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Kayser'in torunu harpte öldü 

Londr 16 (Radyo)- Kayser Vilhelmin 
torunu ve Şarki Prusya Prensi Oskar, 

Şark cephesinde Lehlilerle harp ederken 
öldürülmüştür 

\.. 
EYLOI.: 1939 ..) Her l'Ün ıabahlan lııı.111irde çıliar Siyaıi gazefle&iir. Telefon No. 2776 '(NUıbaıı lier yerde S kuruftur) 

Hariciye Veliilimiz Moskovaya Gidiyor 
.......................................................................................................................................................................................................................................... -
Rusya.Japonya esaslı şekilde anlaşıyorlar. 

Hidiseçok derin a~isler uyandırmı,tır. 
Almanların mukabil iddialarına rağmen Polonya kuvvetleri, kahramanca mü

dafaalarına devam etmektedirler. ümitler henüz mahvolmuş değildir 

Garp cephesinde de inkişaf var! 
Büyük harpler başlamıştır! 
Ruslar bir Alman tayyaresini indirdiler! 

Vazöyet daltıa karoşmaktador! 

Garp cephesinde Ön aper lerde bir makineli tüfek V arıovanan kahraman müdafii 

Ruslar 
Bir Alman tayyaresini 

yakaladılar 
Moskova, 16 (A.A.) - 15 eylül ta

rihinde Ukranyada Olevsk üzerinde 1 
tayyare görülmüştür. Sovyet kıtaatı
nın mitralyöz ateşi altında Lugino kö
yü civarına inmeğe mecbur olan bu 
tayyarenin iki motötlil bir Alman bom 
ba'rdıman tayyaresi olduğu anlaşılmı§
tır. 

Tayyare tutulmuş ve beş kişiden mü 
rekkep olan mürettebatı Kiefe nakle
dilmiştir. 

00000 

Italya 
Gıda maddelerinde 

tedbirler alıyor 

TÜRKİYE· RUSYA 
00 

Hariciye Vekili Mos
kova' ya gidiyor 

Roma radyosunun ihtiyatla te
lakkisi lazım bir haberi 

Ankara, 16 (Telefonla) - İcra 
Vekilleri Heyeti, bugün saat on birde 
Başvekalette toplanmışhr. Harici' -
ye Vekili Bay Şükrü Saracoğlu An
karaya yapılan ziyaret ve vukubulan 
davet üzerine Moskovaya gidecek, 
bu vesile ile iki devleti alakadar ~den 
meseleler konuşulacaktır. 

Roma nıdyosu da, bu mev.:u ile 
alakadar olmak iizere fakat mutıaı·a 
ihtiaytla telakkisi lazım gelen bfr ha

ber vermişti?·. Aynen tesbit ediyo -
ruz: 

Roma 16 (Radyo) - Ajans Ste
faninin İstanbuldan aldığını iddia 
ederek verdiği bir habere göre, Tiir
kiye ile Rusya arasında yeni bir an
laşma akdedilmek üzeredir. Hu an
laşma, yabancı devletlerin Ka.rudeni

ze katiyen müdahale edememeleri e
sasına müstenit olacaktır. 

Türkiye Hariciye Vekili B. Şükrü 
Saracoğlu, bu anlaşmayı :Moskovada 
imzalıyacaktır. 

Türkiye, Türk - İngiliz mali anlaş 

B. Şfl.crıl Saracoğlu CEPHELERDE VAZİYET 
Varşova 'dan 

Roma, 16 (Radyo) - Venedik sa- ması müzakerelerinde kı-edi suretin-

linin döviz olarak itasını istemekte,, 
İngiltere ise bunun, mühimmat, fab
rika aıatı ve vesaire şeklinde veril -
mesini ileri ürmektedir. -MUHARiPLER 

Ber)İD 'den rayında B. Mussolininin riyasetinde de mevzuubahis olan 60 milyon :;ter-

beş nazırın iştirakiyle yapılan top- BJTARAFLAR 
Zaleski - Polonyada Romanya Brüksel 16 - Mozel nehri mıntaka- Riga, 16 (A.A.) - Beş Polonya lantıda İtalyanın senelik gıda vesaire 

Paris -Londra 'dan 

hudud - 16 Havas muhabirine göre, sından taarruza geçen Fransızlar, bahriye sub~yını hamil bir motörb.ot maddelerinin temini görüşülmü , ka-
Varşovacla Alman taarruzları püskür- Alman hududunda Perl köyünü al- bu sabah Lıtvanya sularına gelmış- 1 1 t Ş ~ . 
t 1 d. t• ?."' t" b t .. tt b t t k"f rar ar a ınmış ır. una karar verıl-u mekte ır. Şehir ciddi bir tehlike mış, Sarbı·üke giden yolda şehre 15 ır. .ıo or o ve mure a ı ı ev ı . . 
altında değildir. Hayat normaldir. kilometre yakın olarak iledemeğe olunmuştur. mıştır: t 

Tramvaylar işlemekte, mağazalar başlamışlardır. Almanlar, sna: 9 da Berlin, 15 (A.A.) - Ordu başku- 1 - ~tihlakin tenzili. A 

açılmaktadır. Bombardıman başlayın- nehir üzerinde demir köprüyü uçur- mandanlığının tebliği: 2 .-.zıraat, maden, sınaı sah al ar-
ca halk soğukkanlı davranmakta, in- muşlar, köprü demirleri Schengen Havanın mu halef etine rağmen, Al- da ınkışaf, her hareket, bu iki esa

Bitaraf/ar, Alma yaya 
mal göndermı"yecekler 

tizam bozulmamakta'tlır. 11 eylfıl şid- adında Lüksemburg köyüne düşmüş- man kuvvetleri, yeni demiryollarını sa uydurulacaktır. 
detli Alman bombardımanında, düş- tür. Fransızlar o sırada şiddetli bir ve müteaddid istasyonları tahrip e- 00*00 lngilterenin Belçikaya asker çıkara. 
nıan tayyareleri, şehrin teslimi için de baraj ateşi açmışlar, piyadelerde derek, Polonyalıların ricatını çok güç Afganistan bitaraf 
beyannameler atmışlardır. Tayyareler tank ve motörlü kuvvetler arkasın- bir vaziyete sokmuştur. Vistülün şar- cag" J haberleri d J dog" rU deg" ildir 
kalp Leh parası da atarak Zlotinin kre dan yavaş yavaş ilerlemeğe başla- kındaki Polonya kıtalarına ve nak- Lon.~r~, 1~ (Ra~yo> .. - Afganis-
disini düşürmek istemektedirler. Al • mışlardır. Almanlar, demiryolu üze- liyatına, bombalarla ve mitralyöz t~n ~ukumetı, bu~unku ~vrupa va- Londra, 16 (~~dyo! -Alman pro
nıan taarruzu, şimşek gibi seri olmak rindeki köprüyü uçurmağa vakit bu- ateşi ile hücum edilmiş ve bu kıtalar ~ı~·etı ka:şı.sında bıtaraflıgını resmen p.agandası, İngılızler n _yakında Ec!
evsafını kaybetmiş, güçlüklerin karşı- lamamış, istasyondan kaçmışlardır. ve nakliyat dağıtılmıştır. Yollar ve ılan etmıştır. çıkaya asker çıkar cagı hakkında 

Belçikaya bazı _ayialar yaymışlar. 
dır. 

-Devamı 2 nci Sahifede -

sına düşmüştür. Lehlilerin çektikleri Şiddetli bir makinelitüf ek ateşine meydanlar tahrip olunmuştur. 
zorluk, Alman hava kuvvetlerinin fai- rağmen Fransızlar köye girmişlerdir. Ukranya mıntakasmda, Luck tay-
kiyeti ile sıcağın fazlalığından ve na- Köy şimdi tamamen Fransızların yare meydanında bulunan on bir Po-
zilerin Polonyadaki casus şebekesiıı - elindedir. lonya tayyaresi tahrip edilmiştir. İki 
den ileri gelmiştir. Paris, 15 (A.A) - Umumi karar- Polonya tayyaresi düşürülmüştür. 

Varşova, 16 (Radyo) - Pat A- gah tebliğ ediyor: Brody üzerinde ele 8 Polonya tay-
fansına gore Alman tayyareleri Vilno, .Son günler zarfında yapılan ha- yare i düşürülmüştür. üç tayyare 
Baronoviç ve şimali Polonya şehirle- rekat kıtalarımıza Socreckin şimali sağlam olarak ele geçirilmiştir. 
tini bombardıman etmislerdir. Sivil- şarkisindeki mıntakada ilerlemek Berlin, 15 (A.A.) - Alman istih
lerden ölenler çoktur. Sayıları heniiz imkanını vermiştir. Bu mıntaka 10 ey barat bürosuna Bükreşten verilen 

- Devamı 3 ncü Sahifede - -Devamı 2 nci Sahifede - - Devamı 3 Üncü aahifede -

FRANSIZ MATBUATI 

Rus -Jaoon Ani şması 
· --------~~~~ 

Rusya Lehista,nda, Japonya Çinde serbest kalacaklar· 
mış. Hadise Amerikada akisler uyand1rdı 

Bu anlaşma, netice itibarile Alman
ya için de zararlı olacakmış 

Sovyet Rusyanın siyasetinden endişe ile bahsediyorlar HA d' A ·k b. fl " · 
Paris, 16 (A.A) - Havas ajansı Sovyetlerin ni~·etleri henüz karan- !emektedir. a JSC, mert a ıtara tgJDID bozmaSJO kolaylaşttra. 

bildiriyor: lıktır. Daha cloğı-udan doğruya bir Sovyetlerin :ilf1hlı bir müdahalesi- k J •ı• f • t• • d d " • • • k • 
Fransız matbuatı Sovyetler biri!- müdahaleden korkmamakla beraber takdirinde muahede mucibince Ro- C3 t ngt iZ, raOSJZ Styase illi e egıştll,.ffilyeC ~ tJr 

iinin hattı hareketinin büyük meç- 1zvMtiyanın beyanatını tartalım. Bu man) a müclnhale edecek ve o za- Moskova, 16 (A.A.) - Yüksek matbuatı bu an aşma etrafındaki sıl mudaha ed ceg'ni henüz bilmi· 
huı teşkil ettiğini tebarüz ettirmekte gazete diyor ki: man Balkanlar ve ezcümle şark üze- Sovyet mecl'si So\•yetlerin Tokyo neşriyatında, Ru yanın şinıdi Leh··. yoruz. Ru \ dogrudan doğruya 
Ve bu hattı hareket gazeteler'n mü- Sovyetler birliği muhtemel olar'li< rinde hii\ le bir ıkleti kabul etmiye- bliyük elçiliğine Smetanini tayin et- tan üzerinde durmak btiyeceğini J ehi t< na c m, mı k lkacak, yok-
hinı surette endişesini mucib olmak- çarpışmıya girecektir. Fakat teynk- cek olan Turkler mücadeleye ~ürük- miştir. ka.) ıd ile eliyor k': a be) n h ) ı L hi tan l!kran. 
tadır. lruı ile harekatın neticesini takib ey- -Devamı 2 nci Sahifede - Paris, 16 (Radyo) - Fransız - Rusyanın Lehistan işler=ne, na- - Devamı 3 ncü Sahifede_ 



<SAHİFE: 2) (ANADOLU) 17 Eylul 1939 PAZAR 

ISehörde] Maarifte 
Mekteplerde vakit 

cet veli değişti Almanların b:ıtırdık- Bir infilak Bir mülakat Alman tayyareleri I?raca.tı.mızda 
ları vapurlc·r Mllyın gemisi hava• Paris, 16 {Radyo) - Siyasi me- lper •t b b l lngıltere ıçın kolaylık· 

D l 
.. . L<mdra, 16 (Radyo) - Röyter A- ha~j]: ba§vekil Daladiye ile italya l om a ar /ar arttı 

ers er Oğf eye kadar JBll ının bildirdiğine göre, 6,200 ton- ya UCfU sefın arasında dün akşama doğru Qftyorlar İ 'it . ·1 t" · . 

