçası ( 1420) bin dört yüz yirmi lira 
(32) otuz iki kuruştur. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 _ fstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesik.:i 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 _ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

cüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarıyle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel komisyona gelmi§ bulunacaklardır. • 

1 5 10 14 

1zmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Salihli istihkam taburunun ihtiyacı olan (20000) kilo kuru ot şerait 

ve evsaf dahlinde satın alınacaktır. Açık eksilteme ile ihalesi 25 eylQI 
939 cuma günü saat ıı dedir. Muhammen tutarı (700) liradır ilk te
minat (25) (50) kuruştur. Şartnamesi parasız olarak komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlariyle 2490 ka
nunun 2 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber belli gün ve . . 
saatta Manisa Tüm satmalma komisyonuna gelmelerı. 

5-10-15-20 3304 

lzmir levazım amirliği sahn alma komisyonundan:, 
1 - 408 ton yulaf alınacakhr. • 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 19/9/939 salı günü saat on l:ieşte 

İ ~tanbul Tophane İstanbıl levazım amirliği satın alma ko-
m:syonunda yapıiacaktır. ~ ,,. ı_ , 

3 - Tahmin bedeli 20808 liradır. 
4 - ilk teminatı 1560 lira 60 kuruştur. _ 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülür. 
6 - f :;teklilerin kanuni vesikaları ile beraber teklif mektuplarını 

ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 
1 5 10 15 " ~ 

(ANADOLU) 

İzmir levazım amirliği sahn alma komisyonundan: t 
44300 çift yün çorap alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18/9/939 

Pazartesi günü saat l 5 de İstanbul Tophane Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonunda yapılacakbr Tahmin bedeli on dokuz bin dokuz 
yüz otuz beş lira ilk teminatı 1495 lira 12 kuruştur. 

Şartna!11e ve nümunesi komisyonda görülür. isteklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel 
~misyona vermeleri. 1 5 1 O 15 (3234) 

lzmir levftzım amirliii satın alma komisyonundan: 
Turgutlu topçu taburunun ihtiyacı olan (110000) kilo kuru ot şe

rait dahilinde alınacaktır. Açık eksiltme ile ihal.esi 25 eylül 939 cuma 
günü saat 15 tedir. Muhammen tutarı 4400 liradır. İlk teminat 330 
liradır. Şartnamesj parasız olarak komisyonda görü le bilir. İsteklilerin 
ilk teminat veya makbuzları il.e 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalariyle beraber belli gün ve saatta Manisa Tüm sa-
tın alma komisyonuna gelmeleri. 5-10-15-20 3303 

lzmir Levazım Amirliği Satın alma Komisyonundan: 
1 - lzmir Müstahkem Mevki Komutanlıiınca gösterilecek yerd e 

beh~ri 27204 lira 95 kuruş bedeli keıifH iki adet garaj inıa 
ettirilecektir. ikisinin tahmin bed eli tutarı 54409 lira doksan 
kuruştur. 

2 - Kapalı zarfla ihaleai 12 eylUl 939 salı a-ünü saat 16 da iz. 
mirde Kışlada İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçası 3970 lira (50 ) kuruıtur. 

4 - Şartname, keşifname ve projeleri her gün sabah aaat 8 den 
12 ye kadar ve 14/30 dan 18 e kadar lzmir Müstahkem Mev· 
ki inşaat komisyonunda ve Ankarada M. M. Vekaleti Ema
kin inıaat şubesinde görülebilir. 

5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu ifi yapa
bileceklerine dair ihaleden en az bir hafta evvel İzmir Nafıa 
Fen heyetinden alacakları vesikaları göatermek mecburiye
tindedirler. 

6 - Ekailtmeye iştirak edecekler 2490 aayıla kanunun iki ve üçün
cü maddelerinde ve f&rtnamesinde yazılı ve İzmir Müstah· 
kem Mevki Komutanlığına dilekeçe ile müracaat ed er ek 
emniyetçe yaptırılmış tezkiye vesikalariyle temina t ve teklif 
mektupları.nı ihale saatından en az bir saat evvel komisyo-
na vermiş bulunacaklardır. 27·1·6 -10 

Kız ve erkek l evli ve nehari 
1 z mir 

KÜL TÜR LİSESİ 
Ortaokul ve lise sınıflarını muhte
vidir. Resmi liselere muadildir 

