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90 Kr. ı aylıfı 350 Kr. 
Posta lttth•dına girmemiı mem· KURUŞ 
leketler için 26, 14, 7,5 ve 4 lira 

. ~· 

.Alm an Ordu larının .Biiyiik Zayiatı 
Bütün Berfin Ve ·Viyana Hastahaneleri Yaralı ile 
Dolu. Lehli/er Şimdiye Kadar 15000 Esir Almışlar 
·Almanya için 
Zor Günler 

. yazan : Rüseytn Cahid y ALÇIN 

Htlrı• başlıyab iki hafta oluyor. 

1 . Fakat Almanya için zor gün
~rın daha şimdiden başladığı hisse

d tlml'kt.ed · . ' tr. Almanvanın aarn cep-
hcsınd F • "" ·r 
· · 6 ransız ve İngilizlerle de mü-
Sa.dentelenn· ı 1 -· · >aş a.dıgmı halktan ve 
Ordudllı) g't··' -b 7..1emege ca.lı~ma_"ı bu lti-
Y:~a <:ok manalı göriilebilir. Alman
• a Yaşamış olanların k&ff~si, Al
rnau mm t' . .. e ııun harpten ne kadar 
~~~te.nip ve müteneffir olduklanruı. 
. a uttırler. l'mumi Hıfrhin 12tJraplar 
nnı çekmiş, mahrumiyetlerini tat
tnıs ve det t' . .. d' ' ışc nu gormüj ola.nla.r şiın-
k l daha tiİddetli bir mihnet ,.e fel&-

d
et_ hayatına atılmak için kendilerin-
e ıstek hul 1 anuyor ar. Alman propa-

gtlnd:lSl memlekette bir ('enga.verllk 
ruhu, bir istHa n fühıhat h~rsı '-·a-
ratmak . . ·' 
d" ıçm ıson derecede çalışmış \'e 

Uıı1nYlldıın habersiz bulunan yeni ne-
s eri kaza -d · nmaga muvaffak olmuşsa 

a .Yeni harbin Alnıan milletinin lıe
f~tı ?'eenıuası itibarile Alnıanyadn 
,~t bır nazarla görülnıcdirri mubak-
'lt.aktır. " 

Alman E rkimharbiye reisi general Keit.el mtıere Polonyayı istili 

ALMANLAR GDiNYAYI ALDILAR 
Fransız-Alman Cephesinde Karşı
lıklı Cehennemi Bir Ağır Topçu · 

Düellosu Yapılıyor 
İngiliz Başvekili, Eğer Almanlar · Açık Şehirleri Ve 
Sivil Halkı Bombardımana Devam Ederlerse ingil., 
terenin De Mukabele Edeceğini ~ 

Dün Kat'i Bir Şekilde Söyledi 

Varşova Yanıyor 

Almanların 
Pilsudski 

Bombaları Yangın 

Enstitüsünü Yaktı 
Varşova, 14: (A.A.) - Pat ajansı :arın 350 si sübaydır. Harp ~sirleri-

bildiriyor: 
12 Eylfil tarihine kadar tesbit edi

len rakamlara göre, yaralı olmıyarak 

on üç bin Alman esir edilmiştir. Bun 

nin ekserisi, ha \la kuvvetlerine ve 
zırhlı kıtaJara aittir. 48 top, 215 ma
kineli tüfek. 170 tank \•e 1000 den 

( Sonu 3 üncii sayfamızda ) 
\'arşo,·antn kahraman miidafU 

GeneraJ Zsuma 

ı . Nazi ~efleri yanlış biı· hesap Uze
~uı~ bu kanlı felaketi Avrupaya: mu
tialla.t ettikleri için işin içinden sıynı-1 
mak çarelerini bir taraftan aramak· 
la meşguldürler. 1htimal ki kendileri
ni İngiliz ve Fransızla:·la ciddi suret
t~. muharebeye tutuştuk 1 arını m üm- """"""'""' ,, ,... ,, ,... ,, ,... ,,,...,.,,... ,........,., ,...,..,~~~.AA.AA.AAAAAAAA.ıv'""' __ ,...,... __ ~V'<!VVY'tY"!!Y"!!Y't';{';(Yn:'. 
kun olduğu kadar gizlemeğe sevke
den dü~ünce bu sulh te~ebbüslerinde 
n~~vaffak olacaklarına dair besledik-

planını anlatırken 

1.:rı ümittir 

. .. Bukadar. şiddetle atıp tuttuktan 
dunyayı h" ' . . ıçc saydıktan sonra harbe 
gırışen biı· millet iah ·ık d 1 
d ı a ı a 1m arın -

a sulh · ·t"h • ıs 1 sal etmek it:in doğrudan 
dogruya ve b' l . 
b 1 • 1 vasıta teşebbüslerde 

~1 ~nmag;ı kalkarsa nekadar zor bir 
vazıvete dü~ .. 
bit ~lur. ·.muş olduğu bununla sa-

.Alman şeflerinin n;u;ıl olup ta Fran 
sa ve lıı ·ı . gı lerenin en son dakikada 
g<.'rı_ ı.,;ckılcccklcrine ve harbe iştirak 
e~ınıyoceklerin inandıklanna akıl er
dırmtk hakikaten zordur. Halbuki 
I•,l'ans 1n 

ız ve giliz devlet adamlarının 
i~_la~~arı gayet açık ve kat'i idi. Ü
Çuncu Rcich bu ihtarları ciddiye al
~anı_akla büyük bir hata işledi ve 
ş~ındı bu hatanın tevlit ett' •. 
zıyet · · d ıgı zor va-

ıçın e çırpınnıağa başladı. 
N asyonal s 1. di 1 . - osya ızm şeflerinin 
P om~ı sahasındaki tahminleri bo

şa çıktıgı ·b · 
ümitı . gt ı askerlik saha.5ındaki 
it • erı de tahakkuk etmemi"?tir. As-t:;:. _h

1 
ar_eketlere dair Alınan resınt 

ıg erı hak'k t· b 
altınd .. 1 a 1 aşka bir çehre 
b' h a gostermek için sarfedilmiş ,. 
~r okkabazltk marifetleri arzediyor 
ın:o~a dışında ele geçirilmiş bil~ ı 
V aç numaralı radyo merkezini J 

a~şoLvahn~ zaptı suretinde tebliğ et-
me ' e blerin munta . 
çekilişlerini bir he . zam ve ~bil 
göstermek belk' zunet suretınde 
t" . . 1 I>ek korku ve üzUn-
u ıçınde buluan Alman efk~ 
ıniy · · b' arıumu-

esını ır dereceye kadar te k' 
d b'li s ın e-

e 1 r. Fakat hariçte uyandır _ 
aksi tesir dahilde memul olan f ac~gı 
.:nndan çok daha zararlıdır. ay a-

Yıldırım harbi yapaca!hz diye d" 
Yo.yı ti o un-

• tretmek istiyen Almanlar ha 
ztrhkları f . . . . -
tnı . nı, se crberlıklerını ıtmam 
~ enuş, Lı>hlilcre karşı bütün hava 
~~VVellerilc insafsız ve mütemadi b. 