Oku "ufa,..ak hık 1ngiliz FaJnnber gemi:si bir Alman Paris 16 (Ra<lyo) • Fasta Kazab yapılan ve uzun süren mülakata bü- Pari~ 16 (Radyo) - 18 Alman i .ngı ~ıedıke ıchareltlım_ızdl e üzüm, 
L. '- t ht lb h' • a f d to ·11 . , - - vük h . t tf kt . , ncır ve ın ı ma su erım zin takas 

Maarif VekAI tı" M .f • a e n ırı [ara ın an rpı enıp lnnka limanında bugün fevkalade bir · R e emmıye a etme edır. tayyaresi, bugün Vilnayı bombardı - mevzuuna ithal edildig· i malümdur 
a e . aarı ıurasınm batırılmıştır A oma 16 (A A ) Ha · · verdiği kararları birer birer tatbik · , . . hadise olmuş, Pluton namındaki Fran- sı bildiri or. · · - vas aJan- ~a~ etmişler ve iki yüz bomba atarak Ticaret Vekaletinden gelen malO.-

mevkiine koymaktadır. Memleketi- Londr~ : 16. (Rad) _o) - Bıı Alman sız mayın gemi:;i, bir torpil infilakı Fran .;z ." . . . . - sıvı! halktan pek çok kimselerin ölü- matta bütün mahsullerimizin, takas 
"bizin irfanına faydalı tesirler ya a- tnhtelbahırı: bır Belçıka vapu~unu ba- netice:ıinde havaya uçmuştur. İnfilak kında ı:; kabın es ,ndekı .tadılat hak müne sebebiyet vermişlerdir. Gelen suretiyle İngiltereye ihraç edilebile· 

• • . ~ tırmı§tır. ) unan bandıralı bır vapur 0 kadar şiddetli olmust k' bütil uzun uzadı) a tefsıratta bulu- haberler ö!Ulerin derhal tesbit edi- c w · b 'ldf ·ı · t' •ıında b ç ıüphe olmıyan bu ısa- - k 1 l d 49 k' .. k ~ ur ı, n nan italyan m tb t .. D 1 ' ' eırı ı rı mış ır . 
.ôetli kararlar, bu ders yılıııdan iti- n~ .n nn a: .~n ışı~·ı urtar~ış- şehir yerinden oynamış sabahın dör- dier Cl a ua ı~~ gore .... a a- lemiyecek kadar çok olduğunu bildir- İhracatta harp sigortası meselesi 
baren bütün mekteplerimizde ürür tıı. Bır tahlısı)e de gelmış, fakat dığer dünden saat on yediy<ı kadar gemi ve we eme~cea~~~n ızınde. yurilme- mektedir. de halledilmiştir. 1\Iilli bankalarımız 
iiie slrmit bulunacaktır Y - ) olcuları kurtaramamıştır. ÇUnkU \•a- cinırından dört yı.iz ölü ve yaralı top- g Kazmeittmlış gorunmektedır. Alman tayyareleri, Lenbergle Lub- doküman kabul ederken ihracat mah 

• pur o vakte kadar batmıştır la t . Hı::d· b"' .. . eza a yan gazeteleri, Fransız r s h" l · · d b b d t · 11 . . . . . Bu kararların ilki olarak derlerin Lo d 16 . nmış u. ı:& ı e, uyuk bır heyecan mahf'll . d k' k t'~ k ın .,e ır erını e om ar ıman e mış- su erımızın yerlı sıgorta şirketlerin-
' ıı n ra, (Radyo) - 6200 tonluk uv d t ş h' d d .. . ı erın e ı a ı ararı da teba- Jer v L h •~ . , ı · · k b ı · d b. · · öğleden evvele toplanma ı ve tal _ 

1 
T . . . "an ırmış ır. e ır e e buyük za- rüz ettiri orl e e wı)) are ermın mu a e esı- en ırıne sıgortasını şart koşmakta 

enin kendi kendilerini yet' tirmek b~gı ızhbandı~alı Tımıthen yük gemısi rarlar omluştur. R Y15 a(rA. A . .. ne maruz kalarak, zayiata uğramışlar- idiler .. Ticaret Vekaleti, harp sigor-
• ır ta telbnhır tarafından batırıl- D • .oma, · .) - Bır kaç gun dır. tasının n bi · , 

ö~~rde muhtaç oldukla~ı znmanlarm mıştır. Vnpurun kırk kişilik mürette- rarıs-Londradan Par!ste kalarak Fransız hükumet a- Alman tayvareleri halka ve Leh rafında:cy:pıı:ı:.~rta_~c~n~~ı~-r- ı.a-
g e en sonraya gelmış bulunması- batı kurtarılmı tır zasıyle temasta bulunan B Fran ols · · ' ı ecegını 1 ırmış-
iır. Maarif sahasında ileı lemiş mil- Lond 

16 
(şR d. ) D . -Baıtarafı linci aahifede-- Poncet Romaya dönmüştü~ ç ordusuna ıperit bombaları atmışlar - tir. 

!etlerin tecrübe edip müsbct netıce mi dk' rıa, .
1
. a )O -b ava_ra ıs1- 101 tarihli tebliğinde kaydedilen Al- ' · dır. ihracatçılar heyeti: 

n e ı ngı ız vapuru ugün bır A - . C9 b p J N A k d b l · 
Jer aldıkları bu usulün bi~de de mu- man tahtelbahiri tarafından batırıl- man mu_.1c~bıl tarruzundanberi mil- r ransız mat uatı o onya azırları n ara a u un~n ıhracatçılar-
vaffak olacağı şilphesizdır. t T ht lb h. . ııazaalı ıaı. Kıtalarımız bu mıntakn- 8 . • dan mllr~kkep heye~, bu akşam şeh-

Derslerin öğleden evvele alınması mğ_ılş 3ır5. a ei at ır,tvapura torpıl de- nın öbür tarafına kadar ılerlemı~ler- 1 - kt~ıtarafı 1 ıncı aahifede - J /••kı·ye gı•tmedı'fe~ rimize dönecektir. HükOmet ihracat-
ı , merm a mı;: ır. d' G ';: enece ır. ~" • l a·ı ki · d b' dolayı.siyle yeni bir vakit cetveh ha- "' ır. ece, topçu kuvvetleri büyük bir . çı arın ı e erın en ırçoi'uvu nw 

zırla ı tı B t. 
1 

l' 
1 1 

h Londra, 16 (Radyo) - Gece manş faaliv€t gösterm· 1 dil Rusların Almanların yanıbaşında Parıs, 16 (Radyo) - Pat ajansı; zarı itibare almıştır 

llk 
m ş 

11
:· u eke 'te 

1
• 1.seder e, şe ır denizinde bir tahtelbahlrin batırdığı muka. vemetin 

1~ 0 ~lnk h ştmt anın müdahalesi üzerine bütün antiko- Polonya nazırlarının jaleskiye git- flı ,. · 
mua ım me e p erın e ve ort:ı B . . • e ragmen ı a ımız- il · 'k · · U •usı Muhaadbe 

kt 1 d t tb
'k 

1 
k ç· elçıka vapurunun ısmi Aleksi \an da me•·z·· b t h'h t 1 .. m nıst devletler hatta Almanların tı lerı hakkında Almanların verdık.. ~ ~ 

me ep er e a ı o unaca tır. ıf- Of . . ~ •• ıı azı ııs ı a yapı.nııs~ır. ki . . . t t d . t kt 
1 

. . staldır. Altı kışı agır yaralanmıştır. Londr 16 1 .1. t'hb t~ e müttefıklerl bile anlaşmazlığa lerı haberlerı tekzip etmekte ve na- teskı·/..ctı 
e e rısa yapan me ep er ıçın de k .. 't Al f' a, - ngı ız !S ı ara ne- su ... ki k . 1 p 1 A A u ayrıca bir pro ram v 

1 
t B ma ı~~sı e ıredo vapurun batı rıh- zareti harp teşkilatının n d 1 1_ . ı u en ece tır? Ezcümle İtalyanın zır arın, o on ya umu mı karargahın- Ankara _ D h T , V kAl ti 1 

g. . • apı mış ır. u şını şoylece anlatmıştır· • . e eme c 0 ıntizar hattı hareketi çabuk · k" da bulunduklannı kaydeylemekte- a 
1 ı) e e e ' y€n 

programın tanzımı, çifte tedrisat u- 1 . . d ki · lb . .. dugunu ızah eden bir beyannamesin- şaf d bili ça ın ı- di barem kanununa göre, l teırinisani 
lü ü k ld 

1 
w - çımız en mse tahte ahırı go- d . h b' k' . . e e r. r. 1939 t 'h' k su n n a ırı acagı haberinin de d' 1 f'l.k . e, yenı ar ın, es ısı gıbı t~sıt, or- B b" arı ıne adar hazırlanarak 

yanlış olduğunu göstermektedir. :~~ ı. d n. ı a. ~ok'<l~ilthış ol~~· .Ben dunun da küçük bir me.::Jek ordusu J'z abl~~ ıtarafların ezc~~le 1.n.gi- Bir A lman hey' eti İcra Ye killeri Heyetine verilmesi la-
Eylfilün 25 inci günü mekteplerin b' d neb' aır~.sın. e 1 ım. .E~ektırıkler olmadığını, hilkOmetin 8 c:,melik harp 1 1 

