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Kunılut T arihl üı be~ınc '< l ~llVl: 4518 

Kanunusani - 1924 .... J ... 

ADANA: Telefon : 315 GÜ 'IOE.LlK SiY t\ 5! Gı\ 7:E fE Ulucami yakının Ja hu,usı cıaıre Pk. 44 
~\ 

., m ~ 

·26 Ağust:os 
Anadoluda meeut h.,!ryal devı i, 16 yıl önce 
bugUnden baflar ; onu bize kazandıran 

Ebed!__ Şefti. Bu me•ut hayat devrim..!!_ 

.......... eı .......... .., .... eı .. eı••·~· ..... · 
• • • • 

! Subaylarımızın ! 
• • 

• terfi listesi ! 
• • • • t Ankara: 25 (telefonla) - Subny- i 

Danzig istik a ini 
dün ilin etti! 

Mllll f•f Kahraman lnönU'nUn önderllOlnde 

eUrUp gidecektir. ÇUnkU kahraman ordu, 

aefl fedakar TUrk Mllletl bu deQlşme:t ;;.;;;.;.;... ____________ ____ 
! la.rı mıLın terfi li,tesi bugunlerde 

! .vuk .. ek tastiktrn geçerek mulha

! kııta tebliğ edi lecektir. 

• 

. 
• . • . 
! 
• 

Almanlar Danzige bir devlet reisi getirdi 
tdeallmlze g U ç m e z bir t e m a 1 d 1 r. --------- - __..,._ ,.__ __ . . .... . ~ ·~·~·~ ........... ~·eı ·~·~ ·~·~ ·~· 

0 11 11h1 \11 önc~niıı ~li n- \ 

; u, t•'' . _ .. ıılınhı . . ~~ı~gtınkU 
me!>ııl 1 Uı k ulk c ·· ı ııın 11 ı; ıl 

ı;ovd cı. iııdc ·' ıkı ... ı H ' J'Pt tıcı hnqı 

leı·in C'Zdıgi ·' oı·&'"' n- bitgııı lıir Turk. 
ınilleti, J ok -;ul , ' .-~"tn~ •z, 1<1~llt hıı 1 
tun lıır ; ,· ru:ın h limle \" ıırduıı•ıl\ 
1< urı ul u;:u ~·.: i ~ t.JdfJ l ıııiıı 1 ; mini ı\. İl\ 
canını Jı~İnc nlmı~, .' nral ı lıır cıı ·o;· 

lan gilıi homıırılaıııp ıliılinrnckll ~ 
Ün .ıltı ·' ıl C'\'U~lin l.nı ,ııbahı. . 

Al.' oıı ccnubıındnki tepelerde Ttırk 'un 
ilk fA~rru z (Clpu pal hnıaıl.'lıı iiııt• ı • ki 
tıııııını i vıu: i.rel ne koı· k un1,·l ıı biliı· 

ıni sinı z"? 

Kuvvetli h"r du .. man oı·Ju~u Eı. 

ki ~chir-A f.,·on hatt
1

ıııının ;-aı · kırıdıı 
'c hu iki ııoldn cfr;ıfında <' il anııııı

ız bir i'ekilJc bngdnş kurmu~ t•(u · 

ruyOr. 

Bir laraftnn, Kol:acli garplc kalnı ak 

kerndcnizc diı•er laraftnn Blı\'llk Men 
1 o • 

dcre~in cenup İ!>tikıımdi ile Ege de-
nizine uzayan bu hat boyunca dU~· 
nıan tahkimatını yapmı~. emin ve 
nıust.erih ... Koca bir J ur t p:ırçn~ını 

·' ulnın~, geviş getirmt•kk meşgul! 
f ,tanbul<la padi~ah ve f.halife Un

vanını tasıvan \.·e du)sm:ınlnrla clclc 
) ~ 

vererek Turk milletini c ... arct ve zi l-
ld boyunduruğuna : sokmaga. çnl ı ~~ın 
hain adam ve onun hukumcti, mUlc

nıacliyen milli enerjiyi baltalay ı c ı f:ı
aliyetlerlc meşgul! 

ORDUM ZU :' ÜN 

İşte :?fi agustos l!J2~ Jc nıillct 
\ "e memleket bu tabloda ikt-n ilk 

taarruz topumuz patlıyor. Ve... oıı· 

dan tanı dört gUn sonnı., ki :m a.ı;ıı'
to,,ta Turk tarihinin yqıycnı oir 
,afhası açılıyor. 

J~tc, bugUn içinılc ya.~l\dıi:;ı nıız 
'' nıcsııt gUn,. on al( ı .vıJ e\. \'el bu· 
g Un do~uınun:ı. on~lann~h. \' c lıir 
gllnc~ gibi ;rn ağu .. tosta bulUn ı~ıgı 

ile parladı. 
lln mesut haya.lınıı zı O gun ka.

znnmı;;hk : 'fukcnnıez kuvvt•linıizlc . 
bn buyuk t·neriiyi eriz lıir i~bi-

lirlikle kullanan Ebedi Şefinıiziıı ~a. · 

J esinde ... 
Ogumlcıı buı;Uııc llaJnr , bu ıııt· 

"'uJ merhale , Turk rııilldi için ,a. 
l\ılet \ ' C rcf ahı her glln Oİr ka( Ja
h \ nı·tan bir haya( ... alh:ı.'1 oir ka.v
nıık oldu. 

Ve Turk milletinin bu rıı« .. ut ha · 

·'at devri ı\lilli !)c fi mİz kahrnnıan 
1 önU'nuıı önJl•rlis indc Sllrllp giJc
'- .... tir. Çunkll kahraman o ı·dıı , a-;il 
tc-daki\r Tuı·k nıilJ o (İ UJ de[; işınt•z 

id ealimi le e;öçnıcz bir f cınddir. 

T0RKSÖZ0 

BÜYÜK GEÇiT SMi 

Çakmak=digor ki: 
Türk Ordusu her zaınan 
güveııilir bir kuvvettir! 

l.stanbııl : 25 ( Tcldonl,ı ) 
Mancvraldtın tenkidi biigiin Eciiı • 

ne Halkcvi salonundcı yapıldı . Top
lant ıda yüksek kumanda heyeti, c ncl- li 
general mebuslar, büyük rütbeli za
bitlerimi1. ha7.ır bulunmuş ve allı gün 
süren askeri harekatı başınd<ın sonuna 
kadar izah eden manevra kunıandanı 
Fahrettin Altaycian sonra Gtncl kur
may Başkanım ı z Maıcşal Fc•;zi Çak · 
mak söz almıştır. 

Mart'şal kcncJilcıinc hao; yüksek 
gfüüş ve vukııflaı iylc y.ıplıklaıı nıa · 

ncn.ı tenkitlerinde Tıirk ordusunun 
şimdiye kadar oldugu gibi hııncian 
sonra da ve hcı zaımın için gü vcnilır. 

bir kuvvet ve kııdtcl oldu~unu teba
rüz cllircrck milli vaı lı~ımmn il:tiz 
bekçisi kahraman ordıınıuza ol.ın yiik
sek takdir ve güvenlerini bir kcıe 
daha izhar etmiştir' 

Yarın sab<ıh yapılacak olan hii · 
yük geçit rcsıni·için lıiiliirı nal.il vcı sı

laları daha sabithlan lutulmuş hulu. 
nuyordu. Bu münaschctlc bugün ve 
bu akş.ırn Edirneyc Tr.ıky.ının her 
tararıncian biıılcrcc kişi gt'lmiş ve şt• h-

rin biitiin otel. Jlılnsiyon ve evleri mi· 
.<;afirleı le dolmuştur. 

ls t.ınbul: 25 ( Tclcfo.ıf,ı ) - m .ı 
ncvral,uı bitir en oı Jumuwıı hiiyiik 
resmi ge~·idi huı.:iin Eciirııcdc olrnıı ş

tıır. Biıyiik tcnıhüı .:ıl yapılmıştır. 

Muhakkak kD: 
Buhranı izale Etmek Maksadile 

Karada ve denizdeki yiğitlik des · 
tanları asırlarca dilden di le, nesilden 
nnilc dolaşm ı ~ ola n Turk, şimdi . Bu
lutlar arasındaki yerini Je a lma k az
mindedir. :ıo Ağustosun Turk H ava 
Kurum u nizamnamesine, Havacılık 

haftasının ilk g UoU olarak k:ıydedil
mc ·inin taşıd ığı mana b udur. 

SONDAKIKA 

Polonya hududunu geçmek istiyen 
bir Almı!l filosu yere inmeğe mecbur 

edilmiştir. 

* 
Alınan gazelccilcri Fransayı terk 

el mı-ktcdirle r . 

* 
Dun ft.ılyad.ı 1903 1913 doğum 

l ılarırı ihtiy;ıt tetbı ri olm ik üıeıe 3 
eylülde silah allın'1 .Jlın1'cdklw ılan 
edılmiştir. 

* 
Belgra t : 25 (Radyo) - 1 

Yoğusl a v l<abinesi is tifa 1 

etmiş l ir. 

Ruzvelt İtalya kralının 
Vasıta olmasını istedi 

Musolini'nin , müdahaleye hahişkar 
bir vaziyette olduğu söyleniyor 

Vaşigton : 25 (a .a .) ~eis icüm-
hur Ruıvclt İtalya kı ralına b:r t~lgraf 
gö ndererek bugıinkü buhrırn:ı bır hal 
tarzı bulm ıık üzere tekl ı fl crde bulun 

mas ını istem iştir . 
Ruzvelt V.ışingtorıa gelır gelm c ı 

yapt ı,g-ı beyan.ıtt.ı bu hare.ketiyle h~r
be m ıni olmak iç'n son. b .' leşebbu s-
tc bulundugıınu söyl<:mı~tır . , . 

Ruıvclt bu rncı-<ıJınd:ı, ıı.ıl; a lı11 
kümeli bu l c klıfi kabul c tıi gi l ıı kdiı . 

A 
.1 •• • 10 en haraı etlı senıpalı · de meıı .... a n 

sini k azanacagını ilave ctmı: ktedir. 
. ltiilyada'ki .~merikan büyük elçi · 

sı kra la Ruzvı lt ın mesajını veı mek Ü· 

u ._re. San ta - Anna de Vallinriye git
rn ıştır. 

Tef ebbUs akamete m a hkOm 

l{l)m:ı : 25 a .a . - (O. N. B.) -
Roın .ı :-İy<ısi m.ı lrnfılle ı inrie, Ç< nıbcr-
1aı nın nutku bir mü zakere ııızusun u 
i ı. har ediyor s·11etinde karşılıınmışlır. 

- Gerisi uçüncü sahıfede -

• B. Hitler Polonya 
kararını dün vermiş ; 
belki de tatbik ediliyor! 

