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SAHiP ve BAŞMUHARR!Rı 

Kuruluş Tarihi 

1 Kllnunusani- 1924 

•• •• 1 
~) 

1 

29 Ağustos 939 
Onbeşlnci Yıl - Sayı , 4520 

5 Kuruş 

ADANA: Telefon: 315 GÜ NDELIK SiY ASI GAZETE 
ı~ı 

U!ucami yakınında hususi daire Pk. « 

Mü O Do~ ~<e lf ö liifi} Ü~ 
kin 

adı 
ungt DÜN ANKARADA DOKTOR SAYDAMIN RiY ASETiNDE ÜÇ 

TOPLANTISI YAPILMIŞTIR BiR KABiNE 
•• 

SAAT SUREN 
Ankara : 28 ( Telefonla )- Reisicümhur ismet İnönü beraberlerinde 

lşvekil Or. Refik Saydam , Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ve ma
Qtttleri oldui!'u halde dün sabah 11 de hususi trenlerile Ankaraya avdet 

1Yurınuşfar ve istasyonda Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Ren-
• 11 Genel Kurmay Başkanı Mareşal Çakmak ve şehrimizde bulunan Ve

hıı Ucrle Mebuslar ve Vekaletler ileri gelenleri ta rafından karşılanmışlardır. 
ste Milli Şefimiz, garın içini ve dışını dolduran kalabalık halk külle/erinin 

.. 
alkışları arasında otomobillerine binerek doğruca Çankaya köşküne 

fgilmişlerdir . 
Ankara : 28 ( Telefonla ) - Bu sabah saat 9,10 da gelen Anad ı 

ekspresine bağlanan bususi vagonlarla Dahiliye Vekili Faik ôztrak Sıhho u 
Vekili Hulusi Al ataş ve Münakalat Vekili Ali Çetinkaya şehrimize ~elm · 'te 
ve Vekaletler ileri gelenlerile, dostları, ve Ankara Valisi tarafından kış er , . . arşı-
larımışlardır. Vekıllerımız grup grup halkın alkışları arasında otomobillerine 

binerek istasyondan ayrılmışlardır ' .. .. 

G 1 K 
. 2 inci Başkanı General Asım Gunduz bu sabah buraya 

ene uı may k ·· b ı · S b ı · f 
1 

. 
11 

. · ve yükse rut c ı u ay arımız lara ından karşılandık· 
gc mış g~nera erımız t · 1 d . 
1 b·ıı ·ıe Genel Kurmaya gı mış er ır, 
an sonra otomo ı erı · ıı H · b ·· ( T 1 !onla )- Vekı er eyetı ııgun Başvekil Refik Say-

Ankara : 28 e e l 16 dan 19 a kadar devam eden bir toplantı 
damın riyaseli altında sa• 
yapmıştır 

aal 
___,_~~~~~~--~--:-~~~~~~~--~~~~~~--~ 

•• 
SULH UMiDLERi! 

'ı'---_________~~--~~~~-

e 
er· 
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B i r uzlaşma 
Nasıl miimkiin 
Olabilir? 

----- 'İ( -----

e· 

51 

Siyasi Buhranda hafif

leme alaimi görünüyor 

.... 

f ' 

Yazan F. R. Atay 

E
ğe!' dündcnber! ~ldığınıız 
ba~ı ha. vadislet·e ınanınak 
caiz ise ı,;ivasl buhran ha· 

ıflcn1c al3.mctleri gö ... ternıckteJir. Hu 
e h•vadislcrden biri Bcrlin'dcki İng:liz 

.bııyuk elçisinin Londra seyahatidir: 
ıkin c i s i . f\.1u solini'nin bir konferans 

"'•• •sı başuıda toplanıp konuşmak 
tc)<Jifiniıı llitler tarafından kabul e-

d dil . 
ı •ıı ş olmasıdır . . 

1 !er iki havadisi de buy uk bır 
~ ~htiyatlo. kar~tlanıa.k ıazın1gc1ir . . . 

. Çunku harp tehlikesi ticaretıııın: 
" ıkinci bir ı\ılUoih zaferi kazaumasıua 

r l'rtUsaadc edileceğini tahmiu ctıniyoruz. 
bun de söyleJigiınİ.z Uzere bö_yle b~r 
\ı~laşına , Avrupa buhraolarınd:ın bıç 
biı·ini halletmi~ olmaz: bilakis şiddet. 

C '•bir ve dikta politikasına bu,butuıı 
Cesaret verir: huriyctlcri tehdit altın~ 
0• bulunan nıilletlcı•de ise lngilterc 
Ve F l'ausa '.ra k.aı· .;-1 iti n1 attan eser 
bırokma<. Mi!lctleı" biı ·kaç gunluk 
"•ya l ı ir kııç aylık sul~ değil , Lcy ncl
ıuiicl ~ınttnac:cbctlcri ta.biileştirccck. 
5.07. , hak ve :ıhltlcri ) cnidcn kıymet 
lcnJirecck bir enıoi ,yct ni zamı i .. tc· 
ttltktedirlcr . Böyle Liı· niza1n olınaz· 
'•, he.r fcdakarlıgın sonu Çek fcda
kiiı•lığının akıbetine uğrayabilİı'. . . 

TecavUzc ka.ı· ş • ınukavcmet ıçın 
~irleşeıı memleketle!' , silahlanmış laı·, 
ltıa<ldeten ve manen harbe hazırlanmış 
larsa bunun ~ebebi kuvvet ve zor ına 
Cerapercstliğinc bir nihayct:verilnıck 
İrnkiinını görduklerindcodir. 

Romadan gelen telg1·:ıfııl Lizi 
~ J ciheti veni bir dörtleı• 
"ı cmoun e en J 

k f top lanacaı;~n• dair olan on cl'asının , . . . 

d 
.. 

1 
d 

0 
sonra Avrupa ışlcrını gö ~ 

cu· ı , 011 a 
0 k geuio:.ı ınikv·astn bir konfcran· 

ı·tısccc .... ., 
~1~ içtimai fikri oldugunu "iöylcnıek 
. . '-' ni bir konferans , Munih'tc 
ı.ı,tert z. ı e . d 

ld 
·b' ·kilel'İ 'dörtlı·ştırm ck e-

o uğu gı ı , ' .' t haklarını 
gi[ millctlc ı·in hurıy e ve 
tc~ıiııat altına almak gayesini r.uzn~ 

k 
ak lazımge·ıı· . ı-

ıııesinin başına oy ın d 'hf 
laınızın bevnclınilel bu tesanU 0 lı'.k'.-

- f ve a ı-
Yac1 var. Bu tesanut, nU uz . 
ı · . l ld . eJıle ınez. 
•ıyct paza..Iıklarıy e c e 
il" tesanUL kuçuk buy uk butun kıta 
lllill"tl , , ' k d ·ı haklarıodan ve hu-. ~ erıntn en . h k 
:.'S•Heriodcn emin o\malariyle ta ~ · 
'~~ d . , l Jtah·a ıle 'k e cbılır. A manya ve • 1 ti, d' . dd den olmuş a ı ınUna.sebctler,ı. re P 

l~U<lur ·: Alman ''e ltalyan ihra c atına 
•an · k atmıst gı •.neıııleket pazarlaı•ını ap ' 

ıı• ·ı Fakat bu iktisadi mübadeleler , 
kerbestiik ve mUsavat esaslan Uzerin." 

I · llruloıak, biç Lir ınıllclin :keııdi ıukı
ıaı .ve faaliyetlel'ini tah<lit;ctıncmek , 

- Gerisi ikinci sahifede -

ITALYA TAVASSUT 
İÇİN ÇALIŞIYOR 

Musolini harbin 
• • 
ıçın 

önüne geçmek 
sarf ediyor büyük gayret 

Führerden Duçeye 
Roma: 28 a.a. - Roma siyasi ınah ' 

fillerinin intibaı sudur ki, harp veya 
1 

sulh hakkındaki karar her saat biraz 
daha yaklaşmaktadır. 

Bu mahfillerde vaziyetin vahameti 
istihfa edilmemekle beraber sulhun he

nüz kurtulabileceği müıalcası hüklım 
sürmektedir. 

Bu mütale•nın istinat ettiği esas 

şudur: 
Şimdiye kadar tamiri gayri kabil 

hiç bir şey vukua gelmemiştir , Avrupanın 
başlıca payitahtları aralarında dıplo
malik temasları mbha!aza etmekte· 
dirler. 

Ayni mahfiller, ltalya diplomasi-
sinin hali hazırda telifi beyn vadısın
de çalışmakta olduğunu ve bu daki
kada Romanın bir uzlaştırıcı unsur 
vaziyetinde bulunduğu beyan edilmek
tedir. 

Bu mahfillerde hakim olan bu in· 
tiba ltalyan gazetelerinde de vardır. 
Bu gazeteler, büyük payitahlların ve 
bilhassa Romanın faalıyctınc kar~ı 
fevkalade bir alaka göstermekte ve 
halla bu fad ·yclin bir sulh f;ıaliycli 
olduğunu söylemcklcdirlcr.. . . 

Giorııalc d,ltalia da Vıgınıo Gay· 
da diyor ki: 

-Gerisi iiçüncü sahifede -

• 
yenı bir mesaj! 

BÜYÜK ZAFERiN 

DOGDUGU GÜN 

Zafer ve uçak şcnlikl~rinin 

yap•l<lıgı : ıu Ağu,(os gununun 
buyuk ınaana , ,e ch ı.: ınn,iyctini 

'furk. neslinin her çağı çok iy i 

bilir, öğrenıniş tir·. 

Buglln on ~·c<li ,r ıl evvel 
duşrııan1u Dumlupınar önlerinde 
t<ı.maın en ~yol< cdildigi gllnU ıı 

nıcs'ut at•cfes idir . 

Bu mukaddes. ıues'ut gUııU 

.Yarın Çukurovalılar nıuazzam 
biı· törenle , candan bir alaka 
ve (ezahllrlc kuLlııyacak(ır. 