. ashına engel olmak ı~temı) e:ı zımgelen hususi idare teşkilat kad-

ı . . ır en ıre sondtl vapur ıkıve bölün- ır. h 1 - .. v çrenın attı hareketi teey,·Ut e"- M l. • J• ı · açı masından ıtıbaren tek tedrisatlı d" b ' · P unı azır ıgına gore, yalnız ordu- kt 1. " • O&ROV:' ya aıfYIYOT ro arını ne şekılde hazırlıvacaklarını 
k 

. u ve attı. Vapurda on beş yolcu 'hd me ec ır. 1 
6 ·ıı:ı t · · . · orta me tepler ve lıseler talebe5 i sa- d T k 

1
. d nun ı asının, onu be::ılemek ve teç- B' k t f . 1 .. . . Paris 16 (Rııd,·o) _ Ro ... rter a·a vı ure e bıldırmıştfr. YekMet, \'İHi-

b h . . . . var ı. • evyor ımanın an An verse h · d ·ı kr- · d 1 A • • ırço e sır er muttefıklerın deniz ' .; " J n- . ti h - . a saat 8 de bırıncı der:ıe gırecek- r. d k y 
1 1 

d ız e ı me ıgın e azım geldıgın. ler .. . 1 k' h A • • • • sının verdiği bir habere göre bir Al- le er ususı ıdare kadrolarında y k-
Jerdir. 45 §er dakikalık beş ders 13 ;. ı.};~ .uy o cubnr dan bazısı ta~ebe J azarak: m;.~erınc € ~ d akımıyet~nın daha man t caret heyeti Ruc:::ları: müza - nesaklık teminini esas olarak kabul 
te nihayet bulacaktır. Cumartesi gün ı. ızıd ~ndan tanı ıralı Atlantıkos -Alman harbi, yıldırım hal'l>ine bas! ıde_n ne .. ·ta ar mile~sır olmaya kerelere girşmek Uzer~ bugu··n ·u·os- etmiştir. İdare, hesap, nafıa, maarif, 
ı i .. vapuru enız en op adı Bu vapurda 0 t ·dd. n· . . .. . . . c-. a ıgını go:-ı ermektedır ıu · t b er uç ders oktulacaktır. b 

1 
J · m s enı ır. ızım ıse boyle degıldır. B d . · kovava hareket etmiştir zıraa , aytar ve sıhhat kısımlarına 

Çifte tedrisat yapan meketplerde .~ lund~ln ar tahtelbahir gördüklerini Ve olamaz, muha:::;amata başlamadan ' a,~ı b:tnızaltı gemilerj batırılmış- . . dahil maaşlı veya daimi ücretli me-

b 
oy e ı er. k tı· b. ır. e ı araflar ister i temez Al ı . .. 

.sa ah grupları 7,40 ta mektebe gele- U\'Ve 1 ır donanma ve hava kuvve ' . . .. ·-· - u··1zt·J· M ORS s mur arın bugilnku derecelerı vilayet 
cekler ve beş dersi 12,16 te bitire- Bitaraflar tini yaptık ve mii elliih bir btiııye yn- m:~~ anın ıa~sın.de ışbırlıgı yapma- ' l A J lerin ihtiyaç ve mali vaziyetlerir.e gö-
celderdir. rattık. Bu bünye şimdi endüstri ile m V ~ecburıyetınde kalacaklardır. re yeni baremin derecelerine intibak 

Öğleden sonraki gruplar beş Muharipler takviye olunmaktadır Bu eııdiistri, h~ş~~gto~, 16 
(Radyo) -. Siya i :~~ ~: ~~~a:·~aşı· : 50 

15 
ettirilecektir. 

dersini 12,80 dan 17,05 şe kadar O· müttefiklerin gayretine 1914-i.8 den mnl eher, J~pon - So\•yet mutarekc- 538 s J> t 11 50 Du··g-u··n evı·nde bı·r 
k B t f 1 

· s · d h ·· 1 • .> e e emmıyetle aliikadardır Tah ç. . a erson 7 76 11 50 
uyacaklardır. Cumartesi günleri - aı ara ı ncı ahıfede - a a surat e ~ardım edecektır. . 1 . • - 522 J{ T 

birinci •rupların dersleri 7,40 tan Halbuki İngiltere yakında, Belçi- Demektedir. mm ere gore Japonlar, Mançuko hu- ç. · ane~ . 
8 5o 12 k 1 k' 

10 
. k b p . O -ludlarıııda bulundurdukları mUhim 201 ç. A. R. üzüm. 8 50 Ü.Mjıi!? an J Va a 

,15 e ıkinci grupların da 10,05 den aya itarafhğına hürmet ternin:ıtı arıs, 16 (A.A) - P.•ıvre gHze. ikt d k . . <>oı ç A R i' 0 7 50 ı 
13 

'şt' Al ı k ı · ı 'il · · · n ar a uvvetı Çıne sevkedecek · · · ız m. 11 75 çe kadar devam edecektir. "ermı ır. man arın ma sadı, n- t sı, A man mı etmm harekete gclıp b d k' R • 1 4 ç D A d'tf 6 25 11 ı:. 1~ Evvelki gece, Kuruçay matıa11esfn-
y 'it k · · l · w. . ura a ı us ordusu da Polonyaya · · r ı mı atılı mektepler için tamami,> le ay gı ereye arşı ıtımac sızJık uyandır- gelmıyecegını araşLıı·ıyM ve dı.} or d .1 ek . 1 Q c ş R 11 9 9 ır.o de bir düğün evinde kanlı bir vak'a 

· kt d . B . · . on erı ec tır. . . ıza . u 
rı bır vakit cetveli hazırlanmıştır. ma a ıı. u, çocukça hır hareket kı: A 'k b' 1 'k 115 • A 3 1 9 75 12 2 :;. olmuştur .. Muharrem kızı (Hanım) 

Y 
l kt d . . . . merı a ır eşı devletleri Çin . . n~ a ı .., 

eni vakit cetveli hazırlanırken şu ayı ma · a ır. Harbı temiş olan A 1man mılletı d k' h ki d ' • 99 ç Ak k b 7 50 9 75 a~ında hır kıpti kızı evlendirllimiı 
esaslar göz önünde tutulmuştur: Berlin, 16 (Radyo) - Bugün A 1- değildir. Eğer bu nııllet serbest ol- e kt~ ';;ın an ~atfyeıı Yazgeçmi- 84 · ô tile k tn. 8 50 l a vey HUseyin oğlu Alinin evine i'Öo 

A)lcıe erken baıı.lamak, gı.inün en man radyosu ingiltere aleyhine şid- aydı harp çıkmazdı. l\'fill<· altlntıl- Yd?c1e ırt. 'kus hpfoht ka ı, Amerika 0 çç. ~ z fr b ş r 8 
t "I il tU O d 

• Y. • Y d tli . ! . . . ıp oma ı ma ellerini düşündür . u na an. 7 9 25 uru m ş r. ra a Ali ve Muhu 
güç ıtinı dımağ ve vücudun en uvnık c neşrıyat yaparak, ngılf Prenın mıştır, Fakat aldatılan mı letın hnre- kt di n r . 61 ç 8 G 1 8 60 8 50 rem oğlu İsmail, diğer davetliler fÇİ• 
bulunduğu bir zaman içinde yapmak polonyayı kendi mukndcletı ile bnş- kete gelec~ği iimid edilemez nıi? Al- ~e e r.b. u po ıtıknnın, A\•rupa i- rı 3 ç · H. u ame 13 yorlarmış. Aralarında bulunan dilsiz 

B) Öğleden sonra mektep dışınd~ başa bıraktığını, yardımınu koşma- man milleti ekonomik felfıkete ılı- 1

0
11

• nbe 
1
g
1
. dı ~·rıdı>~'zler akladığı he: >O .' p. 1}1'~rk 

8 25 
• Tahir, birdenbire belinden çıkardığı 

ı d 
w "dd' t . b ·~ . w. k' k k n z e ı t!iı ır Ru a kerlerı • <. • "' •• r 6 8 2!) 

ça ışmak mecburiyetinde ohm gene- ıgını ı ıa e mış, unun dıger dev- rtlklendıgı 'n ıt a ·a · 1 rınaca tır. b k a· ' Karadaa tabancasını damat Aliye 
lere, sabahleyin mektebe devam v.e etler için bir ders olacağını ileq sür- Unku açlıktan ölmek, ubepsiz ola- ·~ıl· ·we• kC\ c ılme dir. japon - Rus 

29 
c. U. Kayhan 

12 50 12 o O uteş etmi~. Aliyi ağzından ve omu-
.. wl d (l t ki .

1
.. 

0 
l • t Hr ıgı on re müzak releri çin mil 20 ç. A. Recep P. 9 26 11 50 

oır e en sonra hayatlarını kazanmak m ş ur. rak çocu · arını o um,, g ne ermer: cıı h b' • - 7 ç. M. Beşikçi 10 10 50 zundan ağır surette yaralamıştır. Ta 
imklnlannı vermek. Radyo, devamla ingiltereııin Al- daha güçtür. 

0 
~. rt u~s~r ~.la~aktır. Na yona! birin balJası Hüseyin Zınk ta taban• 

C) Evinde sakin ve uygun bir ça· manyaya karşı tatlıil~ cttiğı iktısadi Paris. 16 - Röyter mnhabfrine d ·b~t ~~ k 
01m~.nıst bloku karşısı.n- 3848 cası ile oradaki halkı tehdid etmiştir. 

lışma köşesi bulamıyan talebeye de ablokanın bitaraf devletleri zarardi- göre, a keri müşahitl€r:n kanaati şu akt 
1 
.ara 

1 

1 
e ınde olanlar bıle '.1721.ı Yaralı hastahanededir. Hadise tah-

d d 
• . . 

