
' P, . ' o onyamn altınl arı lngiltered ~ 
Londm, 2 1 (Radyo) - Polonya payıtahtı, 

Alman ordıılanmn tehdidine maruz lmlıındu
ğıı sıralm·da lı aziue, 8 eylillde Romaııyaya 
gönderilmiş 1•e K östence limanında bir lııgiliz 
pefrol gemisine yilkletilmi.şti. Bıı gemi 14 cy
lftldc l skcnderiyeye ve evvelki gün de Lmıdra
ya ııasıl olmuştur. 

t Jngiltere, A vusturaf rladaki .stoku 
alacak 

Camberra, 21 ( A.A.) - !it ımzies'in bildir
diğine göre, son zamanlarda lıcı · zn lamnış olan 
itil6.fla1· mııcibincc ]ugiltcre, Avustralyada 
fazla stok halinde mevcud olan Çt nko 1ıe halis 
bakır ile kurşun stol:larının bııyiik tr'r kısmını 
aşağı yukarı 1ıa7']Jtcn evı•clki fiyatla~'"la satın 

alacaktır. 

Yirmi dokuzuncu yıl 22 Eylül 1939 CUMA No. 7948 Her gün sabahları lzmirde çıkar siyasi gazetedir. Telefon No. 2776 (Nüshası her yerde 5 kuru,tur) 

Ronıaııya Başveliili Dün öldürüldü 
f3. Daladiye enerjik bir nutuk irad etti 

Fedakar Polonya kadınları ön saftaki muhariplere 
yiyecek yetiştiriyorlar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yeni dünya bitaraf kalmak 
ta ısrar edecek mi? 

• Alman ve ltalyan gazeteleri 
harbı lüzuınsuz görüyor 

Hariciye Nazırı Kordel Hul, Ayan meclisine yeni bir 
takrir vererek, kanunun tadilini isti'yecek 

Alman tehDöke<dle 
~ , . 

Ukranya ve beyaz Rusyada yeni 
idare kuruluyoı· 

--"- ... 
B. Heryo, Fransa ve lngilterenin hürriyet nıef humları için harbe 

girdiğini Amerikalılara bildirdi. Mussolini, Alp orduları 
Akdenizde ve 1 kumandanından izahat aldı 

BaJkanlarda 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Avrupada baılamıı olan kanlı ba
direnin Akdenize ve Balkanlara bu
latmıyacaiı hakkındaki ümidler gün 
•ettik9e luanetleniyor. 

Filhakika Akdenizde bugünkü va-
ziyetin anahtarı ltalyanın elindedir . 
Bu hükumet eğer ilk günlerde Al -
manya ile birlikte harbe girmit ol
saydı Akdeniz havzası ve onunla bir
likte hiç fÜpheaiz Balkanlar ıimdiye 
kadar çoktan kana bulanmıı olur -
du. 

. --- . ~ 

Fakat bütün tahminler hilafına o
larak İtalya harbe girmedi. İlk gün
lerde İtalyanın bu hareketini de mu
vakkat telakki edenler az olmadı. 
Buna raimen İtalya hi.li. hükumeti
nin ilin edilen kararı veçhile «aske-
ri hareketlere geçmeie lüzum gör· l'arşoı-anın tayyarf'clen alınmış re.<mıi 

Şimdiki harp 

Dünyaya yeni icadlar 
metodlar göst,.recek 

Londra, 21 (Radyo) - Mühimmat 
nazırı avam kamarasında beyanatta 
bulunmuş, İngiliz silah fabrikalarına 
yeniden yetmiş milyon liralık sipa-
rişler verildiğini bu harbin, yeni i -
cadlar ve metodlnr göstereceğini ve 
İngilterenin misli görülmemiş dere
cede kuvvetli ve modern silahlarla 
harbe nihayete kadar devam edece
ğini söylemiştir. 

miif deiildir.» Bükreş, 21 (A.A.) - Romanya A- Yeni başvekil akşam üzeri yemin e- hovitza köprüsünün başında olmuş-
ltlyanın bu hareketine saik nedir; jansı tebliğ ediyor: tlccek ve hemen bunun akabinde kabi- tu r. 

bunu bize zaman gösterecektir. lh- Başvekil Kalinesko 21 eylı11 günü ııe toplanacaktır. Suikasd en ince teferrüatına kadar 
timal ki bu hükumeti buıünkü ha. saat on dör tte evinin civarında alçak- Bütün memlekette tam bir asayiş mükemmel surette tesbit edilmiştir . 
..reketini ittihaza aevkeden amil id- ça katledilmiştir. Eski demirmuhafız ve sükunet vardır. Üç otomobil, bir köylü arabası ve kal-
dia edildiii gibi çelik ittifak muahe- teşkilatına mensup olan katiller yaka- Bükreş, 21 (A.A.) - Başvekil Ka- dırımı tamir eden bir işçi gr ubu sui-
deainin sizli bir maddesi olmuıtur, ]anmışlardır. Jineskoya yapılan suikasd tam Don - -Devamı 3 üncü sahifede -

~:;:~E;:~~;~~;~E t~~~=2!;~'. C E P H E L E R O E V A Z ı· Y E T tızar vazıyetmı takınmaya sevket -
mittir. Her halde bugün için ortada 
bir hakikat vardır, İtalya harbe gir
memiıtir. Ve bundan sonra da harbe 
gİnniyecekmiı, hiç girmiye niyeti 
yokmuı ıibi bir hattı hareket ittihaz 

Berlin'den Paris -Londra 'dan 
etmiıtir.Akdenizdeki İtalyan ticaret Berlin, 21 (Radyo) - Resmi teb- Paris, 21 (Ra<lyo) - Fransız teb-
aefaini yeniden mutad seferlerine liğ: !iği: 
baıladıiı gibi İtalya ile Amerikanın Dün garp cephe!'\inde mütealldid Garp cephesinde temas halindeki 

Varşova'dan 
Var:;o,·a, 21 (A.A) - Varşova 

müdafaa kumnndanmın ~ant22,55 de 
raclyo ile verilen tebliği : 

Vaşington, 21 (Radyo) -Demok
ratlarla Repopligenler bugün bir 
toplantı yapmışlar ve Amerikanın 
bitaraflığında ~ebat etmesini karar
laştırmışlardır. Beyaz saray i:::e, bi
taraflık kanununun mutlaka tadil e
a11mesi Hizümunu ileri sürmektedir. 
Hariciye Xazırı Kordel Hul, Ayan 
meclisine bir takrir \'ererek bu nok
tai nazarı müdafaa edecektir. 

Alakadar mehafilde söylendiğine 
göre, bitaraflık kanununun tadilini 
isitiyenler günden güne çoğalmak
tadır. 

Vaşington, 21 (Raclyo) - Bita -
raflık kanununun tndili lehinde neş
riynt yapan gazeteler, Amerikanın, 
hürriyet için harp eden devletlere i
lah ve mühimmat verilmesi lüzu -
munda ısrar etmekte ,.e kon~renin 
vereceği kararın, tarihi bir mahiyeti 
haiz olacağını ilel'i sfirmektedirler. 

• 
Bay Hul 

00 

ngiliz er 8 Alman tah-
telbahirioi batırmışlar 

Chu:·chil Avam kamarasında beyanat• 
bu!u ~du, kaçak kontrolü servisleri 

müh\m rnuvaff ekıyetler temin ettiler 
Londra, 21 (A.A.) - Çörçil A\'am bahir derhal refakat gemilerinden biri 

Kamarasında beyanatta bulunarak nin taarruzuna uğramı~tır. Tahtelba-
demiştir ki: hirin tahrip edildiğine muhakkak na-

Courageousü torpilliyen taht.el- -Devamı 3 üncü sahifede -
00 

Italyanın Vaziyeti 
Muhasamat genişler veya Almanya 

yardım isterse ne yapacak? 
Londra, 21 (Radyo) - Röyter a. 

jansına göre, Toloııa muvasalat eden 
selahiyettar bir İtalyan diplomatı ; 
matbuat mümessillerini kabul etmi:-ı 
ve İtalyanın, Polonynnın taksimi me: 
selesine hiç karışmadığını, harbin 
bidayetinde de re men bildirildiği 

gibi bitaraf kalacağını \'e fakat, mu
hasamatın muhtemel bir genişleme
si veyahud da Almanyanın yardım 
istemesi karşı ında İtalyanın alaca
ğı vaziyetin belli olmadığını beyan 
eylemiştir. 

muhtelif kısımları arasındaki deniz şiddetli hücumlar yapılmıştır. Tayya- kıtaat me\'Zii faaliyetlerde bulunmu~
aeferleri de tekrar tesis edilmiıtir. re harplerinde Fransızların üç ha- !ardır. İki taraf toprusu arasında ateş 

Bütün bu ümid verici hareketler- ]onu ve sekiz tayyaresi (lüşürülmüş - teati edilmiştir. Bir Alman tayyaresi 
den maada İtalya Arnavudluk budu- tür . Cephe gerisinde mühim miktar- düşiiriilmüştür. 

Garpte Varşovanın hemen civa -

rında ve ~imaı bölgesinde bir sün - Anadolu, her fedaka"' rlıgv 1 yaparak 
gü muharebe!-1inden sonra mevzileri-
mizi takviye ettik. k • J • • • d k • 

dunda taht id etnıiı olduğu askerleri da ağır bombardıman tayyaresi top- Brliksel, 21 (A.A.) - Bclga Ajan-
de -Yunanistanla yaptıiı bir anlat- lanmıştır. sının Lüksemburgdaki muhabiri. ge-
ma neticesinde - geri çekmeğe Berlin, 21 (Radyo) - Alman r es- celeyin Alman toprağında Schengen 
karar vermittir. İtalyanın bu hareke- mi tebliği : karşısında mitralyöz ateşi işitildiğin i 
ti ile Balkanlardaki enditeleri izale- Sovyet Ru~ya ve Almanya ordu- ve bu sabah bir infilak ve ~onra da 
ye ehemmiyet verdiii anlatılmakta- ]arının Polonyada evvelce tesbit edilen şiddetli topçu muharebesi vuku bul -
dır. yere kadar ilerliyerek birleş,~klerini duğunu bildir iyor. 

Diğer taraftan Almanyanm Po - bildiriyor . Diğer taraftan bütün Belçika gaıe-
lonyadaki imha muharebesini bitirir Berlin, 21 (Radyo) - Vistül har- teler i Alman radyosu tarafından Bel-
bitirmez Romanya üzerine yürüyece - Devamı S üncü sahifede - - Devamı S iincü sahifede -
ii hakkındaki ıayiaların da -Hiç ccc***»>-----
~:::!-:ı::,'!:r~çi~Filh:~~!z o~:~: Al a H Ila da hudu 
&'arp demokrasileri için değil, fakat m n- o n -
bizzat Almanya için de hakiki bir 

sürprizden batka birtey olmadığı d d •• h ı • h k A t 
hluhakkak olan son Sovyet hareketi un a şup e l ar"'- a 
Polonya dahilindeki Ukranya ve be- ' / 
Yaz Rusya ekalliyetlerinin arazisini ' 
itsal ettikten sonra Romanya hudu- -------------
duna kadar tevessü etmit ve bu su
retle Almanya ile Romanya arasın
daki müıterek hudud imkanını orta· 
dan kaldırmııtır. 

Görülüyor ki bugün için Balkan· 
larda olsun, Akdenizde olsun bir 
harp tehlikesi yoktur. Ancak sÜJ'.prİz 
lerle dolu bir dünyada yaıadığımızı 
da unutmamalı, her ihtimale ve hiç 
iiınid edilmiyen aürprizlere kartı mü
teyaldu• bulunmabyız. 