• 
ıçın 

__ .,._ ............ --~~ ....... ----

BiR LEH 
DANZiGi 

FIRKASI 
KUŞATTI 

Alnıaıı nıüfrezeleri k11s(lt211 

Polonya topraklarıııa girdi 
HUDUDDA MÜSADEMELER OLDU 

ve sonra geri çekildiler 
1,------ - ---
IO lUJ rr lUJ m""', 1- hi ı\ l ın uı harp gcmıs ı Da nzige g itti 

il - Pvl .J 'lY ''' ı l ar ~erbest şehri t : rk e tti 
ili - Da lzigdeki l!tgİliz t~baası dun ay nldı - IJ111:ii11 sıı/ıa /1r1 /. ) 

- --- ·"'~ ' • ·ıat 3 -* - iV- Berliııd.:ki L~h sefaretı tem~men,~o~ l.~tıldı 
INGIL TEREDE 

Dun, lnc;iltcıl·dcıı h 
re ••ön· ç - ' abcdc 

o ' l·m ocı-1 il\ il \ ' C I o . 
fnlt,ın cvvl·lk' . ~ ' rl 1 lnlı 1 ı:; ı c l nc,rcdi 1 • 
lnnııdan dahn mUhim 'ı .. hı:n . nutuk · 

· ı ı · ) il adı sc k . 
J' cı ılmcııı:,liı· .. 1• "n -1 a. • . " .. ' aı· r.:ı. 1 1 
rek fngilf<'rc Ve t; crclt~ • 1 ' ı_.ro ar gc 
nlakad:- r oldıı ı!; u mınlakc n ı,; ıl lercnin 
rnd harlıc kar . ( nlnrda. , ınulıtc 

~ ı nıth nl'el ha· 1 ki d;>vnnı el 1 ' z ır ı arın 
mt· rnc oldugunu , l · ı ı 

l edir . 11 < trmck-

AMERIK ' O,\ 

Auıcrik ,\n dk"ı. • ı ı 11 0111111 • • 1 •ııt·rik.ı huku ıııcli \' l ' bi li. •.re" ı..· !\ 
, •t '·b"'11 B ·ı . R \ t·, Oda nvrııp") k' 1 ' ·' uı. 

.. ı a ı nı u ı ( e · I 1 
d<1vnsın1 İr1'ani l"c ıh ·J nıt: ını·p 

1 1 l en dıcnınıl . il • 
nılll.ı l'I\ <:d " r<'k ( ·f l · k . .\(:: c 

' C 1 1 C \'I •• ) 
~ l'lıuıı..undl· h·h 1 .. k :. on l'nı c k l c 

ı ı n u gosle rrııi 1 .. ı · ,. 
ırırıa kıı"·vc ır l" . ~ ut ıı 

h ı ıır ııııs ,ıl A rı ı ·· ı 
uı·rl·i~inirı dıırı I h _ 11 ı;l c.· 11111 

1 1 , >ll ra111 oıı) I •• 
la \<l ı ı krılıll"ı lf"t! <' lll l' t ıı,· 1 11 

. ' , ' ı l'l't', P o lon .. . 
" nınıhunııın ,.. 1 1· . J ,, ı·cı-

g oı11 t• ı· 1 11 • 1 1 ( 
dır. <> ııı c \ upl .w. 

ALMl\NY ı\DA 
• • • .. '\. . .... 1 : •• ;"'.... ~ 

l\!Ok eri hnııı ·lıkl" h "•r Vl~ ta.h~iJat lı<ıttı h . . 
1 

udu ıllaı·da 
1 n ı zı c dl·va 1· 

tUn lfülcr G ·· . ' l ın Ctıyor . 
1. orıg ı c ll cdi d • b" 
akal \"ap(ı 11. ti n c ır mu 

.. • 1 er Pol . . . 
bali hal i ııdc k O n.) anın ı stık-

ıırnrı nı vermi b 1 
yor. Fakat 0 k Ş u unu-

" u arar mah" . t ' h 
nuz meçlıu ldur. ' ·' e ı c-

R~S Y A D A -
Sov.vetlcr hidigind. d .~ 

krı. hul c etın hır . 
urı {Um <.Urmekt d' '>U · 

h e ır . dun S 
arp gemilerinden ikisi \ ' "I OvJ·ct 

gl·lmi~tir. Son dakik d 1 odovoc;toka 
b .. S il n alına b" h ere gore, ov.vt·Uer lıirli i .n ır al 
nın, So\"vel _ Al ğ" • Japon.va 

• man pnktını . 
eden nota._.01 alnn ·t \ p ı otesto 

ş ır. ror ' I f 
kovadaki Fransız _ 1 ,,

1
. 0~1 0 , l\los 

. no ı ız nske ~ h 
,Y<'t re1'lerilc görtışmUs(Ur r ı e-

POLONY ADA - ' 

Polonya hukıimet"ı h 
• ernc h 

olul'sa olsun D"n· · · • k pa asına " zıgı ve en 1· . 
k k l t ıın koru 

ma :ırarınt a nıUsırdir . P oJ 
tl · l) · · 011.ra kuv ve crı a.n zıgın etrafında lah . 
k( d . 1) şıt et-

me c ır. Un bir ta.kını m c •. 
d h V :ı: ıı hu· 

ud adiselcri olmu.;salln t"':ır . 
ı ... ı uz cJ. 

Alman kıtalnrı daha ileri " i'nı . en 
o • C.) crl•k 

gt·ı·i çckilmi:dcrdir . 

FR~NSADA -~ 
l•ı·aıl'ıada da muh tcmd hnrhe k 

nr-
~ · rııllhinı haz ırlılda.r 'nınl 1n .. I f .. ı • .. t ,\uır 
Fransız huld).mcti Londra ile I . . ' 

h . . < ııımı te 

V Bay H i tlc r diin g ce Berhııe ao ııc u 

Bcı lin : 25 a.a. - f f,ıvas : H ı ılcr 
ile Ribbcntıop nıüf.ikcılı h : k~ınJ.ı bcr 
. . . mahfillerinde lıakıın olan 

Vıı ı~oHı : 25 a.ıı. Bugün yııı.a 
ıı Sılez, ada aJ ıı 1!} r ı iki nok t .ıda ınıı· 
h i ın:ıuırlııl hfi<Jisc.sı o l mu~tuı : 

lın sıycısı • , · ı 
~ ,e bu ""oıüşm c.er kalı o .ı kanaate go n 

k v~ bu içinde bıı~unclugumu7. ~<.'cc 
ca ı ıı nctıce de buhran şu veya >U .sure c -

kl. Bu kararın Rıhbcnlrııl'un lcncce ır. . ı · •le ~ahsi lcmıtsl.ııından sov yet rıca 1~ v • 

1 1 1. n tesire b.ığlı olduğu uıııunı ı 
ıası o <ı • 

tlc dii~üniilrnck tcdır, 
ye 

1 
• .,5 a a - Sa.ıt 2'.! oldu-

hc ı ıın : • · · 

l\lrııan ın ii f rczclc ı i k ı.sd c n Polon 
ya ıopıak!.11111.1 g ;ı ınişlcr ve \tıkubu
liın m iisadcıııc net ices inde yaralıl.ırın 

heıahcr :ıl a r:ık çckilın işlcıd ir. 

Bcrlin : 25 .ı.a . - ( H.l\'a <: ) : 
O. N. H. J\j,ın ~ı 0Jnzigdrn n lc.fı~ı ıcs 

ııı i tcb" iğı ne~ı eınıe l. ıcd ı r : 

11 11 ti ,1 s .ı.ıl ı~ da r. lı c ı ı lı ;ı ~-
,.,u hı 1 c 1 1 • 1 1 
"' , . k d ısl,ıııylc \l' .ı :.t. C ll 

Mıl !cı lin \"' devle ti n rniııl<ılcıas ın·ı 

ıl,ırı 'l l lı ızi ı:ın 19 3i ı.ıııh 'ı k.ınıın ı ' 

bunu ı c. ıı l ı t r.lcn ııı.q l'i f ( ı37 ı... 111unt 
nı ı cdık,111 .ış.ığı(Lı kı l .. 11 .ıııırım rne 

lıcd ıncs.ıı ;ır .ı . ' J 
.. 

1 
·· ıakcıc fı,ıli ıckdır . 

ıucsa ı c nııı . 
1 lal..iın olan k.ına .ı l ~ıı lnı . kı, ,\f- ı 

11 lııny .ı h ,ı kkınd it kı k .ııarı 
nıanyanrn n 

. ' , ı Vr. hu k ıı.ır htl· 
v<.'1ilmı~lıuııı11)0 · 1 
ki de l;ı lbık cd l ın cl. u ıcı et ı r. 

ıiytl nt' \l. İ• rı c ı;:iımiş t ıı: 

r..1 .ıdof r 1 o.ınng c ı u lcı l c ıı 

Ger ı !- İ iiç "incii si\hıf ı·ıl ~ 

Ruzvelt Hitlere mühim 
bir teklifte bulundu 

Dün g ece v ~rilen mühim mesajın tan1 metni 

V 
; ıon 25• Amrr kn cumhu rıei 

i'Ş g b- - ·ıı t . h . veı.>a bitaraf ulun mı e 
sı mu arıp J k 

. . . ve iztirap c1oğ'uraca O· 
ler ıçın ycıs · ı k . ı..·r harp intaç ecicbı ece · 
lan umumı ı>t • lk _ 1_ h eket Amerıka ha ının 
her ıur u ar . 1-1 · 1 • 

. b 1 dux.,1 ~cvfıyctını 1ıl cıın 
muarız u un ıs • • H 1 . 

d ·k k atını •; elbeım·:,t ı r ıl er ın 
nazarı 1 

3 d 1 . · sııbthıkar~ısıat c a bu mesaıı . . . 
h ·n cdilrnektcdır rneseıııı met 

dığı ta mı 

1 
ni şudur 14 nisanda s ize yol lamış ol 
du~um bir me.sajdd büyük rr ill t:tlcıin 

lıdcılerinirı milletl e ri leld id eden fc. 
laketin sonunu alrnag<ı nıüklcd i ı bulu 
duklarını kııydetm iş \'C hal i hazırdakı 

iht i lııflmn miislih ınc ve y ıı pıcı bır ş 

pilde halletmek üzcı c her kesin hüsnü 
niyetle der hal gayı el srıfedilmediği 

Geı isi üçüncü s .hlf ede -

jaoonga Almanyayı 
protesto etti dün 

ınes ahııcl e<lır . Gerek Fr., k " . ..ıı~ ı z cf a -
rı umunıı\'c'i ve ••c ck ·c F· 

~ c ' ı an iz ınnt 
bu,ıtı l U.) uk bir itidal , ·· t 

TO" YO : 25 - D0~.1El AJANSI BİLlJll\ IYOR : J ı\i>l)NY \ 1 IÜ 
j KÜ\1ETI ALMAN SOVYF. r P \KTINI l\LM \N HÜİ Ü\1E 1 f NEZ 
j DiNDE PROfESTO ETMEGE KARAR VERMiŞ VE PR TE ,TO d

. s os crnıektt,. 
ır. 