1 - Dördüncü senesine daha mütekamil ve daha mazbut bir 
programlcı. kavuşan {Kültür Lisesi] Orta oku l sınıflariyle, Lise sınıf· 
!arını birb~rinden ayırarak her birine [Buca] da asirdide çamlar ara· 
sındaki muazzam binalarını tahsis etmiştir. 2 - fngilizce, Almanca, 
Fransızca derslerine hususi bir mevki vermiştir. 3 - Eski leyli ve 
nehari talebc> l O Eylule kadar taksitlerini göndererek kayıtlarını tec
::litl ettirmelidirler. 4 - Yeni talebe kayıtlarına başlanmıştır. Leyli 
3ern~lik ücre·t [ 206] liradır. Nehari senelik ücret Lise sınıfları için 
(70) Ortu okul sınıfl~rı kin (6tl) Jiradır. Bu ücretler üc taksitte alı
ıır. 5 - Derslere 25 Eylulde başlanacaktır. 6 - Kayıt ,için ve fazla 
tafai!at i!,-İn her gün saat 14 den 17 ye kadar Bucadaki Kültür lisesine 
müraca.al <:dilmesi 30 1 5 8 1 O 13 

lzmir vakıflar ınüdürlüğünden: 
Seneliği 

Lira Cir.s.i No. Mevkii 
--.. ---

170 Dükkan 50/70 Mu.rtaplar 
Yukarıda yazılı vakıf dükkan 31/5/ 940 gayesine kadar kiraya veril

mek üz~rP açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 15/ 9/ 939 Cunta günü saat 
10 dndıı. isteklilerin Vıtkıflar idaresine müracaatları. 7 10 14 (3326) 

10 Eylül 193!) PAZAR 

Ankara Yüksek Ziraat e nsti• 
tüsü rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Veteriner. 
Fakültesine kız ve erkek, Orman Fakültesine yalnız erkek parasız 
yatılı, paralı vatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek 
için aşağıdaki şartlara uymak g'..!reklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve ol • 
gunluk imtihanını vermiş bulunmak, (Türk liselerine muadilliği Ma· 
arif Vekaletince tanınmıs ecnebi liselerin sahadetnameleri kabul olu· 
nur.) veya üniversite v~ra yüksek bir ~ektep mezunu bulunmak 
sarttır. 

- il - Üniversite ve yüksek mekteplerden naklen geleceklerin 
tahsillerine göre hangi sınıflara kabul edilecekleri hakkında rektörlük 
karar verir. 

lII - Enstitüye girecek ,yatılı talebenin yaşı 1 7 den aşağı ve 
25 den yukarı olamaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

iV - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkla
rı hakkında tam teşekküllü bir hastane raporu lazımdır. Rapor nu • 
munesi Enstitüden veya Ziraat, Oı-man, Veteriner müdürlüklerinden 
tedarik olunur. Bu nümuneden başka alınacak raporlar kabul edilmez. 

V - Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeni
den sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek, mesleklerinin i .. 
tediği beden kabiliyetini göstermiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

VI - Zraat fakültesine girecek talebe bir devlet çiftliğinde 
staj görmeğe mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe, imtihana tabi 
tutulur. Stajdan sonra talebenin enstitüde nazari derslere devam ede
bilmesi için bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince 
talebeye otuz lira aylık verilir. Yatacak yer parasız olarak çiftlikte 
gösterilir. Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce temin edil .. 
diği takdirde kendilerine bu otuz lira verilmez. 

Vll - Parasız yatılı talebeden, staj veya okuma devresi tçinde 
her ne suretle olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bıra
kanlardan veya cezaen çıkarılanlardan hükümetçe yapılan masraf· 
ları ödeyecekleri hakkında verilecek numuneye göre noterlikten tas
dikli bir kefaletname alınır. 

VIII - Enstitüye girmek istiyenler, yukarıda yazılı sağlık rapo-
rundan başka lise ve olgunluk diplomasını veya tasdikli örneklerini 
ve nufus tezkerelerini, polis veya belediyelerden alacakları hüsnühal 
kağıdını, aşı raporunu orta ve liselerde görmüş oldukları askeri derS"' 
ler hakkındaki ehliyetnamelerini iliştirerek el yazılariyle yazacakları 
pullu bir dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitüsü rektörlüğüne müracaat ederler. TaHpler·d i· 
lekçelerinde hangi fakülteye kayıt olmak istediklerini bildirmelidir . 

XI - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yuka
rıki maddede yazılı evrak ilişiğinde olmıyan dilekçeler muteber de· 
ğildir. 

X - Parasız yatılı talebe alınmakta birinci ve sekizinci maddede 
yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranlar arasında pek iyi veya iyi de
receli ve fen kolundan olanlar tercih olunur. 

XI - Veteriner fakültesi tahsil müddeti bu seneden itibaren ye• 
ni kabul edilecek talebeye şamil olmak üzere beş senedir. · 

XII - Cevap isti yenler ayrıca p ul göndermelidir. 
XIII - Baş vurma zamanı 1 5 ağustos 939 tarihinden eylGlGn 

otuzuncu ızünü akşamına kadardır. Bundan sonraki müracaatlar ka~ 
bul edilmez. 22 31 1 O 19 28 2941 /3705 , 

Istanbul Telefon Müdü~lüğü·nden: 
Muhtelif eb'adda 16 kalem kurşunlu kara kablosu kapalı zarfla eksilt. 

meye çıkarılmıştır. Muhammen bedel (26016), muvakkat teminat 
(1951.20-) lira olup eksiltmesi 27/10/939 Cuma günü saa.t 15 de Müdürlük 
binasında yapılacaktır. İstekliler, muvakkat makbuz veya banka teminat 
mektubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e kadar 
komisyona vermelidirler. Şartnamesi her gün Levazım amirliğimizde gö-
rülebilir. 10 8 (3337/7019) 

lzmir memleket hastanesi baş ta. 
bibliğinden: 

İzmir memleket hastahanesi 10-15-20 lira ücretli kadın hademesi 
alınacaktır. İaşe ve ibateleri hastaneye aittir. İsteklilerin her gün ha~ 
tane baştababetine müracaatları 6-8-10-12 

------~~--
1 z mir Lise ve Ortaokullar satın alma komisyonu ·başkanlığından: 

Cinsi Azı 

Kilo 

----
Çoğu 

Kilo 
Beher kilosu 

Kuruş 
Muhammen be<iel 

Lira Kr. 
İlk teminat 
Lira Kr. 