Hudut boyuna dizilen balonların 
yerleri sık sık değiştirilmektedir 
Am 'ter dam, 21 (A.A) - Alman - Berlinden bildirildiğine göre Polon

H ollanda hududundan bildirildiği - ya kıtaları çekilirken terkettikleri 
ne göre Alm~n makamları h~ıdu~I bo- mıntakalarda açlık hu ule getirmek 
yuna çok mıktarda balon dızm şler- .. . . , , . . . . . .· 
dir. Balonların yer i sık sık değiştiril - umıdı.}lc eızak anb.trl.uını tahııb et-
mektedir. , mektedirler . 

Süvari kıtalarımız hücum ederek ar! erilli tatmID e ece tir 
b~.zı A~man .. n~otörlü müfrezelerinin I Ansızın bnşlıyan harp, bütün gazeteleri, kağıtsız kalmak veya kağıt 
e::.ır edılme~ını . ~olaylaştırmıştır. darlığına düşmek gibi bir vaziyetle karşı karşıya bıraktı. Bil mecburiye 

.. Och ota .?a~~l} 0:5.~nda kıtaatım.ız ANADOLU da, diğer arkadaşlarına ve vaziyete uydu ve bizim memleket
duş~anı pusku~t~uş ve beş on mıt- te gazeteyi yaşatan başlıca unsurlardan ilan kısmını yarı yanya feda ede
ralyoz zaptetmıştır. rek, havadis tasniflerinde de itina gö•tererek karilerini tatmine çalıştı. 
Kılaatımızın maneviyatı mükem- Ancak. bu meyanda tefrikalaı·ımızın ııesriııi mfümit bir zamana bırakmış 

meldir. olmaklığımızın karilerimizi şikayete se~·k ettiğini görüyor, bu mevzuda 
Düşman t aya releri şehr~ üç defa muhtelif mekt plnr al~y.oruz. Eu itibarla tefrikalarımıza tekrar başlamak 

bombardıman ederek kralıyet şato- kararını verdik. Şimdılık gazetenin dört sahife olması hassebiyle yalnız, 
sunu, milli müzeyi, beden terbiyesi 
akademisini ve merkezde bir çok ev
leri tahrib etmiştir. 

Varşova, 21 (A.A) - Şehrin dün 
mar uz kaldığı şiddetli bombardıman
dan bahseden radyo, bilha~:-a ka ~ 
dınlar ve çocuklar arasında birçok 
ölü ''e yaralı olduğunu bildirmekte -
clir. Praganın dış mahallelerinde mu
harebeler devam etmektedir. 

- Devamı 3 iincii sahil ede -

Dük dö Vindsör 
Garp cephesinde 

Londra, 21 (Radyo) - Diik dö 
Vinclsör, garp cephe::-ine ~~·tmi~ ''e er
kaııı harbiyei umumiye dairesinde I 
<.leruhtc ctt.ği vazifeye lıaşlamı~tır. 

.. 
islim Tarihi Ve Hz. 

Muhammed 
Tefrikamızı yeniden başlıyacağız. Esasen bu büyuk ve güzel eserin 

ancak on beş tefrikası neşredilmişti. 
Bundan başka, yakın günlerde sahifclerimizi artırmnk için her ted

bire baş vurarak, her fedakarlığı göze aldık. Karilerimizin, ANADOLU 
ütunlarında her cihetten farklı bir t kamili ve zenginlik göreceklerini 

temin ederiz. 

Yarın Anadoluda okuyacaksınız 

H·azreti Muhammed 



-

a n Konferansı 

22 Eylül 1939 CUMA 

1 Şehöır HalbeırDeırü 1 

Gayrimeşru aşk f aci
asının tahkikatı 

mesaisinin, Amerikanın bitaraflık 
çerçevesinin haricine çıkacağı söyleniyor 

Kadın, "Çocuğum nerede, ben bunu 
yapmıyacaktım!,, diye diye ölmüş! 
Dün gazetede yazdığımız İkiçeş - içinde bulunduğu sırada babası Mus 

melikte Kayabaşı sokağındaki cina- tafaya, 
Panama, 21 (A.A) - Panameri -ı Müşarünileyh, hey~tleri sabahle- büyük bir kısmını kaybetmeleri yü - ancak diğer heyetlerle yapılacak te

kan konferansı cumart esi günü açı- yin kabul edecekt ir. Öğleden sonra zünden tahaddüs edecek vaziyeti de mastan sonra tarif edileceğini söyli-
Jacaktır. Aleni umumi celsede yal - konferans resmen açılacak ve bu a- çerçevesi içine alacaktır. yecektir. yet tahk.ikatma müddeiumumilikçe - Sevişiyorduk. Birbirimizi öldür 

devam oJunrnuş, cinayet:n vuku bul- meğe karar verdik. 
duğu evde keşif yapılmıştır.Tahkikat Demiştir . 

nız reis söz alacaktır. Well:s, birleşik ' çılma celsesinde yalnız konferans re İmport And Eksport Bankın bu Vaşington, 21 (A.A) - Beyaz sa-
Amerikanın politikasını izah edecek- isi söz alacaktır. mesaiye müdahalede bulunması mu- rayda yapılan siyasi şefler konfe-
tir. Pazartesi günü akdedilecek olan tasavverdir. Çünkü bu banka, cenu- ransı, hazır bulunan azatıın icra 

Panama, 21 (A.A) - lfontevideo heyeti umum"ye içtimaında mesaisi- bi ve merkezi Amerikanın birleşik kuvvetiyle teşrii kuvvet arasında 
ilerledikçe aşk yüzünden işlenen ci- 28 yaşında evli bir kadın olan Bn. 
nayetin yeni safhaları meydana çık - Hidayet, yaralı vaziyette hastaneye 
maktadır. Cinayetin Mehmedin evin- nakledildiği sırada baygın halde sa
de ika olunduğunu ve Bn. Hidayetin baha kadar sayıklamış. konferansında B. Hull tarafından te nin esas hatları tayin edllecektir. Amer'ka ile mübadelelerde bulun - mümkün olan en sıkı teşriki mesai -

sis edilmiş olan teamül mucibince B. Bu mesai, Amerikanın bitaraflığı masını teshil edecektir. nin idamesi suretiyle yabancı mem
Welles, dün Panamaya gelmiş olan çerçevesinin pek ziyade haricine çı- komHı;s)y'eotniluamr,umgı_izyleı· ceeellsseeslienrddeen msoensraa- leketlere Amerikanın dış politikası 
heyetler reisler'ni ziyaret etmekle kacaktır. Zira bu mesai, iktisadi me-
takdim ed·lecektir. selelerle beynelmilel mübadeleler me ilerine başlıyacaklardır. hakkında bir birliksizlik mevcut ol-

gayri meşru münasebetleri meydana - Kızım, kızım nerede? Getirin 
çıktığı için ölmeğe karar verdikleri - göreyim. Kocam nerede? Ben bu işi 
ne dair müşterek ifade ile müddei- yapmıyacaktım. Diye inlemiştir. 
umumiliğe bir mektub yazdığını dün Hidayetin kocası, karısının ölüm 
kü sayımızda kaydetmiştik. Tahki - haberini bir gün sonra duymuş, ka
kat, yorgancı Mehmedin, sevgilisi rısının böyle birşey yapacağına ih
Hidayeti bıçakla kalbinden ve vücu- timal vermemiş, 

Müzakeratın resmen açılacağı ta- selesini ve cenubi Amerikanın birçok Heyeti umumiye celsesi, alent ola- duğu intibamı verebilecek her türlü 
rih olan cumartesi günü, 18 murah- memleketlerinin Avrupaya yapmak- caktır. B. Welles, Amerikanın umu- tezahürden içtinab edilmesi husu -
has heyet Panama reisicumhuruna ta oldukları ihracat yüzünden temin mi siyasetini izah ve teşrih edecek sundaki kat'i arzularını meydana 
takdi medilecektir. etmekte oldukları menfaatlerinin ve Amer kanın sarf edeceği faaliyetin . koymuştur. dunun muhtelif 15 yerinden yarala- - Karım namuslu, iffet sahibi bir 

dığı sırada Hidayetin de başka bir bı- kadındır. Sekiz yaşında bir de çocu
çakla sevgilisi Mehmetli yaraladığı- ğumuz var. O, böyle şey yapamaz. ita/yanın A!p 

kuvvetleri 

Kumandan, Mussolini tara
fından kabul edi!di 

Macaristana iltica eden 
Polonyalılara ateş açıldı 

Rus fif9SU 
m meydana çıkarmıştır. Fakat kadın Demiş, fakat müddeiumumilikte 

Leh tahte/bahirini kalbi ve karnı üzerinden müthiş ya- bulunan karısının mektubunu oku -
ralar aldığı için Mehmede indirdiği duktan sonra derin bir ıstırap vf 
darbeler tesirsiz olmuştur, Mehmed hayretle sarsılmışhr. arıyor 
Çanga, şimdi memleket hastanesin- Yaralı Mehmed Çangaya dün a· 

Roma, 21 (Radyo) - B. Mussolini 
bugün Alp orduları hLımandanını ka
bul ederek verdiği izahatı dinlemiş 
tir. 

Alman zırhlı otomob1llerinin ateşi 
-ile mültecilerden ço~u yaralanmı~tır 

Litvanya 
Şimdi Vilnodan 

bahsetmiyor 

. S~okholz:n, 21 (Ra~~o) - _üç z:rhlı, de mahkumlara mahsus harici ko - meliyat yapılmıştir. Sıhhl vaziyetin
yırmı torpıdo m~hrıbı ve bır ı:ııktar ğuşta tedavi altındadır. Yaralarının deki fenalık zail olmuştur. Mehmed, 
t~htelbahır?en mürekkep olan bır Rus ağırlığı yüzünden ifadesi alınama - iyileşince ağırceza mahkemesine ve
fı.ıo.s~, Talınden .. kaçan Leh taht~lba· mıştır. Yalnız Mehmed, evinde kan rilecektir. 
hırını aramak uzere Kroteştad lıma- uc***>»-----
nmdan hareket etmiştir. 