htıcuında . ır 
m n gerı kalmamalarına rağ

en kahraman L h 
hı.iller . • c ordusunun ve 
nı.ıelu.;~m ma~e~~- k~vvetini sarsama-

r. İşıttıgımız mağrurane ö-
Rüscyin Cahid y ALÇIN 

( Sonu 3 üncü sayfamızda ) 

ihtikarla Mücadele : 

iki Bariz İhtikar 
Hidisesi Daha 

Bir ecz•cı, Avrupa m•h bir mUat•hzarı mU,terlye 
vermedi, mUfl•rl hAlllaeyl Sıhhiye mUdUrlUğOn• 

f lklyet• mecbur kaldı 

-- - ---

Bir eczahane 

Mevcut mallarını saklamak ve bun-, la fiyatlarla satmak, ya da gizli 
ıarı talep vukuunda birkaç misli faz- ( Sonu S üncü sayfamızda ) 

Hükômetin ihtikira 
Mini Olacak Tedbiri 

1 ~::!re:a~~ü~!~~or r ·~ünkü Harbin Hül8sası ~ 
Satie binasının satışından doğ·an 

ŞARK C~PH~SI : yolsuzluk davasına dün saat on beş- WWWJ.A•,,,., AAAA. ..... """"""''"'"" . ~ 
ten saat 19,5 a kadar ağır ceza mah-
kemesinde devam edildi. Mahkeme 
koridorları saat on ikiden itibaren 
dinleyici kafilelerile dolduğu için po
lis tertibat almağa mecbur kalmış
tır. Salon istiap etmediği için bir kı
sım dinleyici reisin emrile dışarıya 

1 ( Sonu 2 nci saşfammla ) 

Divanı Muhasebat 

Bugün Şark cephesinde A lmnnlttr yeniden şiddotli hücuma 
geçmişler ve bazı muvaffakiyetler kaza11mı~lardır. Bunlar ez. 
cümle gilnlerdenberi büyük bir kalıramanlıkla kendisini müda
faa eden Gdiniadaki mahsur Leh kuvvetlerini teslim olmıya mec
bur etmişlerdir. Diğer cephelerde ise bii_qük bir harp neticesin
de 60,000 Leltliyi esir ettiklerini ve Varşovanın ana ordu ile 
irtibatını kestiklerini iddia efnıektedirlcr. Başka bir membadan 
bu haberleri teyit edecek malıimat alınamamıştır. 

GARP Ck::PHt::S i : 

İki fara/ arasında deuanı eden şiddetli topçu düellt1sundan 
Raporlarının başka mühim bir hareket kagdedilmenıişfir. Havaların mırha

le/efı' tayyare /aaliyetini işkal etmiştir. A iman askerleri Fran. 

~eriyet Ve Şü~Ulü ==s=n~h=il=~=m~fu=r=ın=a~b=ü=y=ü~kb=i=r=ş=U=d=e=t=h~m=u=k=a=v=e=m=e=t=e=t=m=e=k=k=d=:=rl=e=~~=i 
Ankara, 14 (Hususi) - Divanı ----------------------------1 

muhasebatın üç aylık raporları üze- RESMAI TEBLI• Jl4LEA 
rine iltihaz edilmekte olan kararla- '31 
rın meriyet ve şUmulünün tayinini L--------------------·-------......ı 
bir takrirle meclisten istiyen Trab- ------~ A ) B l' 14 (AA ) 

1 I 1 
Paris, 14 (A. . 1 BERL/N 1 er ın, . • 

zon mebusu Sırrı Day'ın bu takriri- PAR S _ 14 eylO.l sabah - Alman ordu 
ni tetkik ve müzakere eden teşkila- su başkumandanlıg" ının tebligı" · : tebliği: 
tı. esasiye encümeni şu kararı vermiş Sarrebruck'un cenubunclaki tepe- Cenubi Polonyada harckdtta bulu 
tir: Büyük Millet Meclisi namına mü lerde düşmanın şiddetli ağır topçu a- nan kıtaahmız, cüz'i bir mukaveme 
rakabe vazifesiyle mükellef bulunan te maruz kalmakta ve süratle şark 

teşi. 
'.!ivanı muhasebat kanunların ve tef- istikametinde ilerlemektedir. 

Paris, 14 (A.A.) -14 eylfıl akşam 
sirlerin tatbik şekillerinde takdir ve Kuvvetli Alman müfrezeleri Rawa tarihli Fransız harp tebliği: 
içtihadlarında serbesttir. Divanı mu Mahalli ilerlemeler kaydettik ve bu Ruska civarında ve Tomaszowda Lub 
ha.sebatın raporu üzerine işbu tetkik ld k lin - L. wow yoluna varmıstır. ilerlemeler esnasında esirler a ı . , 
şekilleri hakkında meclis umumi he-

88 00 00 
• Diğer taraftan kıtaatirnız Visttilü 

yetince verilmiş olan bir kararın -------v 14 (AA) Sandomierz'in şimalinde bir çok nok 
hükmü mevzuubahs meseleye mak- 1 j arşova, · · 

VAR.ŞOVA _ 12 numartl.- talardan geçmiştir. sur olmakla beraber, bu kararın ih-
tiva ettiği prensip divanı muhase- Iı Polonya tebliği: Muvakkat hesaplara göre, Radom 
batça benzer ahvalde nazarı dikkate Şiddetli muharebelerden sonra, Al imha harbinde elimize geçen gani 
alınır divan; ahval ve şartların de • man kıtaları Varşova yakmlarından metler arasında bir çok general de 
ğişmesi neticesi olarak tatbikatta bu geri çekilmeğe başlu.mıştır. dahil ol~ak üzere 60 bi,n esir 143 top 

Varşovanın şimali şarkisinde, Mor- ve 38 huc~ım arabası \ardır. . . 
• prensiplerde bir değişiklik yapılma- ti mıntakasında ve Varşova _ Wilno Kutna cıvarında muhasara edılnuş 
lthala"tcılar Muayyen Z am anlarda Slnt lüzumlu görür~e vaziy:ti il.k ~ç demiryolu boyunca şiddetli ve kanlı olan Polonya fırkala_rına karşı taar 

9 aylık rapora derç ıle meclıse bıldır- d t kt d 

El muharebeler vukua gelmektedir. ruz . e\·am e me .~ ır. . 
lerı"n Je Bulunan Stoku LJüku" me- mek şartile muameleyi yeni içti~l~ - Polonya süvari kuvvetleri, dü.'}ma- Dlin P.olouya hükiimet merkezı et aı.. I:Ji da göre yapabilir, ancak bu yenı ıç- f d ki b 

l nı takip edereJ.r l O tank ele geçirmiı?- ra ın a çem er, şark tara.fındaıı 
te Bildirmeye Mecbur Tutrılacak ar ~~~a~~y~~!~ik;a:~~~n~e~;~~t1:le~~:~ tir. ı da kapatılmıştır. 

• 1 • k · Dii§man hava kuvvetleri, Varşova· Modlin'in şarkından Marew nehrinl Ankara, 14 (Hususi) - thtikarlal lif edeceği kanun layihalarında mu- arzederek muameleyı almaca yenı 
mücadele için hUkfınıetin Meclise tek-l (Sonu 3 üncü saYfamızda). karara göre yapmak lazımdır, (Sonu S üncü uyfamızda) • . • (Sonu S linoü aayfamtula ) 



. SEHİR . HABERLERİ , , . 

tSBYLUL 1"9 

M8fhur Zeybek 

GAVUR iMAM 
-2•

YAZAN: 
ZEYNEL BESiM BUN 

Nihayet gemi sabahleyill 
lzmire vardı 

15 Eylül 193' CUMA 
Rumi: 2 EYLÜL 1355 
Hicri: 1 ŞABAN 1358 

Run hııır: 133 
Doğu aaati: 5,42 

Ôile : 12,09 - Urindi 15,41 
Akşam: 18,19- Yatlı 19,54 

lmaal.c: 4 00 



Almanya için ocalfale : SON HABERLER Sultan Aziz Nasıl 
PehUvan Oldu ? Zor Günler Alman Ordularının iki Barız lhtikAr 

( ........ 1 ..... ) 1 v .......... Olrılllf 1 
~11=-~-=e: Büyük Zayiatı Hidisesi Daha YAMlf••-.-:-ruru.rn 
lllek 1bımdı. BaDNJd Leı1l ordusunun Veliaht A. -• L-. eli 
kuvveı ldUliJell 1a1o armlmanua bir 1-UIZ en:n 
eelrilde -.. •lllafmma hazır bir ,.., tanlı ı ._. •Jfa-·tl) m B. Oumaber1am. Polonyada JMr ~...,. 1 ._. ~> mana yedlJia lmnll ftl'mek aaretDe bafırclı : << Bofma I » 
BUrette duru)oı, dllpanı yıprata fuJa otomobil zaptedilmiftir. 280 Al- Wrlil mukavemetin beyhude olduiu-~ uttumak ~~ ..ı--~ bir kilo kalay alaaia mecbur olmUt- llmtafamn ........ mAJ'Aen .a.aaı. 