''arın yaptlacak buyuk ge
çit ı ·cs ıni ve şenlik için haz11·la
nun p1 · ogy ~ınıı di ğet· , ut unl.ıırı -

1111-ıda. lıuln caks ıııı z . 

T0RKSÖZ0 

30 Ağustos bayramını 
yarın kutlıyacağız 

ŞEHRiMiZDE BÜYÜK BİR 
MERASiM Y APILACAKl'IR 

yarın yapılacak büyük töreneait progran1 

30 
Ağustos zafer bayramı ya.rın 

kd 
. pılacak büyük merasımle 

kumlu a ya 1 k ı .. Yarın yapı aca orenc 
kutlanacaktır. 

11 
aşağıya alıyoruz: 

ait pıoğramı ayne 
ausros- 939 ZAFER 

30 - :;.VRAMI PRDÖRAMI 

f bayr•mı ıöreni kum 
1 Za er ' k' · - k Tertibat kıro ısı 

lııkla yapılaca tır. 

baklıdır. · da kıl'a ve tc 
2 - Merasime aşagı_ 

. . "k cdcccktır. 
. kkülu ışlıra . daki kıt'alar 
şc A) Adana garnı zonnn 

B) jandarma kıl'ası 

C) Malül Gaziler 
D) Polis 
E) Spor teşekkülleri 
F) Cemiyet 
G) T~şekküller 
3 - Merasime iştirak edecek kıt'a 

ve teşekküller t•m ••at 2 de kırokidc 
ki ycrlerıni alını~ olacaklır. 

4 Komutan; Subay ve askeri ınc 
ııııırlıırla hükünıet , belediye, partı ve 
dıgcr devlet erkanının tebriklerini 

- Gerisi üçüncii sahifede -

v 

HARP HAZIRLIGI 
Alman yada, 
muhtemel 

F ransada, Polonyada 
harp için hazırlıklar ! 

PARIS'TE 

Çocuk ve kadınlar 
boşaltılıyor 

Memnü mıntaka 
Paıis : 28 a. a. _ 8 D 

1 
, 

b b b · a a<lye 
u sa a ~eneral Gamlin ve ami: 

ral Darlan ıle görüşmüşiür. 
Galais - Paris _ Li ·on 

arl.asındaki mınıaka } hattının 
k 

, n1eu1nu mıota 
a addedilmiştir Fakat b h' . · t u şe ırlerın 

ayyare meydanlarına inmek 
meydanlardan hareket et k ve bu 
nu değildir. me mem-

Na!ia nazırı Pal'iste b 1 lan ı · u unınama-
azım olan sivilleri ve b.lh 

sa kadınlan ve çocukları b'ı as. 
kım t · ı • ır ıa-garan ı er arzeden ve laka 
yakında tahdit :edilmesi mü k ··' pek 
lan nakliyat kolaylıklarında~ iunt_fo· 
de ı · d s ı a-e mıye avet eylemişliı'. 

Ders senesi tatili yapmakta O• 
!anlar, memleketlerine iade . . 
yecektir edılmı-

BERLIN'DE 

Gıda maddeleri ve bazı 
eşya için vesika 

Propağanda 
Berlin : 28 a. a. - Havas ajan· 

sından · 
Dü~ oldu~u gibi bugün de bü

yük bir halk kütlesi bir şeyler ö~· 
renmek ümidile Başvekalet dairesi 
önünde süküt içinde beklemekle· 
dirl~r 

F~kat meraklılar hayal inkisarına 
uğramışlardır Zira bu sabah, cumar
tesi günkü . gibi fazla gidi~ gelen 
olmamış lasılasızca birbırını takıp 
eden ziy,aretler yapılmamıştır. 

C d ddcleri ile bazı eşyanın 
ı a ma d 'I , 

salın alınması i.;in ihdas e ı ınışb o~ 
lan vesikaların tevziine .~u .. s~hda 
b V 

.k usulunun ı a· 
aşlanmıştır. esı • bu 

sı 1ı··k· ı memurlarının halka . 
' u ume · d·lecek bır 

ledbirlerin hiç de eodışe e 1 

Gerisi ikinci sahifede -

-===-==----=-

• 
Bay Ruzveıt .,__k 

ar ısııe blrlikfa 
Sulbü kurtarmak İçin 

Rnzvelt yeni 
bir teşebbüste 
bulunacak-.,s ! 

···1~ 
Vaşington : 28 _ E . \~ 

alan bir menbadan ..• Yı habe.._ 
göre Ruzvelt sulh ı h·ogreoildiğine 

e ınde . b. 
teşebbüste bulunac k yem ır a tır R .... 
hur ayni zamanda ı, · eısıcum

u leş bb .... d 
muvaffak olmak - . e usun e 

. •çın A. ·k 
lalın cümhuriyetlerirıd mer.'. akn.~n 
olduğu kadar k . en mum un 

ÇO ınıkt d 
mını temin etm • arının yar ı· 

Y
eni teşebb .... ege çalışmaktadır bu 

usun ne . 
cağı henu I' ınahıydtc ola

z ma um değildir. 

Da!adye'nin Hitler'e 
mühim mektubu 

"Siz de benim kadar 
harbin fecaatını görmüş, 

takdir etmişsinizdir,, 

Paris ; 28 (Radyo) Fransız Baş 
tkili Bay Daladyenin Hitlere gön · 

d "- dig· j mühim mektubun metni bu-
eı , 

gün neşredilmişlir. 
~u mektupta Daladye harbin 

fecaat ndan uzun uzun bahsetmekte 

ve Hi !erin de sulh yolunda çalış 
masını beklendiğini tebarüz ettir

mtkted. . Daladye, mektubunun bir 

1 VARŞOVA'DA 1 --
Polonyada siper ve 
sığınaklar kazılıyor 

Alman taarruzu 
Varşova : 28 a. a. - Dündenbe

ri siperler ve sığınaklar kazmak 
için gönüllü y•ıılanların adedi üç 
misline çıkmışlır. Bülün içtimai Ja
bakaların mensupları bu işlerde ça • 
tışmaktadırlar. 

Polonya ınakamatı, 25 ağus-
tosa kadar Po!onya 'hucluduna al
ınanlar tarafından 34 defa ,tecaviiı 
edilmiş olduğu bildirmek tcdir. 

Polonyanın mütearrız olduğıı · 
na dünyayı inandırmak için D. N. B. 
tarafından nakledılmiş olan rivayel
ler kati surette tekı.ip edilmek· 
tedir D. N. B. Polonya layyarelc
rinin slovak eyale!i üzerinden uç
muş bir takım risa:eler alınış ma-

mafih bu risalelerin Polonya erazisi· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Bay Bitlere 

İngiliz cevabı 
gönderildi 

Londra 28: ( Radyo ) - lngılit 

kabinesi bugün !oplanınış, Hitlrre ve· 
rilecek cevabı lastik etmiştir. Hender 
son bu ccv~bı hamilen tayyare ile 
Beı !ine gitmiştir. 

Bıı cevabın ınclni şimdilık mahrem 
tutulmuşlur. Yarın loplanacak avam 
kamarasında okunması muhtemeldir . 

Sovyet Meclisinde 

Moskova : 28 ( Radyo )- Sov· 
yet yüksek meclisi toplanmıştır . 

Bu toplantıda başlıca iki şey mü

zakere edilmiştir. 

1- Mecburi askerlik meselesi . 

2- Alman - Sovyet paktının tas· 

diki. 

kısmında Hitlere şöyle demektedir. 

"Siz de benim kadar, harbin fe· 

caatini görmüş takdir etmişsiniz· . 

dir.,, 

Bütün gazeteler, Bay Daladye· 

nin bu şayanı dikkat mektubuncl'n 

e emmiyetle ve takdirkar bir lisan· 

la bahsetmektedirler. 



Bir uzlaşma nasıl 
mümkün olabilir 
- Birinci sahifeden artan -

bir tabii.vt;t ~ t:k)i almamak icabcdcr. 
Totaliter ideoloji bunu böy le aıılnh · 

yor . Fakat son hadiseler, ideolojilerin 
akide ve kıymeti ne olduğunu anlat· 
mı~ oldu~u için, Bcrlin ve : Roına po· 
litika istikameti değiştirmekle dinlerin 
den döomUş olmıyacaklardır. 

Mecburi dönüşlerin ve ümit edil 
mez tavizlerin hesabını ise, pek müte 
2ssıp zannolunan partilerine çok ko 
lay vermekte olduklarını göıüyoruz. 
Her türlü hüriyetten ve: murakabe 
hakkınd~n mahrum bulunan bu men 
suplar eyi~ görülüyor ki liderlerine 

pek ziyade itimat etmektedirler. Al 
manyadakimuhteşem toplanma salon 
farının kubbelerindeki taze nutukla 
rın akisleri enternasyonal marşının 
sesleriyle kucaklaşıyor. Bu liderler 
aynı dinle~ici yığınlarına enternasyo· 
nal tesarıiidün lüzum ve zaıuretini 

de yirmi dört saat içinde ' anlatmıya 
muvaffak olabilirler. 

Harp tc hlikcsi ticaretine nihayet 
vermek, Danzig meselesini değil buh 
ran dav;ısını· halletmek, aylardanberi 
tecavüze karşı seferber ve rn ağır 
tc hlıkeleı e k aı ~ı lıazır olan millet. 

!erin maddi ve manevi fedakarlıkla· 
rının bedelini vermek lazımdır. Sulh 
bloku cephesindeki devletlerden hiç 

birinin harp istemediği doğrudur. Fa 
kat bunu harpten korkmakla 'değil, 
bir sulh istikrarına ka vuşmok aı zu
siyle ttfsir etmek l.izımdır. Bu itibar 

rı temin etmiye, kafi 'gelmiyccek ve 
ya temin etmek ümidini ciddi surette 
vermiyecek olan mütarekeler, kinı • 
sı-yi t•tmin '.etmiyccektir. 