Amerika Mektep kadroları Budapeşte, 21 (A.A) - Polonyalı miş olduklarını söylemektedirler. 
mültecileri hamil bulunan yeni bir Birçok mülteci 'Yaralanmıştır. M "/ 

Dün 400 otomobil ve sayısız mili- ::ını ava tay yare 
tren, gece geç vakit Polonya - Ma- teci hududu geçmiştir. Bu mülteci-
caristan hududuna gelmiştir. Loko- ler·n hepsi Almanların açık şehirler: f!Ö ıd~rdi 

ve 
yenı disiplin 

motlfi bir asker idare ediyordu. Çün~ bombardıman etmelerinin sivil ahali Nevyork, 21 (Radyo) _ Amerika 
Moskova, 2l (A.A.) - Litvanya- kü makinist, seyahat esnasında b:r arasında dehset salmış olduğunu be- hüktimeti, Maniladaki kuvvetlerini zi-

n~:ı l\fos~~va elçisi B. 11-~at~ievitch.u~ kurşunla itlaf edilmiştir. Yolcular, yan etmektedirler. vadeleştirmiş ve bu cümleden olmak T ı b J b• h]"' k •1 1 ? 
dun harıcı.ye.hal~ ~om!.se~~ı muavını zırhlı Alman otomobillerinin demir- Diin iki Leh askeri tay:ıresi, Nag- üzere yeni deniz tayyareleri gönder - a e eye DaSJ )fa a \'efJ~eCect. 
B. Potem~ı nıle .. goruşm~~t.~r. yolunun kenarından trene ateş et - yberenzeda yere inmiştir. · t· 

Sanıldıgına gore, bu goruşme esna- mış ır. F ı dl . . t db"' ı r 
sındaSovyetkıtalarının Vilnoyagel-H • • v k·ı· . 1\n Göbels az :ı namze er ıçın e ır e 
rnesinden v: Litvanra. hududu~da arıc ye e ı ımız 1YJ10S Orta okullar ve liseler kadroları ye- ı kın hareketi, onun hesabına suç sa-
temas teessus eylemesınden dogan flakkındaki ş<. yiaları niden tesbit edilmiş, bazı mektebler yılacakhr. Bunlar: Yalan söylemak, 
pratik meseleler bahis mevzuu edil - k .J h k t tt • deki fazla talebe namzedi az tale - uygunsuz hareketler, okulca mene -
miştir. !ki muqatap, iki memleket a- ova ya are e e } tekzip ediy<>r beli mekteblere verilmiştir. dilmiş, kıyafet ve tuvalet, okula ma-
rasında ananevi iyi münasebetlerin Kar~ıyaka, Turan, Bayraklı semt- zeretsiz geç kalmak, bunu it "yac e-
mevcudiyetini müşahede eylemişler- Berlin, 21 (Radyo) - Propaganda - d k k ld d . k 
d . J t d B J ·ı· • V k•]J • 1azırı Dr. Göbels, bugün matbuat mi.i- !erine meı up liseli kızlar, kız ögret- inme , o u a erse gırmeme , :uJ 
ır. s as yon a aş ve rı ı mız e 1 erı men okulu da a ı acak lise sınıfla- kadaşlarının eşyasına zarar vermek, 

Litvanya hükumeti, sanıldığına " ' • • messillerini kabul etmiş ve Almanya- rına devam edeceklerdir. uygunsuz kitap ve resimleri okula 
göre, Vilno nııntakası hakkında her • f d .. d · ı B ş •• k •• nın, bitaraf devletleri tazyik ettiği, Diğer mektebler talebesinin na_ getirmek, başka spor yurtlarına kay 
zaman ileri sürdüğü taleblerini bu mız tara in an teşyi e ) en • ll rU Ren havalisini tahliyeye b" -'"rlığı, Bo- killerinde semt münasebeti, öğret_ dolmak, okulda sıgara , içki içmek, 
defa tekrar etmemiştir. hemya ile Moravyada il,·· al çıktığı men tasarrufu, sınıfların genişlik de- imtihanlarda kopya yapmak, okula 

Daıadı.yenı·n s :ıracogv lu hugü :ı 1 stan bul dadır \'e kendisiyle devlet erkanı arasında recesi, yollarda az zaman geçirilme- yaralayıcı aletler getirmek, iffete mu 
ihtilaf ba.ş gösterdiği hakkındaki ha- si esasları göz önünde tutulmuştur. gayir hareketlerde bulunmak suç -

Ankara, 21 (Hususi muhabirimiz- ziyaretini iade için seyahat etmekte - berleri katiyen tekzip eylemiş. sabık Geçen sene semtleri olmadığı hal tur. Suçun ehemmiyet:ne göre tale-N utku den) - Hariciye Vekilimiz B. Şükrü <lir. Çekoslovakya cumhur reisi Beneşin de 'l'ilkilik orta okuluna yazılan 350 beye tenbih, ihtar, tekdir, tard ce-
Saracoğlu, Moskovaya gitmek üze1·e Kendisine, Sovyet Rusranın An- mesajını takbih eylemiştir. kızın, kız lisesinde orta sınıflara, 55 zaları verilir. Tard muhtelif şekiller-

Paris, 21 (Radyo) - Başvekil 
Daladiye, bugün radyoda bir nutuk 
vermiş ve Fransanın, Almanya gibi 
her hangi bir devleti esaret altına 
almak için değil, hak ve hürriyet i -
çin harp ettiğini ve bundan dolayı za
ferden emin olduğunu , İngiliz ve F
ransız birliğinin, sarsılmıyarak n '.ha
yete ·kadar harbedeceğini söylemiş -
tir. 

bu akşam Ankaradan ayrılmıştır. kara büyük eJçisi B. Trentiyef ile Ha- J . erkek taleben·n de karataş orta oku- dedir. 
Yarın, vapurla İstanbuldan Oc.lesa- riciye VekB.leti umumi katip muavini SV1.CTe luna ve Gazi orta okulundan 55 ço- --- o*o 

ya hareket edecektir. B. Cevad Açıkalın, Vekfilet dair mü- • cuğun da semt itibariyle Tilkilik er-
1stasyonda Büyük Millet l\Ieclisi dürlerinden B. Feridun Cemal, husu- Cumhur re ·sirıin kek orta okulu smıflarma, iki erkek. 

reisi B. Abdülhalik Renda, Başvekil si kalem müdürü B. Abdullah Zeki lisesindeki orta birinci ve ikinci sı -
Dr. B. Refik Saydam, Vekilleı·, Hari- refakat etmektedirler. Vekil, yarın beyanatı nıflarda lng:lizce okuyan 10 çocu-
cive Vekaleti umumi katibi B. Numan (bugün) şehrimize gelecek ve Ege va- ğun Gazi orta okuluna nakilleri uy-
Menemencioğlu, Hariciye Vekaleti er- puriyle Odesaıya hareket edecektir. Bern, 21 (A.A) - İsviçre re~si- gun görülmüştür. Bu şekilde Veka -
1.iinı, bir çok mebuslar, İngiltere, Frarı Odesada hazır bulunacak hususi ct~rı::huru Etter b~. sa_ba~ akdedılen Jetten gelen ders tevzi cedvelleri he
ı:;a ve Almanya l>üyük elçileı·i ve biı· tren, Hariciye Vekilimizi, c.loğruca mıllı federal meclısı ıç~ı~aın?a be - men doldurularak kültür direktörlü
çok zevat tarafından teşyi edilen Hari- 1\Ioskovaya götürecektir. B. Şükrü Sa- yanatta bulun.ar~k dem ştıı· kı: ğüne gönderilecektir. Okulların ta -

Polonya altın larJ ciye Vekilimizi kalabalık halk, sürekli racoğlunun siyasi mahfillerde büyük - Kuvveth bır o:d~ya ı;nalık bu- le be kadroları, şimdiki halde şöyle_ 
şekilde alkışlamıştır. lıir ehemmiyet atfolunan bu seyahat- lunmahyız Kuvvetlı bır mıllet taar- dir: 

İstanbul, 21 (Hususi) - Polonya 
hükumetine aid mühim miktarda al
tun ve bazı eşyanın, Ankara yolu ile 
Suriyeye geçt'ği buraya gelen ha -
berlerden anlaşılmıştır. 

Muhtekirler 
İstanbul, 21 (Hususi) - Bugün 

!stanbula gelen Dahiliye Vekili B. 
Faik Ôztrak vilayette meşgul olmu~. 
gazetecilere beyanatında: 

Hariciye Vekilimiz. Sovyet Hari- ~., l\f ·1<ovada on gün kalmaları muh- ruza daha a.z maruzdur.. Birinci erkek lisesinde 578, ikin_ 
cive komiser muavini B. Potemkinin temeldir. Etter, İsvıçre yalnız bıtaraf kal - ci erkek lisesinde 1238 ikinci devre, . h Al . makla iktifa etmeyip bitarafhğına 314 birinci devre, Gazi orta okulun-116e ş Ur m Q n ta vya re- dleamrı.işatyı·re.t ettirmesi lazımgeldiğini söy da 714, Tilkilik erkek orta okulun-l Y .l ~ da 862, Tilkilik kız orta okulunda 

"" / • • L h 292, Karataş orta okulunda 828, Kar . Rı.chtoren o .. l"-'ü jU gatraı~ytaanraelıenreı·n e şıyaka orta okulunda 895, Buca orta C l S l ,- ~ - U 1 ,. okulunda 369, Burnava şubesinde 
236, kız lisesinde 1314 birinci devre, 

• 

Lodz önün de yaralanan 550 Al
man askeri Leipzig've getirildi 

Sofya, 21 (A.A) - !ki Leh askeri 396 ikinci devre, kız öğretmen oku
tayyaresi Bulgaristan şimalinde ka- !unda 683 birinci devre, 362 ikinci 
raya inmiş, içindekiler tevkif ve tay- devre talebesi vaTdır. Birinci devre 
yareler müsadere edilmiştir. talebe 'Yekunu 6507, ikinci devre ta-

Danl"marka sahillerine lebe yekunu 2585 dir. 

Fuaraa 
Eğlence yerleri açık 

kalaca!~ 
Fuarın kapanışı münasebetiyle 

dün pavyonlardan pek çoğu boşaltıl
mış, birçok ekspozanlar, İzmirden 
ayrılmıştır. Fuan iştirak eden 11 ec
nebi devlet pavyonu dün kapatılmış -
tır. 

Kültürparkta vücuda getirilen bü
tün eğlence ve istirahat vasıtaları • 
halkın istifadesine açık bulunduru
lacaktır. Evvelki gece fuarın kapanı 
şı münasebetiyle belediye fuar ko -
mitesi reisi Dr. Behçet Uz tarafın· 
dan verilen nutuktan sonra söz alan
lar arasında avukat B. Baha Yürük 
de bir nutuk irad etmiş, belediye re
isi Dr. Behçet Uz'un bu eserle lzmire 
ve memlekete yaptığı iyililt ve fayda 
ları tebarüz ettirmiştir. 

- İhtikar kanunu projesi hazırla
narak meclise verilmiştir. Muhtekir
ler hakkında kanunda ağır cezalar 
vardır. Demiştir. Vekil cumartesi gü
nü Ankaraya dönecektir. 

Konva meb'usları 

Zürih, 21 (A.A.) - Leipzigde dır. Engel imtihanları neticesinde son. 
çıkan «S?n. haberler> gazetesi, ilk ya- Ayni gazete, ta~7areci y~zba~ı ba- yeniden torpiJ döküldü radan naklen gelecek veya gidecek y UDaD VapUrU 
ralı trenının bu sabah şehre muvasa- ron Volfram Von Rıchtoffenın bır ha- talebenin şimdiden tesbitine imkan 
ıatını bildirmektedir. Trende ekserisi va muharebesi esnasında öldüğünü ha- Berlin, 21 (Radyo) -Almanya de- görülmemiştir. Prova dı· fı,.tın,.,. 

1
•stedi 

Lodz önünde yaralanmış 550 asker var ber vermektedir. niz nezareti, bugün bir tebliğ neşret- * -.. 
Konya, 21 (Hususi) - Mebuslar, 

bugün halkevinde ticaret ve sanayi 
erbabiyle görüşerek ihtiyaç ve dilek
lerini tes_bit etmişlerdir. 