~ uıl • .,,,,. mevderine maa. tayyaresi dilfürlllm~ au anlatmak için llTil halkuı da bom _, ve zarara 80-~ Yv- tur. . .ı-r~ ..,.. ~ 
killJor. Selaıen milyonluk Alman: Berin Ve vı,m Jh*he;derl bardıman edllecell hakkında bir. teh- darlık ve ihtikir icadm•. hDnp•n. Baklrk6yllnd9 ~ ıb- .:.::~&ören velialıd olduğu ,.-
mn bnk'ldar hazırlıklardan n.. lleerahla Dolda didi ihtiva eylemekte olan FUhrer ber kim oluna olRn, lliçbir t.ir al- maJa eokıktı ae aumaralı Jtanede o- • 
defa daha az bir ~ -v um! ı...-....a"'-·- teblix.; .. 1 ilahla tında kabmyarak, munlwaran yuni kuyueulanmızdan B. Necati Berik - Solma! .• 
hayet galip elm JDlllet berinde Dl- ~clra, 14 (Radyo) - Zftrihten um --tm-,.•~ d-'·tir•ki""· \'e vatandallarm menfaatleri namına mllptell olduğu bir hastalık dolayıai- K.Wa, efadfahtln llllllnl llitlr 1-

g em hiç hayret edile- verilen haberlere göre Almuıı,_.,. mevzuu e MI ve ~ • ._..... ........, ih.,. .... _-"'- d I--' le ..._.__ . litma boywıc:tunp lılnktL 
cek ve büyük görillecek bir '&.A.ı:-- Leh sel< • d erdikleri aralı mlk DijwJeri bu bahW-e ne kadar De- -.- ft aaa_,ueD .ww- .-..& ı ur --. Ianatldin kullamaaktıdır. ""'-MI 
tetki1 &UM&UIC erm e v 1 • . •--n al tı.hil edecetlmili JU11111. •rak, Geoealerde, bu illçtan almak isen, Y_"!I; sUrefia hf)wJliilıl dlılnı· 
Janan. etmez. Fakat mabetle gafil av- tan her tilrltl tahminlerin fevkinde- ri giderse gitsin, M&5"tere, sırf ted- bul IDlanl dlfünce ve tbnitlerle bu Cajaloflundaki bir ı _ dan doğruya veHalad )apJordı:. 
lllütkll coğraft vaziyet itibarile çok dir. Berlin ve Viyana hastahaneleri hif için kadınla,_ çocuklara ve ..,... teoebbUIDmihıO geri bıralma&yı da racaat edıyor. Aradı~ ca':ıe. Veliahdin lklnd bir wt daha orta. 
~ feaa bir ftdyette buJnnan mecrulılarla clolmqtar. ~ .kartı bile hUcumlara kati· muvafık bulmqtuk. kinde ve kutular ~nde bulunduğu bil llrleti: 
dar da an biri bmn kavtet ile buka- Polonya Ordusanan Mukavemeti :::çbir zaman müracaat et.naly& CUmlnırfJet hükbıetinaizin bunca balde, yok! •. cevabile Jrarplapaca, - BaD& baka! .. 
leri Y ma an ve eedit harbetme- Brüksel, 14 (A.A.) - lndepen- • . tebliğ ft tentıihlerine, eehrimis W. kutulan gösteriyor ve pek haklı ola- 1Jd :pehlivan g8reol bıraktı ve wıll
ağızda ~ bir kahramanbk diye her dance belge gazetesinin V~vadaki bi~=-berlain beyanatını f6yle diyeainhı ta'98iye n tedbirlerine rağ· rak, yok denilmesi sebebini nesaketle ahde karp durdu. Asis efeadi eunla-
~~Je dolqacaktır. muhabiri Polonya kıtaatınm beş gün 8ızu! · Fra zlanıı k d' im men, menfaat hhl ve hırelannı bir soruyor. Bu defa da, mal bizimdir ia- rı töylilyordu: 

llae1lnce, Alna~ çarçabuk bitire- dllr bir ~ toprak vermediğini ve vetlerlm.: W:eııerme ~o ı .. ": tUrlll y~ bul kimselerin bu tel'8ek Batu', istemeuek ... - Muatafa, 1ıuun paçanı bırak
daıı da _n)'IUUD ulrerl balmn- nihayet &ı •nın bllcumlanm kır - ka ti uh~~ menfur ile hlll ve ısrarla devam et- hıtap ve itabına marua kahyor. Bu tıktan eonra, boğmağa hakkın yolr.. 
la epe~ mkıntıya gireceği ko· dlğım bildirdiktm eonra, Pomeranya m~ ka yı ~ ~ . ilen meleri, hm bugünden itibaren bu şe- muameleden tabiatile müteeuir olan Veliabdln bu alSzlerl tllerlne Arm.
,: tahmın olunuyor. CUııkü her da Viatül yakioinde 4 1manlvla kar- ::'ılır. ~ittabl ~=.n --:U ka = kilde de neerlyat yapmap ve yeni bu okuyucumuz, derhal latanbul Sıh· vutojlu. Y~ temenna ederek IUD
Ye ıııJ:'1 kugarp ce~hesinde Fransız 11lqan Leh kıtaatı tararmdan Al.· riaJet etmeme, ın,tllz hllk6m~tl, ıtl- bir mücadele kapım daha açın.ağa biye mtıdUrttığilne liltlyete gidiyor. lan ll6yledi. 
artmuı ve mV:~en~ top~ası! man ordusuna wrdirlleo zayiatı bil- zumlu teli.ldd eWll her hareketi mecbur bırakmıştır. Bu nefriyatımıa- MlldUr muavini Bay Süreyya, eczacı- - Efendlmls; lftrakın IJolınm.-
arıetnıesı k thit bır iatill tehlik~ huaa kaydeylemektedlr. yapnakta kendisini serbelt görecek- aan acı '" utanç dUJae&klara w hele yı istenilen ilacı vermeğe mecbur e- - Olamu. .. 
lnektectir. eyflyetlni tahakkuk ettir- Muhabir, doğu Prusyaaından ge- Ur. köplrilp kııacaklara, bu teeebl>Usil- diyor. Fakat okuyw.-umuz ecuhane- - irade buyurunanız, gUretl Po-

DUeaıuneıi len Alman taamızwıun da muvaf-
1 

mhe kendi ,.m. inat ve ye avdetinde, camekanda bulunduğu- mak tarzında kıran kırana yapalmı 
bin ilk ~ ~ya daha har- fak olamıdığım bildiriyor ve diyor IUel ....,_ ille- NMll uygumm hareketlerinin eebebl- nu bim evvel gördüğü kutulardan - Sen buna ~ nmm ! 