Ait olduğu 

Okul 

Birinci nevi ekmek 17500 21000 10 2100 00 157 50 Kız öğretmen ok. 
Koyun ve knzu eti 3000 3600 39 1404 00 105 30 Kız öğretmen ok. 
Dana eti 2000 2400 28 672 00 50 40 Kız öğretmen ok. 
Dana eti 1500 2000 28 560 00 42 00 Buca ortaokulu 
Dana eti 8400 10500 28 2940 00 220 50 Kız, Erkek Liseleri, San'at ok. 
Yoğurt 4200 5500 16 880 00 66 00 Buca orta, Kızılçullu öğ. 

Yoğurt 7300 9000 16 1440 00 108 00 Kız, Erkek Liseleri, San'at ok. 
Süt 6900 8000 13 1040 00 78 00 Kız, Erkek Liseleri, San'at ok. 
Süt 3481 4351 13 565 63 L12 4~ Bııca orto, Kmlçullu öğ. 

Yukarıda cıns, miktar ve muhammen fiatleri yazılı yiyecek ihtiyaçları açık eksiltme~ e konulmuştuı. İhalelerj 26, EylUI 93!) Salı gi.inli saat 14 ten 
itibaren ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnameleri hergün Kültür Direktörlüğünde görülebilil'. İsteklilerin yukarıda yzılı gi.m ve saatte teminat makbtızla-
riyle birlikte hükumette Kültür Direktörlüğünde toplanacak olan komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 6 10 15 2" (331::i) 

Izmir Lise 
lığından: 

Cinsi 

ve 

Azı 

Kilo 

ortaokullar 

Çoğu Beher kilosu 
Kilo Kuruş 

satınalma 

Muhnmmen tutarı 
Lira Kr. 

Kuru fasulye (Horoz) 8415 11906 18 2143 08 
Beyaz teneke peynfri 5500 7100 35 2485 00 
Kaşar peyniri 1540 1950 60 1170 00 
Domates salçası 2160 2610 25 652 50 
Çamaşır sabunu 7133 8680 29 2517 20 
Un (Ayvansaray) 5150 6700 16 1072 00 
Zeytinyağı (Ayvalık) 4230 5790 48 2779 20 
Pirinç (Tosya) [17400 22800) 28 [6384 00] 
Toz şeker [17497 22521] 27 [6080 67] 
Zeytin tanesi (Tirilye) 3650 4580 26 1190 80 
Makarna (İrmik) 3540 4520 25 11 "0 00 
Patates 15450 20300 6 1218 00 

komisyo nu Başkan-

İlk teminat Ait olduğu oku1 
Lira Kr. 

160 74 Bütün yatılı okull;ır 

186 00 « « « 
87 75 « « « 
48 94 « « « 

198 79 « < « 
80 40 « c « 

208 44 « « « 
478 80 « « «] Kapalı zarf 
456 O!> « « «] c c 

89 f) 1 « « « 

81- 7:5 « « « 

91 :15 « « « 
Kuru soğan 10600 13960 4 558 40 41 R8 « « « 

Yukarıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı yiyecek ihtiyaçlarından Tosya pirinci ve 1oz ~eker kapalı zarf \'e rli.ğ'erleri açık 
eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri 3 Teşrinievvel 1939 Salı günü saat 14.30 dan itibaren ayrı ayl'ı yapılacaktır. Sartnamclcri her gi.in Kültür Direk, 
törHiğünde görülebilir. Pirinç ve toz şeker için kapalı zarf eksiltmesine i~tirak etmek istivenler 2490 gnyılı kanunun 2 inri Ye :~2 inci maddf!l•'l'i 
mucibince hazırhyacaklan tPklif mektuplarını yukarıda yazılı günde saat 13,30 a kadar Komü1yonı11Tıı17. Ba.,hıııJı<r•ıı·• 'TIAkhıız mukabili U!slin1 
etmeleri ve diğer nı.adde~~r:- ~.: :ii.Lıu<> ~ine i~tirak ed€ceklerin de teminat makbuzla ·• ,·le birlikte ayni günde saat ı ı l<' F ii itli r D i t'<'ktörlii$i:ünrl~ too!:ı~ 

zıacak oh'.n kor.:!sr.:numı::: .' uıilra('sıtıtleri ilan olunur. 10 16 22 26 9 (:3342) 