Yugoslavya Nazırlar 
meclisi 

R miş ve. Danirna~ka:ııı:ı: c~~up .~ah.illeri- Maarif Vekaleti~ce hazırlanan ye-apo n ı•S ne yemden torpıl dokuldu~!inu, bıtaraf ni disiplin talimatnamesi, bütün 0 _ 

• ~ d~':let~er. vapu,rlarmın dikkat etmele- kullara tevzi edilmiştir. Talimatname 
rını bıldırmıştır. nin lise, orta, öğretmen okulları, mes-

A demi tecavıiz misakı akdolunmıyacak. Yunan bahriyelileri ıekt ve teknik okulları tarafından 
d • tatbik edilmesi mecburidir. Ceza , 

Jr·ponva, yeni en nota v~rıyor terhis o[,ınuyor bugünkü terbiye kaidelerine göre ar-
) · h" f t• · b ·· tt·-· ~ b" zu edilen vasıta değildir. Fakat ceza Tokyo, 21 (Radyo - Japonya u- are mm ugun neşre ıgı resmı ır Atı·na, 21 (Radvo) _Yunan hü-

d 21 (AA ) N J kil t ·ı F A ·k t bl._d · A h b. .; vermek mecburiyetinde kalındığı va-Belgra , . . - azır a.r . ·meti, ngı tre, ransa ve men a- e ıg e, Japonyanın vrupa ar ıne ku~meti, siUlh albndn bulunmakta o -
· d"' b k"l B Stek · · ı · · ı - ı ç· 1 ı kit, ceza çocuğun ruhi halleri, suçun mecli~ı, un aşve ı . ovıçm r - ya yeni bir nota verecek ve kendisının (~~ışmıya~agı ve ya nız 1~. e 0 an lan 1917 doğumlu deniz efradını bu işlendiği şartlar göz önünde tutula-

yasetınde toplanmıştır. Çinde yalnız bırakılmasını istiyecek- mucadelesıne devam edecegı, Rus - ayın 25 şinde terhis edecektir. rak verilecektir. Öğretmene karşı 
Bel rad ltalyan elçisi tir. japon mütarekesinin,. :"l~~ÇU - M?n- r "\ saygısızlık okulda işlenen suçların 

Rom~nyantn Kalas limanından 
mühim miktarda kereste yilklü ol -
duğu halde limanımıza gelen Yunan 
bandıralı Pipi vapuru kaptanı, ti -
caret mahkemesine müracaatla Pro
va di Fırtına istemiştir. Kaptanın 
gösterdiği şahitlerin anlattıklarına. 
göre fırtına yüzünden vapurun gü -
vertesinde bulunan kerestelerden 
pe.k çoğu dalgalar tarafından deni
ze alınmış, hamuleye hasar yapmış -
tır. Mahkemece l8zım gelen rapor 

g . Vaşington, 21 (Radyo)_ japon se- gol hududlarının tesbıtı ıçın akdedıl • ı ELHAMRA en ağırlarından biridir. Bu gibi tale-
Belgrad, 21 (A.A.) - Belgraddakı diği ve iki devlet arasında bir ademi beler, şiddetle cezalandırılacaktır. u 

İtalyan elçisi diln başvekil muavini B. .. · ,, 1. kd ı v h kkı . B d b k k ld t ı b · ı 
verilecektir. 

M k . . t tm' t' ı Lou • ı • mu tecavuz rnısi:U\.ı a o unacagı a n- Sinamasında bugün iki büyük fılm un an aş a, o u a a e eyı ça L~- G b"' A d ı best 
açe ı zıyare e ış ır. JOe ıs ın • daki şayiaların esassız olduğu bildiri!- Birden mıya sevk etmek maksadiyle müka - ar l na o.u ser 
Kalp gümüş r.aralar vaff ahı·yetı• miştir. - 1 - fat faslı da ilave edilmiştir. Yeni tali- gu··reş birincil;kleri 

"' matnameye göre Türk çocuğunun ah-
İstanbul, 21 (Husul) - .. Son. za- Destroit, 21 (A.A.) - joe Louis, on h Uyan ve Yaşa 1§.k şiarlarını tesbit etmesi ve ona 30 Eylülde Ankarada ya.pılma~J 

manl~rda bazı yerlerde yuz, el~~ .Ye birinci ravundda Bob Pasteri nakavt La ey OT ta İngilizce göre hareket etmesi istenmiştir. mukarrer Türkiye serbest güreşi bı: 
yirmı beş kuruşluk kalp pa~a]ar go~~1- t . t' ALiCE FAY. BEN BERNY Türk çocuğu, doğru sözlüdür. Yalan- rinciliklerine iştirak edecek garbı 
müştür. Kalpazanlarla müc~dele ıçın e mış ır.. l • • _ 

2 
_ dan nefret eder, devletin kanunları- Anadolu serbe~t güreş takımının seç-

:zabıta bilumum devlet, beledıye ve hu- Kurtul ... ın v'ptır e ç1mız . na Türk cemiyet"nin ahlak kai<leleri- meleri önümüzdeki pazar günli ::.\fa· 

~l~st~~:~~ 1m;~~=d~~ı~:ı~a ~~P :~~:i Londra, 21 (A;~·) - .. İst~hbar~t İsta~~-~l, 21 <!1usust) - Lahey or- Altın Mabudesı ~ğre~~u~~~er~~a~g:~:ie:i~:r. ~:~~ ~I:·~~!ı:e~~~in~;i~1!ı~~·~eni~~~:~i{,f; 
hassasiyet göstermeleri kalp parala- nezaretinin bildirdıgıne gore, ısminın ta elçılıgıne tayın ~edilen B. Yakup Fransızca vehanelere gitmek, uygun olmıyan yapılacaktır. 
rı piyasaya sürmek istiyenlerin resmi bildirilmesi muvafık görülmiyen bi.r Kadri Kar~o~man?g1:1 An~ar~dan bu- MARIEILLE HALLIN yerlerde dolaşmak talebenin vekariy. Güreşler <ıaat 20.30 da Al-ancak-
makamlara teslim edilmeleri Dahiliye İngiliz gemisi bir Alman _tahtelbahı- raya g~lmıştır. 1 :nı v~zıfesıne baş- Seanslar: 3~-9 da le münasip dEğildir. Talebenin o - ta Altay deniz lokalinde başlıyacalc-
Vekaletinden bir tamimle alfiltadarla- rinin taarruzuna uğr1amıştıse de kur- ~~~mık uzeı·e Lahe_ye haıeket edecek - ,_Cıı~sırtesi ve nazar 1 de ba<ı.lar kul dışında yapacajlı her hangi ay- tır. 
ra bildirilnıiıtir. tulmaia muvaffak o muş ur. · 



~A-·:ı:..._.,._ . -- -- -

Memurlar Orta Avrupada çok ngilizler 8 Aı. 
Halka kolaylık ., man tahtelbahi· 

Sovyet ordusu, yüzlerce 
tayyare ve top elde etti N!termelidirler şevler beklenebilir · · 

hap dairelerinden dönen me - rını batır mı şiar 
?ir kısmı vilayet ve kazala· - Baıtuafı 1 ıinc· sahifede -

~ .. ı~:ıre memurlarının ve bil- A' f • • • b •• •• k hl• k d zariyle bakılabilir. Cou;ageousün mü- S R 
e U~uk memı:rlnrın halkın iş- ıman mena JllllD uyu te ) e e rettabatı tam kadrodan biraz noksan ovyet • oman ya hududu acıl• 

ırı .>'&jQJldan ~laka~ar 0~~adı~la .., olarak 1282 kişiden ibaret idi. Bunun ' 
t'n1t:~~eıA :ttitklbe~I1d!'~ıhı~ı~ti·.e "ve- oldugu g"'ne Almanlar tarafından sebebi gemjde ~n.hdud miktarda tay- dıg ... ı halde tekrar kapatıldı 
n ta . 1 ~J e e 1 • 1! 1 mış. ~· e yare bulunması ıdı. Sağ kalanların bü-

~alkın mımı!'de d.en lıyor kı. A •t• f d•ı• yilk bir kısmı torpido muhribleri ve Cernauti, 21 (A.A) - Sovyet kı- tizar edilebileceği beyan olunmak-
ıııı- işlettyle cıddi !!Urettlek al~- ) ) fa e J ıyor ticaret gemileri tarafından kurtarıl- taatı ile Romen hudud muhafızları tadır. Yalnız bunların Cernautı· me-
.... asını memurların ha ın ış t 687 k" · k rt ı d k ı ·ık t t ı "'" U '- .. ö 1 . . t Bükreş 2l (A A ~ _ Kızılordu mekted'r mış ır. ışı u arı mı~tır. arasın a vu ua ge en ı ernns an murları tarafından verilmiş pasa _ 
•tın gunune g rme erının e- ' · ·1 ı · Cou g .. k d 'f n h d d t k 'k' t f'""' d tl h \te kendilerine hüsnü muamele dün bütün Lehistan - Romanya hudu- Bu son günlerde vukua gelen kıyam i r~ .eousun ~man ~~1~ vazı e- so ra u u · e rar ı ı nra wın n por arı amil olmaları şartbr Her 

tilınesinf ve halka iyi muamele du hatlarını işgal etmiştir. larm Gestapo tarafından merhamet. s nden a) ıılmamış 'e gemısı ıle be:a- kapatılmı~lr. . . .. . mülteci ancak 300 Zlot'ye mu.kabil 
l!~ini bilmiyen memurların vazi- Bükreşteki ::-on günlerdeki resmt izce tenkili bu rnenatık ahalisinin Al- ?er sul~ra dalm~ştır. Cou~·a~eous. ~l~ Havas aJ~nsı m~.habırı • d.un Dm- Romen para ı alabilecektir. 

nde devam kabilivetini kaybet beyanatlarında Alman ıiClllinin Al - man boyunduruğunu sarsmak husu- !n~a edılen 4 t~syare ~emısı~deıı hırı yester Oz-erınd~ ka~ı:. Zaleskıde hu - Tallin, 21 (A.A) - Sovyet filo -
0lduklanna hükmedilerek ona ~arıya ile Romanya arasında müşterek sunclaki arzularını teşdid edeceği şüp- ı~ı v~ 1917 de ınşa edılmi~. bır kru~n: dudu geçmek ı.s!edıgı ~aman budu - sunun Estonya Jimflnlnrını ablokn 
ı.an t l t ill bır hudud bulunmasının Almanya ı'çin hesı·zdı'r zordü. Haı-pten sonra ta~~are gemısı dun kapalı oldugunu görmüştllr. altına aldığma dair verilen haberı· 
1\ un muame eve evess o - · h r 'f · - d'I · t• l\ır k l ı - s . ı · · ki !basını dilerim > • faydalı olacağı nokta ında ısrar et - t:mumh'etle Bükreşte serdedilen a ıne ! ~ ag € ı mı~ ı .. ı~ru.z .. a c ı~ı- .ovs et er, ı şgnl etmış oldu arı a- telgraf ajansı resmen te.kzib etmek-

. , miş olmaları karşısında bu vaziyetin mütalea şu· merkezdedir: mız zı.} a ın _ chemmıy~tını küçu}tm~ge razıde Polonyalı memurlnrı azlet - tedir. 
Ağır yara amış Almanya için bir hayal inkisarı oldu- Almanva merkezi Avrupaya bir ta- çalışmı?:ıcagım. Hnrbın başladıgı gün- mekte ve lfkranyahlarla beyaz Rus Molotofun Moskovadaki E tonya 

torefpaşa caddesinde amele Nuri, ğu söylenmektedir. kım kuvvetler saldırmıştır. Bunları d~nb_erı ?ournge_ous, ti~aret .g~mile:i- köylüforinden mtirekkep mnhnlli sefirine Sovyet filo"unun Finlandi ~ 
ak meselesinden Ha~anın önüne Dikkate şayan başka bir hidise; kontrol etmesine imkan yoktur. Ve bu nı hımn)e etmek suretıyle büyil~ hız.. S?vyetler hükOmetl teşkil etmekte- ya körfez nde Alman tahtelbahirleri
ı~ ve bı akla onu kolundan, ar- Sovyetler şimd!ye kadar Alman pro- kuvvetler Alman menafii aleyhine mil- ~ıetlerde bulu.nmuştu.' ~ahte~bahırl~re d!rler. Polonyaya sadık. kalmış .oıu~1 ni tnkib edeceğini söylemekle iktifa 

lldan 5 . 1 t 8 1 pagandasının l\:asyonal sosyalist pren cndele etmekten hali knlmıvacnktır. knrşı dn muvaf~~~!)etlı haıek~tleıde bır çok Polonyalıların ıdam edılmı~ ettiği haber verilmektedir. 
~alanmıafr ) ara amı~ ır. uç u ' sipleri neşretmiş olduğu aşağı karpat l{arpatlm·altı Ukranyas.ında bulunmuştur. !J.ukumet ve amırallık oldu.ğu söylenmektedir. . Eston):a donanması Tallin Jima -

( Akş ır. ) f'k" . Ukranynlıları ile temas tesis etrni$1er- Cemauti, 21 (A.A.) _ Emin bir nn~ın~ vatan ıçın canları~ı fe~a e~e~ Hududun tekrar açılması içın Sov- nından ka~an Polonya tahtelbnhirini 
şam re ım1z dir. membadan b!ldirildiğine gı:>re Sovyet ?~ızcılere k~der. ve takdır hıslerımı ret Rusya fle Romanya arasında mO- faaliyetle nramaktadır. 