F. R. ATAY 

Berlin'de 
Propaganda 

- Birinci sahifeden artan -

,ey olmadığı ve ancak piyasanın 

tanzimi ve müstehliklcr arasında 

nisfet dairesinde tevzii bahis mevzuu 
olduğu suretindeki teminatlarına 

rağmen, büyük bir heyecan tevlit 
etmiştir, 

Alman taarruzu 
- Birinci sahifeden artan -

ne düşmıiş olduğunu iddia etmiştir . 

uydurma haberler 

D. N. B. 30,0-00 almanın Bresi 
Litovskada ve binlerce almanın da 
Silezya ve Pomeranyada tevkif e 
dilmiş olduklarını iddia eylemiştir, 
D. N. B. ajansı, Lodz askeri memur 
!arının üç alman fabrikasını işgal 
ederek makineleri almış ve sokağa 
atmış olduklarını da iddiıı etmiş 
tir. 

Polonya otoriterleri, Lütün bu 
iddiaların tanıamiyle asılsız oldu~u 
nu beyan etmekted;r Yalnız Bresi 
LitovskdJki Alman ekalliyetinden 
bir kaç kişi tevkif edilmişt i r. Zabıta 
orada, genç Alman fırkası merke· 
zinde Alman 'mamulatından bir ta· 
kım ~ilahlar müsadere etmiştir. 

Evvelki gün tevkif edildikten 
sonra serbest bırakılmış olan Dm
zig pilotları ofisi kumaııdanı Ledeb 
yenidea Danzig zabıtası tarafından 
tevkif edilmiştir. 

Telefon ve tren ınuvaealaeı 
ke•lldl 

Saat 18 denberi, Polonya · Al 
manya hududunu Paris - Berlin • 
Varşova · Mo-skova yolu üzerinde 
Zbasyiııden. Alman makamları tara. 
fından hududun bu noktas nın ka 
patılrııası dolayısiyle hiç bir tren 
geçmemiştir. 

Alman makamlar Marienburg, 
Breslau Moravska - Ostrovadaki 
Polonya konsolosluklarını kapatmış 
ve Polonya ile telefon muhaberatı· 
nı kesmişt; r, 

Kalp paralar 

Maliye vekaletinden bir 
tamim. gönderildi 

100, 50 ve 25 kuruşluk gümüş 
paraların zuhur eden kalpları hakkın 

da Maliye vekaletinden vilayete bir 
tamim gelmiştir. Bunda deniliyor ki 

Boyabat kazası hü~ fi met binası 
inşaatında çalışan ameleden Mehmtt 
oğlu Bayramın elinde şüphe üzerine 
bir adet yüz kuruşluk gümüş para 
yakalandığı ve yapılan tetkikat ve 

t hk.k t ticesinde bu paranın kalp Saba hl eyin radlo her saat başında a 1 a ne .. . . 
ld ğ 1 iması uzeııne ıcra kılı musiki neşriyatını tadil ederak iaşe' 0 u u arı aşı k" 1 t 

nan takibatta paranın ım er ara· visikalarının ihdası ke) fiyetirıi muhik x. ·ı d°" · 
göstertcek ntşriyat y~pmıştır bu ntş 1.fı~d~~ sürüldd~ğünün oı;reııı me ıgı 
. Al . b k d bıldırılmekte ır. 
rıyat muıyanııı ıaşe a ımın an d b · c tesadüf 

. k d Al h lk Şu sıralar a enzerın · vazıyet hak ın a man a ını en b · h.d. ler "ın failleri 
. k . d k olunan u nevı a ıse 

dışeden kurtaraca teskın e ece .
1 

d . • .. d 1 • · yalnız ma· . . . . . dd I 1 e aımı muca e e ıçın 
rzahat takıp etmıştır ıaşe ma e e h • b k ıl · 'ın alakasile 
• • 1 b' 'h ·ı·f b 1 aJlı za ıta uvve eıın 

rının muhteme ır ı tı a ın aş an .k .f d"I . • · d n bu kuvvet· , d . . .1 .. 1 tı a e ı emıyectgın e 
gıcından cvvd ahı vesıka ı c tevzn I b' d 1 k üzore bilu· 

'
• ld .. I h d" err. ır yar ım o ıııa 
azım o uğu soy enme te ır. D 1 . ı ve para alıp mum ev et memur arı 
•••• lfl•rl mUkemmat ama •. · k ·r · 1 azzaf bulunan . . . . verme vazı esıy e mu 

Spıker ıaşe ışlerı başkumandanı bütün veznedarların bu işde azami 
vaziyetin mükemmel olduğunu ve h . t ·· t meleri kalp para· • . • k 1 assası ye gos er · 
hatta bu senenın mebzul olan re o 

1 
• •• mek istiyenlerin . . Al arı pıyasaya sur 

tesı hesaba katılmasa dahı nıan· d h 1 b t teslı"ın·ı i!e neticeden . . . . er a za ı aya -
yanın ekmek halıne gctırılebıtecek h . ··d · mumili 

. . .. b" "h . mahalli eum urlfet mu eeıu 
sekı;. mılyon altı yuz ın ton ı lıyat . . h b d 1 1 · muv· fık 

d b ğ ını a er ar ey eme erı • hulıubata malik bulun uğunu ve u 
k b. ı·k . "hl.k' t · görülmüştür. mı tarın ır sene ı ıstı a ı emıne 

a 

o 
~ .............................................................. ı ................. . 

At ıslahı 
çalışmaları 

Damızlık evsafını haiz yirmi beş 
ve daha yukaıı miktarda Kısrakları 
köy veya eşhasa ait ılgılar için be · 
delleri mukabilinde Haralardan ve 
rilecek Ayğırların satışlarına ait Zi· 
r<ıat Vekaletince bir Buem cetveli 
hazırlanmıştır . 

Vilayetimize gönderilen bu cet· 
vrle göre memleket Atlarının ıslahı 
gayesile Vekalet ve Vilayet malı 
aygırlarla ahali Kısraklarının trlkihi 
için Hralardan yetişen genç Aygır. 
lar Vekalet depo 1 a•ına sevr ve Hu· 
susi Muhasebelere satılmakla beıa. 
ber damızlık evsafını haiz yirmi beş 
ve daha yukarı miktarda Kısraklı 
köy ve eşhasa ait ılgılar için , tes
bit edilen esaslar dahilinde Aygır 

satılacaktır. 

25 Kısrakh ılgılar için bir Ay 
gır bedeli 250 , 50 kısraklı ılgılar 

için 200 , 75 kısraklı ılgılar için 
150, 100 kısraklı ılgılar için 100 
liradır . 

Her ılgı sahibi Haralarda yeti . 
şen Aygırlardan bir veya b"r ka 
çını satın almak ister~e altı ay ev. 
vel Vekalete bir dilekı;e verecek ve 
bu dilekçede elinde bulunan kıs 
rak, tay adrdini ve bulundukları 

yerleri bildirect'ktir. 

1 

llgı sahiplerinin altı ay evvel , 
aygır salın almak için , V<!receği is 
ticlaya müsteniden ılgıların bulun 
duğıJ yere Vekaletçe mütehassıs 
gönderilerek ılgılar tetkik ettirilecek 
ve Aygırlarla kısrak , tay ve iki ya. 
şından yu~aıı erkek taylar tesbit 
edilecek , ılgıya Aygır verildikten 
rnnra ılgıda bulunup da matlGp va
sıfları haiz olmayan Aygır ve erkek 
taylar talimatnamesine tevfikan ihsa 
edilecektir. 

llgı sahiplerine satılacak Ay· 
gırların ırkları Ziraat Vekaletince 
tayin edilt'cektir . 

Devlet haralarından Aygır bu· 
lunduıan ılgılarda sıfatlar Ziraat 
V ekaletiniıı tayin edeceği fen me· 
murla rının nazaretinde ve verecek· 
!eri direktif dairesinde yaptırılacak · 

tır . 

Kıymetli sanatkarımız 

Zati Sungur 

Bir kaç günJenbcri giizcl lıü 

nerlerini göstermekte devam eden 
Sanatkar Zati Sungur, her defasıo · 
da olduğu gibi bıı defa da seyirci· 
lerini fevkalade memnun bırakmak 
tadır. Bu kıymetli Tıirk sanatkarı . 

na gösterilen takdir ve rağbetten 

gurur duym ılctayız . 

iMTiHAN · ŞE~Li 
DEGiŞTiRiLiYOR 

Orta tedrisatta tek ·imtihan şekline ait 
talimatname yakında alakadarlara bıldirilecek 

Maarif Veklllljı okulların açılma zamanının ykınlafma· 

er dolayıeııe hazırlanmeeını pek yakında lkmll edecektir. 
Orta okulların bin• vazlyellerl ve bu yılkl taleb•, 

öjretmen lht•yaçtarını teablt tıtmek Uzer• her okul• birer 
cetvel gönderllmlftlr. 

Bu cetvelde talebe, eınıt, 
öjiretmen mlklerlar r kaydedil· 
dikten eonre ö§retmenrlklerln 
nevllerl de llfıve edlleeektır. 

Bu suretle hangi ders öğret · 

menliklerinin münhal olduğu anla· 
şılmış olacaktır. 

Oı ta nıfktep ihtiyacından baş
ka vekiller ayrıca ı.>kul talimatnı· 

melerile de meşgul olacaktır. 
Okul talimatnamelerinin inzibat 

ve idare kısımları üıerinde yapı 
lan değişmeler tamamlanmıştıt. 

Tali tı terbiye heyeti )"eni im· 
tihan talimatnamesini hazırlamağa 
başlamıştır. Bugün arta okul, lise. 
!erde tatbik egilmekte olan imti 
han talimatnamesi tamamile değiş· 

tirilecektir.; 
Talebeyt' olgunluk, engel bütün · 

leme, maıeret gibi bir çok imtihan 
şekilleri tatbik edilnıiyecektir. im 
ti ~ıan tek usulle ve aynı şekilde 
Devlet imtihanı) tarıırıda olacak· 
tır. 