1 
ıo · aı nazar arını değisf recekler ~ 

mektepte çalışmak imkanını vermek. e e ecegını, A manyanın i e her şe- 'Tlerkezdedlr: . dir. ,. - . ___ kikatına müddeiumumilikçe el kon-
Ç) Mektepte ders ve vazife bazı:·- ·e rağmen daha kuvvetleneceğini Framnzlar, en ufak bır muvaffa- GHı62 muştur. Düğünde kadınlar arasındn 

larken verimli çalışma metodunu öjr. kaydeylemiştir. kıyet:ıizllğl düşünerek şimdiye kıı- muvaffnk olamnmıştw. ı N Fiat Hüseyinin karısını Alinin itip yere 
retmek, talebeyi şahsi ve müşterek Parb, 16 (Radyo) - Halden ge. dar Sarlrnıkli almamış, muha arayı Paris, 16 (Radyo) - Hanı:. ainn- o. düşürdüğü anlaşılmıştır. Vak'anın 
çalışmalara hazırlamak. len bir hahere göre, lsvıçı·e ve ba:r.ı •amamlamak i tcmi .. lerdir. Şimdi u- ı, on gUndenberi Su" ve Palatına -:;- 6 50 sebebi budur. Suçlular yakalanmış-

D) Muallimleri öğleden sonra sı- bitaraf devletler. Almanyanm, keıı- mumi hedef, bu şehir etrafındaki h t ephelerinde Fransızların elde ettik-' 8 7 7e tır. 
nıflarda yeni ders vermek ve eskı disine iptidai levazımla in c• madd - dud hattında bazı çıkıntıları zaptet- leri muvaffakıyetten hnhsederkcn 9 8 75 Kadeş geliyor 
dersleri müzakere etmek için değil, !eri verilmE>si hususundaki teklifleri- mektir. n mü im m eleniıı, sefcrber1ik hn- 10 11 50 
talebenin bütün faaliyetleriyle :ı.IU- ni reddetnıi~Ierdir. Hnvas ajan ı selUhiyeltnr askerı mlıkları ve sevkiyat yapıltrl un Al- 11 14 50 
kadar bir mürebbi olarak bulundur- Sofya, 16 (Radyo) - Bulgar ka- mnhfellerde bu sabah tebarUz ettiril- manlnrın gafil av! narat cevheye 
mak. bine i bugün toplanmış, vaziyeti 1.1- eliğine göre umum c,..phedc Majino iden demir.}•olları il~ köprillerj hoz-

E) Talebeyi mektep vazifelerini zun uzadıya tetkik ettikten sonr:ı \'e Zigfrid hattında iki taraf arn ın- nadıklarını, hatta Mnnq denizinde 

1NC1 R 
7 
6 50 

8 

13 76 
9 

8 875 

Devlet denizyollaıının ilk vapuru 
yarııı !stanbuldan gelecektir. İlk se
feri Kadeş vapurunun yapacaiı söy
lenmektedir. 

JY!ekteplercle gündüzden hazırlama 2amanını ve beynelmilel hadiselere karşı tam bir da mühim çarpışmalar olmaktadır. :ngiliz askerlerinin nakliyatına da 
geceleri vaktinde yatmak imkanını bitaraflık idamesini kararlaştırmış- İki ordunun büytik harbi ba;:Jadığını '<uvvetlerinin ş·di kararglihlarını 
vermek. tır. bu mahfeller beyan etmektedir. Ren- hiçbir zarar vermediklerini, İngiliz 

Maarü Vekaletinin vakit cetveli- Brüksel, 15 (A.A) -Salı günii ça- den l\lozele kadar muazzam cephe- kurmuş olduklarını, Polonya muka-

1239 Ç. M. H. Nazlı 
707 ç. Esnaf ban. 
453 ç. P. Mikalef 
234 ç. A. M. Ata. 7 
211 ç. A. Papnğno 6 75 
199 ç Şerif R. H. 7 50 
177 ç. B. S. Alazraki 8 25 

ıı Yanndan itibaren Bornova ziraat 
7 375 mektebinde derslere başlanacaktır. 

9 Kıt meaaiai 
nin tatbiki şekillerini tayin eclen c- lışmağa başlıyan o~ıo grupu devlet- de Almanlar, miiteaddid taarruzlar \'em eti karşısında uğraş:ın Alman
mirnamesinde şu yeni ve mühim hu- !eri ek perlerinin konf cransı, Belçi- yapmışlarsa da mukabil taarruzla lann, bu mühim mesele! ri hiç dtişüıı 1 

12 50 Resmi daire ve müesseselerle bc-

suslarda vardır: kanın siyasi ve iktı,.adl mahfellerinin beı1araf edilmiştir. l<'ransız ordusu- nemedfklerini bildiriyor. Havas ne-
189 ç. M. j. Taranto 7 
133 ç. izzl ve A. F. 8 60 

8 50 lediye dairelerinde kıt mesai saatle-
9 150 rinin tatbikine dünden itibaren bae-

Haftada iki gün fizik, kimya, bı- nazarı dikkatini celbe de\•am etmek- nun elinde bulunan Sar v:ıdi~indP. tice itibariyle şöyle diyor: 110 ç. F. Solari 10 rn lanmıştır. Kış mesaisi aaat 9-12 ve 
yoloji, matematik derslerinden iki- tedir. topçular yalnız Sarbruku değil, bU- Tarih; tekrar edec(?k, Almanya, 
sine mahsus olmak şartiyle liselcrın Konferansın mesai:si hakkında son tün Sar ,,adisini dövmektedirler. mali if!Astan başka ordu itibariyle 
ikinci ve üçüncü sınıflarında ilk iki derecede ketum davranılmasına rni- DUşman, Boyanlanın sağ tarafını i~- de mahvolacaktır. Gamalı haç, artık 

78 ç. B. Franko 6 75 7 18-17 dir. 

ders, talebeyi devamlı vakte alıştır- men Oslo grupuna mensup bitaraf gal ettirmemek için çok çalışmışsa denizlerdıa dalgalanmıyor. 

mak, tatbikatla dersi birleştiı·mek devletlerin aralarındaki ticari mU- -----------------------------
maksadiyle, teneffüse çıkılmadan, badeleleri genişletmeğe karar ver. 
ayni muallim tarafından verilecektir. dikleri kuvvetle zannedilm€ktedir. 

Çifte tedrisat yapan mekteplerde Bununla beraber ingilterenin tarzı 
talebe mektep müdürü ve hususi va- hareketi Ilelçikanın siyasi, iktısadi 
ziyetlerine göre öğleden evvel ve) a ve mali mahfellerini düşündürrnekte
sonraki derslere ayrılacaklardır. dir. Bu mahf ellerde memleketin in-

Son Dakika: 

Garp ceohesinde 
Spor ve gençlik bayramı, geçit res- şesinde tesadilf edilen milşkillfitın 

mine hazırlık, sıhhat cüzdanı doldur gittikçe artacağı kanaati hakimdir. Kanlı muharebeler başladı. Top 

52 ç. Lfya G. 7 75 
35 ç. Albayrak 1' 

8767 
87834 

41601 

YekOn 
Dünkü Y. 

U. YekOn. 

Zahire borsası 

9 76 
14 

50 balya pamuk kale 
birinci vadeli 38 38 

PARA BORSASJ 
mak vesair buna benzer sebeplerle --------------
talebe derslerinden alınmıyacaklar- lebe kahvaltı yapacak, yatılı mek- seslerı· Lu·· ksenburgtan işı·tı·ıı·yo ANKARA dır. teplercle (incir, üzüm, ceviz, fındık.. r Ankara borsasmm 15-9-989 kapa. 

Öğleden sonraki çalışma saatlan gibi) çerezler verilecektir. Bu mek- Londra, 16 (Radyo) - Röyter A- deriyle yüklenmişlerse de muvaffak nış fiatleri: 
saat 14,30 dan 16 ya kadar devam teplerde sabah kahvaltılarının eski- jansına göre, Fransız ordularının olamamışlardır. Sterlin 6 2125 
edecektir. Çalışmalar, derslerde ol- )erden daha besleyici olması bilhas- Sarbrugta yap tıklan tazyik. son Garp cephesinde başlayan top dU- oDlar ı 29 G025 
duğu gibi, tam bir intizamla geçe- sa emredilmiştir. günlerde fevkalade derecede artm1ş.. ellosu, bugün çok kanlı bir safhaya F. F:-anl!ı 2 96 
cektir. Öğleden sonra devam mecbu. Yuddaılığımıza kabul olunan tır. girmiş ve hava muharebeleri de, bi- İsviçre F. 29 517!1 
ridir. Müdürün veli ile temasından milletdaılanmız Havas ajansı, Almanların, dahil- ribirini takip eylemiştir. Top sesle- Florin 69 00':"5 
sonra dışarda çalışacak talebeye mil- Yabancı memleketl~rden muhtelif den takviye kıtaatı alarak mukabil ri, Lüksemburgtan işitilmektedir. Belga 22 35 
saade edilecektir. tarihlerde hicret ve iltica suretiyle hücuma geçtiklerini ve Sarbrugta Paris, 16 (Radyo) - Almanlar, İsvec; kr. 31 1976 

Teftlt 
Ziraat Vekileti umum müfettııle

rinden B. HUdat Ekerınan Ankar:ı· 
dan ıehrimblze gelmiştir. 

Gelenler 
Devlet demiryollan inıaat dairesi 

reisi B. Riza Soyer ve Ticaret Veki• 
Jeti umumt mağazalar müdUrü H. 
Yahya Bayer lstanbuldan oehrimiZO 
gelmiılerdir. 

,~-----------------, 
ELHAMRA 

Sinemasında 
BUGÜN 

Fransızca sözlU 2 büyük film 
birden 

KiRiK HAYAT 
Baş rolde: 

Barbara Stansıvecik 
Herbert Marshall 

ARTiST ve MODEL 
Öğleden sonraki çalışmalarda nö· yurdumuza gelmiş bulunan 2893 mil- kanlı muharebeler başladığım. Al· Zigfrit hattında mukabil taarruza Diğerleri tescil edilmemiştir. 

betçi muallimler talebe çalışmasına letd)aşımızın vatandaşlığımıza alın- manlarm zayiata uğradıklarını kay- geçmişlel'Clir. Fransız topçusu, Al- 1 1933 ikramiyeli Era-ani 19 Baş rolde 
nezaret ve yardım edeceklerdir. ması İcra Vekilleri heretince kabul detmektedir. Almanlur, Snrloyu te- manları pUsklirtmekte ve blitün hat-1 Sivas - Erzurum hattı isti krazı ı. .;2

a k Benny 
tl'~üncU teffilslerden sonra ta- olunmu§tur. pelerini istirdad için bütün kuvvet- tı bombardıman etmektedir. 19 83 r..--...;,S.;,e;.aı;,;.1s,;,;,l;.ar;.:;..;,3-.;;6;..-9-d;,;.a ____ _ 



Rus.JatJon an• 
laşması 

Var f ova' dan Berlin'den 
- Baıtaraf1 1 nci Sahifede - hastaların, çocukların, altmış yaıın- -B•flarafı linci sahifede--

tesbit edilememiştir. Polonya tayya- dan yukarı kadınların tahliyesine haı- maJOmata göre Leh - ,Rumen budu-
- a.ıtaraf1 ı nci Sahifede _ releri müteaddid Alman askeri hedef- laıımıştır. Şehrin Hollandadaki kısmın du Romanya tarafından tamamiyle 

yasının hürriyetini mi istiyecektir, lerini bombardıman etmi~lerdir. Biya- dan da halkın tahliye edilmesi pek kapatılmıştır. Yalnız muntazam vi
bu cihet meçhuldür ı listok ve Rezse istikametindeki Alman muhtemeldir. zeli pasaportu hamil olanlar Rumen 

Moıkova, 16 (Radyo) _Burada- ların hareketi, şiddetli bir mukave - Diğer taraftan Maasbode gazetesi- topraklarına girebilmektedirler. 