~fstanbulda çıkan (Akşam) refiki- _Budapeşte de S~v~·etlerin Lvo~·daye kıtaları dün gece Karpatlaraltı Uk _ ıfade etmek ısterım. . . z~kereler yapılması beklenil.mckte- Kaunas, 21 (A.A) - Scliihiyettar 
22 yaşına girmiştir. Arkadaşı _ dogru ılerlemelermın Macarıstanı ranyasında kain Krlzniaza da Polon- Londra, 21 (A.A.) - Röyter. dır. Diğer taraftan Cemautıde bil- b'r menbadan bildirildiğine göre, Lit-

'ıta muvaffak ne,viyat hayatının Sovyet Rusya_ ile .Almanya arası?a ya _ l\facaristan hudud hattına vasıl İstihbarat nezareti bildiriyor: t.ün Polonya!ı mültecilerin ve Polon- vanya hududunda vuiyet değişme. 
ba ,. k 

11 
d d'I koymuş oldugu miltaleasının serdın- olmucılardır 16/9 tarihinde bitlfihaftn zarfın- ~ a hUkOmetı erkAnınm şfmendfferle miştir. Ruslar Vilno - Grodno de _ 

11• ~o uzun yı ar evamını ı e- d · f dil kt d' ~ . · ' . d' w • , 'ti R • ~A • ı · '"· en menıne s e meme e ır. Lıtvanya hududunda da İngiliz kaçak kontrolü servisleri 'eya ıger \:e:sa. e om~n~ ayı ı.er- mıryo unu ışgal etmişlerdir. Dün sn. 
Fazla olarak Bükreşte Slovak mm- Kaunas 21 (AA) _ Sovyet kı- Al 't ld _ b. 

1 110 
ketmelerine milsande edılmesine in- hah işgal edilen Trokideki muhareba 

I(' mse kazanamamış takları ile Bohemya Ye Moravyanm taları Lih:anva hu.dt;duna Yaklaşmak- . manyaya aı 0 ugu sa ıt 0 an müstesna olmak üzere mühim hare-
Kızılordunun ileri harekatının tesiri tadırlar. so,r~·etlerin bu hududa gel- hın ton eşra yakalamışlardır. Bu eş- Al I l kat vuku bulmamıştır. ~ \'nayet evrak kaleminde mÜ'nhal 

tıtıurJuklar yapılan #imtihanlarda 
tari had olan numarayı alan bu -

altmda kalacağı mütaleası ileri sürül- meleri her an beklenmektedir. yanın yekOn kıymeti 500 bin İngiliz man V~ f c y a g 1.ze- Moskova, 21 (A.A) - Kızılordu 
Po~onya muhacirleri . Litvanynya lirası olarak tahmin edilmektedir. teleri harbi lüzumsuz kurmay tebliği: 

~~adığı için imtihan hükümsüz ad 
( •lıniştir. Yeni talipler arasında 

B l . 'd geçmege devam etmektedırler. Bun - l\fuhasematın başlangıcındanberi 20 eylülde kızıl oı·du kuvvetTeri 
er ln en ların aralarında mareşal Pil~udskinin yakalanan mangenez miktarı 30 bin görüyor Polonya k1talnrın1 pUskilrterek ak-

DZıj!Vf BORSASI 
-Baştarafı 1 inci •ahifede- dostu Grodno Voyvodası Ulvaki de ton yani yıllık Alman ithalfıtınm yüz- . . şama doğru beyaz Rusyanın ş'mal 

bulunmaktsdır. de '.·edisidir. l\Iangenez hususi celik- - Baştarafı 1 enci .. hifede - batısında Grodno şehri ve batı Uk -
binden sonra Almanların eline 160 bin * esir, 320 top ve kırk tank geçtiği, terin imalinde bUyUk bir ehemmiyeti kasda i~tirak eylemiştir. ranyasının cenubunda da Kowel \ e 

Gidı'nyada 350 zabı't ı'le l-? bı'n J L>h as- J haizdir Bir otomobil başvekilin otomobi- Lemberg şehirlerini işgal etmişler -
iÇ p0 n ya : .. .. . line kasden çarparken köylU arabası dir. 

keri teslim olduğu tesbit edilmiştir. . M~lıbden murekkebatı daha muhım soföriln yoluna devam etmesine mnni Kızıl ordu kuvvetleri 17 eylillden 
Paris-Londradan Avrup .ı ihtilafına bır nısbetl bulmaktadır. olmak için yolu enine olarak kesmiş 20 eylüle kadar üç Leh piyade fırIZI\11R 

Çuval 
410 Ş. Remzi 
169 j. Koben 
151 M. B. Nazlı 
149 Ş. Rizn Ha. 
113 Üzümcü 

Ayni hafta zarfında müsadere edi- ve diğer iki otomobilden ellerinde rü- kası ile iki suvari alayını ve bir ço p 

5 50 12 50 _ Baıtarafı ı inci sahifede_ sürüklenecek mi ? len eşya arasında 20 bin ton petrol velverler olan gençler aşağıya inerek kilçük gurupları silahtan tecrid ey· 
5 2ö 6 25 . . . . . Vaşington ?J (AA) · • mah~ulleri, 15.500 ton aliminyum, derhal ateşe başlamışlardır. lemişlerd:r. Yuvarlak hesap altını 
6 75 7 çıka ıst1hlıarat nezaretme atfetlıleıı f t· t bl·- ' d-. · - Japon se 1 _ 500 1 • 10 500 t d f Ilaı:wekile refakat eden emniyet me- binden fazla Leh asker ve subavı e-

ve guya Belçikuda fiatlarm ·ırtması are ı e ıg e n·or: o. ton c ('mır, . on a os- -:.1 .. f" - tt . 
6 75 10 nın İngiliz abluka sivasetind~ ilerl japonya hük6meti, Avrupa ihtila- :f'atlar mevcuddur. ;nuru 0 ml6, ş? ~~.agır b~ur~ e yar~ - sir nlmmı tır. Vilna, Baronoviç, Mo -

113 S. Gamet 
103 Esnaf ban. 
loı D. Klark 

7 13 25 geldiğine dair olan beyanatı tekzip e- fına sürüklenmenin önüne geçmek Lon«lra, 21 (Radyo) - İstihbarat 1~
1~ış .~c t nş.\~· ı 1 ~ Jr urşun 1 e- loçeno ve Sarnynin işgali esnasın -

G 6 25 divor ve 13 Vautersin buna benzer hiç istemektedir ve bütün ga\Tetlerini nezareti, Alman denizaltı gemilerin- kı ·k eşı ke m1ış ırk. k ra a1n ·d geçen er da topcu teçhizatı ve mühimmat sağ-
lı 14 ·· · ç· · ·· · h 11' ü · d t. k" d · d' k d · h d'l 1 · oı uyn apı ara açmış nı ır. Jnm bı'r !::ekı'lde ele geçmı'şt'r Çok hır beyanatta bulunmadığını bildiri- ııı ışının a ı zer n e emer uz en şım ıye a ar ım a e ı en erm p l' 1 • t' t·-. k't k h 1 ° " ı · 
7 75 11 yor . ettirmiştir. Muhasematın tatil' ne 7 veya 8 olarak bildiı'miştir. . 0 ıs erse ış .ıgı va 1 Y~ ~ ma a - milhim olan mühimmat mevanında 
7 50 9 müteallik olan itilaf ile Mongolistan L d - M 1 d lınde y~lmz katıllerden bırını yaka - 280 top ve 120 tayyare Yardır. 
ıı 2s 14 25 Varşova' dan Mançuri arasındaki hududı t h- on ra ata arasın a JamışJaıdır. 
7 75 7 75 didine aid müzakereler gad=~~n bun e- Londra, 21 (A.A.) - Londra ile Diğerleri otomobillerle radyo is - A N A D Q L LJ 

12 12 50 - Baıtarafı ı inci ıahif,,.df! _ saslı sivasetten mülhem olmuştur Bu Malta arasında haftada ki defa bava tasyonuna gelerek kapıcıyı yarnlamış-

76 Albayrak 
52 jiro ve şil. 
46 O. Tarım 
34 F. Solari 
21 A. R. t.1 . 
27 K. AkyiJi'it .............__ ____ _ 9 2~ 9 Almanlar, insanca zayiata uğra - 'tilada· daha derin bir mana izaf~ et- yol~ il.e po.sta servisi ihdasına karar in; ve stüdyoya çıkarak ba~vekil!n de- GÜNLÜK SİYASI GAZETE 

5 " 8 75 mış ve b:rçok malzeme kaybetmiş. mek onu fena tefsir etmek olur. Bu verılmıştır. mırmuhaf!zl~ra. ~.~~up bır g~p. fa- ~-------------~ 
!erdir. Polonyalı kadınlar bUyUk bir itilafı Sovyet Rusya ile edebilecek bir / Jkoku//ard :ı ders rafı!1dan ?ldurüldugunü radyo ıle ılan Sahip ve Başmuharriri 

ısss 
66383 .............__ ____ _ 
66948 

No. 
7 
8 
9 

10 
11 

Fiyaı 
6 
6 75 

. 7 7ö 
10 25 
14 

cesaret göstererek ilk hatlara kadar ademi tecavüz misakına mukaddeme ctmışlerdır. HAYDAR RÜŞTÜ OKTEM 
askerlere yiyecek taşımaktadırlar. addetmek ve yahud Sovyet Rusya ile . At;ka~a'. 21 (Hususi) - Maarif Bu çılgınları yakalamak için on Um umi neıriyat ve yazı itleri 

Radyonun spikeri Alman hücum. bir mukarenet tesisine matuf bir ted- ~ekaletı, ılk mekteblerde bu yıl ted- dakika uğraşılmıştır. müdürü 
ları ne kadar şiddetli olursa olsun bir telfikki eylemek için hiçbir sebeb wıata sabahları saat 8•30 da başla- Bundan sonra radvonun sözcüsü HAMDİ N'ÜZHET ÇANÇAR 
Varşovanın mukavemet edeceğini yoktur. nacağını alakadarlara bildirmiştir. progrı1ma devam edi1cooğini bildirmiş- iDAREHANESİ 
bildirmektedir. japonya ile Rusya arasında akde - Prenses N imetin Kı· tir. İzmir !kinci Beyler Sokak 

Miralay Lipsinski , radyoda beya- ~il?Jiş olan itilafın ~lman hükO.me. - Gerek hOkllmet merkezinde, gerek 
nattn bulunarak veziyette b'r deği- t nın_tavassu~u say_esınd.e akdedılmış zıfaya teberrüü memleketin her tarafında derhal terti- C. Halk Partisi binası içinde 
şiklik olmadığını ve bütün Alman ta. oldugu suretındekı şayıanm asıl ve İstanbul, 21 (Hususi) - Hidh bat alınmıştır. Biıkreş telefonları yir- Telgraf: İzmir - ANADOLU 
nrruzlarının geri pfü:kürtüldüğünti es;~ı )~ktur. .. . . . İsmail paşa kerimesi ve Mısır kralı mi dakika kesilmiştir. Hariçle de mu- Telefon: 2776. P. kutusu 405 

incir 
~uva1 
1229 Tilt.sillü T. t. $. 