ETMiŞTiR. 

• 

ı 



rORK SO.ltı 

lngiliz Başvekili ile a iciy 
nazırının Son müh 4' ın Nutukları 

• ''Çok ini 
t hlikesi 

ır 
• • 
iÇi 1 

'' 
'NGiL TERE'NiN GARAN 

!111 

1 Ki 
lngiliz hü kfıtnetine Milli için fevkalade selahiyet verildi , 

Londrıı : 25 (a. a.) - Avam ka 
m;nası azası, zamanın vahametini 
tamanıiyle müdrik olarak, Başvekilin 
çok nazik enternasyonal vaziyet hak 
kındaki bcyanalırıı dinlcmc:k ve 
sonra da milli mü<laf aa için zaruri 
olan fevkala Jc sel.ihiyetler kanunu 
r.u kabul etmek Üz"re, bugün öğle. 
den sonra toplanmıştır. 

Suhu kurtarmak iı,;in Çembrr
leynin sarf ettiği muazzam gayret
leri takdir eden avd:n kamarası, 
Başvekil ;alona, girerken, heyecanlı 
tezahuralla karşılarııışlır. 

" An• bir harp 
Tchllkesl karfuundayız ,, 

Kürsüy~ gelen B. Çemlayn de 
miştir ki: 

" - Parlam.!nto tatil devresine 
girerken hükumetin bugiin zaruret 
haline gelen bu derece şiddetli ted 
birleri almak üzere parlamentoyu 
toplanmak mt-cburiyetinde kalacaını 
derpiş etmek biraz giiç olurdu 31 
teınmuzdanberi enternasyon~I vazi 
yet ınütem:ıdiyen fanalaşmıştır. Bu· 
gün arıi bir hırp tehlıkesi karşısın· 
da bulunuyoruz.,, 

Çemberleyn, Üdnzig ile Polon
ya arasındaki mÜlakereleri ve polon 
ya gümrük memurlarının vaziyetim 
anlatmış ve şöyle demi~tir: 

"Bu, cihanşurnul ehemmiyeti ha· 
iz Lir m.!sele dcği!Ji. Müzakcrc:lt r 
ilerliyordu. F',1ka t Alman matbua!ı 
birJenbire Polonya n'cyhindc neşri 
yatt" uulunınıya, Dauzig'ırı bir mii 
zakcre mevzuu olanııyacağını, buııun 
hakkıoJa mutavdslıl bir hal tarzı 
Jnılıul edılmırcceğini v..: Danıiı'ın 
kayılı<ız olar cık deı hal Alman) aya 
ilhakı lazını geldiğini yazmıya bcış 
laJı. 

Alm ın g:ızeteleri daha dd ileri 
gittı. Daoziğ meselesine kor iJor me 
meselesini d e bağladı ve Po!onya'da 
yaşıyaıı .ı\lmarıldrın zuliinı gürmrk. 
te olduğurııı i ldıa eyledi. Bıı iddıa 
lan lıic bir suretle tdhk k edeme· 
}İz. Fakat şunu lıaııılatalrm ki, da

vaları uğru ıda Almanlar gcçrrı sene 
Çd:oslovakya'daki sıı Jeller Alman· 
ları lıdkkınd.1 dcı aynı iddiasında 
buluıımuşlc rdı,. 

Çemberleyn, bu Almaıı ıddıaları 
karşısında Polony. devlet adamla 
rının, sözlerinde bır siiku ıet ve itı · 
dal göı;terdrkleriııı kaydetnıiştir. 

Bcışvekil, Alrıı,uıya'rıırı lı ,nıriık 
!arının t.ımanılarıdığını ehe ıııyrlle 
söylemiş ve dcm"ştir ki: 

"- lştc lmrmrı içindir ki lıııku 
met m·lli rniiJafailyı temin ıçin ic ı 
beden t ·dbirleri alın k tiz re kcn li· 
sıne m ·zıı ıryd verılmcsini p ılaınrrı 

f o fan r ic ı z ımarıının geldiğınc ka 
nirlır " 

Alman Rus fli'!k .. kölU bir 
•llrprtz 

Bıırıd ııı sonr.ı Alnıaıı l\ııs 
ittıf dkına knıas e,lc rı Ç ııı bcrlcyn 
şıı bey.ııı ıtt hıı!tınımış!ıır: 

" Bu h .. bcrin hiildirııct için 
l{ö 1ii b=r sürpriz ff'şkil cltığin: giz· 
lemiyc k.tlkışrnıyac3ğım . f ngilız -
Fr.ııı ız Rus komışrnalarının rnii 
tek.ıbıl olJııkunu zanncıtiğınıız bir 
itımal e,. sı lizcrinde devam cltı· 

ği bir nnclcı goııinüşe nazaran dış 

siyasetinin bizim anladığımız gcıy.;

leriyle telif :edilmez bir maksa~la 
Sovyd hiikumctirıin Alınarıya . ıle 
gizlice bir misak nıiizakercsınde 
bulunduğun·ı öğrennıek çok şayanı 
teessürdur,, 

Maamafıh Çcnılıcrlcyn bu me
sele hakkında bugiinlük kati biı hü 
küm vermek istememiştir. 

Çemberleyn, bu mü~aseb~t.le 
Polonya ya ver ilen gHanlı lngılız 
Fransız · Sus mülakerelerirıin mu 
yaffakiyetine hiç bir zaman bağlı 
bulunmamış olduğunu kaydederek 
bizim gerek Polonya. gerek diğer 
devletlerle olan garantileriıniz aynen 

bakidir. demiştir. 
Ahnnn tedbiri.ar yalnaz 

tedafiJldlr 
Bundan sonra Çemberlayn ln

giliz askeri hazırlıklarının. ~ir. leh 
dit te;;kil ettiği hakkındakı ıftıral_a · 
ra şid Jetle itiraz etmiş ve demış 
tir ki-

.1 b· J • 'z tedafüi - Bizim teu ır erımı 

dir. Bunlar tehdit değildir. Hareket 
!erimiz Alına nyaııııı meşru menfaat 
!erini katiyen tehdid etmiyor. Biz 
ancak kendilerini zor balığa karşı 
müdafaa eden dostlarımıza yardım 
etmek istiyoruz. 

k.b Bu""· B. Çemberlayn mütea ı en, 

yük Britanya elçisinin Hitlere ~~~
tığı tebliğatın maksadı her turlu 
anlaşmazlık tehlikesini bertaraf et: 

mck üzere İngiliz biiku netinin va
ı.iyetini bir kere daha tcyiJ cl~lıck 
Berlin ile Varşova arasında dogrıı 
d:.ın doğruyu müzakerelere iın~an 
vermek için tahrikat nıü!are kesı ak· 
tini lcklıf eylemek ve bir !>İlah!ı ilı 
tilaf halline lngillcıcn:n lıiitün kııv
vet ve kuJrctiyle mü laf acı edeceği 
ni emniyetle kayJetrnek oldu:uruı 
hatırlatmış ve !Özleıinc ~öyle devam 
etmiştir: 
Bir alman _lngmz harbi fet:ir(ct 

olacaktır 

- Alman}'a ile İngiltere araı;ın· 

da harp Lir felaket olacaktır. l3ıı 
nu aklıma koyaraktır ki. bizce Po· 
lonya ile Almanya arzsınd.ı harp· 
siz lulledıleınıyecck hi ı, lıir mesele 
bulııoınıdığını Hıtlere oildir fon. 

Hıtlerin ccv bı ş::ırki Avıııpauın 

bir Alman mmtakası olduğu ve bıı 
mıntabd.t haTrket scrbcst!.ğine 81" 

hip bıı'unııınsı lazırngekligı hakkın 
dakı Alman t<.zinirı bir nevi tckra· 
rından başka Lıır şey dcğilJır. Bıı 
tez, İngıliz vaziydinin hatalı olarak. 
tcfsiriııi t. z.rnrnııı ı cı..ler, ZırcJ, Ş ul:ı 
Avılıpal,ı, birzlf k~.ı:liııiı: ıçın 

ili ·vzi cır ınıyorı11 .. 
B ç.-ıııl>rr!eyn, derin bir lıry . ı 

c :ı içinde scizlcrinc şöyle dcv.ını 

ctmışlıı : 
" -- Efrer su'lı yolunu bulmak 

hıısum ı Lıki Lnilıin g.ıyrctlcıimiz 
akim kalır ve Liıtiin heşeriydc ıztı 

ra,,l.tı v: sc:f ıletlcr yiikletcc k olan 
V e! hiç kimsenin de ııe vakit ııih1y...t 

bıılilc ığını kcstircıniyeccğİ biı savaşı 

giriş•niye nıecbur olurs ık, ya 1>ancı 

lıir memlekete uzak bir 'şehrin siy.ısi 

istıkb li uğrund ı drğil. ortadan 
kalkması bütün dlı ıya ınil!cLl.::rinin 
sulh ve emniy..t i·nka'llarının da or 
tadan kalkması dı.;,n k ol,m prensip 

lcıin muhafazası için çarpış ca ,ız 

Felaket henüz p ıtla namıştır. Akıl 
v~ şııurıın galebe çal.ıl>ileceğini hala 

ünıit c febiliriz. sulh veya h up biıirn 
elımide değildır. M!suliyet kcn Jileri 
ne terettüp edenler, ınukaddl' ratını 
ellcrinJc lııltııkldrı yüz milyonlarca 
instnı diişüneceklı:ri iimidindeyim.,, 

Bize gelince , arkamızda mütte
hit bir mcmle' et var 

" B. Çemberlaynin sözleri bir 
. alkış luf.rnr ile karşılanmıştır. 
ışçi ve Uberaı partileri hUkOmetl 

tasvip ediyorlar 

B. Çemberlaynden sonra söz 
alan İş~i lideri Grinvu J, alkışlar 
arasınria dı:miştir ki : 

" - Mu halef et partisi, hüku 
metin geçmiş siyaseti hJkkınJaki 
tenkitlerinJen hiç birini geri alını· 
Y~r. Fakat bıı an Ja maziye geri 
~ı~mek fıkrinde değildir. İşçi par · 
tısı bu suretle de bütün dünya ö. 
nündı: röstetir ki, melhuz düşman 
büyük Ilı itan ya milletini tam ve 

mutlak birleşmiş olarak bulacak· 
lır .,; 

GrinvuJ, Ru3 · AlmJn paktının, 
Polonyaya karşı lngiltereııin giriş 
rniş ol luğn taahhiitlerini ifo azmin 
de hiç bir değişiklık yapamıyaca
ğını b ·yan etıni~tir. 