•--Operatö,,,,_ __ _. 

Cevdet MuataFa 
GÖNENDEN 

. Memleket hastanesi baftatibl 
2 inci Beyler ıokak turun brpaı 

No. 26 

ki ecnebi siyaıi mehafil, japon -Rus metle karşılanmıştır. Var§Ovanın şi- nin aldığı haberlere göre, Aachen şeb- Bertin, 15 (A.A.) - Mareşal Gö
anlaşmasına büyük bir ehemmiyet mali şarkısinden bir düşman hücumu ri de pek yakında tahliye edilecektir. ring, tayyare ile Galiçyaya giderek l•·------·-------
atfetmektedir. püskültülmüştilr. Berlin, 16 (Radyo) - Şark ~P- cenup ordusu tayyare karargahları- Operatör 

Sperco Vapur 
Acentası 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
cBARDALAND> Motörü 25 ,,ıtl 

939 tarihinde beklenmekte olup Bot. 
terdam, Göteborg, Copanhague ve 
Helsingfors limanları için yük ala· 
rak hareket edecektir. 

ADRIA TICA S. A. N. 
Moskova, 16 (A.A.) _Tas aJ·an- Gdinya ve Hel'deki şiddetli muka- hesine ait resmi tebliğ: nı ve muhtelif Alman tayyare filola- D A "} M kb• ı cCALDEA> vapuru 20 eyl\u 98~ 

sı bild ri'-·or: vemet devamdadır. Loviez ve Kreniye- Zonni işgal edilmişUr. Dirize mm- rını teftiş etmiş ve bir çok subay ve r. Si u 1 
.J tarihinde beklenmekte olup Genov~ 

Son aünlerde J'aponya büyük elrı·- vir rnıntakasında kuvvetli muharebe- takasında iki taraf arasında şiddetli erlere demirhaç nişanı dağıtmıştır. . . e • • At k ıçın yük alarak hareket edecektir. 
si B. Togo ile harıciye halk komiseri ler olmakta, Almanlar mühim zayiat muharebeler devam ediyor. Brest Zi- Mareşal Göring, buradan gene tay- O am I 
Molotof araıında vukua gelen görilş- vermektedir. les kalesinin zaptı için çalışılıyor. Di- yare ile Yukarı Silezya endüstri Memleket hutahane•i operatörü cPR1NC1:.:sı: ;A~İ~~ l\Iotöril 
meler neticesinde, J' apon • Mançu ve Par is, 16 (Radvo) - Havas A1' an- yalostok i•aal olunmuııtur. mıntakasına geçerek hastahaneleri Hastalarını her gün 3 ten sonra l 128 1 .J - s ey QJ 939 tarihinde Genovadan 
Sovyet - Moıol tarafları aQağıdakı' sı muhabirine gore, Var•ova halkı, Paris, 16 (Rad'-·o) - Pat AJ'ansı gezmiş ve nihayet Führerin umumi Birinci.kordonda 312 numaralı Ja- , ı v v .J "cenubi Amerika limanlarına hareket 
anlaşma~ a varmıılardır: Almanlara mukavemete azmetmiş, Al- Lehlilerin Kotonda Almanların taar- karargahına gitmiştir. kinyon apartmanında kabul eder. ede~ktir. 

1 - japon. Mançu kıtalan ve Sov manların, sivil halkı askert işlerden ruzuna şiddetle mukabelede bulunduk- Berlin, 15 (A.A.) - Führerin u- Telefon: 3537 HOLLANDA AVUSTURALYA 
yet - Mogol kıtaları, 16 eylQl tari- meneden tehdidine rağmen şehirde gö- !arını ve yağmurlar dolayısiyle Po _ mumi karargahından neşredilen bir HATTI 
hinde Moskova saatiyle saat 2 de her nüllü .'·azıtmak hareketi almıQ, \:.·ürü- Jonya topraklarında milşkillita ug-rı _ tebliğ, Führerih bugün yeniden cep-v SPRINGFONTEIN - vapuru 80/ !>/ 
türlü muhasemata niha'-·et verecek· müttür. Bet dakikada binlerce kiQi va- yan Alman ordusuna bilvük zayiat ver hede bir teftiş seyahati yaptığını Olivier ve şürekası 

.J v .J J 989 tarihinde Jrelerek A vusturalya 
}erdir. zılmıştır. direrek, iki bin esir, pek rok mühim- bildirmektedir. B. Hitler, Przemys- Limited • ve Yeni Zelanda ijmanlan için yük 

2 - J'apon - Manru kıtaları ve Sokaklarda barikadlar ,,.apıhnakta mat ve top aldıklarını bildir:.~ıektedı'r. lein şimalinde, Galiçyada ilerlemek- VAPUR ACENTASI 
• .J alarak hareket edecektir. 

Sovyet - Moroı kıtaları, 15 eyl6lde çarpışmai'a hazırlanılmaktadır. Ayni kaynaktan alınan haberler, Al- te olan kıtaları teftit etmiştir. B. Hit- cEstrellano> vapuru 27 atustosta NOTı 
Moskova saatiyle saat 13 de ı'şgal et- Lvov - Lembergde de vaziyet avni- manların bu harpte 12 bin ölü bırak- !er, tayyare ile ıarkı yukarı Silezya gelip 2 eylüle kadar Londra ve Hull İ 

J landaki hareket tarihleri ile nav-
mekte bulundukları hatlarda kala- dir. Halk burada da hazırlanmaktadır. tıklarım bildirmektedir. endüstriyele mıntakasını ve Kroko - için yük alacaktır. 
caklardır. Şehir, agı-r bombardımanlara ragm· en L• db v'yi de ziyaret etmiştir. l.1VERPOL HAT'l'I 

lunlardaki detifikliklerden acenta-

in mfz mesulfyet kabul etınes. Daha 
8 - İki taraf mümess·ııerf, derhal, tahliye edilmemi•tir. erg Kıtalara yaptıi'ı ziyarette, B. Hit- t:Oporto> vapuru 80 ağustosa ka-

y fazla tafsil At içil\ İk!!ıci kordond~ 
bu anlaşma b' · i 'ki j k G t 16 (R d ) p 1 Dl ler, iki fırkanın San nehrinden geçi- dar Liverpol ve Glaskovv için yük 

nın ırınc ve ı ne no - ernau zı, a yo o onyının • .,itaraf /ık tavsiye o.inde hazır bulunmu..+ur. alacaktır. FRATELLI SPERCO vapur acent~ 
talarının batınlmaıına başhyacak- yeni merkezi - Gernautziye gelen A- "' v ~~ sine müracaat edilmesi rica olunur. 
Jardır. merika ve İtalyan sefirleri, Polonya ~d İ vor Tebliğ, nihayet, Alman kuvvetle- DEUTSCHE LEV ANTE - LlNIE 

4 - İki t~raf esirleri ve ölüleri hilkümetlnln millt vahdeti teminde so- Nevyork, 
16 

(R~dyo) _Tayyare- rinin maneviyatının yüksek olduğu - cDelos> vapuru 28 afustosta Ham TELEFON - 200t • 
2005 

mübadele edılecektir. İki taraf kıta- ğukkanlıhkla çıhttıklarını, İtalyan ci Lindberg radyod b' ut k nu ve Polonyalıların maneviyatının bourge, Bremen ve Anversten •elip AllMl'icaa Ek·- Unea, LTD. • 
1 u ·11 • f' · Al ı · • a ır n u vere- ise kınlmış bulunduğunu tebarüz et- yük alacaktır. ...- ,. an m messı erı, bu hususta derhal se ırı, man arın ılk baskından son- rek ezcüml de · t· k'. Nevyarkı 

1 kı b · . . 'k ~ e mış ır ı · tirmektedir --------------an aşaea ar ve unun tatbikine ge- ra vazıyetın ıatı rara dogru gittiğini Amerı'kanı f t· 't'b . • ~ • Ne__._ :..1- 1 

ki 
. . . . . - n men aa ı ı ı arıy- B 1. 16 (R d ) D N B 7 • d k "7-• ..,..,. 

çece erdır. gelecek gUnlerın katı bır şekil göste- le Avrupa harbinden uzak kalması er ın, a yo - · · · a- L.O)'l fos İ name cEksaminertvapuru 16 eyl6le 
Bundan başka, görüşmeleri esna- receğinl, hava bozukluğunun teıılrler tazımdır. Aksi takdirde, hem me::ıfa- jansı, cenup cephesinde Prmislz şeb- lzmirin birinci erkek lisesinde 935 doğru bekleniyor. 

sında B. Togo ve B. Molotof, cıunu yaparak Alman motörlerinin rolünü atlerı·mı'zı· kaybederı·z hem de h _ rinin Almanlar tarafından zaptedil- Ek th 20 101 'll ar 
1 

k 
1 

. . b senesi dokuzuncu sınıfuıdan almıQ ol- c ımou > vapuru ey e 
da kararlaştırmışlardır: bozacaaını söylemiştir. be iştirake mecbur k~hr telefat v - diğ-ini ve A man uvvet ermın ura- duğum tasdiknamemi kaybet~im. doiru bekleniyor. 