Yeni imtihan şekli yılda iki 
defa yapılacaktır. Yeni imtihan ta· 
limatnamesirin numııra kı~ımlatında 
hiç bir değişme yapılmıyataktır. 

Tanı numara on olacaktır. Üniver 
siteye girecek talebe de ayrıca bir 
eleme imtihanına girec•ktir. 

Üç kanaat notu ile gt'çrcek 
tir. Lis!de son sınıfta Fende riya 
ıiyeden, edebiyat kolunda edebi· 
yattan birer eleme imtihanı geçire. 
cek, bunda kazandığı ta:Cdiı de bü· 
tün derslerden a) rıca bir imtihan 
verecektir. ' 

Bu imtihandan sonra okuldan 
mezun olacöktır. 

Son yağan 
doluların 

... yagmur ve 
yaptıkları 

Son yağan yağmur ve doludan 
zarar gören köy ve çiftlikleri tct· 
k:ke gid ~ n Ziraat Müdürü Bay Nu· 
ri Avcı dün şehrimize dönmüş ve 
şu malumatı vermiştir ; 

Dolu h ısarı M ı J ıma köyü ile 
Gani, Hüseyin ç vuş vt civar çift
liklere inhisar etmiş ve yağmur Ka 
yarlıyıı kadar yağmıştır . Bu şeıi<lin 

dahil v~ haricinde kalan köy ve 
çifılıkleıin zararları şayanı ehem 
miyet değildir . 

Şehrimiz Adliye kadro
sunda yapıl:ın değişiklik 

Şehrimiz Adliyesinde kadrolar 
tesbit ve bazı değişiklikler yapıl· 
mıştır, Buna göre 3000 kuruş ma· 
aşlı Ağırceza Başkiitiplitine ayni 
maa,la Ağırceza Başkatibi Osman, 
2500 kuruJ maaşlı Hukuk Batki· 
!ipliğine Hukuk Bafkatibi Khım 
Yüksel . 2SÖO kuruş maaşlı Asliye 
Ceza Başkatipliğine 2200 kuruş ma. 

aşlı Rtcep TuranTekeş,1500 kuruş ma. 
a~lı Zabıt katipliğine hakkı mükte· 
sebi baki kalmak üzere 1600 kuruş 
maaşlı Salih Sırrı Aktan ve lsnıail 
Atik, 1500 kuru' maaşlı Zabıt ka
tipliğine 1400 kuruş maaşlı Arif 
Yücel, Yusuf Ş~ner, Mehmet Bilgin, 
Ahmet HamJi Kuru, Hikmet Ergun 

ve mükte~ep haklarma halel gelmemek 
tartile 1000 kuruş maaşlı k!tiplik· 
lere 1200 kuruş maaşlı katip Ke· 
mal Üzümcü, Tevfik Yöndem. SU 
leyman Akşam, 1000 kuraş maaşlı 

katipliklere Asım Agın, KAmll Ka· 
raduroan, Hasan Anıl, Besim Yük· 
sel, Seyfi Arkan , Ccmal Oltulu , 
H•lil Bite, 2500 kuruş icra Muha· 
sebe refikliğine 2200 kuruş maaşlı 

Cevdet F.lçiyil, 2500 kıırUJ maaşlı 
veznedarlığa 1200 kuruş maaşlı Cev. 
det Ersal, müktesep haklarına halel 
gelmemek üzere 1500 kuruş maaşlı 
icra tetkik memurluğuna 1600 kuruş 
maaşlı Salih Ôzh!n, 1400 kuruş ma· 
a,lı kuruı maa,ıı icra tahsildarı Ha· 
san And, 1000 kuruş maaflı icra 
katiplitine Cenani Mutlu, 1000 ku· 
ruş maaıflı Zabıt katipli~i namzet· 
liklerine 1000 kuruş maaşlı Zabıt 
katibi Salih Öğütçü, Fu•t Aşık , Meh
met Ali Arasan, Kazım lşisağ , Re· 
fık Erkin, 1000 kuruş maaşlı mü· 
başirliklere de Mustafa Ôzgün,Mch· 
met Güneç, Salih Göksal , Ahmet 
Şener, Şüayp Pekçetin , Ömer Ôı:· 
men, Şükrü San , 3000 kuruş ma· 
aşlı Zabıt katibi namzetliğiııe Hu
kuk fakültesi mezunlarından Hasan 
Taı han tayin edilmişlerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 

kafi olduğunu söylemek suretiyle 

izahat vermektedir. Gazeteler Almarıyanın sabrının 1 

. tükenditini ve Alman şerefine lıöy 
le ilanihaye dokunulmasına müsaade 
cdeıııiyeceğini ehemmiyetle kaydey 
!emektedir. 

Gazeteler, keza, lr.gilterenin v~ 
Frans1nırı haltı hareketini de lenkid 
ederek demokrasi memleketlerini 
Almanyayı anlamamakla ittih;ım 
ediyorlar. 

Zuar, Amerikan Klcvlandın ilk 
ağıı açan pamuklaıım yüıde birden 
beşe kadar diişürmüştür . Diger 
yüzde 60 - 70 nisbetinde Klevland 
elmaları açmamış ; yerli pamuklar 
da ise hiç zarar görülmemiştir. 

Dün şehrimizde gök yüzü kısmen 
bulutlu, hava rüzgarlı geçmiştir. En 
çok sıcak gölgede 33 dereceyi bul 
mu~tu . 

lıya kadar 34 köydeki tetkikatta da 
zarar şayanı endişe olmayıp pamu· 
ğun umumi wrimine tesir etmiye· 
eck ir. Madamadan sağlı sollu Kamış 

POLiTiK MES~LELEft 

Alman- Sovyet -: 
antantı katiyen 
manevra değil 

1Jerli1ter Bürscrı Sııytu11g ı;d; 
si Alman • S<ıvyet ademı tlf. 

vüz p.ıktırıırı iki rnenılt/.ct 
fuatları üzerinde yapacat• 
bet tr.sirleri kayit eden /;ısa .)ı 
makale yazmı~ıır. Bunu aı 1 

alıyoru; : 

~ 
iman Rus antanu k• l 
bir mauevn değildir bO ~\ 
tı Alman · Rus münase. ~ t 

!erinde asırların tecrübeden geçif a 
· • t b.. b' · ti 1 ~I ğı ananevı ve a ıı ır vazıye · • 

niden tesis etmektedir. Alman' 1
• 

Rus milletleri siyasi ve iktisadi ~, 11 
halarda işbirliği yaptıkları ıaırı' 
daima çok iyi gitmişlerdir. 1• .. ~ 
şartların makul bir surette tesı sı. re 
iki millet içi~ _de _dai~a refah v~~i 
ci olmuştur ıkı mılletın devlet ' ba 
ları bugün, milletlerin en İptidai~. ı. 
farı üıerin1: m·Jta'1ık kılmışlar •· 

·k 1 · 1 "isi' bu icapların ma u netıce erını 

sal için işbirliğine başlamışlardır. , . 
man Rus münasebetlerinde bıı l 1 • 

ni safha, iyi neticeleri iki devlet ~' l 
1 .. . d d h' 1 nacı~ a dut arının otesın e e ısso u 

bir vaziyete müncer olacaktır. . 

-----------------------~ 

Bugünkü Proğran1 

TÜRKiYE RADYO oirütl'YÔ~ 
POST.\LAl{I TÜRKiYE RADyOS 

ANKARA RADYOSU 

SAL 1 29 t8' 9'.W 

12.30 Progı am 

12.3~ Türk Müıigi 

ôkuyanı Müzeyyen Scnar ~ı 
Çalanları Cevdet Koun, l(cı 

Niyazi Seyhun, Vecihe Daıyal ı.1J• 
ı - Hicazkar peşrevi 2 -: ,~· 

ı\\chmed Hicazkar şarkı- Sen• c , 
H. sı• 

dan scvcrim3- Hacı Arif Bey ıc ~' 
şarkı - Riyasız çeşmi ahuyu sc'5, 
diın 4 - l,.emi Hic .zkar şarkı .-

~·' aşkımı canlandıran ~ - Halk tiı• W i 
sü - Bir bahçevan 6 - Kcm 31 

1
, 

yazi Seyhun - Hicazkar saz sefil l 

·ı 13.00 Memleket saat ayarı , a. 
ve meteoroloji haberleri. 

13.15 - 14.00 müzik 
program) - Pi.) 

19.00 Pıogıam 
19.05 Müzik ( Pi. ) 
ı 9 :ıo Türk müziği (Fı .. ıl 

20.15 Konuşma 

20.30 Memleket saat ayarı. 

,\jan~ ve ınctc<>•oloji haberleri f 
20.50 Türk müz'ği l Klasik pıU, 

1 
ram Ankara Radyosu küme ~c• t 

saz heyeti.) 
21.~0 Konuşma 

20.45 Neşeli plaklar - I<. 
21 50 Müzik (. pera aryala•' 

Pi.) 

:U.3U Müzık ( D.ıns ınüzi!I' 

Pi. ) 
ı ,,ıı 

23.00 Son ajans habeılerı, 1 
11 

esham, tahvili!, kambiyo - P~~· 

Bundan başka radyoda iaşe mad 
delerinin muhafaza l'dilmesi lazım 
olduğu, çünkü Almanyanın iaşe işle 
rinde ecnebilere'karşı istiklalini mu 
hafaza etmek azminde bulunduğu 
söylenm~ktedir. istenilen şey, ia~e 
i~lerini bozacak olan ve evveldt'n 
tahmin edilmesi kabil olmıyan ava· 
milin önüne 'geçmek, vakitleri ve 

--------------·--::------------------ - --------------- ---- , borsası ( fiyat) ,-1 1 Erkeklerin pa verebilecek bir kadınla derhal ev. 23·20 Müzik ( Caıband _ pt. ) 

vasıtaları luluoın Limscleıiu çalışmak 
mecburiyetinde bulunan kimselerin 
zararına olarak iışe maddeleri birik 
tirmclcrine meydan vermemektedir. 