Liberal Ji1eri Sindair de aynı 
yol Ja söz söylemiş ve demiş lir ki: 

'·- Mıı icınki hiiku nel h.ırekete 
karar vermiştir, bu lıusıısta her 
hangi bir telkin, tere.ldiil, ayrılık 
V<:! en ufak aziıwsizlık Almanyadaki 
sıı 1 lı diişnıanlcırın l c suct verir . ., 
Setahlyctler lttlfakla vcrlldl 

U nıımi vniy ! Iİn miizıkeresiııdcn 
sonra avam kamıH.ısı 4 miistdkil 
i,çi mebusun nııılııldctirıc kMşı 
427 r ,·}' İn iıtıf ıkiylc fovbla Je s.. 
lahiyctler l.lyılıasını rrnizakeıcsiz o· 
larak bugıın laın .ımcn kahıı!tine 
dair olan usııl ıııijzak ere takı iı ini b 
bul l'lnıi{. tir. 

Avam lrnmaı as ı ft,bfade se 
lalıiyelf,.r l.aı u ıuoıı i~«ıri ı eyk kal.>ul 
C'lınişt i r. 

H riciye ııazırı L•Jr,l 1 lalıf "ks 
lor<llar k;;·n..1r.:ısııı fd ç .. rnberlı:tyniıı 
avam kaı11 :ırasında yaptı~ı beya · 
n ılrıı ı rniiş1'>ih bey nalla bu!un· 
mıı~lıı•. 

Lord Halff ak6ın blr nutku 
Londra : 25 ,, .ı, - f ıgiltcrc 

lıııiciye nazııı Lord ILılıfaks ıCHI 
}'O J bıı akş.lln sciyledİğİ nutukta 
Po

1
011y.1ya karşı girişilen lcahhiitlcri 

ve S wyetlcr Liıliği ile yapılan 
nıiizake relcri anlalnıış, Polony.1 h<1k 
kındaki lcalılıiitlerin sovyet rniiza 
relerin-len 1.ıımıniyle ayrı ol rak ya· 
pılmış <•!dıı~unıı tasrih etmiştir. 

Lor<l H ılıfaks, f11gil!crenin bir 
hırp ıhtiıınline binıl'ıı Liitün diin · 
ya c)niirı le ve Hiı lerc göııdr.rdi~i 
mes •i la vaziyr!ioi :ıçıkç.ı izalı ct
ın rk istediğini kı rdctmiş ve dr.niiş 
lir ki : 

lngiftcrc IQblrliğlne hazır 

"Eğer Alının si.,:ıscli itimadın 

teessüsiinli istilı.laf cclı) orsa ve e· 
ğrı alman siyaseti ilıtilafl:ırın nıii . 

zakerc yolu ile hallini istirorsa, İn · 
giltcre Almanya ile tcş~i mesaiye 
ve o nı ı m "i. ki la tını lı ilet mi ye yar 1 

dıına lı. zırdır ,, 

L H 1 H ıl f ı 1;~, İ'lg;llcrenin mü· 

• 
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Son yağmur 

Her mıntakaya yağınadı; 
ve zarar büyük değil 

Son yağan ya~murlar en ziyııde 
kasaba ve civarındddır. 13 milimet
redir. 

Misis ve incirli havalisine do~ıu 
sağanak halinde devam ctmişşc de 
ovanın en mühim kısmı olan Mıh· 

mandardan aşağı kısmında bir şry 
yoktur. Kozanda yalnız kasaLaya 
y.ığ ııııştır. 

K.ıraisalının da dağ mııılakasına 
yağnıı~lır. Mezrual zarar görmemiş· 
tir. Zu <1.ı t nıii lii liiğiince tflkikler 
yapılmaktadır. 

Yılanlı ınezrasıncla sel 

Sorı yi\ğmurlar dolayısile Yılan 
lı mezraası civaı ındaki bağları srl 
basmıştır. Bır çok bağların içle 
rine kadar su girmiş ve bir kısım 

yolları su örtmüştür. Dün akşama 
doğru sular çekilmiş ve bu mm 
takadaki yollar kalın l>ir çamur la 
bakası altında kalmıştır. 

Samsunda seller 

Samsun : 25 - Dün yağan şid 
detli yağmurlardan seller hasıl ol 
muş ve alçak yerlerdeki bazı evle 
re su girmiştir. 

Orta tedrisat Adana 
teşkilatında tayinler 

A 1ana 2 inci orta me-ktek tarih 
coğrafya sitajerliğirı-: 30 lira maaşı 
asli ile G \Zİ ter'Jiy.! enistitüsU me 
zu:ıların.Jan Melek Yıldırım ve Ada 
n:ı kız lisesi tarih co~rafya "stajerli· 
ğin:: ayni cıistitül~n m'zun Ayhan 
30 lira m ·a~l.1, ıniizik öğretmen oku 
lundan mezun F crihan Alemdar da 
Adana ikinci orta mektep miizik sla 
jerligiıı · l.ıyirı edilm;~.ıer ve Kozan 
merkezi gr1zi v~.:u 1u baş ögrc.lmcni 
Bekir Ü•ı'!tın maaşı.fa Lir derece 
artırılaralc 3500 kııruş:ı çıkuılmıştır 

lrm~diyen wı balıkltt Avıııpa ha 
rıl ıııını dt>ğiştir.n clc lcşebbuslerine 

karşı duınHk m~cbııriyetıni duydu 
ğııntı sörlcmiştir 

l.o r.J H.!~ıfaks, si)ılerini lıititir 
ken ,ıkıl V•' şıııııırn lula gılehe Çl 

ldhilrcc~i ve gerek :Belı;ik.ı kr;ılı 

gerek P"P·' vn Arıı e rika R"isicürn · 
hurıı ffozvelt t;uafırı fan yapılan 

miirılCdclllaı ın insanl.ırın kalbinde 
bir nıakes bulacağı iimidini iulı 

etmiştir. 

Bulün l.ı:lnler_lplal edlldl 

L'l.ıdı d : 25 .ı. a. - Londranın 
lıa!ilı ııırda mezun bulunan polis 
ınemııı larıııın kMfesi Lugün çağrıl 

nıışlır. 

Blitii:ı lll "ZUııiyetler, iptal edil 
nıişlir. 

E•nniycl fairesinrfe söylendiği 
n.• göre, bu d.tvct ihtiyati tedbir 
dir, 13tJnd .ın başka Londra miiz·.: 
feri il artistik g;tlerilcrinin ekse· 
risi bugiin kap ,ıtılmış ve sanat eş. 
yası ihtimamla sandıklara yerleş 

tiı ilmiştir. 

lngilil konsolosluk menıııı laı ına 
Almllnyad.1 mııkim lngiiiz lehasını 

yol.\ çıkn•ın,Jarı emir verilmiş · 

ı ir. 
Ecnebllcr Cebotüttarıklan 

çıkıyor 

M ıJrid : 25 a a. - Cc~>clıil 

ldtık lııgılir. askeri mak.ım.ı!ı bü 
tun ec ıe'JıL:rin 41 snt içinde Ce 
helullarık toprak l.trıııı terk el me· 
lcıini emretmiştir. 

I OTUZ AGUSTOS 
BAYRAMIMIZ 

Şehrimizde parlak bir tören yapılacak 
ve motörlü birliklerin iştirakiyle 
büyük bir geçit resmi olacaktır 

30 aOuslos zafer va tayyare bayramma Uç gün kaldı. Bu 
mutlu gilnU kutlamak lçtn geni• bir program hazırlanmı,tı~

Bu proOrama göre fehrlmfzde 
parlak bir tören olacaktır. 

Kahraman askerimiz de mo • 
törlU blrllklerln lftlraklyle bU 
yUk bir geçit reaml yapacak 
tır. 

30 ağustos gecesi de ordu evin 
de bir gardenparti verilecektir. 

Bayrama ait proljramı ayrıca 

ncşt edeceğiz. 

Hataya nakiledilen 
şehriıniz kadastro 

memurları 

Adana kadastro müdiirlüğü pos 
ta m !mürların.fan 2 5 lira m ıaşlı Mu 
harrem, fen muavinlerinden 20 lira 
mlaşlı Ruhi Çakaloz ve 20 lira ma 
aşlı katip Mustafa Sıdkı kadro ve 
tahsisatla rile Haby vilayetinde ye· 
ni teşkil edilen ... kadastro idaresine 
naklen tayin cdilm:şlerdir.~ 

Vilayette zam görenler 

Vılayet hukuk işleri müdürü B.ıy 
Ali Rıza Uıusman, kız lisesi müdü 
rü Şıhlp, Seyhan mintakası cm 
niyet miifcltişlerin len Ş!vket Başevin 
muşları 50 liraya çıkarılm1k sureti 
le terfi ettirilmişlerdir. 

Sıhh"'.\t işlerinde tayinler 

Kızılay h.ısla bakıcı mekteb; 939 
mczurılarınılan H.ıyrünnisa 16 lira 
rn.uşl!1 A·lana memleket hastanesi 
h emşirel iğinc, açıkd ırı, dördiincü sı 

nıf hemşire Remziye Ôzbilkde 50 
lira ücretle Adana trahom hastane 

IRADYOI 
Bugünkü Proğranı 

TÜRKiYE RADYO DIFOZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
CUMARTESi - 26 18/ 939 
13.30 Program 
13.35 Türk Müziği 
Okuyan : Radife Neydik 
Çalanlar : Vecihe Daryal, Fahiı e 

fcrsan, Refik F ersan. 
1 - Kürdilih 'eukar peşrevi '1-

Rahmi Bey - Kürdılihicazkar şarkı 

(Söyle ey mıdrıbı nazende eda) 3-
Şemsettin Ziya - Kürdilihieaıkat 
şarkı (Güvenme hüsnüne) 4 - Şem· 

settin Zıya - ( Bıklım elinden ) 
Sadellin Kaynak - Kürd:lihicaıkar 
şarkı (Bir gün yaşadık) 6 . - Kür· 
dilıhicazkar saz semaisi. 

14.00 Memleket saat ayan, a:• ı!i 
ve meteoroloji haberleri. 

H.10 - Müzik (Dans müziği 
-Pi.) 