En kısa .bi: .zamanda, iki Sovyet - Varşova, 15 (A.~.) - Varşova ririz. Menfaatimiz, bu hi<liseye ka e - dan geçerek Plomiyeste kadar ilerle- Yenisini alacağımdan eskisinin bük- cEkachllo> vapuru 25 ey tule doğ-
Mogo. 1 ve ıkı Japon - Mançuku mil- müdafaa kumandanlıgının telsizle saat rı11mamaktadır. diklerini bildirmektedir. ru beklenı·yor. v mil olmadığını ilan ederim. 
mess llnden mürekkep bir komisyon 22,SO da verdiği tebliği: M } k . . d Varşova civarındaki Alman kuv - Akşehirin Hacı ku?r;u mahalle- cEksmoor> vapuru 6 ilkteşrine 
vilcude getirilecek ve bu komisyon, Garp bölgesinde bugün sakin geç - em e etJ ffil z e vetıeri de Praha köyfl civannda mev- sinden şükrü ogiu ı::tem Öztürk doğru bekleniyor. 
bugünkü anlaşmazlık sahasında Mo- miştir. Şark bölgesinde düşmanla te- ki almış ve köyü muhasara ile tazyi- cEksermonb vapuru l ilkteşrine 
golistan halk cumhuriyeti ile Man- maslar vukua gelmiştir. Çarpışmalar zelzelelPr oldu ke başlamışlardır. 8000 Leh askeri lzmirBirina'icramemul"luğundanı doğru bekleniyor. 
çuko arasındaki hududu tasrih ede- devam etmektedir. 1esir alınmış, 26 top kamyon vesai - t · d 8 k H cEksecutive> vapuru 10 ilkteşrine 
cektir. Komisyon, teşekkül eder et - Yarşova, 15 (A.A.) - Varşova tel- . ~nkara, 16 (A.A.) - Bu sabah şeh re iğtinam olunmuştur. . kz~ır eb a ıp :ve ayım Kapoya doiru bekleniyor, 
mez derhal ille başhyacaktır. sı·z ı'a'"-ftyonu aaat 22 30 da aşagı-d· k' rımızde 1,40, 1,50, 8,50 de olmak üze-ı Ş l h . d d B' r t k şır e ıne orçlu Karşıyaka Bostanlı 

v .... , , a ı h ~da cel~ .esın e ~ ıyaBıs ot köyOnde toprak sokağında 165 No. Den Norake MiddelhavalinJe • 
Vqlngton, 15 (A . .A.) - B. Hull, tebliği neşretmiştir. r: ~ç. zelzele ~issedflm~ştir. Me~leke- şe rı e e ımıze geçmış ve res 1 d Ali x.ı İd . b Oalo: 

bu sabah japonyanın Vaıington bü· Polonya hava kuvvetleri, bugün Poz tımızın muhtelıf yerlerınden aldıgımız Litosk da tehdidimizin altına düş - ~ ~v e 
0

iS u rısın orcundan Norveç, ineç .. Balt.k ı-...ıarı 
yük elçisi B. Ken suke Horinuşiyi nanda bulunan ve son günlerde Varşa hab~rlerde de tstanbulda 1,55, 4,10, ü til o ayı tahtı hacze alınan Karşıyaka için: 
kabul etmiştir. vayı bombardıman eden tayyarelerin İzmırde 1,30 da, Kocaelinde 1,10 da m iut~oda Pdlonya kuvvetlerinin Bost~nlı mevkiind~ . şarkan Ahmet cSan Andrea. motörQ 11 

Bu görüşmeden çıkarken, japon ilssünil teşkil eden Alman hava karar- ve Kütahyada da 1,16 da olmak üzere bütün taarruzları püskürtülmüştür. Lütfı garben Lütfı 'ımalen Faik ce- dotru bekleniyor. 
büyClk elçisi, gazetecilere entemas- gahHla bir taarruz yapmışlardır. Bu orta derecede zelzele hfssolunmuştur. 1 Tayyarelerimizin faaliyetleri de de- nuben yol ile çevrili !ahminen 6 dö- D. T. R. T .• Budapeet: 
yonal vaziyetin mnsuu bahis oldu- Alman hava karaıırihı tayyare kuv • Ankara, 16 (A.A.) - Aldıiımız vamdadır. nüm ve tama;mı 3oo lira kıymeti mu. Tuna limanlan için: 
iunu bildlrmiftir. vetlerimiz tarafından tamamiyle tah- ma16mata göre Şile, Akhisar, Çanak-' hammeneli tarlada borçluya aid ye. cBudapesb motörtı 18 eyl01e doğ. 

Rira, 16 (Radyo) - Hudud]ar- rip edilmiştir. Bunun neticesi olarak kale, Bilecik, Balıkesir ve Eskifehir.' Dr. Nuri Şemsi dide bir hiaseıi açık artırır.a ıuretile ru bekleniyor. 

da~ ~elen haberlere iÖre, Rus kuv- ta Alman hava kuvvetlerinin Varşova de bu sabah saat 1,10 ile 1,20 aruın-1 Gu·· neren ~:-!~:::a!~ri~i~: :~;~~~k~;~şem· cDuna> motöril 24 eyl6le dotru 
ve e nin Polonya hududunda top- üzerindeki faaliyeti azalmıştır. da bazı yerde hafif ve bazı yerde de Şartname 1-10-939 tarihinden iti- bekleniyor. 
~~=:sıPdrevamdetmeKktedir. Bilhassa Paris •. 16 (A.A.) - Gazeteler Po· şiddetli olmak üzere zelzele hissedil _ı Emrazı intaniye hastanesi 1i· baren herkesin görebilmesi için açık- cTiıza> motörQ eylül sonlarına 

, osgra ve amenes mınta- lonyadakı karışık askeri vaziyet fü . . j fi doğru :veyahud ilkteşrin başlangıcı-
kalarındaki tahşidatı çok fazladır. bilhassa meşgul olmaktadır. mıştır. buratuvar fe tır. na doğru bekleniyor. 

... k Hastalarını Tilkilik Menzil So- B · · · rtı M.1 h k 
m.OI ova, 16 (Radyo) - Rusya- Gazeteler, bütün Polonyada dola D k ırıncı :ı rmuua mu ammen ıy Service Maritime Roumain - Bu· 

n~n Japonya maılahatrilzan Zmeta- şan ve her yeri tahrip eden Almar O tor kak 15 No. da kabul eder. metin % 75 şini bulmadığı takdir<.le careat: 
~ın Tokyo sefirliğine. terfi ettirilmiş- zırhlı fırkalarının yeni sevkülceyşin. TEL: 4057 ikinci artırmaya bırakılacak 3-11-!}39 Kö•tence Gaı .. ve Dtına ljmapla• 
tı~. Matbuat, bu ?'d~eden daha ge- uzun uzadıya mevzuubahis etmektı su·· ıeyman ç h Doktor tarihinde cuma gün\\ ayni saatta en rı için: 
nıı esaslarda bütün Japon • Rus mu- OrU 1 çok artırana ihale olunacaktır. cDuroston vapuru 80 eylGlde bek 
allik meselelerinin hallini temin ede- ve fakat Polonya ordusu kuvayı kili Çocuk Haatalakları Miltehauıaı Cahil Tuner İpotek sahibi alacaklılarla diğer leniyor. 
cek bir anlaşmaya gidildiği manası- liyesinin ~enil.z bozulmadığını kayde alikadarların irtifak '3&hip!erlnin V..._urların isim ve tarihleri ha1<-

derek t dil 1 b'J );. Londranın The Hoapital f<; s· . h t l ki A}I nı çıkarmaktadır. vazıye ın ze e ı eceıısini Umi ınır QS a 1 arz gayri menkul üzerindeki haklarını kında hir bir taahh8d alınamaz. 
J kt d' B'lh Sick Children Ye Viyananan St. An- -s Paris, 16 (Radyo) _Bütün Fran- ey eme e ır. ı assa başlıyan yağ muteha... ve sair iddialarını işbu ilan tarihin-

i d d w na ve Un. Kinder Sp. Nam haata- ... sız aazeteleri, japon _ Rus anlasım~ mur ar evam e erse agır zırhlı kıtaa- den itibaren 20 gün içindn evrakı 
'il t ğ to h nelerinde etüd yapmııtır. sına tahıis ettikleri yazılarda, bu hi- m ve a ır pçunun arekatı nehirli 1, Her gün saat 8 den sonra Şamlı milsbiteleriyle birlilcte bildirmeleri 

b t kik t k 1 d Her sün Birinci BeFler aokak 42 ı ı diseyi mustakbel vaziyet namına iyi ve a a ı m.ın a a ar a imkansız bil 

1 
~okak No. 19 da hasta kabulüne icap eder. Aksi halc!e hakları tapu 

h 1 ) kt numarada 12 den 2,30 ve 5,30 dan k&l'fllamamakta, maamafih Rus. J'a- a e ge ece ır. başlamıştır. sicilleriyle sabit olmadıkça paylaş. 
Al d h•ıA 8 ze kadar hutalannı kabul eder. poıt anlaımaıının inıiltere ve Fran- manyanın a ı ı vaziyeti ile ga T 1 '3559 madan hariç bıtaklır. 

ıanın ıi)'asetlerinde katiyen bir te- zeteler meşgul olmaktadır. Hariçteı TELEFON: 2310 e : .. Artırmaya iştirak etmek fateyen-

lerden muhammen kıymetin e: 7,6 
niabetinde teminat akçası veya milli 
bir bankanın mektubu aranıı'. Talip
lerle fazla izahat almak isteyenleriıı 
939/1299 No. lı dosyamıza müraca
atları ilAn olunur. 

beddUl yapamıyacağını tebarüz et- besliyecek maddeler alamıyacak olaı Ak k . T. 
tlrmektedfrler. ve içten de Çeklerin ve Avusturyalı- Be l .1 lCaref bankasının 30 • 6 • 939 tarihindeki malf V<lZİ)letini 

Parfı, 16 (Radyo) _Havas ajan- !arın muhalefetine uğrıyan Almanya- b l' J h h / d 
amm Vatin~ondan, öğrendiğine gö- nın vaziyeti tebarüz ettirilmekte Vl' ~ i uiren esap u dsası ır: 
re, hariciye vek&leti mahıfili, ıon Fransa ile. lngilterenin azimlerini ve AKTJF PASJ•f 
Japon • Bua anlaımaıını bir aurpriz tesanüdünü bozmak yolunda Alman-
olarak karşılamamıftır. Çünkü bu yanın hazan gillünç bir hal alan pro- -----
mahafil, aaasen buııu beklemekte pqandaaı ile alay etmektedir. 
idi. Sarda Fransız ordusunun muttarit 

KASA 
BANKALAR 

Şehir dahiıi emre amade 
ESHAM ve TAHVİLAT 
İŞTİRAKLER 

Lira Kr. 