Berlin: 28 -a.a.- Alman mat 
buatı Polonya aleyhindeki şiddetli 
hucumlarına d·v.&m etmelcde ve Al 
m;ınya kaışı yapılan tahrikati ve Po 
·oıyada~i Alır.an h. lıuna y;.pılan 

uzulümleri sayıp dökmektedir. 

HiNDiSTAN ralariyle kadın Satılık Kocalar lenec~ğini ilan etmiştir. Bir lılanda 2355 - 24 Yarınki progra!TI 
MEKTUBU alabilecekleri es lı olan bu adam, evlidir ve karıs~ .../ 

ki devirlerde görülmüş ~eylerdi . Bu cek kentlisine iyi bir Jamad alabilir. niye ( 1000) liraya kadar satılıyor. memleket hasretine dayanamadığı, 
gün bile birçok geri memlekctlerd~ Fakirse kızını pek ucuzu satacak · Bugün, Hind kızları bilhassa lrlandaya gitmek istediği için kendi 
bu adet hala bakidir. ni satmağa karar vermiştir. Bu pa-

tır . garp kültürü ile yetişmiş gençler rayla karısını lrlandayı gönderecek. 
Fakat dünyada erkeklerin ~atıl· Oradaki nikah piyasasına göre, daha fazla para edi)or. mişl 

dığı yerler de y<>k değildir, Mesela bir kız 500 ila 1000 ıupni {yani bi· Bununla beraber, satılık kocalar Zeki lrlandalı eski karısını ba. 
Hindistanın cenup ha valisine!;., evle· zim paramızla 50 ila 1000 lira) e. yalnız ş.ırkta görülmüyor. Geçenler· şından atmak, yeni bir kadın ve bır 
necek kızlara olduğu gibi e~keklcre der. Halbuki iyi bir aileden gü1el ve de Nevyorkla dd bir adam krndisi· kaç yüz lira pa•a elde etmek için 

YENi NEŞRYAT 

İçe l 

Mrrsin Halkcvi Taıafınd•n çıq 
karılmakta olan lçel dcrgisinrn 

1 

de mukabil taraf para verir Evlene sıhhatli bır gtnç en az 10,000 rup· ni sa tı lığa çıkarmış ve 300 dolar doğrusu gü~el bir usul bulmuş! ııcu sayısı çıkmıştır. 
·ıoı Okunma• 

;.... __________________ _.. _ _____ ____________ ..... -----.;.,..------------ tavsiye ederiz, 



r--.;.. ...... .....! ...... .....,~-------..:...-------------- T 0 R K S 0 Z 0 _,,....,---------~--·-_,...__.__,.,,........,....,..,,._ _____ _ J-

Mısır heyeti 
An karada 

go: 3iiyük merasim yapıldı 
ı ıd 

et 

ğı 
1 

Ankara : 28 - a.a.- lstanbuJda 
· ısa bunınakta olan Mısır askeri heye 

IJ) u sabah 9 1 O da ana dolu eks· 

\ Tren Erzurum'a , 
15 kilometrede 

Adana Erkek lisesi direktörlüğünden: 

Yüzde yedi buçuk 
Tutarı teminatı muvakkate 

Lira Kuruş Lira Kuruş Kilo Fi. Cinsi 

2565 00 192 50 27000 9,5 birinci nevi ekmek 
720 00 54 00 3000 24 Pirinç 
300 00 22 50 2000 15 kuru fasulya 

. ' 
e~ıne bağlı hususi bir vagonla şeb 

. :ıze gelmiş ve istasyonda genel 
k:~ I O~l'._yarbaşkanı tümgeneral Vey 

Erzurum : 28 -a.a.-- Binlerce 
Erzurum ve nahiy~ ve köyler halkı 
trenin bugün Erzurumun 15 kilomet 
re mesafesinde bir mes;resi oln IJıça 

ya girişini tesit için sabahtan itiba· 
ren llıçaya akın etmiye başladılar. 

Erzurumla İlıca ilrasındaki dar 
hattan sureti mahsusada Erzuıum · 
dan llıçaya üç tren tahrik edilmiştir 
~ehirde bütün vesaitten istifade eden 
halkın bir bayram sevinci içinde 
IJıçaya akışını görmek çok heyecan 

Adana Erkek Lisesi pansiyonunun 1 Teşrin evvel 1939 dan 31 Ma
yıs 1940 tarihine kadar 8 aylık ihtiyacı olan yukarıda cin•i ve müfredatı 
yazılı üç kalem erzakın 2118/ J 939 tarihinden Pazartesi günü saat 10 da 
icra kılınan eksiltmede ekmeğe talip zuhur etmediğinden ve pirinç ile ku · 
ru fasulyaya verilen fiatlar komisyc,numuzca haddi layık göıülmediğinden 

eksiltme kanununa tevfikan tarihi ilanından itibaren 10 gün müddetle 
tekrar ilanına karar verilmiş olduğundan 2 Eylul 1939 Cumartesi günü 
saat 10 da Kültür Direktörlüğü odasında komisyoııu mahsusunda eksilt. 
meye konulacağından isteklilerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate 
akçelerile birlikte müracaat etmeleri lüzumtı ilan olunur. b ıA unu"ar Ankara mevki ve mer 

5~, L ez komutanları, g~nel kurmay istih 
_çı .~•at şubesi müdürü tarafından kar 

lı J ~anmıştır misafirlerimize bir askeri 
'" ~:a . ihtiram resmisi ifa eylemiş ve 
i fi 

1 
Uzıka Mısır ve Türk milli marşla · 

arıı' 101 çalmıştır. 
Tar~ .Aııkara : 28 - a.a.- Bugiin şeh 

sisi', ~ıze a-elmiş olan Mısır askeri he· 
·r· cı, re·ı · ı· J H·· ·· E ~· . sı umgcoera usnu zzey· 
adı bı Paşa saat on birde genel kurmay 

ai iJ ı.:~~anı marrşal Feyzi Çakmağı, mü 
ar ( __ kıbeıı asbaşkan orgeneral Asım 
. jslı Undüzü, hariciye vekili Şükrü Sa· 
., ,,,t0ilu, milli müdafaa vekili Naci 
aır- • ına . . 

) ıı . zı zıyaret etmış ve Ankara va 
ıı 110 k 

~' e art bırakmıştır. 
et >I Mısır askeri heyeti saat 12, 1 O 
nacı a Zafer abidesine bir çelenk koy

~Uş, 1 S de de etnoğrafya müzesine 

l
_dere'.< ihtiram resmini ifa etmiş ve 

1 

9 

ır 1 te enk koymuştur. 
Bu akşam genel kurmay as baş 

lanı orgen~r;ıl Asım Gündüz tara· 
lodan b" . f ·ı . t" ır zıya et verı mış ır. 

30 Ağustos 
bayramını yarın 
kutlıyacağız 

- Birinci sahifeden artan -

•3o dan 8 e kadar Tümen karargahın 
• k abuJ cdecekt:r. 

eın 1 k 5 - Saat 8, 15 sayın vali ile bir 
le merasim yerine gidilecek ve aşa 

VJ' 
1
d3ki sıra ile merasını yapıfacaktır. 

· ,,~ A) Kıt'aların muayenesi 
:c~ı~ B) Askeri nutuklar 
seçt 1 C) Belediye, halk partisi, hava 

S· Utulu adına birer nutuk . 
İJI~~ . D) Kıt'alar, spor teşekkülleri, ce 

~i· ;'Yet ve teşekküller tarafından mera 
ııl Ilı geçişi. 
cııı' aı 7 - Geçi~ resmini müteakip kıt 

ar d' · · dde · k ıvaıı yolu . Asrı sınema ea 
a. 1 t; . u:uköprü. yeni oteli · Abidın pa~a 

~ lkop··ü yolundan garııizonlarına do 
8 11)~ Cteklerdir. 

1 
8 . Geçit resminden sonra kış· 

~·la kıt'alar tarafından askeri eglen 
CcJ er yapılacaktır. 

cY'' 9 - Topçu alayı tarafından saat 
ı'2 de 21 atım merasim hartucu a 
11•caktır. 

10 - Gece tam saat 20 de aske 
pıol' tj kıt'alar, cemiyrt ve te~cHüller 

,ı laşköprü batı mahrec'.nde ı_oplana· 
<' 1ak merkez komtıtanı ıdaresınde fe

~cr alayı yapılac~ktır, fener alayı sa 
1t 20 de taşköprüden hareket ederek 
~iikumet, saat kulesi, yağcımii, ye. 

rı ili otel, Atatürk paı kı, vali konağ-ı 
ııtııak caddesini takip edecek ve taş 
löprüde törene son verilecek tir. 

11 _ Büyük zafer bayramı yıl 
;rıı 1 

u~~ı dönümünün onuruna. 
A) Gece askeri garnizonda hu-

ı ı· 
. ) 'ulıi <;ağnlılarıı bir garden par ı ve 

ı tcckt· 
ır. 

~· 0) Gece saat 20,3U da halk e· 
;~de zengin proğraml; tören yapı 
·~•kı ır. 

\ b" t"k 2 - Bu merasime subaylar u 
• ,

0 
00ilormalarile ve tir!ibünde yer 

• ao d b' 
l•J . e~ıet memuı !arıda resmi el ı· 

'rıle istirak edeceklerdir. 
çı l•ıl 13 - Bu proğram kumlukta ya 
19 ı ~e acak geçit resmi için davetiye 
"ı tıııc k . Ad ası haik aıındir tekmil sayın ana 

1 bu merasime davetlidir. 

lı idi. 
Daha bir gün evelisinde lliçaya 

500 ça · !ır kurulmustu. 
Tam saat 15 le vali ve kolordu 

kumandanının bindiği tren yirmi bi 
ni mütecaviz halkın Mılli şefine ve 
cumhuriyet hükumetine minnet ve 
şükran duygularını ifade eden ava· 
zeleri ve sürekli alkışları arasında 
llıça istasyonuna girdi hazırlanan kor 
defa kesilc!ikten sonra vali Haşim 
lşcan çok alkışlanan bir nutuk ver· 
di. 

llıçada halkın sevinci bir bay· 
ram halinde idi. Halk sabahtan iti 
baren 400 mütecariz kurban kesti. 