15.00 - 15.ôO (Şen Oda Müziği-
lhrahim Özgür ve Aleş Böceldeıi ) 

18.30 Program 

18.35 Müzik ( Küçük Orkes 
lıa Şef : Necip Aşkın) 

1 - Mendalssohn Nenzdık GoO' 
dol şarkısı ve ilkbahar ş<nkısı , 2 -
Tı-ı:haikoWsky - Güftcııiz şarkı 3 _. 
Emmcrich Kalınan - Grafin Mıtriça 

op.:rclinden potpuıi 4 - Gıetdıani· 
nov - Nınni 5 - O~r.aı Ncdbal -
V.ıls 

19 10 Türk müzigi (Fasıl heyet•) 
20.00 Memleket saat ayarı. • 
20.40 Ajans ve melcoıoloJ' 

haberleri. 
si hemşireligine tayin e Jilmişlerdir. . ( 21 00 Tutk mfizigi 

Okuy;;nlar : Semahat Ôzdcnses 
Muslaf ıı Ç;ığlar Bölgcıniz adliyesinde J 

maaşları ~ulanlar 
~,,,,, _ _,.,,....-==-

Adana c :za hakimi Tevfık Oı 
ılıl, sulh h'fkiıni Ali Hadi Obnın 
0

maf\şları 60 liraya, aza Kt>na Kalp · 
sliz:, aza Tcvfık fıgi, icra hakimi 
Hlsm T.ıhsin sulh h-1kimi ŞaJi Çe 
ligin maaşları 50 lir.ıya çıkarılmış· 

tır. Eı:ıil ın ujlarını bu ınik ,J ır üze 
rin le ı alacaklardır. 

Koz;an rei;i Lııtfı, İslahiye haki · 
mi Hıiseyin Avni, Dörtyol hakimi 
Tevfıgin m;ı;ışları 6') liraya, Koz;rn 
az.ısı Hasan Fevzi Yaz;ın, Saimbcy 
li hakimi Mahmut Tekinay, Cebeli 
bereket miiddei umumisi Rüşdü, Cey 
h~n hukulc hakimi Ali Yümni. Bah. 
çe hakimi Besim, Karaisalı hakimi 
Osman Nuri ÔLcğin maaşları 50 Ji · 
raya, Celnlibereket sorgu hakimi 
Ken1n, Ü)rtyol sorgu hakimi Züh · 
dünün maaşları 25 liraya, Ceyhan ic 
ra m •ınur ınu ıvini R•şad ve Samin in 
ınaajılarıdr\ 15 liraya çıkarılmıştır. 

Zati Sungur şehriınizde 

Mısır ve Avıup1 l11rnesind,.n dö 
nen san.ltkiir Zati Sut1gur şehri:nizc 
gelmi~tir. 

ŞEHiRDE 1-IAV ı\ 

Üıin şehrimizde gök yüıiı açık, 
ha v.ı h ıfıf rüzgarlı idi. En çok 
sıcak 3 l dcrereyi bulmu~tu. 

Ç;ılanlM : Vecihe Daıyal, Fahire 
Fcrsan, Reşi\l Erer, Refik Fersan. 

1 - Selahaddin Pımır - Eviç 
~;ırk ı ( Gö1. yaşhırınız ) 2 - Refık 
Fersdtı - Ause}ni şarkı (Hiıkaçı bir· 
lcşcrck) 3 - Şevki bey - Hicaı 

şarkı (af q le suçum) 4 ·- Şevki Be)' 
Hicaz şarkı (Demem cana beni )'adel). 
5 - Hicazkaı peşrevi 6 - Bol cıherı_1' 
Nuri bey - Hicazl\ar ağır scmıı~ 
(Benim seyı i hıramanım) 7 - Ud1 

Cemil - Hıcaıkar şarkı (Layım rrı 1 

sana) 8 - Udi Cemil - l licazkar 
şarkı (M~ni oluyor halimi takrire ili' 
cabım) 9 - Muhlis Sebahitlin - 1 lı · 
catkar şaı kı (Bahar gcldı) 10 - ı tı· 
caıldir lıiıkü (lınıitiıı içinde vurdular 
beni) 

21.40 Konuşma (Dış politika tıa· 
discleı i) 

21.55 Neşeli pll'lklar - R. • 

22.00 Haftalık posta kutusu (f.c· 
nebi dillerde) 

22.30 Müzık (Dans rnu7.iği - Pi) 
23.00 Son ajans haberleri, Zırııııl 

csh•ım, t;ıhvilat, k<ımbiyo - nuı-ot 
borı;ası ( fiyat ) 

23.20 Müzik ( Cazband - Pi. ) 

23.55 - 24 Yaıınki prognM ~ ..... ______________________ ~ 

Mesud bir nişan 

Merkez knza j~rıdarma komut<' · 
nı ylizhaşı Bczmi ile vilayet heyeti id• 
re ausından lsmail Ho1kkı lldırın kızı 
Bayan Zekiye nişanlanmışlardır grnÇ 
fere ~a«Jdcller dıleriı. 



B. Hitler 
kararını 

Polonya • • 
ıçın 

dün • 
vermıs ,, 

- Birinci sahifeden artan -
Danıi<> S"" L 1 h . . ~ 
d

. 6 ... ı rıcs şe rının uevlet ı cıir.ı· 
ır. 

Mdddc 2 - Bu kaıa n.ınıe 23 
ağustos! dn ıl bar e::n mcıid ır. 

~u karnın D.ınıığ trışkılatı cı;;ısi · 
ye sıı.tcınini alt üsl etmek tc ve J\I · 1 

rnanyada oldu r.u o-ibi nasyonal - sos 
Yal" b • k ısı pcırlt s i ııy.ı s~tiylc devlet baş 

l anl•ğını ;ıyııı ş h.;ıycllc hıılqtiımck 
ccJ ır. 

G lhn1ıg lı.ıhcıleıırıdc ayan ıeısı 
raı.· ıer'ın \':17 i rcıi hal-. kında lııı- b r 

rn ı · ~ " ıımat } ok ı 111. 
B ,. e rıırı 25 a.a. - (rlavas '1jansın 

dan) S IAh• ' A D . e a ıytlıı iman rnahfi l(ri 
f Jn~_zıg,Jeki nas) onal Sosyalist şe 
1 ~o.rsterin O.ıntzig d.=vlet reisli){ine 
ta_Yını münasebetiyle bu işin t arna
tnıyle D.ıntzige miitei\llık bir iş oldu 
ğıınıı ve do ; rıı 1 rn d >l•uya ı\l.n m 
Yaya müteallık olmadığını beyan et 
nıektedir ltr. 

IJunun huicin Je her hangi bir 
miitalea s~rJinJ::n içtinap ec.lilmek
leıli r. 

Dantzig 25 - a.a.- Bun,fan bir 
mliddet evvel haber verilın;ş olduğu 
veçhile Königsberg a,JınJaki Alman 
kıuv ·• ·· uzoru yarın Dantzig ziyard e.le 
cektir. 

Bu ziyaretin Polonya hükumeti 
ne nıalu nat verilmiş olduğu h ıtırlar 
dadır. 

Ayrıca re>men bildirild:ğine gö 
re Alman Sclıle-svig . Holstcrin mek 
lrp gemisi yrırin sabah saat 8 d~ 
serbest şt-h i ziyarde gell'cek ve Nl'u 
fahrvassrde demirliyecektir. 

D.ıntzig : 25 -a.a. - D N B. bil 
d . h ırıyor Polonya ~ heyeti Varşovaya 
~rc'<et etmiş ve bu suretle Polonya 

gomrükçiilcri mesel~si etrafında ya 
l~'.'nnlcta o!.1n Polo1ya D.ı.ıtzig gö 
ruşmelerini tek taraf lı olarak inkıtaa· 
Uğratmı~lır. 

lngilteıenin D.ıntzig general kon 
solosu bu sabah serbest şehirden ay 
rılmı~tır. 

lngiliz ko!onisi v~ f ngi!iz vapur
lsrı bu sabah O.ıntzigi terkctmişlir . 

mi~tir. 
Danl zig : 25 - A.a. _ Z-.bit.1 ek 

Sı!rİsi şİ n "il fıf er a .n ·lesi olm .ık üze 
re yiiı Po'o ıy ılı D ınllig foki Po'on 
yalı le 1 İşçilere c-slaln ve mühim· 
mat vcrrni~ o'm ık illıh ı n :y:~ l.!v:Cıf 
etmiştir, 

G<izddcr lıir takın ha ı Jisclcıden 
bahs· tıu~kt~dir Lıı ha liı,der Polon 
ya ınık.ıın 1 arı la·arııı !an t kzip o'u 

nuyo ·. 
D ınrzig leki ecn ·bi ınahfil'er Po 

11.)ny ı şiın ·n I f !r a ud :sinin bıı su 
rt'lle tevkıf edılrnesin ! büyüle bir ma 
n l atfotıncktcdir zira lıu tevkıf .ıt Al 
manyanın serbest şehirdt'ki Polonya 
arazisine karşı girişeceA"i karekatın 
Pulonya şimendiferler ine de şamil 
olacağını tı-yit etmektedir. 

Btrndan b~şka Daııtıig makama 
tı Po ! l)nyalılara ait bir çok m-:ktrp 
lerde araştırmalar yapmışLır.Jır. 

Berlin : 25 a a - Dün p1lonya 
lıların ikinci bir alınan n<tkliy<! tay 
yaresini lıo·nbardı nan eıın ·ş olduk 
lnı haber verilmiştir. Bu tayyare 
ÜJnzig v ! Kön:g .i1erg'e g:t .nek üıe 
re ögle vakti f c!ınp~llıof lan hare· 
ket et . niş olan tctyyare lir. 

Tayyare D.ınzig h ıı Ju Ju ya1<ının 
da v~ polonya arazİ5inde lto.nbaıdı 
man edilmiş ve tayyare-nin pek ya 
kınınd-i bir kaç o1>ÜS p .tlarnıştır. 

Alrn:ın gueteleri, ilci alnı ın nak 
liye tayyaresinin Polonya lıataryal:1r 
tarafındcm topa tutulm lSllll büyük ı 
harflerle bildirmekte ve bu ha Jiseyi 
( fşitilmeıni~ tahrik ) diye tav~ıf ~t· 
mektedir. 

D.mzig : 25 a.a. - Bir Polonya 
fırk-ısı D.mzig'ı cenuptan ve g Hplen 
sarmıştır. Bu fırka zıotocofal<i 52 
inci, lispac'Jaki 55 inci ve Grandeg 

deşi 65 inci piya.Je alaylariyle g .·nc 
Graundenı'Jeki lopçu alayıuJan mü 

rekkl'plir. 
Seferi h11de bu fırkanın Ddnzig 

hududunun hrm yakınında tahşit 
edilmiş olması Danzig'c karşı polon 
ya 1ıların hemen bir Lıaskın yapacak 

1 U R K S O Z U ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!'!'!!'!!!"""'!!!!!!~~"'!"!'!'~~~!!!!!!!!!!!'11!!1!~~"'"'!'!"'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!"'!!!"!'!!!"'~~!!!!!"!!!'!!'!'!"!!"~ 

Buhranı izale etmek maksadile 

' 

Sın(manın En Guzcl ve En Büyük 
Jönpı 0111 "rrı.i 1 ~ Karataş 

- Birinci sahıf eden aı tan 

Rıızvcltiil tqe~biisu de bunu 
elmektcdir. 

is bal 

Roma mahfıllcı ininin kana<1t inc 
gör<', genç milletlerin hayal hakları 

bir k~ıe dalı.ı miınkercleı le boğul 
mak ıslenıliyor. 