578 B. S. Alaz. 
5 50 11 
6 50 13 

söylemiş ve demiştir ki: at uat .mume. $ıllermı kabul e - birinci Fuadm halası prenses .ı. Timet haberat inkıtaa uğramıştır. ABONE ŞERAİTİ 
- ~ıanevi kuvvet ve azim, tank- ~.~n e~~~1~.rı~ouchı, şu noktaları tas- Muhtar İstanbul halke\•ine ve kızı - Romanya emniyet .teşkiHl.~ı ile ge- Yıllığı 1400. Altı ylığı 800 1 

!ardan ve alevlerden daha kuvvetli- 1 

1 
1ı1 r · k d k . !ay kurumuna biner lira teberrü et- nel kurmayı memleket~n asayışini mu- kuruştur. 

dir. - ançu o a f Japon kltaatı 'şt' hafnza etmek ve demırmuhafız ocak-
Cernauti, 21 (A.A) _ Polonya Mongolistan hudud;ı~dan. çek'le:ek, mı ır. • • • larmı ve en ziyade patırclıcı ekalliyet- Yabancı memleketler için sene-. 

'l'orba 
315 Ş. Riza ha. 
210 Pol Mikalof 
140 lıL H. Nazlı 
110 Esnaf bank. 
64 M. j. Taranto 
4!> S. Ergin 
41 A. Muhtar 

kaynakıarınaan uıınan malumata rnkat .Mançuko aahıııncte ıbkn eaııe - Ekmekcılıh mekteb' ıeri hareketsiz bırakmak ıcin icabeaen lik abone acreu 21 liradır. 
6 50 11 50 gdre, Lvvovv mukavemete devam et- cek yalnız Çin muharebatına iştirak 1 t b 1 21 (H A) M 'f tedbirleri almışlardır Günü geçmiı nü•halar 25 
7 11 50 mektedir etm ~ ecektir. V sA an· u i b 1dısu~~ k kı~r_ı N'azırlnr derhal .kralın riyasetin- kuruıtur. 
6 50 9 .10 Sovyet' kıtalannın Polonyaya gir - 2 - Müttefikler kıtaatının Sang- ekale~ı, stan u n r e me çılık de toplanmıŞlradır. 
6 8 50 diği gün cenup cephesindeki Leh h

1
ny?an geri alınması için japo~.Y~ - ~~~~=b~e n~~~~~~~tı:-iektebe, kadın . Suiknsd eı:nasında civarda muhtelif 

8 50 8 50 kıtalan Almanları ma~lOp etmekte ngıltere ve Fransa arasında goruş- ikı noktada bombalar atılmıştır. Hal-
8 9 25 \'e Alman kıtaatını nehre kadar püS- meler y~pılmnk .. adır. . . Polonyalılar kı korkutmağı ve şehirde hevecan u-
8 75 8 75 kürtmekte idi. 3 - Japon hukOmet, , Tchıang - yandırmayı istihdaf eden bu bomba-

ANADOLU MATBAASINDA 
Basılmıştır. 

Z ayi 

• 

2736 Yek1ln 
49525 Dünkü yekOn 

52261 U. yekfuı 
ZAH i RE 

Bundan başka ayni gün yapılan Kai ~ C?ek ile müza~ereye giri.şmek- Z h • b f lnr gnvelerine muvnffak olamamıştır. 
bir bombardıman netice;)inde iki Al- ten ımtına etmektedır. Fakat Japon- a ıre am ar arıat Bükreşte tam bir sükOnet hfikilm 
man generali ölmüştür. Bunlardan !ar, birçok Çinli ticaret liderlerinin /; f r sürmektedir. 
biri general Prittvvizdir. Çin - japon ~htiliifının muslihane bir ya uyor a Bükreş, 21 (Radyo) _ Yeni Ro-

Zaleszcyki, pazartesi günü Sov _ surette hail ne taraftar olduklarını Londra, 21 (Radyo) - Polonya men başvekili eski l\liron Kristea ka-
yetler tarafından işgal edilmiştir.Fn nazarı dikkatte bulundurm.aktadır. ordusu, bir taraftan harp ederken binesinde harbiye nazırı olan genernl 

Kırtıehir askerlik şübesine kayt 
l'ttirdiğim İsliihiye 16 ncı hudud ta
burunun 3 ncU bölüğünün verdiği ter
his teskeremi kaybett'm. Yeni ini a
lacağımdan eskisinin hükmü olmadı-

863 Ç. Buğday 4. 75 
90 Ton P . çekirde~ 

~ 75 
2 50 

40 

kat pazartesi gecesi sokak muhare _ Tokyo, 21 (A.A) - Vazıyet hak- diğer taraftan zahire ambarlarını a- Argetanodur. Kabine arkadaşlarını 
heleri bili devam etmekte idi. kında miltalealar .'erdeden Ochi ga- teşc vermektedir. Bu suretle Polonya derhal seçecektir. 

ğını ilan ederim. 3506 
Ali oğlu Mehmed 

Londra, 2l (A.A) _ Londradaki zetesi japonyaya Rusya ile japonya c.la açlık tcvlid igayesini istihdaf et- Bükreş, 21 (Radyo) - Başvekil 
Polonya sefiri dün Varşova belediye arn:sındaki . ~ünase_?etleri yeni~en mektedlr. Bu haber, Berlinden alın- Arll!_an ~alineskoyu öldilrenler, tıp Zayi 25 B.Pamuk 

PARA BORSASI r eisine bir mesaj göndermiş ve ce _ tesıs etmesını ve Çın meselelerıne mıştır. fakultesı talebesindendir Bunlar 
ANKARA vabınl almıştır. Belediye reisi ceva _ b'r .nihayet •ermesini tavsiye etmek- D e ''alera A nerı·ka• Başvekili sadece intikam için öldür~ 

325-326 yılında İzmir nihari ida • 
disinden aldığım tasdiknamemi kay
bettim. Yenisini alacağımdan e kisi 
nin hükmü olmadığını ilfm ederim. 

A:nkanı borsasının f0/9/989 kapanış hında şöyle demektedir: tedır • Y j müşlerdir. Cinayeti irtikap eden ı::e-
firtJtlan Teşvik ve teşci yolundaki sözleri. i·İ I İ } • • t • bekenin reisi, bir kaç gjin evvel Süt 

S tedin 5.24 nizden dolayı size bütün kalbimle l a yan gaze e eri y a gı mıyor karpattan gelen Dimitresko adında 
Dolar 130.3475 tefekkür ederim. Hatta harpten ev- LJ b • / " r Dublin, 21 (A.A.) - De Valeranın bir avukattır. Rahmı Kaptan 

Aydın hattında makinist 

F. Frangı 2.9776 vel mücadelenin bizim için miltlıit O· n ar ın uzumsu.z uğu- Amerikayı· ziyaretten vaz geçtiii res- --:=---~-----~-----------.;.,. __ _ 
İsviçre F. 29.81S7ö lacağını ve Almanyanın bütün ku'w·- r U ileri SÜrÜ"Or/a r men bildirilmektedir. lzmir çocuk esirgeme kuru• 
Florin 68.7760 vetiyle bizim üzerimize yüklenece - J Kahram lık 
Belaa Roma, 21 (Radyo) - Bugünkfi ga- an d 
1sv;ç kr. 28.49 iini biliyord uk. Fakat ayni zamanda zeteler, baş makalelerinde Almanya, JlT mUD an,• 

it zBdir. yatbvelolazb zb zb zbaa Fransa ve Jngiltere arasındaki harbin ı~Ümunesi 
Di~rleri tescil edilmemiştir. d dü b' · · d d İ · me eni nyanın ızım ım a ımızn lüzumsuzluğunda -Alman gazeteleri iki Polonya generali ö!dü zmır çocuk esirgeme kurumu merkez heyetinin 20/ 9/939 tarihll 

koşacağını ve onunla birlikte nihai gibi- ısrar ederek Hitlerin nutkunda toplantısında umumi kongr-enin toplanmasına karar ,·erilmiı:; olduğundan 

L•t zafer için mücadele edeceğimizi de a bu mana bulunduğunu vazıyor ve Bükreş, 21 (A.A.) - Polonya kay- 27 9 939 tarihine mügadif çarşamba günü saat on vedide Verem müca-
1 vanya biliyorduk. Biz B. Çemberlaynin nut- B. Çemberlaynın boş yere kan dökül- nağından alınan haberlere göre, son dele cemiyeti ı::alonunda yapılacak umumi kongre toİ>lantısına sayın üve-

~,., • • kunu takip ettik .. Başvekil bu nut- mesine sebebiyet vermemesini temen- günlerde iki Polonya generali harp terimizin iştirakleri rica olunur. 3505 • 
r t nayı ıatıyor kunda 1ngilterenin Polonyaya karşı ni ediyorlar. saha:;ıncia kıtalarının başında ölmüş- h 

Kovno, 21 (Radyo) - Litvanya girişmiş ol~uğu ~.aahh~tl.eri asla u: B •t f i tür. Bunlar general Skotnicki ve ge- in isarlar umum müdürlüg"' ün-
reiıieumhuru, bugün Rus sefirini ka- nutm1yacagını soylemıştır. Kuvvetı- l ara arın zararı neral Monddur. . 

bul Mit" mun mtlddet konutmuş- mize güvenerek ve müttefiklerimizin İcabında tazammun Yıınan K r a/f1 
tur. Litvanyamn .Moskova aeffrl de b'zi terketmiyeceklerini .bilerek m~- & 

Rus hariciye komiseri Molotofu ziya- ca.dele~e devam edeceiız. Ve galıp edilecek Atinıı, 21 (Radyo) - Kral ikinci 
ret etmiş ve Vilnanın Litvanyaya ve- gelecegiz. Londra. 21 (A.A.) - Avam Kama- jorj, yakında Selaniğe gidecek ve fu-
rilmesi için teşabbilıatta bulunmuı - Londra, 21 (Radyo) - Varşova - rnsında MisraUıbone h r psebebiyle arın açılma töreninde bulunacaktır. 
tur. dan gelen bir telgrafa göre Alman bitaraflık icabatına kasdi olmn·arak H f S / 

aaaoa tayyarelerinin bombardımanından vuku bulacak muhalif hareketler se- ırva ve ırp ar 

H• ] J bilhassa kadın ve çocuklar arasında bebiyle bitaraf memleketlerin uğrıya-
1 İ er apon gene- ölen ve yaralananla.r pe~ çoktur. cakları zarardan dolayı bu memleket- memnun 

' Muharebe, bütün şıddetıyle devam lere tazminat verilip verilmiyeceğini Belgrnd, 21 (A.A.) - Naibi hükü-

aı • n· kabul ett• et~ekted ir Süngü muharebelerinde sormuştur. met prensi, diln Hırvatistan valisi B. r l 1 1 Alman kun:etlerine mühim zayiat Butler şu cevabı vermiştir: Choubachittchi kabul etmiştir. 
Berlin, 21 (A.A.) - B. Hitler umu- verdirilmiştir. Polonya kadınları. bu - Evet. İngiliz hükümeti, ingiliz Bu mülakattan sonra B. Chouba-

mi karargihta, halen B. Fon Riöben- muharebelerde büyük ce~aretle ön mesuliyetini i~b:ıta kafi delil mevcud chitch gazetecilere beyanatta buluna
tropun daveti üzerine Almanyayı zi- hatlardaki erkeklere y'yerek, ice - olduğu takdirde yaralama ve hasar rak milli itilafın bütiln Hırvatistanda 
yaret etmekte ola~ j~pon generali Te- cek ve harp malzemesi taşımaktadır- vakaları fc;in tazminat vermeğe amadeı fe'\o·k~ade ~emn~n.iyetle karşılanmış 
reuşiyi kabul etrnışt:r. lar. bulunmaktadır. olduiunu soylemıştır. 

den: 
1 - Keşifname, şartname ve planı rnucibinr.e 7 9 939 tarihinde ka

palı zarfla yapılan münakasada talip zuhur etmediğinden Di
yarbakır baş müdürlük binası inşaatı işi yeniden pazarlıkla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 34285.79 lira muvakkat teminatı 2567.63 li
radır. 