Balaaı glbı)ermd~. Hariçle muva- ki: . Yapddıf yet ~ de 1UDlmfyetle biri milateana olmak bere diferleri- - . Evet, ~endimiz. •• 
Do henüz tamamıle kesilmemiftir. Almanlar hiç bir muvaffakiyet ~n~ra, 18 (Radyo) - Almanla· hatırlatmayı lilzumJu buluyor nin yerlerinde yeller estiğini hayretle ~ efendi, ArnavutotJunun btı 
buk~ depoların bukadar ça- elde edemedikleri halde reami teb • rm Kiel,, limanındaki harp gemileri- ve ihtiklr mBf:elebbislerini allka· görüyor ve seri halinde kullanılması talebı üzerine hayretlere dtlşmtllttL 
Fak ~·meaine de ilnkln yoktur. liilerinde hlll Polonyalılann elinde ni bombalıyan tayyarecilerden bir dar makamların dikkat ve halkın ib- icabeden aksi takdirde hiçbir fayda- GUreeia kıran kırana olmam kendi •· on.:. AlnıanJar her l8Q8ll dakikanın olan tehirleri sekiz gündilr zaptettik- Kanadah pilot raporunda akınını IÖY· ret gös1eri &dlne 8erlllete bqhyoruz: sı olmıyı:n bu ıll taıı kendisine ancak leyhlnde olurdu. Çllnldl; bumı km-
feltluıt nıuhı"ak bir yobusluğa ve lerini bildirmektedirler. le taavlr etmektedir: "~leden llOnra J1ı8ar eu'fl8I civannda Tahmis so- bir kutusu veriliyor, yaptığı ricalara diainden Yebnif okka ful& ldi. Veli-
ti1* ~ IÖUh'dliUnil peklll müdrik- Gt9aya Dlftil MiT saat dortte Uç tayyare birlikte hava- Jrılmh num&l'UI bDde mahfus dük- rağmen diğerleri verilmiyor. ahd, Arnavutofhmun ba talelDe 
l'ID ·Bu feci Akıbet mlDıarası onla- Berlin, lf (A.A.) - D. N. B. landık. Hava iyi değildi. lki eaa.t u- klnda mubtellf etJ& ticm'etile mee- Yazdıjımız şu iki bidiaeyi, bir g6- müabele etti: 
dainıt ~ ve tahteeluurlarmda Leh kumandanı f8hri tesljm etti- ÇUftuktan llODra (Wilbelm.shafen) e guJ bulunan Bay A. akladığı kalay- na mlltalea beyanına lUzum görmek- - Oilum; lnı'8ll kıl'ana IÜrete 11-
aat bir llUl'ette hAlrimtfir. Çok u- tinden Alman lntaab aaat 10.10 de vuıl olduk. Hava açıldı. Ben ilk tay- lann dtıkklnuıda bot Jra1an yerleri- sizin olduğu gıbi, sayın valimiz dok· zum yok ... 
kadar ı&r1lre:ı Gllm, 1* bulan içJn ne Gdnya'ya girmi9lerdir. Şehrin fima- yarede bulunuyordum. Yüa kadem lr- nl ııipdlrlarla doldurmut ve ;yokluk tor Lutfı Kırdarm ııazarı takdirine - Çok rica ederim w Jalvannn 
cea c1aı:""•klrak'" bt'l lee, her ge- llnde muharebeler devam etmekte- tifaa kadar bıdim. (m5 metre). Htı- icadile gi&li aJıe verite koyulmuetur. anedfyor ve bu arada, lhtiklrla mU- lise. •• İrade 'buyurumm lmu larua 
ı...t-~~ bu son dakikayı DUll yak- dir. cum edeceğim ~ gemlabıln bO- Sultanahmmette Akblyık mahaJJeahı- cadele içm ticaret odasında. biriz ge yapalım g(lreei ..... 
~~.••~an ll'fleriDba ve d~- • • • tün tefemıa~a go~rd~. Gemi- de kalaycılık yapan Hüseyin usta da, . cikmekle beraber, teoeJrkWtlntl mem- l{elvacuıın bu niyumı lllteD lfam. 
Aıaaaaıarmbiliyetini muhafaza etmif Alman - Fran•z Harbi ye okadar yak._şm.ttım ki mtlrette- tuylki altında kıvruıdlğı ihtiyaç ve \nunıyetle haber aldığunız komisyonun lacı Mustafa.pehlivan BeV'hııefnden ne 
b mhnillde, blbinde, na- batın halatlara kurumak üzere a111l- zaruretin sevkile bu mağazadan kilo- da faaliyetini dört gözle bekllyonıs yapacajuu bi1mlyordu. içinden. efen-
Qnda 4a bu aoıı daJrika mdlte8l 0 Garp Oefbetlllde llarellit mış çamaşırlanm görUJordum. An- ~ • diainin itirazm& *'liJardu. 
~hıkkaktır. Pariı, H (A.A.) - Fena havalar, cak bu mtlphede beni bombalanmı ~ ,..._. Am efendi: Arnavutofhmma rica-

ee'lı. ~ taratmda ihraz edilebile- Sarre eepbesi fberinde istikşaf uçuş- atmaktan menetmedi. Attılmı bom- ı R ~~ 1 ICi 1 sım istemiyerek kabul etti w KUllta· 
fel&laıtlabrl lllUafferlyetlerin bu nihai lan yapılm•mna mani olmakta ve a.alan:lan ikisi hedefe isabet etti. E..aM TEBL LER faya bitaben: 

8-blde hicblr tem- yapma- dilpnam pek ziyade onnanJık olan Bombalanmı aavurduktan aonra ha- - Mustafa, sen de gtlreşin kıran = :*'- J'Oktur. A.lmaa1aır Lehi&- arazade Framuzlann bahhuırda ne vatandım. Benden eonra, arkamdan kırana olmamın '8tfyur mwnm! 
....... illti1l ._.. de va. kadar ilerlemiş olduklarmı tayin bu- iki tayyare de bombaJannı attılar. V ARŞOV A Oksywska'da muharebeler devam et- - irade efendimizindir ••• :eue M dMifik11k olabilir? Böyle susunda mütereddit bırakmaktadır. Ancak hedefe isabet temin edemedi· mektedır. Aziz efendi, biliyordu iri. Mustafa. 

....,...-:~ t.tlia umini Yan resmi bir tebliğ, mütemmim ma ler. Vçllncil tayyaremiz de bombala- <Bat taralı 1 lnel aayfam..Ja) • • • nın istediği bu idi. Çtbıktl; hummı l· 
• fJiıo "1879 lbıata gare Sarrbrtlcten'dekl hare- nm atıp :t1aVllllmdıktuı lıODl'adır a nuı Pma1 V&r01UDUD ._ h1k6met mer a il! R LJ N yideD f)'i)'e hoyunclunaklarile aecet· 

=.az. ~t edecek bir tngWs • klt, dlbı eberiyetle topçu dUellosuna dOtmanın seri ateşli hava dafH top- kezinhı ~uba prldslnde klln ~ ti ve bu RretJe .&rn&vutotıum dal· 
ittifakı~ da Alman inhisar etmiştir. lan harekete geoti. Mermilerdm ld- J>e9 bölgesiDi bombardlman etmiştir. (Bat tarafl 1 lael eayfaamda) ma oyunlanııdan kurtula.caktı. 

=~Yen_~betin ne olabileceği- Franmıann muvaif&kiyetlermden ri UçUnci tayyarem.iıin ~u Alman ta.yyare1eri. demiryoUarmı da geçen Alman kıtaatı tehrin limali Am efendi; lıir bat Mhm gibi 
tirler esten ıyı N8Z1 lefleri müdrik- pek zıyade tel&şa düşen Alman ordu- myırarak geçti. Hücumumuz emasm bombardımana tlbi tutmaktadır. garblsıne de yalrl•raktadır. 110n kararını verdi: 

' su, ağır toplar getirtınif ve bunları da ancak bir dütıman tayyareei gör- Poawı mıntıbmnda faaliyette bu VAl'IOva - SiedJce yolu illerinde i- - Pekill, &ilnl laran kıranadır. •11• <Jallld ALÇJN kullanmağa başlamıetır. Bu toplar dük iri bu da tlç tayyaremize karlı lunan Polonya kıtaıan, müeaalr bir lerliyen Alman kıtaatı akaamı cenu- Suya gitmek, gö& silmek. Yai tazele. 
~'.'99'-·------- pddetli bir mania ateşi açmak sure- mücadeleyf kabul etmiyerek çekildi. hücuma geçmiştir. bu garbi ve garp istikametinde de mek yoktur .•• Haydi bakalım.. Hüku"' met lııtik A tile münakalat yollarmı bômbardı- Saat 19,40 ta ~ tayyare ağ ve -- VAl'IOVI, 14 (A.A.} - Saat 22.3> yUrUmQştur. iki pehlivan tekrar blribirine ılr-ara man etmektedir. Um u.umu. döndük • ., da ~etredilen 13 numaralı Polonya On sekizinci Polonya fırkaaı, erki- dl. Jılu.tafamn canına miJmetti. a.d· ......... • Olacak Fransız bataryalan, elddetle mu- • • • teblili: mharbiyesı de dahil olmak üzere, dUn darane elen.eeler çekiyordu. VurdUCU 

l kabele ediyor. Dün yağmur yUztln- Matelerrlk Telgran.r Kutno ve Lowics mmtakalannda, Ostrow - lıfaczowıcka'nm pallnt» tırpanJann aadası datfarda aki*r 
tuat. 1 den biraz mUeldlllta uğnyan piyade Polonya kıtalan mtıcadeleye devam teenm olm\lftm'. 8000 Polonyah esir yapıyordu. 