Bianenalcyh hıı tt"şebbiis de 11111• 

hakkak bir akrtmetc mtıhkumdııı dc-
n.lmekıedir. ' 

Amerlka'da tedbir allyor 

. V.iş·gıon : 25 (a.n.) - Harp ve · 
sıııt vr. mcnabii meclis;, Amerika'nın 
h~rbc_ girmesı takdirinde alınacıık ted· 
~ rlerı ve bilh ıssa rniisa!lah kuvvetle· 
rın seferberli~i ve bunlaıın zaruri o· 
lan teehizııtı meselelerini tetkik et· 
mek üıcre bir toplantı yapmıştır. Sc· 
ferberliğe ait olan ilk tedbir, kongre
ye askeri hizmete müteallik bir ka 
nun Jayiha!>I tevdi etmek ol;ıcııktır. 

Buna intiz;ırcn milli muhafız kıtaalı 

400.000 ve donanrn.l 130.000 mevcut 
ile derhal h ırekcte gcçrne~c amade 
bulıınacaklır. : 

l larbiyc ve b.ılırıyc nezaretlerinin 
4ıl gün içinde 300.000 ve 60 gün için· 
de 500.000 göniillii topl.ıınaga çalı~

ınak la olcfuklaıı söylenmektedir. 
Askeri hizmet h;ıkkında hu pro· 

je, knhul cdild ği l.ıkdirdc oıdu, 4 

~y.lık .. l.>ır rniidJet 1aı fınd;ı bir milyon 
ık: yıız cll ı bin ki~ilık b r kuvvete 
malık olac.ıktır. 
CUmhurrelslnln seıAhlyel!erl 

N_ı:vyork : 25 ( .ı.a) - Nevyoık 
Taymıs gazetcsln..ıe Aı lhur ;. ıock 
şöyle yazıyor: ' 

harp mal:cme"·nin mecmuunuı1 yuz1e 
doksanını lngıltere ve Fransaya vere 
bilir, çfüıklı IMı p malıcrnes ine am· 
bltgn konulması RPisichmhll' un cm· 
rinc b .ığlıdır . 

H,ııta kongre, fevkalade içtiınaa 
d.wct C.-di!rnesi ıakrlirind<', Reisit'iirn 
hura revka"adc sclahiyet b;ıhşetmc:k
len iıntin.1 etse d ıhı Aıncrık.ının tq 
kıla:ı esasiye kıınunıı rrisiciinıhuıa 
büyük bir salahiy~t verınrktedir ve 
onun siy.ısi i~lcıdc ve mali ınrs cle 
leıdeki nüfu1.11 d.ı biiyüklür.,. 

P.ıris : 2~ (a. a .) - M.tl :n vaze 
t 

. o 

e'ı y .. ızıyoı: 
"Mııssolini'n ı n R.u7.velı'ın mcs;ıjı · 

nın Anır:ııka sefiri t.ıralından kti11J 
ıe . diini tıcil ctrni...:olnnsı <iı-ıç" · b" 

.• y ' • ~n ın ır 
mud.ılı.ılcye halııskrr oldur.u -• ' 6 nu gos· 
tcr~ckıe lır . Böyle hiı v,11iyeti ihd s 
etınış olın.ısı Runelt iı·in ı, ·ı r f • v • şeıe . 
1 ır • 

· [ Robert Taylor] 
BU Akşam 

Vazhk S·n•m••ın 
GöstereceAi, Hissi mÜt"ssir ve 

f evkalide bir film olan 

1 

~Üç Arkadaş 
=====:::::: il 

Şıthaserinde gösterditi emsalsiz 
sanat kabiliyetini hiç bir fılminde 
bu derece i.ııbat edtmemi~tir. Bu 
müstesna film YAZLIK Sinemanın 

Eo büyük programlarından 
biı ini trşkil ediltcl'~ tir. l'..:ıiı p,,rsicıı g.ızctesi R111 v. IL'ın 

ve papilnııı ın c ;ajlaı ın ~t.ın sit .ıyişkar 

bır ıı~ :ı ııla bah,.ctm : kle ~ . . ı . . . . v .... sn.ıllcn sa· 2 
Ctte ıHı bırını lcıkıb eden va' 1 k d f "acır ar· ~ı.sın a ·ransa ııc lngilteırn:n, hiiyük Jean Pı·er Auma 

ır soZukk<.ınlılıkla, Polony.ıya k 
li\ahhüdleıini lamamile i[ ar~ı n 1 n 
t .. k · .ıy c v~ bu-
un uvvellerıle lccaviizc kar~ l Şaheserler Şaheseri 
ma<Y:ı hı 1 d 1 ~ı .oy ,, 'zır ,ın '" ..ırını ya1. maktı1dır 

E 

_______ ., 

Xcol.sior g'<iZCtesi diyor k "· ,.---- t· 
. ·~Re<Hn;n d;pJomaHk mnv:İrak;. ı Yeni Şafak * 

Almanyada komonizm hareketle . ·. . ! • - •• 
b ·· . rının ·•-• 

' Plajı 

Ço~ukların Cennetidir 

Yavrularmızı b~ tabiat cınne. 
tinin Hava•ındao, Nef 'esinden 

ve Faydalarendan mahrum et
memek için hiç olmasa Hafta

da iki gUn oraya götUrUnUz. 

11<.'r ı;Un ıııun(nz:ıııı o(ulıu., scl1:r 

lcri v:ırclır . 

yetı cndısınc bcıhalıya mal olabil:r 1 $ 

aş gosterınesı ihtimali vard D h t09R6 
. d'd ır. a a ----------şım ı en Macaristan Is . ;_ ____ _ 

. . • panya ve Ja-ponya ğıbı koınintern ale hin .· - -----------------------..:..-
pakla b tğlı devletler b" y dekı Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden : . ırer b:rer ,-
çevırınektcdirler. Yaıın bclk" l } uı 
da bunları taklid edccckf ı talya 

---------------- ır. 
"Mevcut kanunlar.ı gö•e, Aın · ıika 

Rcis : cümlııırıı, haıp 1.ım rnınci ı csa:;lı 

Vakfı 
Mevki ve Muhammen müzayede 

bedeli bedeli 

Ruzvelt Hitlere 
teklifte 

mühim 
bulundu 

bir 

Blr inci sahife fon ar tan -
t.ıkdırdc dunyad 1 hiikuııı ~iırcıı bııh · 

r.ının bir f cl,1 kelle ncıicclcnct'c~ini ila 
V!' eylemiştim bugiin bu (cJakct Çok 
Y<ikl.ışınış:ır g.:?ç~n cyllilde :-.i1.c gon
d .!rdiğ im m ~sajın C<'vabını alaın a dıın 

f.ıkat bcşcriyctintlc davası olan sulh 
da\·cı.ı;ınırı d ğer mulahaıi\lara lakad 
diiın etmesi Ja1ım geldiği ~ anuatindc 
buluııduğum için vukuu y.ıklaşmış o· 
lan haı bın ve onun IC\ lıt edeceği re. 
l~kcllcrin izole edcbilcce~ı ümiidivlc 
sıze tekrar miiracaat ediyorum· 13ın 
nclice Afm;ınya ve Polonya kiık'ümet· 
leıinin makul müddeti bizzat kendi· 
leıi tarafından trsbit cd lccek bir 
devre zarfında htr türlü miihase 

miyle riayetetmc2i kabul . 
b 

.. d. elmelerı 
ta ıı ır. Amerika halk k . . . 

1 
.. 1 as rr ı ıstıla 

ve ta ıakkum siyasetine ilt" . 
le müttehid lir herhan-:r · b'.r"zıc-~mek 

ı:. 1 ır luk A 

met şefıı i ı veya milleti• ·ı U · 
ca insanı h b .. . > mı yo:ılar· 

ar e .surtikli k vasıtalara ·· yece olan muracaat f'de ek k 
varm· k h· kk rna sadına 

• :~ a ına malik buluı 
tezını Amerika h lk' .. ıması 
ediyor. a 1 muttcfıkan red 

Çünki bu l..ırzı hareket . 
lsıın bitaraf ols h . muharıp o 
· · ıın, er mıller · 
ıztıralrn S t: vke·ı kt" 

1 Y<'ıs ve 
IJCCt ı ı · H lb k" 

ınaks<.itlar makul h 'ki a u ı l ıu 

mcthalltsi cınsı dönüm lira lira 

Barutçu za Je Al.:.knpu Tarla 39 1900 2150 

Ali dede 
Ada sokağı " 

88,5 4400 2300 

mahallesi 
hitab< ti 

Yukamfa y~zı'ı Vak,( ğayrı menkullerin miilkiyetlcri p~şin pıra ile sa. 

tılacaktır . M ı ıı 
1
ye.ie le vaıoluıı' \ beJeller haJdi layık görülmemiş oldu· 

ğıın Jcın 419
1
9(} p \l ırt~si ğii.ıii sa-ıt 9 d.ı ih'llı! edilmek iizere artırmanın 

( IO) giin uzalı! lığı i'a ı o'unıır . 10980 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

deneme kanunu 
larını zannettirme ktrdir. 

V.ırşo>'cl 25 -.ı a.- f yi bir m:n 
lır1 !an öğrenil.Jiğirıe göre Alm .ıny<l 
nın Varşova sefarethanesindeki ev r k · ı BUtlln erkekler 

altmda mattan içtinap ve aralarındaki 
ihtılafları aşağıdaki üç usuldm bi· 

tıle mushh-ıne .. ve k a ı olmak şar 
d· ı muza eteler ve 

ı hane bir hı.keml "k · ı ya rı · 

Nüfus 
Kanun No. 3705 

yazımı 
Kıthııltarihi: 7/71193Q 

Nı-şri tarihi: 14171939 a ı c bilğ .jlar dün akşam sef .trcl . 
ha 11e binasından çıkarılmışlır scf a· 
~et hane memuı ları iiç döı t kişide.n 
ıb,uet kalmıştır. 

Varşova 25 - a.a - Polonr~ hıi 
ku n ! lİ erka 11 dıi l g ... c~ beynelmilel 
vaziyet do'ayısiyle mcmlek,.lin mıHfa 
fa \111'11 t<;! mine matuf ın:.ilemmim bir 
ta .<ı n tedbirler ittıh;ıırna k.ırar ver 
tnı~lerdir ikı sınıf ıhtiyat cf radının 
silah a:trna çağrılmasırı:ı tevessül e 
ıfılmiş olan ihtiyatların davet tedbir 
ferinin vüsat Ve! şümulü hı1kkında dir 
gıina sarih malümat mevcut dr~ildiı 
payitahta lıiç bir duvara seferbcrli · 
ğe ait afışlcr ta'ik edilm emiştir. 