8388,10 
22025,44 

23360,00 
8500,00 

.Amerikan diplomasi mehafillnln ileri yürUyüşil Almanya için tevlid 
tahminine ıört, bu anlapıa, Rusya- edecetf neticeler itibariyle mütalea ve 
nın Lehistan cephesinde daha ser- zengin Ren endüstri mıntaksını Al -
beat hareketine imkin verecek, ayni manyanın kaybedeceiini ve Polonya
zamanda japon hUkOmeti de Man • da Silezya havzasının ele geçirilmesi
çuko .. Jrlonıol hududunda bulun- nin bu kaybi telafi edemiyeooği kaydo
durdutu kuvvetlerini rahatça çeke- lunmaktadır. 

Cumhuriyet Merke1 Bankası hisse aenedatı 
TİCARi SENEDAT CÜZDANI \88818,85 

rek Cbı cepheainde Şan - Kay - Şe- Amsterdam, 15 (A.A.) - Allege-
.kiıı lt&rfWDa sevkedilecektlr. mene Haudela Blad gazetesinin Hol-

Ayni mehafll, Amerikanın, her ne landa - Almanya hududundan aldığı 
oluna olaun, kendi menfaatlerinin haberlere göre, Lüksemburg şehrinde 
çijunmeafne mtısaade etıniyecefini şehrin Almanyada bulunan muhtelif 
lfaret eylemektedir. 

Tokfo, 18 (Radyo) - Nfçi Niçi yanın a1eyhinde g6rdUklerini b'ldir
sazetesi yazdıtı bir makalede ayni mektedir. Keza, ayni telgrafa göre. 
meysu hakkında diyor ki: bu anlatma, Amerikanın menfaatlP· 

- Bu anlaşma, iki devletin yekdi- rlni de tahrik edecek ve Ruzve!tin 
letlne zıd meselelerini temizlemeğe muhitindeki kanaat'ne göre de, bu 
imkln verecektir. Mançuko - Mon - hl" ise, sillh ambargosunun mutla
l'Ol ihtilifı kalkmııtır. Bu anlatma- ka kaldınhp Avrupa demokrasl'eri
nın imzalandıiı sırada Şan • Kay • ne yardım edilmesini icap ettkecek
Şek de Rusyanın yardımını bekliyor- tir. 
du. Ünited Pres ajansı da, Amerika -

Roma, 16 (Radyo) - Vatikanın nın, Çindeki mı;harebelere lakayd 
na,iri efkan Oservotore Romano kalamıyacağını ve dokuz devlet mu
aazeteai, Amerika menşeli bir tel- ahedesinin Çine ait ahkamının bo -
rratta, Amerikalıların, Rus ~ japon zulmamesına çalııacajiını 1>il~i•mek
anla.,mumı netice itibariyl& Alman- te"ir 

İmza mukabili yapılan ikrazat 
BORÇI.U CARI HESAPLAR 
DEMİRBAŞ Iı;ş YA 
GA YRl MEKKUJ, EMVAL 
"4UHAB1RLJ~R 
NAZIM HESAPLAR 

Tahsile mevdu senedat cüzdanı 
Tahsile mevdu senedat muhabirleri 

KEFALETTEN DOLAY! BORÇLULAR 
SA1U 1\IUHTELlF BORÇLULAR 

H!ssedarlar 
Sair muhtelit borçlular 

EMTİA 
lHRACA"r 

Mil rakip 
H.Ali 

12900,24 
1074,05 

250000 
83160,48 

46287,03 
15092.09 
68272,68 

3,94 
18974,29 

181889,30 
833160,48 

68467,16 
11177,58 

958301,88 

Mürakıp 

Ta§rada olduiu 

SERMAYE 
İHTİYAT AKÇESİ 

Alelalle 
Muhtemel zararlar karıılığı 

BANKALAR 
Şehir dahili 

MUHABİRLER 
SAİR MUHTELll<' ALACAKLILAR 
İkinci ihraçtan 

Sair muhtelif alacaklılar 
NAZIM HESAPLAR 

85106,00 
8047,00 

185175,00 
18984,77 

Tahs:lc mevdu senedat mudileri 
KEFALETTEN DOLAYIALACAKLILAB 
DEVREİ SABIKA KARLARI 

Henilz talep edilmiyen 
1938 SENESİ l{ARI 

Lira 'Ki". --
500000 

38153 

16505,18 

228,38 
199159,'11 

13974,29 

181389,80 
4886,89 

4060,57 

9ô8301,88 

16 Eyl01 1989 
AKSEKİ TİCARET BANKASI 

lZMİR MERKEZi 
S. Gündojdu H. Serter 
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~lzmir Levazım Amirliği Satın Alma ~ 
~ ~ Komisyona /ldnları · ~ 

'- İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan:· ... """"' 
Mjktarı 

Kilo Cinsi ' 
----

3800 Koyun eti 
2850 Kuzu eti 
4750 Sığır eti 

~ 

1 - İzmir d('J1 İ 7 l·omutanlığ• birl iklerini!! yukarıda cins ve miktarı 
F t.:tlı i'-.: \.: .• em et ihtıyac ı ~lÇ Lk ek"'i'. tme suretiyle münakasaya 
k l,.. t• tıl' . 

2 _ 1r -: ~s e) lfıl C!'"l per!'embe günü saat 15 te kışlada 1zmir 
h , ım flrıı i rliği Q .. tın~ lrna komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ T •. cl'len ttıtarı _ 1 •') ı: •. dll'. 
4 - T r" ı 'n , t• muvakkata akça:;ı 310 lira 65 kuruştur. 
5 - <' ;ı. •w,.nı e-.: i h P.r gün komisyonda görtHebilir. 
6 - [ste,.ı· ı • · ı :c· r "' .. odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

tet·mek mecbur:yetindedirler. 
7 - Ek:'il tn:Pye i şt!rak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maılclel0rinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 

mu\·a J.- katalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona mü-
rac ıuı ı !a rı. 12-17-21-26 

lzm_r Defterdarlığındao : 
Satış Muhammen B. 

No. Lira K. 

. 
ı 284 (2 inci Karantina Mısırlı cad. 216 kapu 208 taj 
l No. 175~ ada 1 par~el 84,50 M. 2 zeminli hane 

288 Darağaç Şehitler M. 1506 No. Banyo sokak 3 taj 
No. lu 297,33 M. M. arsa ... 

289, (3 üncü Karataş Tabakhane dairesi ve Burha
, ~ niye sokak Bila No. lu 669 ada 2 parsel 171 M. 

f 293 l\1. arsa) 
(2 inci Karantina köprü Türkoğlu sokak 
35-1 ada 1 parsel 747 M. M. arsa .. ) 

295" (2 inci Karantina araphasan çeşmesi Mızraklı 
. yolu üzerinde 21-2 kapu No. lu 1701, 75 metre 
murabbaı hane .. 

306 00 

237 86 

34 20 

186 75 

50 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine bidayeten talip zuhur etme-
diğinden 14-9-939 tarihinden itibaren on gün müddetle t emdide bırakıl
-mıştır. ihale.leri 25-9-93~ tarihinde_ pazartesi günü saat 14 tedir. Talip
lerin muhammen bedelleri ii~erinden yüzde 7 ,5 depozito akçesi yatıra
r ak yevmi mezkurda m;m emlak müdürlüğüne müracaatlan ilan olu-

nuı·. 
3447 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden 
14-9-939 tarihli ve 7940 ~ayılı gazete ile ilan olunan kiralık akarata 

talip çıkmadığmds.rı 19-9-939 salı günjj saat 10 da ihalesi yapılmak üze
re müzayedesi temdit edi lmiştir. Talıp1er:n vakıflar idaresine müraca-
atları. 3449 

Izmir muhasebei hususiye mü
dürlüğünden: 
tdarei hususiyei vilaeyde ai~ olup izm:rde İnönü caddesinde halk 

partisi ittisalinde 405 lira yıllık kira bedeli sabıklı 104 sayılı ev kiraya 
verilmek üzere 16-9-939 tarihinden itibaren. 15 gün müddetle müzaye
deye çıkarılmıştır. 

Kira şartlarını öğrenmek istiyenlerin her gün muhasebei hususiye 
mü

0

diriyeti varidat kalemine ve müzayedeye gireceklerin de 2-10-939 
·pazartesi günü saat 11 ele yüzde yedi buçuk depozito rnakbuzJariyle 
birlikte vilayet daimi enciimenine müracaatları ilan olunur. 3441 

lzmir Defterdarlığından: 
~atış Muhammen B. 

No. L:r a K. 
297 (2 inci Karantina Cerrah Mehmed - 3 üncü ka-

sım sokok 17 No. Ju hı.ırap ev.) 50 00 
2!)8 (2 inci Karantina ~azmiye sokak 22-24 kapu 

765 adanın 1 parselindeıı müfrez 309,62 metre 
murabbaı arsa.. 50 77 

299 Güzelyalı Poligon mevkiinde 15 taj No. lu ev. 50 00 
300 Göztepe Mısırlı caddesi 479 eski 341 taj No. lu 

ev. 50 00 
301 (Köprü mahallsi 1 inci Sami sokak 5 kapu 20 

taj No. lu l 73'i ada (5) parsel sayılı ev 35 00 
302 (Salhane mahallesi 9 eylUl sokak 679 ada 13 par-

selinden müfrez 20 parsel sayılı 370 metre mu-
rabı arsa . 185 0 0 

303 (Göztepe Şahin sokak 21-1 taj No. lu 936 ada 
5 parsel 160 metre murabbaı arsa.) 64 00 

Ada Parsel M. M. 

305 Göztepe Halitziya sokak 843 25 195 
arsa 195 00 

306 GözterJe Halitziy~ sokak 843 24 190 
arsa 190 00 -307 Göztepe Halitziya sokak 843 23 217 
arsa 217 00 

308 Göztepe Halitziya sokak 843 22 170 
arsa 170 00 

309 (Sallrnntı mahallesi Şehitkemal sokağında 23 
No. lu 672 ada 3 parsel sayılı 262 metre mu-
rabbaı arsa.) 1 04 80 

310 Güzelyalı Tavaslı çıkmazı 22 taj. 871 ada 
20 parsel 116,50 M. J.\'I. arsa.) 81 55 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 16-9-939 tarihinden itibaren 
17 gün müddetle açık arttu·ma usuliyle müzayedeye konulmuştur. 