Şimdi bayram neşesi bir taraf
tan devam ederken diğer taraftan 
ray ferşiyatı Erzuı uma doğru durma 
dan devam ediyor. 

Tren eylülün beşinde Erzuıum· 

dadır. 

Sulh ümitleri 
- Birinci sahifeden artan -

Almanya ile laınaıniyle hemfikir 
ve her husu8ta mutabık olduğunu 
beyan etmiş olan ltalya, adalet esasına 
mustenit bir sulha hadim olacak bir 
faaliyet sarfetınetedir. Bilinmesi lazım 
olan nokta, Almanyanın teemmüle 
nıüstenid bir teşebbüsün nrticesi olan 
bu faaliyetin .Avrupada taınamiyle an· 
!aşılıp anlaşılınıyacağı ve müsait bir 
surette karşılanıp kar~ılanınıyacağı 

meselesidir. 
B. Hitler dördüncü defa olarak 

B. Musoliniye bir telgraf mesajı gön· 
dermiştir. 

Öğrenildiğine gÖrf bu mesaj B. 
Musoliniye Alman büyiik elçisi Yon 
Mackenzen tarafından öğleye doğru 
verilmiştir. 

Bu mesajın muhteviyatı hakkında 
hiç bir mallımat mevcut değildir . 

Roma: 28 a:a. - ltalyan gazete· 
ıeri Mu•olininin harbin önüne geçmek 
için sarfettiği g~yretleri _teb_ar_üz. ettır· 
dikten sonra dıinyayı oldurucu bır 
ihtilaftan kurtarmak için hüküınetler 
tarafından yapılaıı mesaiyi Polonyalı· 
ların bir takını taşkınlık ve tahrikatla 
baltaladıklarını ileri sürüyorla_r. • 

Gazeteler, ltalyanın sulhu ımıha. 
faza _için elinden geleni yapın'.ıkla be· 
. ber umumi bir ihtilaf ihtımalıne kar· 

ra b ' . . 1 
şı her türlü hamlıklarını ıtırmış o . 
duguııa işaret ctnıektedır. 

23- 26 - 29-1 10976 

Adana Vakıflar Müdürlüğünden : 
( Kapalı zarf usulü ile bina inşaatı eksiltme ilanı ) 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Adanada abidin paşa caddesindeki vakıf mahal üzerine olbap. 

daki prejesine göre Apartman İnşaatıdır. 

2 - Bu inşaat maa müstemilat götürü olarak topdan eksiltmeye 
konulmuştur. 

3 - Keşif bedeli ( 47446 ) lira ( 74 ) kuruştur. 
4 - Bu inşaata ait fenni evrak şunlardır. 
A - Fenni şartname, 
B -. Mukavele projesi ve projeye bağlı vahidi fial ce lvcli . 
C - Eksiltme şartnamesi, 
D - Proje, 
5 _ Yukarıda yazılı evrak Aııkarada Vakıflar Umum Müdürl\iğü İn· 

şaat Müdürlüğünden lstanbülda lstanbul Vakıflar Başmüdürlügünden 
Adanada Adana Vakıflar Müdürlüğünden iki lira otuz yedi kutuş muka: 

· bilinde alınabilir. 
6 - Eksilme 31 - 8 - 939 tarılıine rastlayan perşembe günü saat 

dokuzda Adanada Vakıfl.r idaresi binasında toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

7 Eksiltmeye girec~klerin ( 3558 ) lira ( 50 ) kuruş teminat vermele· 
ri ve aşağıda yazılı ve;ikalar ı haiz olmalaıı ~arttır. 

A - 1939 yılına ait ticaret odası vesikası. 
B - ihale taıihinden en az sekiz gün evvel Adanada N.fıa Müdürr· 

ğünden Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat Müdürlüğünden lsıa: 
tanbulda lstanbul Vakıflar Başmimarlığından ve diğer vilayetlerde Nafıa 
Müdürlüklerinden alınmış ve en az ( 35000 ) liralık tek bir bina İnşaatı 
yapmış ve muvaffak olmuş bulunduğunu bildiren yapı müteahhitliği 
vesikası. 

8 - Eksiltmeye gireceklerın b_i~z_aı yü.~sek mimar veya yükrek inşaat 
mühendisi olma" veya bunlardan bırı ıle muşterekcn teklif yapup mukave 
leyi birlikte imza etmeleri şarttır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı zaıfın ihzarında ve teklif le 
tuı:;laıının yazılmasında ve bu zarfların tevdiinı.Je ve posta ile gönderi:e • 
sinde ( 2490 ) numaralı kanunun 32, 33 ve 34 üncü 'Tladdelerine harfiyen 
riayet etmeleri lazımdır. 7 - 16 - 'L2 - 29 10923 

• -------
Tören ı ~----------------

1 
Bu gece nöbetçi eczane 

Halkevi başkanlığından 

1 

Yeni otel civarında 
Tahsin eczah~nes,dir 

30 ağu s tos çarşamba günü bü· ----------·-----1 
yük zafer bayramı münasebrtile 1 
saat 20,30 da evimizin bahçesinı.Je / 
ungin programlı bir tören yapı 

lacaktır. 

13u törene gelmek istiycnlerin 
Halkcvinden ' giriş kağıdı almaları 
rica olunur. 10987 

183 lldl A ~ $ aı ll'ihı 

ya Z l ı k Sinrmad;, 

(Siyah G~zleı ' ın) Unutuhıaz artisti 
Eşsız Fransız Yıldızı 

Hatay 
Bölge 

Vilayeti Dörtyol 
Şefliğinden : 

orman [Simone Simon'ın] 
DON AMECHE ve ROBERT 

YOUNG 

Beher kentalinin 

Miktarı Muhammen Fi atı Tutar Bedeli 

Kental Cinsi Lira Kuruş Lira Kuruş 

442 Mrşe kömürü o. 35 154 70 

H ta Vilayetinin Döı tyol kazası dahilinde Kara fenk Ormanından 
ay ""t kit 

K 1 M e kömuru sa ışa çı arı mış ır. 
442 enta eş . 'b 

S 16/8/939 tarihinden ılı ar~n başlanmış olduğundan 15 gün son 
atış b - ·· 1 · .. adif 31 8/939 Perşen e gunu saat 1 de Dörtyol Orman Böl. 

raya mus. d . . de açık artırma ile yapılacaktır. 
Ş fi'· aıresın 

ge r ıgı r . muhammen liatı 35 kuruştur • 
Beher kenta ının kavclcname projeleri f)örtyol Orman Böl:.re ~~fli 
Şartoarr.e ve mOu Çcvirge Müdürlüğü ıle Orman Umum Müı.Jür 

S h n rman 
gindcn ve ey a 

liiğündeo alınır. . (l 1) Lira 61 
Muvakkat temınalı 

Satış Umumidir. 

kııru~tur. 

18-21 25-· 29 10962 

lıe 
Ameıikada çevirdiği yegane Filim 
, ............................................ .... 
: Dansing .. f 
L_.. MELEGI ı ............ 
iLAVETEN 

En Yeni dünya 
haberleri 

1 

PEK YAKINDA PEK YAKIDA 1 

( Rozali) 1 

Povel ı 
1 10986 

1 

Hatay Vilay~~: Dörtyol Orman 
Bölge Şefliğ"nden : 

Miktarı 
Beher kentalinin Tutar 

Muhammen beddi Bcdclı 

Kental Cinsi Kuruş Santim Lira Kmuş 
·00 

800 Karışık 08 64 00 

Meşe odunu 

257 Karışık meşe 
00 64 Kömürü 25 25 

H 
.
1
• t. · Dörtyol kazası dahilinde Damlaca Devlet ornıanııı

atay vı aye ının · 7 .. - . 
dan 800 kental karışık meşe odunu ıle 25 kental karışık meşe komuru 

satışa çıkarılmıştır. . . 
S 16 8 _ 939 tarihinden ıtıbaren başlamış olduğundan 15 
atış - 939 b .. .. 11 d D .. .. d"f 3J - 8 - perşem e a-unu saat e öıtyol 

gun sonraya musa ı · k .
1 

O B
.. Ş ıı·· · dairesinde açı artırma ı e yapılacaktır. 

rman olge e ıgı ı · · h 
K d unun beher kenta ının mu ammen fiatı 8 kuruş 

arışı k meşe o un . . 
k k k

.. .. ünün beher kentalının muhammen foıtı 25 kuruştur , 
ve arışı meşe omur . 1 . D" 1 o .. . . 

Ş k veknaıne proıe erı <>rtyo rman Bolge Şeflıgın· 
artname ve mu a M·' d'" 1 ' 1•· ·ı O U M. , .. -

d O Çevirge u ur u6 u ı e rman mum ıwurlu · 
en ve Seyhan rman 

ğünden alınır. 
Muvakkat teminat 9 lira 62 kuruştur. 
Satış Umumidir. 

18 - 22 - 25 - 29 

Tüm Satın Alma Koınısyontı 
Riyasetinden: 

10960 

ilk teminat ihalenin 
Miktarı 

Kilo 

Muhmamen bedeli 
Lira Kr. Lira Kr. tarihi günü baati 

84 50 261 34 
Sabun 10.100 34 UO 367 50 

1119 ·939 pazartesi 9 

Pirinç 20.000 4900 00 240 00 t ı : " S; 1ı 
Bulgur 32.000 3200 " 

Kul rufa. 4785 00 358 00 12 " • " 
su ya 33.000 

10 
9 

10 

1 d 
keri birliklerin ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı. 