an- lllalJ&ruı iMi la)'fanuda) harekltı, neticede Franaızlarm biru 8o9ye& ffRerlil Ve Amurlm etmekte ft diilmaD latalumı J&pl· edilmit ve 30 top almmıttır- GUret, bqhyah bee dakika olmUf' 
eirlerbı ınaa kbali De uğrqan ta- daha ilerlemelerini ve bi1hasaa Almaıı Bltarafbk Kaaaa lan hücumlarda ciddi zayiata ufra • Brestlitowak civanndaki kuvvetleri tu. Fakat çok pddarcasına devam 
Vaziyeti ve.: =rda stok hattının mUhim bir çılwıtwmı i§gal W~n, 14 (A.A.) - iyi ha· maktadır. mbı atıratl ..mre yaklaşmaktadır. ediyordu. 
da Tiaant Vektll"• halrkm.. etmelerini temin eylemittir. ber alan mahfelleria fikrine pre, B. ~ tayyarelerindeD 80 tanesi Din, p.rkf Prusya lataab, POion- Bir aralık, mabeynci lPUrl ı..., 
melde ,..11.,........._.._~~·t ftl'- l'nw Jlanıkitl Rooaeveltin kongreyi evvelce dütU- dUf~ilştilr. . ya hududundaki aon mUatabkem mev veliahde hitaben: 
ed"ecett .._ --.nam temin nilldOğünden mahaQa surette daha Modhn • Zegreze hattı llr.ennde ki olan OssOwiec'l de ele geçirm.ittir. - Efendimiz, 1uraa kırana 8""81 
~Yett:e be'""-TW'lılll... 1leı' bü=-- ~· (A.A.) - Havaa ajan8I yakın bir tarihte toplantıya gağır- kı~, dllpnanın bnr hücumunu Havamn gayrimüu.it ohnu•na rat iyi olmadı ... 
dan -"P tlearet odaJanh. yor· ıen pUaldirtmijftilr ' 
~ .. LleÇilecek birer murahhaıtan mU- Batı cephesinde SarbrUk önünde mak karannh~~~~~~ .. Rwlde- Varşovanın bom~manı devam menk, hawvahakkuvvtmetlerımiz VharlJO~i "'11.-1 Ehistedi... Ne yapahm? .. Helvacı 
•-aep daimt kontrol heyetlen bul dUndenberi söz bilhassa toplanndır. kıtalarmın ~tı ve U&ICll ~ • şar m a a ve cep e gens n· uuy e . 
.._ lllubrrerdir un- FranBJZ ön kıta1arı tarafından elde nime bulunan Sovyet gemilerine Sov- etmektedir. dekı yollara muvaffakiyetlı taarruz- - Böyle giderse kendi ezilecek. 

• edil _.. Hmanlanna dönmek üzere emir Kaluuyn - Siedlce hattımn cenu- larda bulunmuttur Düşmanın iki tav - Ben de, fikrlmf değietbdim 
en bu kadar mWılm kazançtan .,.,.. bunda k tal di motö '"' · -

ftlt .. lfllel•~ ...... _ çok en.1•- dn- Sigfried hattında verilmesi keyfiyetlerinin doğurduğu . • ı anmız,9manın r· yaresı düşllrWmüştUr. Senin gıbi diilünilyorum.. dedi. 
•• ._,,..,zç ..,.,.. • Harici lil ve zırhlı kuvvetleri karpamda Tam b sırada ... -- ,..,..,.._ lllllln ........ lert ld Alman kumanda heyeti bir ağır alarm hiaaiyab ,. TllıtiJ• ye . Garp cephesinde, garp ıstıhkimla- u n.&""uaW..vr; ...... un, 

ltcıma, l-i ~ topçu bataryaamı mestur yerlerinden Vekilinin Moakovayı ziyaret edeceği şiddetlı çarplflllalar yaparak ıerı nmımı çok ileriainde bulunan AJman hasmını çapraza aJchiı görWdtL Ko-
badan Gfren~~ - lyi bir mem- dqan çıbrımetır. Pek tabii olarak haberi tetkU eylemlftlr. çeldlmekt~. topraklannda, Sarrebrück ile Horn· ca Mustafa meydan yerini harmanh· 
tandakl altın ,..,,_röre, Habetia- Franauı topçu kuvvetleri de bunun B. Rooenelt, bitaraflık kaıiununun d"~~~~da .:-ı.:ın geçen bach arasında ilerliyen ve bugilne ka yarak geri. geri gidiyordu. 
Mft.a-.. ıııı_ ve P--.w llladenleri çok ... ·----'· abl bJmım••n• eeri bir ımrette tadiliıün yeni bir Ra8 ~ 11 CUPI • dar olandan daha çok Fraw mUf • Bereket venin bir ditbudak ..... 
--....ur. _,...._.. .,._. • .a.-'-1 maJar vukua gelmektedir. d • hami a....&.11 .. ..a-
ı.~ iki tarafın da tayyare harekltı tefebbUrinBn doğurabileceğf t.atın • rezelen dinamıtlenınit sahada ve Al- nm gov esıacının -'MU-,. 

Pdaıa ~~kısmında ya- llODbüann ilk yqm.ırlan yftdnden tenin edeceli fikrindedir. Hl 1:: eeıı.,:-jıd= = man ateşi ıle durdurulmuftur. tietf. Arkaa dilhldlk ~ 
ııbı tabiben dört llli1y llladeni • mUfldlllta utramıftır. Vaqovaya ugm ObUllerl Atıhyor tir ya - gö9deline yapıpn lıluctata pelıJl\'8ll 
ve lellede C500 kilo ~ ~ oı: Bununla beraber, aruiııln yq ol- Varwova, ı• (A.A.) Vaqova mt1- Ôdynia mmtakumda, Kepa'da ve Cl• ...... r•r ..,..... o~ hyerde d~ _._u .. 
ceti anlallhnllbr una muma ralnıen Fransız kıtaab Sig- dafaa kumandanhğmuı bir tebliğine eporu 8-'I yenlll e, ıamının w ru6_ .. 

Dliw taraftan• fried hattının ileri lammlan D.rıerin- ...A n - Alman topçusu, aeh· zaltılar ..;--:a~ve kadar ticaret gemi Taka etad d lmakta clea yakamı kurtardl. da leDecSe Od )'iz kilo den terakJdain devam tmelrtectir •"re, geçe .~ . .........., • ım yomun a yapı Amawtoğlunun haamıu wrduia 
t....:.... .letPataı dlebllecektir ki dtbıktl e e ft re yangın obüsleri atmıştır. Pilsudaki 1eıine taamı& eden pmilerle mlbet olan gece kupası turnuvuına dUn de k tahkh bi IML )( 
; 4-t Ule altın ve pli~ i ::-rebeler bUhuaa hatJan- mhhiye enatitUleri yaDllllltır. değietirmektedirler. c1nam edilmlftir. Galataaray ft Be- ~~ ço : edece~ ama ı. u 

: 1,t ıa.! ==~~':r 0:i uma,. Bmhldwla 'loph=a Muharrire göre ilk fUoülll ağua- yoğlu Spor arasında yapılan maç ka- Çapra:n ~ulan Mustafa c1erill 
bunun ilpll bundan eomakl hareklt Le1a lliUt.eellerl town 20 .ı ile 28 i aruuıda Kie1 labalık bir eeylrci kitleel tarafmdan bir nefes almıfb. Tebar iki pelı1iVUl 
için tevbllde f&Jdah ~ Kaunu, 14 (A.A.) - Polonya top ft Wllbehnabaven'den hareket etmil takip ediJmit ve 3-1 GaJaiuaraJm ~ ID8J'(laııa pldl ve t1ltulbl-

l'ranm bq kuman~,-~ • rak1anDda LttvaDya hududu usun1u- tir. Almu ndyoRmm Ytrdiii la&· gallbiyetile netlceJenmiftJr. ıar ... 