'ihaleleri 2-10-939 ıarihinde Pazartesi günü saat 14 de millt emlak 
müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerin
den yüzde 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkı1rda milli emlak 
müdürlüğüne müracaatları ilan olanur. 3428 

Te efon rehberi 
Bir çok değişiklikler: ihtiva eden yeni telefon klavuzu basılmış ve 

1 
dağıtılmağa başlanmıştır. ı:eo!/uenu~o n 

~ ı _ T ~ müdürlüğü 1 

-.-
(ANADOLU ) 

1 LAN 
Kırıkkale Gedikli usta hazırla· 

ma okulu birinci sınıfına talebe 
alınıyor 

l - Yatılı' ve parasiz olan Kırıkkale askeri sanat lisesindeki ge• 
dikli usta hazırlatna okulu birinci sınıfına aşağıdak~ şartlara 
göre talebe kaydı kabulüne başlanmıştır. 

2 - Kaydı kabul şartları: 
A) Bes sınıflı ilk okulu bitirmis olmak. 
B) Yü~udünün teşekkülatı düzg ün, ahenkli, sıhati yerinde 

olmak. 
C) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ahlak ve seciye sahibi ol~ 

mak. 
0) Terki tahsil müddeti 2 seneden fazla olmamak. 
E) 1 4-1 7 yaşında olmak ve bu yaşlara ait boy ve ağırlık had· 

lerine uygun olmak. 
F) E' vvelce gördüğü tahsil derecesini ı:ı-f!>t .. rir şehadetname 

vr- v~ tasd iknameyi haiz bulunmak. 
G) Gedikli okıılu!1dan ders, vukuat, sağlık durumlarindan 

çıkarılmış olmc:.mak . 
H ) Köy veya nahiye!] ol:nak ve nüfus hüviyet cüzdanında 

doğduğu k<.\y veya nahiye yazılı olmak ~ yahud köy ve 
nahiyeden farkı olmıyan 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 - A skerlik şubelerince kaydi kabul için müracaat eylul sonuna 
kadar kabul edilir. 

17 19 22 24 27 29 31 2 5 7 10 12 ·15 17 3034 

ilin 
Y iiksek ziraat enstitüsü veterine 
Fakültesi Ask eri kısmının kayıtr 
ve kabııl şartları: 

1 - Ankara askeri veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli lise -
lerden iyi ve p.ek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarım 
vermiş olmak şartjyJe talebe kabul edilecektir . 

İsteklilerin aşağıdaki rnsıf ve şartalrı haiz olması lazımdır: 
a) - Türkiye cumhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak, 
b) - Yaşı 18 - 21 olmak, 
c) - Beden teşe kkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal h iz • 

mete müsa:t olmak (dil reka keti olanlar alınmaz .) 

..i) - Tavır ve hareketi, :ıhlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak, 
e) - Ailesinin hiç b1r fena hal ve şöhreti olmamak ( zabıta vesikası 

ibraz etmek) 
2 - İsteklileriu müracaat istidalarına şu vesikaların bağlanması 

Iaz1mdır : 

a) - Nüfus cüzdaını veya musaddak sureti. hı 

b) - Sıhh:ati hakkmda tam teşe)<.küllü askeri h astahane raporu ve 
aşı kağıcu. 

c) - Lise mezur:iyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdik li sureti 
b) - OkuJ::ı. alrndığı hkdirde askert kanun, n izam ve talimatl arı 

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noter likten tasdikl i te
ahhüt senedi . 

e) - Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müpt e-
1§. olnıadığ'ı hakkında Yelilerinir. noterlikten tasdikli taahhütnamesi 
(Bu gibi hastalıklarclan b.ri qe l'kula girmezden evvel malül oldukalrı 

sonradan anlaşılanlar okulda:ı çıkarılır. Ve bu müddete aid hüku met 
masraflan velilerine ödettirilir.} 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şübelerine istida 
ile müracaat edecekler ve ~üb&lerince ikinci maddede bildir ilen evrakJ 
ikmal ettikten !'.onra, Ankarada yüksek ziraat enstitüsü veter iner fa -
kültesi a "!keri ta lebe am irliğine gönderilecektir. 

4 - Mtfracaat müddeti: Eylülün yirmisine kadardır. Ondan sonra 
miiraca&~ kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imt'hanına bağlı değildir. Şahadetname der ecele
r ine ve müracaat !" ırasına görectiı· . İstekli adedi tamam olunca kayıt 
iş l eri kapanır. Ye kabul ediienlere, müracaat ettikleri askerlik şübele-

ri ile lehligat yapılır. 19 25 27 31 3 6 8 10 12 14 17 20 (3063) 

- Askeri fabrikalar --İzmir silah 
fabrikası satınalma komis· 

yonundan: 
1 - İ zmir silah fabrikası sınırı içinde mevcud proje ve şartnamesine 

göre 6000 lira keşifli demirhane ve dökümhane binalarının ~n
şası açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak inşaat işine ait l}artname; plan ve keşifler tatil gün
len: haricinde her gün saat 8 den 16 ya kadar Halkapınarda iz
mir sı~lah fabrikası müdürlüğünden alınır. 

3 - Açık eksiltme 29/8/939 Cuma günü saat 15 de Halkapınarda 
İzmir silah fabrikasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin 450 liralık muvakkat güvenmelerıini İzmir Mal san· 
dığına yatırarak alacakları makbuzlarını ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 cü maddeleri mucibince icap eden ve şimdiye kadar 

yaptıkları inşaat işlerine aı;t vesikalariyle birlikte belli ~dilen 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 13 17 21 26 (3379) 

Istanbu ~ Belediyesinden: 
Cerrahpaşa hastanesi SoğukhaYa tesisatı ile mutfak ve çamaşır· 

lığm~n dahili inşaatının ikmali işi kapalı zarf eksiltmesine konulmuş
tur. ihale 28/ 9/ 939 Perşembe günü saat 15 de İstanbul Daimi En
cümeninde yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 56.529 lira ve ilk teminatı 4076 lira 45 ku
ruştur. 

Şartname 283 kuruş mukabilinde fen işleri Müdürlüğünden alı
nabilir. T a1iplerin 9 39 yılma ait Ticaret odası ve ihaleden 8 gün ev
vel lstanbul Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne müracaatla alacakları 
fenni ehliyet vesizkaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale gü
nü saat 14 e kadar İstanbul Belediyesi Daimi Encümenine vermeleri. 

29 8 17 23 (3152) 

16 Eylül 1939 Cumartesi 

"· Batan 

•• 

f 

"KODAK VERIKROM~ ',' ·2a0 ile' 
. - ' 

8 pozdan daima B 
Güzel, net ve detayh resim 

Muvaffak olacağınızı hiç ümit etmediğiniz bir zaman 
"VERIKROM'~ muvaffakiyetinizi temin edet f 

ı 

Renklerle zengin mevzuları 
"VERIKROM 11 aynen çeker 

6ö'lgelerdeki bütün detaylarh 
"VERi KROM" aynen alır , 

Kapalı, bulutlu, yağmurlu, karlı havararda 
11VERIKROM " la muvaffak olursunuz -

Poz müddetinde aldanmıssanız \ 
"VERİKROM 11 hatanızı düzeltir .. 

-
Sabah erkenden aksam geç vakta kadar 

11VERİKRo'M 11 a emniyet edebilirsiniz 
-

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 

11 KODAK VERİ KROM 11 28° filmi 

DAHA UCUZA GELİR 

Bütün K O O AK satıcılardan arayınız veya 
şu adr ıese müracaat edin iz : 

KODAK Şirketi - Beyoğl u, İstanbul 

8 poz da güzel 

Kiraya verilecek dükkan 
Devlet Demiryolları 8 inci işlet. 
me kom isyonundan: 
İzmir kemeri Kfığıdhane caddeııinde 14 No. lu dükkan üç. sene mUcl

defü ve açık artırma rnrnliyle kira.} a verilecektir. İhalesi 28/ 9//939 g ünü 
saat 15 de Ab::ı.ncakrn İşletmPmiz binasında toplanacak komisyonda ya· 
pılacaktır. 

r t l 1urnmen kir<~z· 25:2 lintdır. İsteklilerin (19) liralık M. t eminat 
n akl z · :.ı :) le. tayin 0 1mrnr vakitte komisyonumuza gelmeleri lazımdı) . 

~ ;n·tnamcsi İşletme kaleminde görülebilir. 10 14 17 22 (3S32) 
•• 
U:ı.emişte k ira ya verilecek y~ğ 

fabrikası: ~ 
Ödemiş istasyonu civarınd:;. idaremize ait yağ fabrikası 2490 sayıh 

kanun hükümlerine tevfikan açık artırma usuliyle üç. sene müddetle kira
ya ver ilecel,tir. 

İbalez: 22.9.939 tarihınde saat 15 de Alsancakta işletme binıısında 
ki komisyon;,.ımuzda yapılacaktır. Muhammen bedeli ( 450) liradır. İstek
liler in 33.75 liralık l\I. Teminat makbuzlariyle muayyen vakitte komis
yona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi İşletme kaleminde Ödemiş istasyon 
şefliğinde görülebilir. 7 10 13 17 (3325) 

Kok Satışı 
Türkiye . demir ve celik fa brika· . . 
farı müessesesi müdürlüğünden: 

1 - Asgari bir vagon olmak üzere 10.000 tona kadar olan siparişter
de müessesemiz fabrikaları sahasında vagonda teslim kok kömil
rümüzlln beher tonu 18,5 liradan satışa çıkarılmıştır. 

2 - 10.000 tondan fazla siparişlerde müessesemiz fabrikaları saha
sında vagonda teslim tonu 18 liradan satılmaktadır. 

3 - Alakadarların doğrudan doğruya Karabükte müessesemiz mü-
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 15 ı 7 3409 

lzmir Ziraat Müdürlüğünden: 
Ziraa t Ve k a leti iç in satın alınmasına lüzum gös terilen 10 ton 

göztaşı zir aatte kullanılacak evsafı haiz 2490 sayılı artırma eksiltrne 
kan unu mucib,"nce 15 g ün müddetle münakasaya konulmuştur. 

Beher kilosunun muhammen fiatı 12,5 kuruş ve muvakka t teminatı 
93 lira 75 kuruştur. Mal İzmirde t eslim edilecek ve bedeli maliye vez
nesinden ödene cektir . 

İhale eylülün 28 ne rastlaya n Perşembe günü saat 15 de z :raat 
Müdürlüğünde top lanacak komisyon müvacehesinde yapılacaktJr. i stek
lilerin pey akçesini Maliye veznesine yatırarak makbuzlariyle birlil~ te 

ihaleye ı'.ştirakleri r i.c:a olunur. 13 17 21 26 (3366 ) 