- Adana a as J - · ı d"' k 1 k k 
h d il 

· ve ilk teminat arı gosterı en ort a em er7.a açı 
mu ammen be e erı - k ı d .. ·ı · . · 
k ·ı t ihale tarihlerı arşı arın a gosterı mı~tır. 

e sı !meye krınulmuş ur. • h d k" k · 
2 

· h aün Tüm kararga ın a ı satın alma onıısyo· 
- Şartnamesı er b 

nunda görülebilir· k Jd ki dair vesika-
3 - istekliler ticaret odasında mn ayyet ~ ~- arına 

larile ilk 1 · at makbuzlarını hamil olarak bellı gunde ve saalta salın 
emın 23 29 3 8 10971 

alma komisyonuna müracaatları. 

yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

T . 
5

. malarla konserlerden Devlet ve 
ıya lro ve ırıa 

B 1 d
. 

1 
e alınmakta olan damga, tayyare 

e e ıye ere .. • h. · · . simlerile Darulaceze ıssesının 
ve beledıye re . · k 

. e sureti istıfasına daır anun 
mıkdarıra v 

Kanun No: 3702 

• Dünden artan 

Kabul tarihi : 6 7 1939 

Neşri tarihi: 14 711939 

t ılan iptal muamelesi kanuna muhalif bulunduğu 
4) Biletlere yapı~ ır ·kd da ceza alınır ; 

takd ' d b' kat resırn mı arın . . . . . 
ır c ır B k un mucibınce alınacak resıın lıılet bedelıne dahıl 

Madde 5 - 11 an B • . 1 •· erinde gösterilemez. una riayet edilmemesi veya 
edılemez ve bılet er uz h · • .. · 1 b. . . 1 yerlere bedava veya ut tenzılatlı ucretle gıren ere 
ırıncı nıaddedek~azı_~ e pul veya matbu damgayı h~vi bilet verilmemesi 

oturdukları mev ıe gor b"k ı 
h 

. dd d yazılı cezalar tat ı o unur. 
alınde 6 ncı ma e e . . . . 

T
. t 

0 
Sinema ve Konserlerden mevkı ıtıbarıle alına· 

M dde 6 - ıya 1 
' · • a .. - B 1 diye daimi encünıcnlerince tayin olunur. Köylerdr 

cak duhuliye ucretı e e f s· .. eri bütün resimlerden ınua tır. 
ınema. ucretl D h'li e Vekaletlerince yaptırı!acak tetkikat neticesinde, 

Malıye vey~ ak 
1
t y . edildi<Ti ~nlaşılırsa ücretleriı ınünasib haddr 

b ·· 1 · u kse ayın b 
. u ucret erııı Y. . V k"l•L"ınce belediyelere tebliğ olunur. Tetkikin isti. 

d .. J · D hılıye e a ' . · · · ın 111 mesı 3 

1 a be iediyelerin itirazı bulunduiu takdırde ıkıncı 
k ·• · h ap unsur arıu 

na ettıgı es . . .. acaatta bulunabilirler. Bu ikinci tetkik netic~sine 
bir tetkik icrası ıçın muı · "b b "d" .kd 1 a belediyelerce ıttı a mec urı ır . .. b I ak mı ar aı 
gore u unac . 

1 
nan bedel fevkinde duhuliye ücreti alanlardan 

Belediyelerce tayın ° u ·r k ·· ·· d b b · 1 
b

. . . . · ıOO lira ceza al1ı11r . e errurun e u ceza eş nııs c 
ırıncı defası ıçın 

çıkarılır. h .
1
• d 

Madde 7 _ Bu resim ta sı atın an: 

0:.20 si damga resmı.' 

•ıo30 u tayyare resmı, 
% 20 si belediye hiss~si, . 
:ı 30 Darülaceze hıssesı. 

O
) U tefrik ve damga Vt tayyare resimJnj ;ıid olduğu fa~)~ İı;ııJ 
laıak 1 d D -ı· h" · l ·· ka d I Darülaceze bulunan yer er e aru aceze ıssesı JU ıııucsscsc · 

Yey obunludr-_ hissesi de belediydere, tah~il edildiği ayı takib ı·dm ayın 
ve e e ıye 

on beşınci günü akşamına kadar tediye edilir. . 
Darülaceze bulunmayan yerlerde belde halkınJan fakır ve yarılım 

muhtaç olanlara yapılacak yardımlara , arfedilmek üzere Darülaceze lıi s· 
sesi dahi belediyelere verilir 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az 
1 

f.n çok 
K. s. K. S. Kilo -Koziı ·· = -== -- = 

Piyasa parlatı • :ıs 

Piyasa temizi • 

K'ev'and 35 
38----

-KlevlandTY~M. ) 38,50 
1 

--

YAPA~! 
Beyaz 

1 1 1 Si2:ali 
"" Çl~IT 

~ Yerli •'Yemlik. 
• •'i'oliumluk. 5.50 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 3~50 1 

• Yerli 2,25 

• Mentane 
Arpa 3 3, 12 
Fasulya 
Yulaf 'l,80 
Delice 
Kuş ~emi . 
Keten tohumn cı ,25 
Mercimek 
Susam 1 -= UN 

Cört yı!dız Salih 
. 

~ • • üç 
:E .,, D örl l 1ld11 Doj!ıuluk .. 
...: ı;::: üç ..2 c • • o .... Simit ';"; Cl:I .. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet 
"' 8. ,... Üç .. " 

Si mil " 
Livtıpol Telırafları 

S.nllm I Kambiyo ve Para 
28 / 8 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pt:rı.e 

Hazır 5 56 Urct /--
Vadeli 1. 4 i7 ~ayişmark 

Frank (Fransız ) 3""31 
4 74 Vadeli ili Sterlin (İngiliz ) s-so 

Hind hazır 4 68 Dolar ( Amerfka ) 131 \-E.. 
Ne~ork 8 59 Frank ( İsviçre) 00 00 

Seyhan Orman Çevirge Müdür

lüğünden : 

Cinsi Hacını 
M3 D3 

140 000 

Muhammen vahit fiatı Tutaıı 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

Karaçam 4 90 686 00 

1 - Styhan vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Ala Hasan yurdu 
ormanından 140 metre M3 miktarında Kerestelik karaçam satı~a çıka 
rılmıştır. 

2 - 18-8 939 gürıündcn itibaren on leş gün sonra 2·9·939 ru 
martesi günü saat on birde Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü daire 
sinde arttırma ile yapılıcaktır. 

3 - Beher metre mikibının muhammen fiatı dört lira doksan ku 
ruşlur. 

4 - Şartname ve mukavelename pıojeleıi Ankara orman umum 
müdürlüğü, Seyhın orman çevi rge müc!üıiüt ü , c Döıtı ol orman bölge 
şefliğindtn alınır. 

5 - Muvakkat teminat Elli bir lira kırk btş kuru~tur. 
6 - Satış umumidir. 10958 18- 22-25 29 

Hatay Vilayeti Dörtyol Orman 
Bölge Şefliğinden : 

Mıktarı 
Km tal 

180 

Cinsi 

Beher kentalinin 
Muhammen lıcdeli 
Kuruş 

Meşe kömürü 35 

T ular Bedeli 
Lira Kuruş 

63 00 

Hatay Vılayetinin Dörtvol kazası dahilinde Boz ağaç ormanından 
( 180 ) kental meşe kömürü satışa çıkarılmışt.r. 

Satış 16 - 8 - 939 tarihinden itibaren başlamıs olduğundan 15 
gün sonraya müsadif 31 - 8 - 939 Perşem'>e günü saat 11 de Dört. 
yol Orman Bölge Şefliği dairesinde açık artırma ile yapılacaktır. 

Beller kentalinin muhammen fiaıı 35 kuıuştur. 
Şartname v~ mukavelename proj :leri Dörtyol Orman Bölge Şefliğin· 

den ve Seyhan Orman Çevirge Mudürlüğü ile Orman Umum Müdiırlü· 
ğünden alır.ır . 

Muvakkat teminatı 4 lira 73 kuıııştur. 
Satış Umumidir. 

18 - 2:l - 25 - 29 \0961 

Gayrimenkul malların 
açık artırma ilanı 

D. No: 939-· 1298 

Adana ikinci icra mcmurlu· 
ğundan : 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: 
Çotlu köyünde tapunun Şubat 932 
T, ve 642 No. şarkan dere ve Ah 
met tarlası Garben hali Şimalen ta 
rikiim Cenubcn Eyyup tarlasile 
mahdut 41 dönüm tarlanın 4 de 2 
hissesi ve ayni taıih ve 643 N. da 
Şark dere Garp Mustafa tarlası Şi · 
mal hali Crnup çalılık ile mahdut 
24 Dö. tarlarnn 4 de 2 hissesi ve 
ayni tarih ve 644 No da Şark ta
rikiiim Garp Mcmili kehya veresesi 
Şimal Ahmet veresesi Cenup Deli 
Hasan ile mahdut 50 Dö. tarlanın 
4 de 2 hissesi ve ayni tarih ve 645 
No. da Şark hergele yoln Garp ta· 
rikiim Şimal Cenup Ceyhan nehıi 
ile mahdut 25 dönüm tarlanın 12 
hissede 2 hissesi ve Şulıat 322 ta· 
rih v~ 646 No. da kayıtlı Şarkan 
hergele yolu Garp Baskirci yolu ve 
şif Şimal Ömer Cenup Tarsu.Ju 
Ömer ve Ali ile mahdut 150 Dö. 
tarlanın 12 de 4 hisstsi ve ayni ta· 
rih ve 647 No. da Şaı kan tarikıim 
Garben göl Şimal Memik kehya 
Cenup Hacı Osman ile mahdut 400 
dönüm tarlanın 8 de 2 hissesi ve 
ayni tarih ve 649 No. da Şark ta· 
rikı~ın Garp Bübes oğlu Mulla Ah· 
mtt Şimal keza Cenup Halil hane· 
!erile mahdut iki odayı şamil hane· 
nin 5 hissede 3 hissesi bakkal Meh 
met veresesi alacağından Gökçe Os. 
man O. Hasan borcundan dolayı 
tarlaların beher dönümüne onar lira 
ve evin tamamına 500 lira takdir 
edilerek Aclana ikinci icra daire
sinde 29 - 9-939 Cuma günü saat 
10-12 de Birinci ve 14- 10- 939 
Cumartesi 2 ci artırma . 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 29·8 939 tarihinden itiba 
ren 1298 numara ile 2 inci 
icra dairesinin muayyen numarasında 

herkesin görebilmesi için açıktır.ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak isliyenlcr, işbu şartnameye ve 