Landra, ı• (llldJe) _ .-...._ mn muhalefeti yOzlbıden lattkp.f • tunda mühim muharebeler cere)'ua 'berlsden aııJataldığuıa &öre daha a- B.aka• ollmplr•hn Aınavutoiha. tuat ~ ft Wa - •ilk• ...... .... • ...._ ÇUflan ,.pemıdılı için harekltm etmelrtacllr. luat.os bidQetinde ~ bo cleııiza1tı ppel8Cldl ti. mabaumı ~ JWk 1-

_,, ...,_ lçlllldeılR iti _..,.. etmekte aldulu ormuıhk Bir çok Leh Jruaba1armda bGytlk lngUterenin ihtiyat filoeunu taramut çbı hıl'Nna c!dı1I. 
lla ı.atWl ~ ~~ barekltuu ancalı: m'd1Jk'4 a-_ J"lll"'v ~. Poloayab bdm- etmek ve bul Jı..r tı1hnJar yap- Atma, ı• (A..A.) - Yı1M•tetu Kmtafa pelJlyu, .. ...._ ftrat 
llDı ......_ mlmktm olam- llt1a takip edebilen dftll"•"• malt· ı.r " gocuklar hudut clVlrmda top- mat u.ere tr'lnd•p prp lahHlert- atletbm federUJoau. diPI' •'kan bDlp -,uaduıaıu Wda. Ollnıt 1mu 
tir. ~ IDat "9l'IDlf olmımıJr için, lfp1 ecB- Janmıtlına da Ubuıyah muhafm. ne 4olru JOla ç11amf bulanmakta memleketleri atletizm federu,JcıaJa- 1mua oldaia 1g1a ..,.., kadar bat 

ı. mnldJer hıklrroda btıyUk bir k• 1ar bun1arm hududu pemtl•IDe ... idi. n De anlafbJrtan m, onuncu Bal· t& 8Jdtlrlnol1edM hojalıiHıdl. Ali. 
un• tumt,et l&ltermekte berdeftmm Dl olmaktadlrlar. De-lgtlM Dllk Llla Mltıwds's an oymıJannm evvelce te.blt ec!l1en acı ~ 
.ltbaa, 1, (._..) _,!"•il• • • • · ,.._ lktlpt D! ' ffl ._ P•hn ,._... 1-8 tepinlevvel taribhıde Atinada .Anıavutoğluınm, g6sJerl dltu'ı .faııa 

_,. ..._. J11r +sn~=-- Allnlln - lnpllz Harlll Londra, 1' (A.A.) - •'Daüy .,. ıt.na, ı• (.A.A.) - M 14wo p. J&P,,_'"" tabrrtlr ettfnaiftlr. lamJI. nefeal hınltılar ft1'17ordu. 
illa-~ .,.. pn ...-,, ......- .... mallarrirl ....., .ter ..,,_ ...,. altmda TUrkiye, Rumanya, YugoıdaV)'a ft J.l'atat; boymıdurütan bçıp ... 
~ ,...... ....... lark tili Onri•' illl'la ........ 8er ati IÖ)'le yasıyor: W~'dakl JdlGtlk Leh ganıi- BWprilıtaD pap1anma .,.. 10 • '8 c1olru bel blltlp ayak ...... J" 

idil alır ft Londra, 14t (A,A,). - ~.. •1Jducl •Jmen dea•ıaJtı filmu At- -.mnm &6lt.erdiil yWlllk ta~ nunda Attnap muvualatl beJd&. de blWda hamının berine c1o1zw 11 
&-. IEmarumda INJ•ıtlı lllltad '' ıtM ıJr'1dlıL\ lla41111- blrt1'ırlls.._..ıllfıra ~ettedir. kulQOl'du. (.0... wJ.1 

... .,,.. .. 



Kız 

Erkek Hayriye Lisesi Vahlı 

Yabsız 

Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren b 
ar. Kızların yatılı kısmı tamamile ayn bir binadadır. Yatısız Webeyi nakletmek için mektebin hususi o· 

tobUs servisi vardır. İstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530. 

nını ı Şişli Terakki Lisesi ı_ 
t - ANA - iLK - ORTA ve LiSE KISIMLARINA 

ebe kaydına başlanmıştır. Hergün saat 10 da.n 17 ye kada.r müdürlüğe müracaırt edilebilir. Telefon: 42517 

2 - Okula kayıd \'e kabul şartlarını gösterir prosepektüs, iı:ıtiyenlere bedelsiz olarak gönderilir. 

ERKEK 1 NiŞANT AŞI Halll Rlfatpa,a konalı 
B•tm•b•1nclllk kon•ğı Kil 

KIZILAY~--..! 
CEMiYETi UMUMİ MERKEZiNDEN : i 
Ceml1etlmlz harp, kllhk, muhaceret ve em

••11 ahvalde zuhur eden haatahklarl• yapdac•k 
mUc•d•l•da ve bllh•••• aeferberllk ••n•aında 
Hastanelerde KızdaJ •••• hem'°lrelerln• 1ar
dımcı •lf•tlyl• ç•htbrdm•k Uzer• lat•nbulda 
Akear•yda kAln 

Kızılay Hastabak ıcı Hemşire ler Mektebi 
dahilinde ( GÖNÜLLÜ HASTA BAKf GI ) yetiştirmek ıçuı 
1 Biriacilefl'İn 1939 dan itibsren kurs açıl acakbr. 
Meccani olan bu kvrsa aşağıda Jazıh ıart arı haiz olaa .. 
lar alınır ı 
1 - Kadın T ürk Vatandaşı olmak 
2 - 20 ili 4 ) yaş ara11nda bulunmak 
3 - En aı: ilk mek t tp t ahsili görmtiş olmak 
Kaydedilmek ve dersler ha kkında malfun1t almak ilte
yenler yukarıda adre!i yazılı me~tebimize müracaat 
e tmelidi rler. 
Şefik nıhlu Ye hayırsever lıemıircl~rimizia bu insani ite 

hnesle ko~acakhnaa kaniiz. 

Dr. IHSAN S.tMI 
TiFO AŞISI 

Tifo ve paratıfo hastalıklarına 
tutulmamak için tesiri kat'i mu
afiyeti pek emin, taze aşıdır. Her 

eczanede bulunur. Kutusu: 
45 kuruştur. 

1 
) 

Baklavada Fındık, Dondurmada Fındık, 
Çıkolatada Fındık, Pastada Fındık, Çörek
te F ındık,Her Tatlıda Fındık, Cepte Fındık, 
Ayakta Fındık ......... bir hayattır. Kışın 
Fındıklı Çörek, Yazın Fındıklı Dondurma .. 
Kuvvetin ÖZÜDÜR 

FINOIK TARIM SATIŞ KOOPERATiFLERi BIRLIGI 

istanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
25/ !l/939 pazartesi günii sn.at ı ı .ı .. l~t11rıhHldn L 'afıa .Müdiirtilğil I 

siltme Komisyonu odasında •'7a9ü.57,. lit·a kc~if bedelli lstanhııl Tc!' 
Okulu tedrisat b:ııa.ı;ı zeıııın kn.tıncla. yapılacak tef'l'it j~krı acık eksiltti 
ye konulmuştur. 

Mukavele, cksi!tme, Bayındırlık 1ı;;Ieri Genel, hususi ve fenni ~a.rt'. 
melcri, proje kt>.şif hulıi.:;as!!e buna mütefcrr: diğeı- evrak dairesinde 
rülecektir. 

Muvakkat teminat "55fi,7 liradır. 