3 - Pazarlık 27/ 9/ 989 çarşamba günil saat on altıda Kabataşta le
vazım ve mübayeat şubesindeki alım komissyonunda yapıln
caktır. 

4 - Şartnameler her gün levnzım şubesi veznesinden ve İzmir An
knr-.. Diyarbakır baş mUdClrlilklerinden 171 kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

5 - Münakasaya girecekler pazarlık için tayin olunan giln ve .:-aattn 
yüzde yedi buçuk güvenme paralariyle birlikte mezkOr k mis-
yona ielmeleri.. 22 28 24 25 3492 74ü8 
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~lzmır Levazım Amirliği Satın Alma ~=·--
s Komi•yonu Hanları VAPUR ACENT ASI 

Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

I.ondra Ye Lh crpol hatları için 
piyasanın ih i:Y acına göre yapurları
mız sefer J < ı acaklardır. 

--------------. .--. 
Spetcn V':lpur ce &tesi 

ADRIATICA S A. N. 
Calden motoı ti 22- lfıl-!J39 tari-

hindl.' 11 olup Napoli ve 
ı · c :n ~ilk alarak ha-

İT LİA S. A. N. 
c:Prineip 

28 e) ~ 1 93< 
cenubi .. n 
edecektir. 

tıancl k 
Junlardak· 

:naria~ motörü 
·h "ndP Cenovadan 
lim n!arına .hareket 

ket tarihleri ile nav. 

miz me:su iy t kabul etmez. Daha 

:fazla iafsilat için !kinci kordonda 

FRA TELLi SPERCO vapur acente
sine mlirncaat edilmesj rica olunur. 

TELEFON - 2004 - 2005 

Eksir Şahap 
Bas.ur memelerini gi· 
clerir. Kuvveti, erkek· 
liğ;, iştihayı arttırır 

<ıtEksaminen vapuru 19 cylllle 
doğru bekleniyor. 

c:Eksmouth> Ynpuru 19 eyliile 
doğru bekleniyor. 

c:Ek"cello> vapuru 25 eyh1le doğ
ru bekleniyor. 

c:Ek:-ermonb vapuru 3 ilkteşrine 
doğı u beklenivor. 

F k:;moor> - vaptını 6 ilkteşrine 
doğru Lekleniyor. 

cEksecutive> vapuru 10 ilkteşri
ne doı!,nı bekleniyor. 

De·ı Norıke Middelhavalinje: 
Norveç limanları için: 
c:Bayard> motörü 20 eylfile doğru 

beklen'.yor. 
D. T. R. T. Kumpa::ıyası - Budı> 

peat: 
Tuna limanları için: 
cBudnpest» motörü 22 eyltile 

doğru bekleniyor. 
Tisza> motöı'ü 25 eylUle doğru 

bekleniyor 
cDuna'> ·motörü ilkteşrin bidayeti

ne doiru bekleniyor. 
Service Maritime Roumain: 
Köstence Glas ve Tuna limanları 

ıçın: 

c:Durosıor> vapuru 30 ey!Ule doğ
ru bekleniyor. 

Societe Commerciale Bulgare de 
Navigationa vapeur: 

Rados İskenderiye ve Port Sait 
için: 

cChipku vapuru 22 eyhlle doğru 
bekleniyor. 

İsken deriye ve Port Sait için: 
c:Tzar Ferdinand> vapuru ilkteş

rin bidayetine doğru bP.kleniyor. 
Vapurların isim ve tarihleri hak

kında hiç bir taahhüd alınamaz. 

r cı a ınacaktır. 
Askeri fabrikalar umum mü

dür[ ·iğünden: 
Fabriknlnrımıza tornacı alınacaktır. İsteklilerden İstanbulda bulunan

ların Zeytinburnu fabrikasına lzmirde bulunanların Halkapınar fabri
kasına ve Ankaradakilerin umum müdürlüğe müracaatları. 

20 22 21 26 28 3427 

i hisar ar Umum Müdürlü-
ğünden: 

İşin nevi muhammen B. 

Lira Kr. 

~ 7,5 muvakkat 
teminatı 

Lira Kr. 

eksiltme 
şekli saati 

lzmir levazim amirliği ıahn alına komisyonundan: • 
1 - Çanakkale müstahkem mevki bölgesinde inşa ettirilecek "Deş 

adet pavyon kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 29-9-939 cuma günü saat 11 de Çanakkalede Mst. Mv. 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Her pavyonun keşif ve muvakkat iemiırntları aşağıda yazılıdır. 

Her pavyona ayrı ayrı teklif yapılabilir. 
4 - İsteklilerin muayyen tarihte 2490 sayılı kanunun iki ve üçünca 

maddelerinde yazılı vesaikle 939 ticaret odası vesikaları ile bir
likte ihale saatından bir saat evvel kapalı zarfları makbuz mu
kabilinde komisyona vermeleri. 

5 - Pavyonlara aid keşif plan hususi ve fenni şartnameleri İstanbul 
Ankara Lv. amirliği satın almaları ile Çanakkale müstahkem 
m~vki satınalma komisyonunda görülür. 

Cinsi Miktarı keşif bedeli Teminatı muvakkate 
akçesi 

Lira kuruş Lira Kururş 

Pavyon bir 23999 45 17' J 

Bu bir pavy?na ait tutar ve teminat olup diğer dördününkü de aynidir. 
14 19 22 27 (3360) 

lznıfr le'l_Jazıı~~ amfrli[ii ,<ıafın. ah!ıa. ko~i~yonundan: i; 
1 - İzmıı· mustahkem mevkı bırlıkJerının kapalı zarf usulü ile ek-....._ 

siltmede bulunan 151500 kilo kuru fasulye ihtiyacına verilen ._ 
fiyat pahalı görüldüğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 26/ey!UJ/939 salı günü saat on beşte kışlada İzmir Ie-
vazını amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 18937 lira 50 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 1420 lira 32 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisronda görülebilir. 
6 - İsteklile~· Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburi) etiııcledirler. 
7 - Pazarlıia iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakk:ıtaları :ıe birlikte ihale saatından evvel komisyona. 
müracaatları. 3514 

/::mi,. leı·azım uınfrliJi .<:f1fuı alma komfsyonımdan: 
1 - Bir aded hangar ile su, elektirik tesisatı. 

Bedeli keşfi Mu\'akkat teminat 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

76627 88 5031 39 
2 - Afyon demiryolu tamirat deposu için yukarıda keşif ve muvak

kat teminatı ynzıh bir hangar ile buana ait su, elektirik, tesisa
tı kapalı zarfla ihaleleri 6/10/939 cu ma günü saat onda yapı
lacaktır. 

3 - Yapılacak hangar ve tesisatın proje ve keşfini görmek istiyen
ler her gün ve talip olanların ihaleden bir saat evvel teminatlı 
mektuplarını 2490 sayılı kanunun 32, 33 üncü maddesinin ta
rifatı dahilinde Afyon Kor satın alma komisyonuna verme -

" lert. 22 26 30 4 3513 _ _,,__ 

izmi,. ll razuıı amfrlif/i .•·atın alma komisyonundan: 
1 - İzmir tayyare alayı birliklerinin 198000 kilo ekmek ihtiyacı 18 

eylül 9!~9 salı günü saat on beşte kışlada İzmir levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapılcaaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 20790 liradır. 
3 - Teminatımuvakk~te [:kçası 1559 lira 25 kuruştur. 

Düzce Bakımevi 4 - Şartnıımesi hf'r gün komisyonda görülebilir. 
inşaatı 258.147.58 14157.37 Pazarlık 14 5 - 1stc1diler ticaret odasnüia kayıtlı olduklarına dair vesika gös-
Kabataş Başmüdürlük termek mecbuıiyetindedirler. v 
binası tamiratı 20.027.15 1502.02 Pazarlık 15 8 - Pazarlığ2. '.ştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üc;ilncQ 

I - Kesif, şartname ve planları mucibince 5, 11/IX/939 tarihlerin- mııddelerinde ve şartnameı:ıinde yazılı vesikaları ve teminatı 
ele ihale olunamıyan yukarıda yazılı her iki inşaatı yeniden muval-.kataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü-
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. __ racaatları. 3515 

U - Keşif bedelleri. muvakkat teminatları, eksiltme saatları hiza- Bornoı·u as.':eı"i satın alma komisyonundan : 
larında yazılıdır. Bir adetl hangar ile elektirik tesisatı 

IJl - 27 ıX 93!:> çarşamba günü Kabata<;ta levazım mübayeat şube Bedel ke<;fi Muvakkat T. 
sindeki ahın komi,yonun<.la yapılacaktır. Lil'a I<.tiruş Lira Kuruş 

IV - Düzce bakım v· Rat tnamC' i l 291 ve Jnı<; müdürlüğü binası ta- 76627 88 5031 39 
mira tına ait • ı tname 100 kul'UŞ mukabilinde her gün levazım Afyon dem:ryol tamirat deposu için yukarıda keşif ve muvakkat 

22 Eylül 1939 CUMA: 

İmıir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
J. - Ord u ihtiyacı için pazarlıkla ( 1 75000) litre benzin sabn alı

nacaktır. 

~ - İhale.si 25 eylül 939 pazartesi günü saat 15-30 da lzaıircle 
kıtlada İzmir levazım amirliği satın alma. komıiyonuad• 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 27002 lira 50 kuruştur. 
4 - Teminatı katiye akçesi (4050) lira (38) kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - Pazarlığa İ§tİrak edecekler 2490 ıayılı kanunun iki ve üçüncU 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
katiyeleri ile birlikte ihale saatinden evvel komisyona ıol • 
racaatları. 

I, 
Bonıoı·a askeri satın alma komisyomwdan: .. 

Kı. Fi. Muvakkat T. 
Cinsi: Kilo Kr. S. Lira Kr. İhalesi Saat Eksiltme ,ed-
Yulaf 125000 5 75 539 6 4/10/939 10 Kapalı zarf. 
K. Fasulye 18000 10 / 135 / 4/ 10/939 14 Açık eksiltme 
Bulgur 22000 10 / 165 / 4/10/939 15 Açık eksiltme 
Patates 22000 5 / 82 50 4/10/939 16 Açık eksiltme 

Kor merkez birlikleri ihtiacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı 09 
kalem erzak açık ve bir kalem yulafın kapalı zarfla eksiltme giln ve saat· 
lan .nıkarlda yazılmıştır. 