939/ 1298 dosya numarasile memuri
yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin °/0 7,5 nisbe· 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu levcli 
edilecektir . (124) · 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilin 
tarihinden -itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile bir'ikte mcmu 
riyelimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit oldıkça salış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde arlırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malümalı almış 
ve bunları tamamen kabul elmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıklan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya salış is 
liyenin alacağına ııiçhani olan diger 
alacaklılar bulunup ta bedel bun· 
!arın o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahliüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni sııa lta yapılacak artırmada, 
bedeli s a t ı ş isliycnin alacağına 
rüçlıani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecınuundan fazlaya çıkmak 
şarlile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih~le 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6- Gayri menkul kendisine iha 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 

Ceyhan Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
Gayri Men kulların açık Artırma ilanı madde 126 

NO. Tarih. Cinsi Köyü Dönüm Hududu 

5 1/312 Tarla Ada tepe köıü 
Kadir ağa çifliği 

( 11 ) Ş. sahibi ferag ga. tarir.i am Ş. keza c. M~ 
met Bey tarlaları 

1 7/319 
" 

30 3/'.l20 
" 

35 81322 .. 

61 101326 
" 

57 51340 
" 

58 51340 
" 

5 81321 .. 
64 11335 

" 

58 7/.}28 
" 

59 71328 .. 
4 71318 .. 
1 91314 .. 

81338 
" 

" 

" 

.. 

" 

" 

.. 

" 

.. 

.. 

" 
" 

" 

.. 

18 

18 

35 

32 

23 

40 

Ş karyeden hamdilliye giden tarik 2'· çiftçi tı 
riki Ş. kablan bey. C. ama Hafız Ömer Tarlı' 
Şarkan kariyeden hamdilliye giden tuik f 
hamdilliden yarsuvataya giden tarik Ş. kenk1' 

C. sahibi senet tarlası 
Şa, Çıfçi tariki G. mercin tarlası Şi. tarıkıi~ 
C. Sahibi senet. 
Şa. Çiftçi tariki g. Merdan tarluı Ş. Ha' 
Süleyman C. Ali Haydar. 

Şa. çiftçi tariki G. değirmen tariki Şi. Hacı r 
kir aga iken elyöm Ali Haydar C. Sahibi fer 

Osman tarlası 
Şa. Çiftçi tariki G. değirmen tariki şi . Reşit ıı 
y:ı ifraz suretile satılan tarla C. hamdili tari~ 

60 Şa. M~hmet bey Kırım Ahmet ile molla Davul C 
ibiş karısı Hanım ş. sahibi senet C. Yarsuvat ta~ 

80 Şa. geldi Murat iken Reşit G. Hali iken 1211· 
Tarih ve 19 Nolu bedeli misli ile satılan ta~1 

iken elyöm Recep tarlası şi. demiryol 

40 

80 
40 

120 

D 75 
A 36 

C. tankı 1 

Şa. Merciııtariki G. Kaplan bey ş, Kamil •t1 

C. Hamdilliden Hamidiyeye ıiden tarik. 
Şa. ve G. ve Şi. tarik C. Hali 
Şa, ima Emine G. sahibi senet şi. Hamza rl 
Musa C. hımdilli tariki 
Şa. Cebel G, Tarıkı am ile Musa Hacı Murı 
C. Hamza O. Musa. 
Şa. Hamza. O. Musa G. Mehmet. Şi. f-f•C! 
lbrahim C. Bağdat demiryolu. 

Artırma ile paraya çevrilecek olan gayri menkulun ne olduğu ve gayri menkulun bulunduğu mevki ve 1111 

hailesi. 
Yukarıda eklenen Tapu kayıt suretinde gösterilen tarlalar , 
Satılacak olan Gayri Menkul Ceyhanın Ada Tepe Köyünden ölü Vanlı Reşite ait ,. 
Takdir olunan kıymet dôoilmü ( 8 ) liradır. 
Artırmanın yapılacağı yer ve gün ve saat 13 - 10 - 939 Cuma günü ~aat 10 - dan 12 - ye kad•

1 

Sulh Hukuk Hakimliği Salonunda. 
lşl:u Gayri Menkulin artırma Şartnamesi 7 - 8 - 939 tarihinden itibaren 939 - 7 No. ile Ceyhan Su 

Hukuk Hakimliğinde muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır ilanda yazı olanlardan fazlı ııı• 
lü'llat almak istiyenler işbu şartnameye ve l24 - Dosya Numarasile Sulh Hakimliğine müracaat etmelidir .. 

2 - Artırmaya iştir?k eden yukarıda yazılı kıymetın yüzde yedi buçuğunu pey akç~sile veya milli bı• 
Oankanın teminat mektubunu tevdi edcctktir. ( 124 ) 

1 
3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hak sahiplerinin gayri menkul üzeıindeki hl 

larım hususi lefaiz ve masrafa dair ol~n iddialaıım işbu ilan tarihinden itibaren - 20 gün içinde evrakı ınii 1 

bilcsile birlikte Ceyhan Sulh Hukuk Hakimliğine pildirıncleıi icap eder aksi halde hakları tapu sicili ile sa~' 
olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya İştirak edenler aılırma şartnamesini okumuş ve lüzum1u malumatı ;ıln 1 ~ 
ve bunları tcmamcn kabul etmiş at ve itibar oluııur, 

5 - Tayin ediltn zamanda gayıi menkul üç defa bağırtıldıkdan rnnra en çok artırana ihale edilir anc.•~ 
artırın a bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş btşini bulmaz veya satış isteyenin alacağına ruçhanı olan dıl 
alacaklılar bulunupda bedel bunların o gayri menkul ile trmincdilmiş olacaklarının mec;nuundaa fazlaya çıktı' 
sa en çok artıranın tahahüdii baki kal mık üzere 9rlırma 15 gün deha tr mdit ve on bqinci gün aynı saat13 

1 

pılacak artırmada en çok &rlırana ihale edilir. ,, 
6 - G~yri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ih1: 

kararı feshollınarak krndisindcn evvel en yi ksı k l ı 1 lifde bulıııfan kirrse aıtır mış oldu~u bedel ile almaga rı· 
olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen oe beş gıin müddetle artırmaya çıkaran ençok artırana ihale 1 

dilir iki ıh~le arasındaki faık ve geçen günler için yüzde bt-şdrn hcsııp olunac;.k faiy ve diger zararlar a)r 
lıiikme hacd kalmamaksızın sulh hakimligioce alıcıdan tahsil olunur. 10983 

Seyhan orman çevirge 
müdürlüğünd\!n : 

Kadirli kazası dahilinde Elmalı 
ormanından (75) mrtrc mikab kat 
ran ve kirazlı c•ki ormanından 
(85) metre mikap gayri mamul 
çam c~carırıın bu ı;ün ~·apılan nt 
tırınasında sürülen peyler haddı la· 
yık görülmediğinden 2490 sayılı 
arttırma ve eksiltme kanununun 46 
ıncı maddesinin (A) fıkrası muci
binca bi · ay müddetle talik ve pa · 
zarlıkla satışına karar verilmiş ol· 
duğu i•in olunur. 10984 

kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 

,-------- "\1 

Türksözü 1i 
Gündelik siyasi gazele 

abone şartları 

t'.l Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kıırn~ 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış mcııılckctlcı ıçin Abone 
bedeli dejtişmez yalnız posla masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için ıdarcyc müra
caat edilmelidir, 

arzelmiş olduğu bedelle almağa raı ---------------
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· Kayıp dosya 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar- Dosya içt'risirıde Adana nüfus 
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· dairesinden çıkardığım nüfus cüz 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve danı mı ve Boruk köyü ilk mekte · 
geçen günler için yüzde beşten he- binden aldığım şahadetnamem ile 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar sıhhat cüzdanımı eski postahane 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me veya Abidinpaşa caddesinde kay· 
muriycliınizce alıcıdan tahsil olunur. betıim, 

(Madde 133) Bulanın Türksozü matbasına les 
Gayrimenkuller yııkaııda gösterilen lim dmeleıinirica eder, aksi takdir-
i a r i h 1 e r d e Addna 2 inci de }'tnisini çıkaracağımdan eskisi· 
icra memurluğu odasııııla işbu ilin vr nin hükmü olmadığını ilan ederim. 
gösterilen artırma şartnamesi daire '10986 Abdull;.lı oğlu 1926 

sinde satılacağı ilin olunur, 10985 doğumlu Mehmet Kaza ı 

Seyhan Vilayelinde1 

1 - Fiyat mark~lı Vilayıl 
hizmet otomobili (140) yüz kı•~ 
muhammen bedel üzeıinden aÇ'' 
yırmaya konulmuştur. 

2 - Açık artırma 7 Eylıi1 

Perşembe günü nal 9 da y~I'' 
tır. 

3 - İhale vaklindtn ev~' 
tırılması icap eden muvakkat 1 

nat parası miktarı ( 1 O) on ,. 
(50) elli kuruştur. 

4-lsteklilerin, muayyen f 
saatte Vilayet daimi . encüri 
gelmeleri ilin olunur. 

23 - 26 - 29-3 ' 

Elektrike 
Her türlü Elektrik ve rıı•1 

tesisatı, Elektrik malumesi, ~· 
ve Elektrik aletleri tamiratı 'fV ı: 
ram Ampulleri, Ganz fabrikıı: 

nıulitı Adana Accntalığı , ,. 
Eski Orozdibak karşısı N) 

!v736 

Umumi neşrıyal müdürii 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matbaaJI 