Ahali itıihaz t"dilmiş olan tedbir 
leı i zutı• i telakki eJerck tasvip et 
mekte v • silah dl tına davet edil"n 
ihtiy . .tlar del büyijk bir disiplin sü· 
kul ve azimlcarlık gö .. termektedirler 

Dantzig :25 - a.a.- D.N.8. bil 
diriyor Dantzig Vorposknin ha'>cr 
verdiğiııe göre Dantzig polisi dün 
içinde yiyecek olduğu söylenen fa 
kat haddızatında silah ve harp mü· 
hiınmatı ile do!u sandıklar bulunan 
bir vagonu müsadere itmiştir vagon 

daki san Jıklarda 200 miğfer, 300 
gaz maskesi infılak mermileri tüfek 

aksamı V.! dah1 bir ço\c hup {'şya· 
sı bulunmuştur. 

Bu işle alakadar olarak bir çok 

kişi tevkif edilmiş! ir. 
Berlin : 25 - a.a.- Hdvu ajan 

d'111dan iyi bir menbadan beyan ol· 
~~Una göre Polonyanın Breslavdaki 

1 
1 Plomatık kurriyesi Alman memur 

a 1 tırafrnJan müsadere edil niştir 
p l<urdiye hudutta tcvkıf cdıle rrk 

olonya konsoloshanesinc iade edıl 

O,rnzig : 25 a.a. - Dyoiadaki 
rli silah t:ıtan bütün ~ıkekler askere 
alınmıştır. Keza Danzig'de bulnnup 
da rrsıni i~ametgahları Gdyniada 
Lulunanlar da ç~ğrılmışlardır. 

Polonya a<tkeı i makamları bugıin 
hüttin otomobillert~ vaziyet etm şiir 

Polotı)'alılar tarafın fan Danzig 
Polonya hududunun kapatılmasına 
karşı ın11kı1bclt'i bilmisil olmak üze 
re D.ınzig mak.ımları Nrufahrvasser 
rıhtımında kontrol tesis dmi~lir . Bu· 

liin Po1onya vapurl;ırı lıu kontıola 
tabi tutu!ınalctıtdır. 

Hindcııburg : 25 a a - Diin ge 
ce Alınaııy.ı Polonya hududunda 
Mcıkoschav civarında v.thim hir hu 
dut hiıfise ·.i olmuştur. Polonyalı hu· 
dut muhafızları devriye gezerken, 
alman topraklarına girmişlerdir . Al 
man muhafızlarının Polonya toprak 
larını dö ım:leri h ıkkınd ıki emrine 
itaat etmeıliklerinden :üıerlerine at .. ş 
cdılmiştir . Polonyalılar mukabele ey 
lediklerinden iki tıuaf aras nda ateş 
teatisi olmuştur. Alınan toprakların 

da bulunan bir polonyalı asker yara 
lanmış ve hastaneye kaldırılmı~tır. 
Bir aiman askeri de ağır surette ya· 

ralanmıştır. 
Varşova : 25 a a Polonya 

hariciye nazırı Bek l>:.ı .ııabah fransız 
ve İngiliz büyük elçile·ini k~bul et· 

ıniştir. 
Ôğlr.ı.fon sonr11 lngiltere büyük 

elçisini ziyret etmi~ ve sonra da sov· 
yel biiyiik elçisini kabul c)'lenıiştir. 

Diğer taı aftan hariciye nazır 

11111
,ni 

1
i Szem'>cck L .. ıo11y.1, Slovak 

ya \IC Arjantin elçileri ıle göıüşmüş 

rine tevfıkan ha!fetmt'leri için Po· 
lonya rrisicümhuıuna müncaat el 
tikim gibi acil şekilde size de mü 
racaat ediyoıum, 

1 - Do~rudan doğruya yapı· 

lacak müzakerat. 
2 - Bu ıhtilafl;ırın her iki ta · 

raf~n itimadını hait bir hakem he· 
yetınc tevdii. 

3 - Brrlin ve Varşova hükümet 
lt"ıinin 1 u ihtilafların hir telifi be
yi us ıılii ile halledılmuini ve hı . nıın 

uzlaş~ ırıcı. veya nazım .sıf atiyle avı u. 
~a ışlfrıyle nıünasebatı vr. lı u 

ışlerde~ lıir g~nil iştiraki olmayan ame 
rıka cumhurıyetlerin fen b" . . . t'h . ırını ın 1 :tp 
etmeğı kabul etmt:leri Almanya ile 
polonya hu1<uk hüküınranilerine sa
hih iki devld oldukları iç:n teklif 
t'ltiğim üç metottan biri lcabul edil 
~i~İ t~k~ir~e iki tarafında yt-kdite
rının ıstıklal ve tamamiyetine tama. 

tür. 
Ber lin : 25 a a. - Hitler Beri ine 

avdet .e., lemiş ve doğruca başveka 
lele iıtmiştir. Dığer taraftan evvel· 
cc tekarrür elti~i hilafına olarak 
Von ~ibbentrop Bercjtsegadene gİ · 
deceAı yerde Berlinde Tempelhof 
tayyare meydanına inmiştir. 

~ariciye nazırı Von Ribbentıop 
Berlıne dö d ·· . ner oomez başvekalete 

gıderek Moskovadaki müzakerelerin 
safhası hakkın ta Hitlere izahat ver· 
miştir . 

Dün Rom1d:m dönen ltalyanın 
13erlin biiyiik flçisi Hıtln Bt-rlm~ 

gelir gel nez kendisini ziyaret ederek 

görüşmü~lür. 

b· ı· ı ı e dd,. ed"I ı ır, ~ - ı e-

Amarika halkı na . mına sıze 
ıacaat odiyor vo b"" t·· mu -u Ufl d .. 
sulhu seven eı k ki un yada 
hesabına hükCıın t~ . elr ve kadınlar 

e ınız e Pol 
rasınddki ihtilafları t ı · r ?":a a-
t dl d e 1 ettıRı o ar an biriyle h 1 d me . a t l'Ce~i . . 
mut edıyorum M k~ ~ nızı u 

t'Z ur 1 h 
metodlarJan b" . muıs ı ane 

ırın e mıır 
mek suretile Al acHt d . 

1 
man 'e L ... h h .. k 

nıd eri aralaıındak " • ı • A u u• 
k 

. . ı ı 1tılafı h il 
mc •~tedıkleri takd" 

8 ~t -
h""k A ııdc Am "k u uınetir in 14 N aıı a 
d b

. . . ısan tarihli ' . 
a ıldırdığim ş~kildc d"' tıesaıın 

nu tehlikP.ye koy unya sulhu 

1
. an mesele! · ıne yardım etmf>ll. h erın hal. 

51" er za 
zır bnıunacağını t k man ha. e ıar .. ı . 

')'ıerım. 

Zayi yesika 
. Konya Vilayetinin ll 

Nufus dairesind ... n ald ıı. ğın kazasr 
Ad 

l51m ve· · 
ana 7. ioci a··ı-k rçınde o u ten 2 

askerlik hizmetimi ,J sene "k yap,ıığıma d . 
vesı a yeıini tutun aır .. f muameley· h 
nu ns cüzdanımll Ad 

1 
avi . ana Bel I" 

sınden alJığım 937 t "hl" ec ıye. 
arı ı ve 4 N 

lu şof er ehliyetnamemi · 
0

· 
k s··ı··k k ve asker i 
~~ o u omutanlığından ahfı ı 

Turkçe okur yazar v~ "k .A m I d' . sı amı zayı c 
e ı_~ımden yenisini alacıı~1111dan ~ 
vesıkaların hükmü k 1 d . A u 

d 
. 8 ma ığını ılan 

c erım. 

10981 

Konyıı Vıliyrtinin Ilgın 
kazasının TuraLiye 
hilllcsinden dycvm A~:
nanın Şıh Mu·taf a ıntt· 

hilllrsınden Tevfık oğlu 
Süleyman ağdacı 

· OüııJen artaıı 

M 1Je 5 _ MJklıul ınn,.reti olmaksızın ieklıf c lılrn ydZ "'•H işlerinı 
kabul :P. if 

1 
r.tmiyenlerden beş lir.ıdan yirmi l.H·ş !ıraya kadar, 

Yazım memur'arının istedıgi m\IÜ nJlı verm •·ye. ıler veya hakilcat hi· 
laf 

1 
beyan~tta bulun lolar vey.ı g ıy~i sa hı? Vi.'S ıik gö ;teren

1
erle kanurıun 

tayin ettiğı miıkellrfıyrl ve m•c ıtırıyetlerı ıf l etmıyenleıd ı.: ıı ve ettir n •· 

yenl,.rden bir lır.:ııfıtn hrş lır~y:ı k~ la : 

Hafıf P''" c· Zc)SI alınır. 
Bu crıaya nıah.ılli i lctre h,.yt> li karar vem. Bu k rdra ala'<alı, tebliz 

tarıhınden ıtıbaren bir h ,fta Z-4rfıııda sulh m ilıl<e 11 .. 51 neı fin J ıtır az e. 

debılir. Kat'ıleşen para c~zuımn öJenmeınesi halin le mahallın en büyiik mül. 
kive a ·niri tarafından yazılacak müzakkere üzerine Cunıhuri,~t müddei
u~umiligince alakadarlar hakkında Türk C *'za Kanununun 19 ve: 24 Ün· 

cü maddeleri mucibince muamele yapılır. 
Madde 6 - Yayım deneme masrafları Dı1hiliye bütçesin' konacak 

tahsisatla temin olunur. . . . 
Madde 7 - Bu kanun neşrı tuıhınden muteberdir. 
Madde 8 - Bu kınunun hükümlerini ıcraya lcrll Vekilleri Heyeti 

10 711939 
memurdur. (SON) 

Tiyatro ve Sinaınalarla konserlerden Devlet ve 
Belediyelerce alınmakta olan damga, tayyare 
ve belediye resimlerile Darülaceze hissesinin 

ınikdaru a ve sureti istifasına dair kanun 

Kanun No : 3702 --
Kabul tarihi : 6 7 1939 

Neşri tarihi: 14'7/1939 

Madde 1 - Tiyatro ve Sınamalarla konserlerin bilet bedelleri üzerin 
den damga, tayyare ve H~ediye resimlerile Daıülılcezc hissesi olarak bir 

kuıuştan aşat• olmama~ uzer~ y~ıde on rt"sim alınır. Resmin hesabında 
yirmi paradan aşığı kesarler yırmı paıaya iblağ olunur. 