Yultıf.! talip olanlar ihaleden bir saat evvel teklif mektuplarını ve 
diğer ilç kalem erzaka talip olanlar da yukarıda yazılı saatta teminatları 
ile birlikte Afyon kor satın alma komisyonuna müracaatları ilan olu < 
nur. 22 26 30 4 3511 

lzmir levazım arnirliği satm alma komisyonıından: 
Miktarı Cinsi 

Kilo 
6000 

20000 
20000 
20000 
31000 

ihale tarihi 
Sadeyağı 23 Eylül 939 
Kuru fasulye > 
Nohut > 
Bulgur > 
Paket mercimek > 

Günü 
Cumartesi 

~ , 
Saati 

9 da tahlile tabi 
9/30 

10 
10/30 

çorbalık konserva > > ı ı tahlile tabi 
40000 Yulaf ı. 11 /30 
20000 Bulgur > , J 4 
15000 Nohut > - 1_. /30 
25000 Kuru fasulye > • J 5 
80000 Yulaf » 1 fi/30 
10000 Pirinç > .. ı ı; 

5000 Kırmızı mercimek > .. 16/30 
7000 Zeytinyağı > , > 17 tahlile tabi 

20000 Kuru ot > > 17 /30 
l - İzmir müstahkem mevki birlikleri için yukarıda cins ve mik

tarları yazılı on dört kalem erzak ayrı ayrı şartnamelerle ve 
pazarlık suretiyle satın alınacaktır. · 

2 - İhaleleri ~izalarında yazılı tarih, gün ve ~aatlarda lzmirde kı' 
lada İzmır levazım amirliği satın alma komisvonunda vapıla 
caktır. · • 

S - Tahlile tabi olan üç kalem yağ ve konserveden maadası için ta 
!ipler numuneleri ile birlikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları. 3512 

T. C. Ziraat bankası Kemal 
paşa ajansından: 

Kazamıza bağlı Ulucak köyünde iken elyevm ikametgahı meçhul bu· 
l~nan İzmirli Mahmud Celaleddinin bir parça bağını ipotek etmek sure
tıyle bankamızdan istikraz eylemiş olduğu borcunu muayyen miadında 
vermediğinden dolayı ipotek bulunan Ulucak köyündeki bağı evvelce bir 
buçuk ay müddetle açık artırma suretiyle satışa çıkarılmış ise de hariçten 
alıcı zuhur etmediğinden yüz elli lira bedel mukabilinde bankamız namı· 
na muvakkat ihalesi yapılmıştır. 3202 sayılı kanunun kırkıncı maddesi 
mucibince borçluya tebliği icabe<len son on beş günlük ihbarnamenin jka
m~~ahı meçhul p)llupmasır;dan !e}>liği mü~~ün oJ;mıachğı cihetle olbap
tak) kanun ahkamına tevfıkan ılanen teblığıne karar verilmiş olmakla 
bu ilan tarihinden itibaren on beş gün zarfında borcunu faiz ve masrai
lP.riyle birlikte ödemediği takdirde ba~kacn tebligata lüzum kalmaksızın 
kat'i ihale kararı istihsal edilmek üzere dosyasının Kemalpaşa icra hA-
kimliğine tevdi kılınacağı ilan clunur. 3509 

Kiralık bağ ve t a r la 
Devlet Demiryollar ı 8 inci işlet
me komisyonundan: ı:ıubesi vezne inden \ c İzmir Ankara ba~ müdürlüklerinden ve teminatı yazılı bir hangar ile buna ait su, elektirik tesisatıkapah zarfla 

Düzce memurluğundan alınabilir. · ihaleleri 6/ 10/930 cuma günü saat onda yapılacaktır. Yapılacak hangar Torbalı istasyonu civarında idaremize ait 2 hektar bağ ve 4 hektar 
-.., - l\1ünakasaya iştirak edecekler ~arlnamenin F fıkrasındaki ve- ve tesisatın proje ve keşfini görmek istiyenler her gün ve talip olanla- tarla açık artırma usulü ile üç sene müddetle kiraya verilecektir. İhalesi 

saik ve yüzde 7,5 güvenme pnrası ile birlikte eksiltme için tayin rın ihaleden birsaat ev\'el teminatlı mektuplarını 2490 sayılı Kanunun 6/ 101939 tarihinde saat on beşte Alsancakta işletme binasında komisyo-
olunan gün \'e saatlanla mezkür komisyona gelmeleri ilan olu- 32 - 33 üncü maddesinin tarifatı dahilinde Afyon kor satın alma komis- numuzca yapılacaktır. · 
ırnr. 20 22 24 26 3452/7387 yonuna vermeleri ilanolunur. 22 27 3 6 3510 Üç senelik muhammen kirası 500 lira olup isteklilerin 37.50 liralık 

1 • L. o t k il t I k • b k I tJ d n muvakkat teminat makbuzları ile muayyen vakitte komisyona gelmeleri Zmlf JSe Ve r 80 U ar Sa )0 a ma OmJSYODU aş an JgJft 8 lazımdır. Şartnamesi işletmt> kaleminde ve Torbalı istasyon şefliğinde 
görülebilir. 19 22 26 30 3451 .• 

Cinsi Azı Çoiu Beher ~Josu ~uhammenbedel İlk teminat Att olduğu ~~~~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kilo Kilo Kuruş Lira Kr. Lira Kr. Okul, Izmır Veteriner müdürlüğün· 
----

Birinci nevi ekmek 17500 21000 10 2100 00 157 50 Kız öğretmen ok. 
Koyun ve kuzu eti 3000 3600 29 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 · 
Duna 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. 
Slit 6900 8000 13 1040 00 78 00 Kız, Erkek Liseleri, San'at ok. 
Süt 3481 4351 13 565 63 42 43 Buca orto, Kızılçullu öğ. 

Yukarıda cin:;, miktar ve muhnmınen fiatleri yazılı yiyecek ihtiyaçları açık eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri 26 Eylul/939 Salı günü saat 14 ten 
itibaren ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnameleri hergiin Kültür Direktörlüğünde görülebilir. İsteklilerin yukarıda yzıh gün ve saatte teminat makbuzla-
riyle birlikte hükumette Kültür Direktörliiğlinde toplanacak olan komisyonu muza mUracaatları ilan olunur. 6 10 15 22 ("' (3315) 

e G z ır se ve ortaok ullar satınalma komisyonu Başkan-
lığından: 

Cinsi Azı 

Kilo 
Çoğu 

Kilo 
Beher kilosu 

Kuruş 

Muhammen tutarı 
Lira Kr. 

İlk teminat 
Lira Kr. 

'.Ait olduğu okul 

Kuru fasulye (Horoz) 8415 11906 18 2143 08 160 74 Bütün yatılı okullar 
Beyaz teneke peyniri 5500 7100 35 2485 00 186 00 c c c 
Kaşar peyniri 1540 1950 60 1170 00 87 75 c: c c 
Domates salçası 2160 2610 25 652 50 48 94 « c c 
Çamaşır sabunu 7133 8680 29 2517 20 198 79 « c c 
lJn (Ayvan. aray) 5150 6700 16 1072 00 80 40 « c c 
Zeytinyağı (Ayvalık) 4230 5790 48 2779 20 208 44 c c c 
Pirinç (Tosya) (17400 22800] 28 [6384 00] 478 80 c c c] 
Toz şeker [17497 22521] 27 [6080 67] 456 05 c: « c] 
Zeytin tanesi (Tirilye) 3650 4580 26 1190 80 89 31 r c < 
• Iaknrna (İrmik) 3540 4520 25 1130 00 84 75 c c c 
Patate::ı .15450 20300 6 1218 00 91 35 < c < 
Kuru soğan 110600 13960 4 558 40 41 88 « « « 

Kapalı zarf 
c c 

Yukarıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı yiyecek ihtiyaçlarından Tosya pırınci ve toz şeker kapalı zarf ve diğerleri açık 

cıksiltmeye konulmuştur. İhaleleri 3 Teşrinievvel 1939 Salı günü saat 14.30 dan itibaren ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnameleri her gün Kültür Direk
törlüğünde gorülebilir. Pirinç ve toz şeker için kapalı zarf eksiltmesine i~tirak etmek istiyenler 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 32 inci maddeleri 
mucibince hazıl'lıyncakları teklif mektuplarını yukarıda yazılı günde ı::aat 13,30 a kadar Komisyonumuz Başkanlığına makbuz mukabili teslim 
tmeleri \ ın·er maddelerin ebiltmesine iştirak edeceklerin de teminat makbuzlariyle birlikte a~·ni günde saat lt1 te Kültür Direktörlüğünde topla-1 

nacak olan komi yonumuza müracaatleri ilan olunur. 10 16 22 26 9 (3342) 1 

den: 
Kızılçullu koşu alanında sonbahar ikinci hafta at koşuları 2'l er!Ul 

939 pazar günü saat on dörtte icra edilecektir. Seyirciler için Alsancaktan 
koşu mahalline kadar gidip dönme hususi trenler tahsis edilmiştir. Bu 
hafh, koşusuna gayet kıymetli hayvanlar i:ıtrak etmek üzere şimdiden 
veteriner müdürlüğüne kayıt için müracaat etmektedirler. Kayıt müddeti 
perşembe akşamı hitam bulacaktır. 22 23 3479 

Hali tasfiyede bulunan 69_2 .... 
sayılı y üksek çambel koope· 
ratifi tasfiye heyetinden: 

T. C. Kemalpaşa Ajansına bağlı 692 sayılı yüksek Çambel tarım kre. 
di kooperatifinin tasfiyesine karar ·verilmiş ve tasfiye muamelesine baş. 
lanmıştır. Alacaklıların alacaklarını ve başka suretle iddia edebile
cekleri haklarını gösterir evrakı müsbiteleri ile birlikte Kemalpaşa 'fQr
kiye Cumhuriyeti Ziraat hankasınd::ı bulunan tasfiye heyetimize en geç 
altı ay icinde müracaat eylemeleri lüznmu ilan olunur. 3508 

Türk Maarif Cemiyetinden: _ 
EGE L isesi, kayıtlarına devam etmek· 

tedi~. 

Türk Maarif cemiyeti kız ve .1 

erkek t a lebe yurtları 
1 - Türk maarif cemiyeti talebe yurtlarrna kayıt muamelesi devanı 

etmektedir. 
2 - Kız talebe yurdu. Kız lisesi ile kız enstitüsüne vakın ve merke-

t) ,, 
zi vaziyette olup İzmirin en havadar bir mevkii olan Köprü
dedir. 
grkek talebe yıırdn birinci ve ikinci lise!E>rle Tecim liı:ıesine ve 
Gazi orta okıılııı·a ~·akın bil'inci kordonda !120 No. lu binadadır. 

4 - Yurtlarda talebenin mi.italea terbive ve inzibat iı:ıleri lise mual-
limler:nin nezaret ve uhdelerine \:erilmiştir. Ka,:ıt olmak isti.
\'enler hemen müracaat ederek kayıtlanııı \'aptırmalıciıt'lar.. 

6 - Yurd ücreti 150 lira olup memur ve mlitekait ÇO<'uklardan yüz-
de on ve iki kardeşten yüzde 1G teıızilfıt yapılır. . .~ . _ 

22 23 21 23 21ı 3197 

.. - ---- ,._ . "-• 