İsteklilerin en az lıir tCAhhiitt"e "5000,. liralık bu işe bmzcr iş Y 

ğına doir idarelerinden nlmı!)I olduğu vesikalara İHtinade:ı lstanbul "/ 
yetine müracaatla cksıllnıc tarihhtdcu "8,. gün EW\'Cl alınmış ehliyet 
9~9 yılına ait Ticaret OJnsı vesikalb.rilı..• gelın:ıeri. "6!>0~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünde" 
1 -· 939-940 dl"rs yılı için mektebe girmcğe talip olanlar nrasmda > 

pılacak müsnbaka imtihanları eylülün r ve 20 uncu perşcll1 
ve cuma günlen saat 9.00 da başlıyacaktır. ..;ı 

2 - Bu hususta fuzln muliımııt almak .istiycnlcrin talil güııleri lılf:' 
olmak ü1.cre her g-iin saat 9-16 ya k:ıdar mektep idaresine ııı 

___ racaatlan. __ -~ "7309,, ..d 
_...,ıııı 

Üniversite Rektörlüğünden: 
lnkılUp taıihi ikmal imtıhanı 21 Eylul perşembe saat 8 de konferans 

salonunda yapılacaktır. 

istanbul Defterdarlığından: 
Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 

Askerlik ikmal imtihn.nlan 21 Eylülden 15 birinciteşrine kadar yapı-
acnktır. "7175,, 

MÜSABAKA İLE MEMUR ALINACAKTrn 
Münhal tahakkuk ve tahsil tebliğ memurluklarına müsabaka ile me- Bostancıda Çatalçcşme karşıı;ında deniz kcnannd:ı önü kuml~ 

mur alınacaktır. İmtihan 18 9/ 939 tarihine tesadüf eden pazartesi günü arsa satılıktır Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazırı 

N O
r kk saat H te yapılacaktır. Bu memurluklara alınacakların orta mei<tep me- tramvay durağı yakınında, duvarları \C nhlımı ve kayıkhanesi ya~ 

Resmi Dairelerin azan 1 atine ··-·1 zunuı.::~i11:~n1a:ı.:d~ektep şahadetname veya tasdiknamesini, hüviyet pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre ccphı~si ve takriben bit 

Türk llaarif Cemiye'i Resmi l!an İşleri Büro~undan : cüzdanını, hüsnühal kağıdı ve sıhhat rııporile 6,5X9 eb'adında dört kıt'a dönüm murabbaı mesahası vardır.1steklilcrin her güıı sabahları (J.O) 
Kağıt ve tabı malzemesinin darlığı dolayısile 15 eylülden itiba- fotoğraflarını bir dilekçeye bağlıyarak 16/9/939 gününe kadar Defter- dan (12) ye kadli.r "Yeni Sabah., idare· memurluğuna müracaatla~ 

ren ilanlı gazetelerden beher ilim için ancak ikişer tane verileceği darlığa müracaatları. "7025., 111---------:•••••••••••••••""JI 
lı•g•nze•t•e•i•d•ar•e•h•a•ne•l•eı.·in•d•e•n-bi•ld•i•ri•lm•. •iş•o•ı8m•a•k•la-al•i•k•ad•a•r•la•r•a•a•r•z•ol•u•n•u•r.. ==============::=::===================== Üniversite Rektörlüğünden : 

1 

Yüks~k Milhendis Mektebi Müdürlüğünden : 
939-940 ders scnes: için alınacak talebenin kayıt muamelesi 1 Ey

.ıfıldcn 26 Eyllıl 939 nkşnmına kadar yapılacaktır. Kayıt olmak ve daha 
fazla malumat almak istiyenleıin tatil giinleri hariç olmak üzere her gün 

saat 0-12 ve 13-16 ya knclnr mektebe miiracaatları (5850) 

'~·B•e•y•o•ğ•lu-•V•a•k•ıf.·l.ar-D-ir•e•k•t•ör1.ı•ü•ğ•ü-İ.la•n•l•ar•ı-• 
KİRALIK EMLAK 

Scnıti .Mahallesi Sokrık No. Cinsi - - ------
Be yoğlu Katip Mustafa Çelebi Ahlldudu eski 29/ 1 Dükkan 

Bursa .. Şehit Muhtar 
,/ala ta Şah kulu 

Anııçcşmc 6 11 E\' 
Şahknpısı 22/ 1 Dükkan .. Y~nicami M. Ali Pş. Han 5S Oda 

" " " 44 " ,, •• " 43 ,, 

" " .. 33 .. 

" 
Sultı:ın Beyazıt Mumhane is- 08, 163, 159 Hüda-

kelesi vendigar han 
11822 

-1.542.800 hisse 

" Arap camii Makarncılar 16/12 Arsa 

Feriköy Fransız mezarlığı 
1/ 2 pay 

karşısı 115 
Yukarda yazılı emlakin 31/ 5/ 940 günü sonuna kadar kiraya 

. uzatılmıştır. 

lki oda 
\•erilmesi 

lstcklilerin 18/9/939 günü saat 14. de müracaaUarı. "72<J6., .... -. -- .- .._. 

İstanbul Kadastro Müdürlüğünden : Askerlik dersleri imliho.nları 21 eyli'ılde başlıyacak ve 15 Hkteşriıs4 
bitecektir. AUikacl:ırların Üniversite talim tnburu komutanlığına ınür'j:jı ~ 
atlcri. "723~ "-

Fatih kazası dahilinde Samatyada Kcçihatun ve Çakırağa mahalle
lerinin kadastrolnrına başlanacaktır. Bu mahalle dahilın'3.t!ki mülkler 
için 1519/ 939 tarihinden itibaren bir ay zarfında bu malıaltclcr dahilinde 
mülkleri olanların SultanahnıeJdc Tapu Vt! Kadastro dairesinin üst ka
tında İstanbul Kadnstr o MüclürlüğündC'ki posta tapu memurluğuna tapu 
senetleri \'e nüfus tezkerelerile birlikte müracaatla beyannamelerini ala
rak doldurmaları veya doldurtmaları v~ bu müddetin hitamındn tahdit
lerine başlanacağından mülk sahıplerine tahdid sırasında mallarının ba
şında bizzat bulunmaları \'cya vekillerini bulundurmaları ve ak<ii takdirde 
\'CSikalar ve ehli vukufun tayin ve irae ve tasdikile tahclid ve tahririn 
yapılacağı ilii.n olunur. "7260,, 

-_,,,,,,,. 

Bir Kadın Ar•nıyor , .... 
Oç ve ılört yaşlarında, öksüz knl- 1 Yatak, yemek ve çalışma odş• 

rnış iki çocuğa bakmak üzere müşfik 1 
Jarile salon takımları velhasıl 

ruhlu ihtıyar bir kadına acele ihtiyaç 
v:.lrdır. Taliplerin aşağıda.ki adrese. 
tekliflerinı tahriı en Lildinndcri. 

her ııevi mobilyalar; BAKgıt 

(Eski HA YDEN) mağazalarında 
Cerrah paşa. Büyük Tulumba 

sokak No. 28 teşhir edilmekte \'e her yerdeıl '.. " 
ı istiklal Lisesi Direktörlüğünden: Sultanahnı••t 3 iiru•ii ulh Hu!m?t ucuz fiyat ve miisait şarUarlş 1• 

hakiın liğimlt•n: satılmaktadır. _.... 
t 

1 - Bütün sı"" ı fl r ıçı l ynhlı ve y•hıız, kız ve erkek 
ta lebe kaydına d ~vam olunmaktadır. 

Davacı Evclina Nahcm vekili a\·u-ı C! it h t u .. •. S lh 11 1. UI ,. i:'ll .an·. ıne .:. uneu u , , .. -
kat Aziz Nasih taıafındnn İst. Emi· haldmliğinclen: 

2 -İstiyen lere kayıd şar tlarını bildi re :ı ta if ıame gönd'!' ilir . 