Bilet bedelinden maksa:!, bu vergi h 11 ıicin le J h ı · .. . • • 1 u u ıyc ucrclı olarak 
.una mı ır. bu mahallerı ışletenler tarafınd an alınan \liıranın l l 

(~onu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 
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Kambiyo ve Para Livrr pof Telgrafları 
25 I 8 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim --

, __ H_a_1ı_r _______ ı~ ~ ~şmark '= = 
_V_a_d_e_li_I_. ------ı---,4- 62 Frank (Fransız)___ __ 3_. ~ 
_ V_a_d_e_li_ l_ll _______ 4_ 55 Sterlin (İngiliz ) _ _5 __ E_ 
_f_Hn_d_h_a_7._ır _____ , __ 4_, __ ?3 - Oolnr ( Amerika ) ~,~ 

Nevvork 8 67 ı.·rank( isviçrc) 00 00 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Taşı bcledi1eden verilmek şaıtiyle Kuruköpıü -·Hacı bayram 

kuyusu arası yolunun parkelenmesi işi açık olarak eksiltmeye konulmuştur 
2 - Keşif bedeli 1990.96 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 149,32 liıadır. 
4 - ihalesi Eylülün birinci cuma gi.inü saat onda belcJiye encümenin-

de yapılaca • tır. 
5 - f:;teklilerin şartname, kesif ve projesini on kuruş mukabilinde 

nclediyedt'. Fen işleri müdiirlüğüııden ala bilirler. 
6 - Taliplerın ihale tarihinden en az üç gün evvel belediyeye müra· 

caatla bu işin ehli olduğuna dair bir vesika almaları şarttır. 
7 İstcklileıin ih:ıle g~nü mu'lyyen saatte muvakkat temin:ıt ın~k. 

lııızu, ehliyet ve ticaret odası vesikalarilr. birlikte belediye cnciimtnine 
mliracaatları ili\n olunur. 15 - 19 - 22 - 26 10915 

____ ..... ._. ________ .._ __ ~__, ..... .....,.,__...______ _,, __ __. ...... ,._..--....... --------~ 

Adana hiikfunel civarında Ulusparkı karşısında 
Biziın bisikletci Yunus Necip Özyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına! 

Dürkopp 

Acanhlığını ı:ılmak İ<_İn sene 

lerdt'nbrri uğraştığım DÜRKOP. 
fabrikasının bi~ikletleı i g~lmişı İr . 

Dünyanın en eski f abrikasınırı 
yaptığı, bütün mal~emrsi çelık ten 

olan OÜRKOP Uisikldlerinin ına· 

dC'ni aksamı Kıomdan mamul o1ııp 
y~ğmıır \'C çanıııra r~ğm ı n kaliyrn 

p:ıs tııl ıntız Bisiklrt ınnaklıların11. 

teşrifl<"'r inde DÜKKO. Bisiklet lrri 

ni görmek ve almak nıcnf aat'eıi 

iktizasındım ~ır. Bilıimıım hisikle.t 

yed<'k parçalarile Konlin11ntal iç \'e 
dı~ lasııkleri ımı~azamızda m(\'cut · 
hır. 10911 ') - 45 

Dürkopp 
iM2fü a wm 

Elektrik evi 
Her türlü Eleklrik ve makine 

tesisalı, Elrktrik malzemrsi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiıalı Tungs 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Accntalığı . 

Eski Orozdibak karşısı No::85 
1.,'/36 42 

-
Bu gece nöbetçi eczane 

Yağcamii civarında 

Ali N :lsibi eczah:\nes1dir 

. ---------------------
Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışm::ık üzere lıir hiz 
mrtçı ki'\dın dtannıakıadıı . İste 
yenler İd.:ıtf'lı ırnrınize müıacartl 

et~iııler . C. 

Sıidiln l<tıy•n<igını 

Kol~y l?lcr, 

Yô1pılışı h~·.ittlr. 

Fiyatı <:hv<:ndir. 

.l.l 

Adana Mersin ve havalisAcaııtas 

A·ianada hükfıınet caddesinde 

9' .. ,,I'!. .. 
-.... "{ -. _df. 

. - ' 

.. . . 

....,_......,,.... _ _,..., ___ .......__....,,,.,...,.,.,., -- Ömer BaşPğmez ticarethanesi 92 
41+ ~ =t1ı;; •tı•4"-f*CSJ! F.Ji~-;:t!~....,JLF"""~-r..% ~J. _ ;,,.. -'; ~1;:::-:.-" · 1 
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Nazarı dikkate 

Milli Mensucat H,:ıstanesi Müdiirlüğünden 

Sıhhat ve içti ıHİ mıı.ıvencl Vekaletinin 9 - 8 - 939 l~ıih ve 20 
numaralı ruhsatiyt'sİ ile hastanemizin 23 yatağını haricden gelecek ücretli 
hastalara tahsis ediyoruz. 

Hastanemiz Adananın en havadar bir yerinde etrafı portakal ve çi · 
çek bahçclerile muhat modern, her tüılü konforu hwi ve fe11nin bütün 
icaplarını içinde toplamış müstesna bir sıhhat yududur. 

Bilgisi, iktidarı ve muvaff.tkiyelli ameliy.ttlarilc herkesin itimat ve 
teveccühunu kazanmış olan Operatörümüz çok müsait şartlarla hastaları 
nı tedavi edecektir. 

Hastanemizde tedavi olmak isteyen bütün müracaat sahipleri harİc· 
den de dikdikleri Doktoru serbestce alabilirler. 

Muhterem halkımıza bir hizmet gayesile açılan Lu yurt çok ucuz · 
ücretlerle memlekdin sıhhati İçin herkesin emrindedir. 

Hastane Gazhane yanındaki yol ile ~ehre bağlıdır. 
Her ihtiyaç anında h'lstane müdürlüğüne müracaat cdilmrsi ııcıt 

olunur. 6 - 15 G. A. . 10939 

Adana Erkel{ lisesi direktörlüğünden: 

Tu!arı 

Lira 

2565 
720 
300 

Kııruş 

ou 
o) 
00 

Yiizde yrdi buçuk 
l<'mİn.ı lı muvakkate 

Lira 

192 
54 
22 

Kuru~ 

50 
00 
50 

Kılo Fı. 

21orm 9,5 
3000 24 
2000 15 

Cinsi 

birinci nevi ekmek 
Pır inç 

kuru f asulya 

Adana Eıkc', Lisesi pansiyonunun 1 Teşrin evvel 1939 dan :11 Ma
y ıs 19·10 laıi .. in.c k.tdM 8 aylık ihtiyacı olan yukarıda cİn!ıİ ve rnüfıedatı 
yaı:ılı iiç kalrm crz.tkın 21/811939 tarihinden Pclıarlesi günü saat 10 da 
İcın kılınan cbiltm!de ekmeğe talip zuhur t tmeJiğirı , fcn ve pirinç ile ku 
ru fawlya);ı vcıilrn fıatlar komisy(Jı.umu7ca haddi layık göıülmeJiğindcn · 
eksiltme kaııtırıuna tevfıkan tarihi ilanından itibarrn 10 gün mü idetle 
l!!krar ilanına kaı ar verilmiş olduğundan 2 Eylul 1939 Curnaı tcsi günii 
sa .. t 1 O Jci Kü:tür Direktörluğü odasında koınisyo.ıu mahsusunda eksilt
meye kontılac::ı~ından isteklilerin yüzde yedi buçuk tcminatı muvakkale 
akçelcrile Liılıktc ımi;a c aal etmeleri liizumu ilan olunur. 

23 - 26 - 29 - 1 10976 

Adana Belediye Riyasetinden: 

Taşköprü - Yazlık sinema atasında Topr.::ık kale Bazalt oc 1kların· 
dan ç bıılmıf parke laşile müccddetcn ) ol İnşa ttdilecekli~. 

1 Ke~if Gdeli ( 15118) 14. liradır. 
Bıı işP. ;ıjt kr~if rvr.~kı Anana BclccHyc.si Fen iş 1 eri Mü<liir liiğünden 

76 kııııış mıık ... ıJi lin Jc alınır. 
2 - lh.1lc.si 29 - 8 - ~n9 S"lı günii s~.:ıt 10 d~ l\dana Bclt'diyesi 

Ü.tİıni E.ııı iimrninde ycıpılacak l ıı : 

3 hı cı lı• kap · ılı 7.:tı f ıısulilc y.ıpılt' <:-"k tır. 
4- ~!ııvakkal tt-minalı 1148 86 liradır. 

5 _ 1311 iş~ İsteklilrr ıh :ılrcl cn iiç gii11 cvvrl evvelce böyle lıir işi y~p 

tıkl<lrına dair vrsika ibraz 
1

f'lmrlctİ ş.ultır. Ve Tıcilrd o.J ırnın tl k<lytlı 
oldııklarıı~ :t dair vesikayı birlikte vcrındcri lanmdır. 

6 Bıı işe ait tcklfi mekluplaıı 29 - 8 - 939 Salı giinü saat ( 9 ) 

dokııza kadaı Adana Belediye Daimi Eııciiın<'nİ Riyasetine vr.rmcleri 
/azırndır . n-16 - 22 - 26 10940 

Tüm Satın Alma 
setinden: 

Komisyonu 

1 - Askeri ev3afda ( rn a~.ı~ı 1.43 yijkseklik ve göküs gtni~ıır 
4 : 7 yaşında olmak iiure ) binek hayvitoı alınacaktır. 

2 - Hayvan salmak :u1.11sıın ,ia ol•nlar Tiim karargahında ~atın ,ıııı 
' komisyonuna müracaatları 13 16 - 20 - 26 10942 

Doktor 
.. 
1 Kemal Safir • 

Kızılay civarında İskan dairesi yanında 
Müslüm apartmanı 

Hastalarını her gün sabahtan akfama kadar kabul eder· 

G .A. 12 26 10909 __,; 

r--------------------------------------------
Alma Komisyon U Tüm Satın 

Reisliğinden 
Miktarı Muhammrn bedeli lık temin•

11 Cinsi 

Kilo Lira ~ 

Kuru soğan 16 080 1040 78 
Pataies 32.000 2560 . 1 <)'l 
Ku ı u üzüm 12.000 1800 135 
1 - Adanadaki Askeri birliklcriu ihtiyacı için yukarıda cİn5 ve nıik 

tarları yazılı üç kalem crzakın muhammen bedellefi ile teminat tutarl•" 
karşılarında gösterilmiştir. ~· 

2 -- fha!eleri Adanada Tümen karargahında 29- 8 - 939 Ç~rşartl 
giinii saa l 10 da }' apılacak tır. 

3 - lslfkliler Ticaret oda~ında mukayyet olduklarına dair vrsik•1'
1 

rını ve ilk leminat makbuzlarile birlikte belli saatta ko·nisyona miifaca' 

etmcl,·ı i lazımdır. 1 l - 16 -· 23 -· 26 10932 . ' . 

·, 

• 
•• 

( 

TURJCl)'l! 

ZIRAAT:iANKASt 
Umumi neşriyat miidlırÜ 

Macid Giiçlii 
Ad.mı Tür ksöıü m.ttbı••1 