Ad·c~:Şc"ızad•bl}ı >o iıKvakoluukısı. Telef.> :22534. 

.. -

Devlet Demiryolları İlanları 

nönü Rüstempo.şa ma!ıalh .. ~i Haraççı( Davacı 1st. Emıalc ve Lytaın ~ 
hanımla mukinı ~hıst.afn Re!)it ve sa- kası ~·et ili avukat. Saip tnraf~~ 
im aleyhlerine ac;ılan izalci şüyu ela- Bolu ıcra memuru C~m~l \ 'C nczdııJl'4 
vasının yapılmakla olan muhakeme- Mebrure ve Çatalca ıcra mefll 
zinde müddeialevhlcrden Mustafa ne Kcmnl aleyhlerine 939 950 .N°· , 
şldin lknmctgiihının meçhul olmru;ı- dosya ile açılan "91 .. lira 80 kurıış1 . ,.. .: .. . • lacak davasının vapılmakta olan ıı 
na bınaen 20,, gun muddetle ılaneu ... nke · d .:dd · 1 · 1 den r7 . . . .. mesın e mu eıa ey.:1 er 

. . . k . teblıgat ıcrasına ve ınuhakemcnm m 1. B h . ki d"ld" ~. •e tf 
Bırıncı ve Do uzuncu L~lctme mı.;rnurin ve müstahdemini için bir se- / . . .. . . a ın cyşc rıne na e ı ıgı ' t 

ne zarfında tahminen 25rn takım elbise \'e 528 adet palto kapalı zarf usu- 6 lO 939 tarıhıne musadıf cuma gu- karılan davet:Je üz··l'i'ıe nereye ~ 
lıle bilmünakasa yaptırılacaktır. Elbise ve paltonun kumaşları idarece nü saat 10 a talikına mahkemece len- tiği bilinemediği \'C ayrıca yapıl,
verilecek yalnız harç ve imaliyesi müteahhide ait olacaktır. Bu işin mu- rar verilmiş olduğundan yevm ve muhabere üzerine Adliye Vekfıletif 
hammen bedeli 23536 ve muvakkat teminatı 1765,20 liradır. vakti mezkiırda bizzat veya bilvekfıle den gelen cevapta Çatalcadan ~ 

Teknl
.k Okulu Mu·· du·· rıu·· gu"' •• ndcn ·. Münakasa 28 9 939 perşembe gilnU saat 11 de Sirkecide 9 uncu İş- mahkemede ba"ır bulunulmadığı tak- şehrın.! nakledilen icra memuru11 ~ 

· letme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin dirde gıyaben muhakemeye devam adı Cemal olmayıp Ali Kcmal~!I 
1 - Yeni talebe kayıt muamelesine 1 cylqlde başlanncak, 30 eylulde teminat ,.e kanuni vesikalarını ihti~a edecek olan kapalı zarflarını ayni ve karar verileceği ilılncn tebliğ olu- Çatalca olduğu ve 8 4/ 939 tarihi~ 

"h gün saat 10 a kadar komisyona ve. rmclcri lazımdır. Şartnameler par""IZ nur azledildiği ve hfılen oturduğu yer ~ 
nı ayet verilecektir. _, · "" olarak komisyondan verilmektedir. "7081,, llım oimadığı bildirilmiş olmasını& ,,1 

2 - Orta mektep mezunları imtihanla, olgunluk imtihanlannı ver- • • • İstanbul Asliye Birinci Ticaret n_aen.~üdde.~aley~.lerden ~l-i Kernıı;t 
miı;ı lise mezunları imtihansız alınır. Şeker nakliyatı için D.D 143 numaralı yeni bir tarife ihdas edilmiş- MahkPmeı;inden : tıne ~" gun muddetle ılanen _ıe 1 

3 - 22 yaşından büyük olanlar okula kabul edilmezler. tir. Bu tarife 15 9 1939 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Hazinenin iki bin osmanlı albnı R- g:ıt ıcrasına \'C muhakcmc.nill 
Fazla tafsilht için istasyonlara müracaat edilmesi "-1470 "7230 11/ 10 939 t "h" ·· d"f r~ 

4-K~rt~wm~~~~~~:OkulmW~~ü~~zarak~n~ti- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~··~~~··~ l~~nınb~ilihakkın~ b~~~ ~ınem~aı ~ ~ 
da, nüfus hüviyet cüzdanı, mektep diploma veya tasdiknamesi, tam te- . 1 muhakcmat müdürlüğü tarafından ba günü saat .ıo .a talikı~n mahk~e'°' 

ı h• . J l J M •• d •• J • • d evvelce ikame edilmiş olan davanın ce kar,1r verılmış oldugundan y. ~ 
gekküllü bir hastaneden sıhhi heyet raporu, aşı kağıdı, iyi hal kağıdı ve D JSar ar • U Ur UğUD CD : 2367 No. lu kanun hükümlerine tev- v~ vakti mczkurda bizzat \'eya bı:,, 
12 adet Viktorya eb'adında fotoğraftan ibaret evrakı kayıt müddetinin fikan yenilenmesi sırasında şimdiki kale .mahkemede hazır bulunulfllll rJf_ 
sonuncu günü akşamına kadar hergUn saat 9-12 arasında Yıldızda bu- • ikametgahı belli olmadığı anlaşılan takdırne gıyabe~ m~~~k.emeyc . -.:a 

l - Müfredat listesi mucibince cem'an ''363,. kalem ec7..ayı bbbiye d vam , k aı· ·e l 1 te'!JI" 
lunan okul müdürhiğtine vermeleri veya işbu günün akşamına kndar okul açık eksiltme usulile satın alınacaktır. mü deialeyh Galatada Kürkçülerde •e ar ' rı ecehrı ı aı.P.n 
müdürlüğüne vasıl olmak üz.::re po~ta ile iadeli taahhUtlii olarak gönder- 11 - Muhammen bedeli "1600,, lıra muvakkat teminatı "120,, liradır. Karakaşoğlu hanında 12 13 No. da olunur. __/ 
mcleri lazımdır. Postada vaki ulacak gec!kmeler llinzeret olarak kabul III - Eksiltme 18/IX/ 939 pazart~si günü saat 11 de Kaba taşta Leva- lspiro Kavunidisc ilan yolu ile tebli- 1 L A r. 
edilmez. zım \'e Mübayaat şubesindeki Alım K~m:sy..nunda yapılacaktır. gat yapılmasına karar• verilmiş \'e Mütekaidini nokcriye cemiyet•'', 

1 
lV - Listeler her gün sözü geç?n şubeden parasız alınabilir. l 7 939 " 

5 T · · r ·ık ,,;·· V - İsteklilerin eksiltme için tayin dilen fTiin ve saatte c0 7.5 gu·· _ cc se 1 110 salı günü saat H c lJ eylül 939 cumaıtcsi günil yu.P;o 
- eşrınıevve ın ı 6unlel"inde yapılacak duhul imtihanı günleri veııme parasile birlikte mezkur Komisyona. gcl-ncl;·i. .. 7330,, bır~kılmıştır. Tcbli~ liı.zımg?len da- cd.ğı vapur te!lezzillıü b:ızı Pst.a~.(i il' 

~~i~cl~~~ · ~-~~--~~---~----~~-~-~-~---~~-.~--- w~~mah~~dıw~e~~~~ı~~e~~hlro9wnı~~i~o 
6 - Daha fazla bilgi edino~~ istiyen~rin okul idaresin" başvul'ma- Sahibi : Ahmet Ccmnlcddin SARAÇOCLU mıştır. Mumaileyhin o. g~n ve o sa~~ ne tehir cd!lmi{J oldu~1.mdan \•:ırıJ~ 

tc mahkemeye gelmc!l. lüzunıu teb.ıg • un o gün ve ayni santt.;e kopı-tıd 
Neşriyat mtidün\: Mc.ı.cıt ÇE.."'TİN Uasıldığı yer: Matbaai Ebüzziya olunur. "93i / 561,, hareket edee~ği ilftn oltı!lUr. 

arı. 
•

16562., 


