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Çarşamba 

SAHiP •e BAŞMUHARRIRı 

Kunıluf T arihl 

1 Klnunusani- 1924 

• •• 30 Ağustos 939 
Onbeşlnci Yıl - Sayı : 4521 

5 Kuruş 

ADANA: Telefon: 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 ı 
Dünya buhranı karşısında 

TÜRK SÖZÜ 
30 Ağustosu bugün bü
yük törenle kutlıyacağız 

SULH PEŞiNDE 
ÇALIŞMA:LAR! 

S•yın okuyuçul•rının z • . 
fer ve T• lfY•r • b•yramını 
kutlular ve bu b•yr•m mu 
n•••b•lll• bir gUn tatıı Y•P•
rak P'•r••mbe gUnU çıkm• 
yacajını blldlr lr . 

• 

-aOvOK 
MERASiM 

P'ROOR AMI, 

Kumlukta bir 
geçit r e smi 

a sk e ri 
olacak 

Berllnde 
Londra 

dünkü 
Hitlerin 

heyecanlı 
cevabını 

dakikalar, 
bekliyor: 

Moskova - Berlin 

POLONYA 
VE PAKT 

30 Ağuslııs zafer ~a.~ramı ya.rın 
kumlukda yapılacak buyuk mensınıle 
k il ki Bugün yapılacak lorene u anaca· ır. 

't ,. aynen aşağıya alıyoruz: 

likte merasim yerine gidilecek ve aşa 
ğıdaki sıra ile merasını yapılac•klır . 

A) Kıl'aların muayenesi 
B) Askeri nutuklar 

aı pıo~ramı 
C) Belediye, halk partisi, hava 

kurulu adına birer nutuk. 

Avam kamarasının dünkü içtimaı 
3 0 _ AÖUSJOS-9~9 ZAFER 

a AYRAMI f'ROOR AMI 

1 _ Zafer bayramı ıöreni kum 

lukta yapılacaktır. . , 

2 _ Merasime aşağıd.akı kıl a ve 

D) Kıt'alar, spor leşekkülleri cc . - . 
ınıyet ve teşekkuller tarafından mera 
sım geçişi. 

BUGÜN 
• 

ON YEDi YJL EVVEL 
BUGÜN, BiZE MES'UT HA· 
YA TJMJZI KAZANDJRAN VE 
BU UGURDA CANLARINI 
VEREN KAHRAMANLAru 
BU SEViNÇLi YJLDÖNÜMÜ· 
MÜZDE HÜRMETLE, MiN

NETLE ANIYORUZ 

16} ugUu, Milli l.ıayı•nmları
u:i:2) mtz<lan, çok şerefli biı· 

g11ou kutluyoruz. 

30 Ağustos: 
Zafer ve tayyare 1enliklerinin 

J ' apıldığı bu kutsal gunun manasını 
biı• kere daha canlandırmak için, 
gözlerimizi on ,yedi J•,l önce~-c çevir· 
nıekte fayda vardır. 

Ueı• yandan dUşınan ayağı ile 
\;iguenen bir yurd içinde k•rtulıuak 
'"e hakimiyeti bırakmamak kaygusı· 
ile çırpınan ~fuı•k ınillcti ve onun bu 
ciddi savaşında öndcrliı;i Uzcrinc al· 
ınış mukaddes bir bUviyet var · 

Karşıda bu asrın en mUtekamil 
teknik ile mUcehhu bir duşman or· 
du~u, yurdun en gUzcl ve en vcriıuli 
parçasına bağdaş kurnıu~ oturuyor

lar. 
l.lu orduyu yok etmek ve Turk 

ınil1ctinin öz vurdund:ı h.3.kiaıi.rcti 
kurup onu Juu~·a. karşısında saysı 
ile eğilir bir nu~vki~ çıkarmak lizım: 

iste bu.odan on ,yedi _yıl C\1vcl 

~Lİ aiıutos çarşamba gUnU gUııeş doğ· 
madan önce Af~ on tepelerinde pat· 
it.yan toplarımız yu~dun duşıuandan 
kw·tulus ınUjdc<iİDİ vatan ufuklarına 
~·a.rark~n. ondan dört gUn "ionrn 30 
ağustosda da istilicı du,manın Dunı
lnpıoaı• önlcl'İ.lldc yok edilmesiyle bu 
mujdcnin tahakkukunu görduk. 

ı\\illctimizi en kara. anlarJ:ın ve 
en çetin imkinsızhklar<lan çıkarıp bu 
kurtuluş gUnUnc kavuşturan Ebedi 

Scflmiz Kama! Ataturk, bu bUJ uk 
~4.fcri milJctc hcdİ.)' C c<lcrkrn a.rni 
?-amnoda buyuk Turki,yc cumhuriyc· 

Liain bugUnku mUstakil ve kuvvetli 
devletinin de (enıclini atmıı oluyor-

du . 
30 A~ustosuD bin bil' manasından 

biri>i de şudur! 
Biz buıUn bu zaferin yıl dönUmU 

ııu kutla<"kcn vatan havalal'ının eı;c· 
. frnı ek için de 

ıuenligini yerınc gc ı t 
b U ku 30 a ~u• os 
ayranı yapıyoruz. Ç 0 

l:l~2 yi lamanılıyacak vasılalaı· ın ba· 

)ında tayyare gelir. 
Vatan havasını duşınanlara ka: 

1 1 ukscltmeğ• 
.'~•ııak için buacı ığıınızı ) . 
OQ plana alını~ bulunuyoı·uz. 

B
. 1 : ,. a,atnıak 
ızc Mutlu bugUn eı 1 

J ' 

i,·i ' b aııları bu 
"" il. canlarını veren ka raaı 

se · 'nnetlc · · Vınç gUnUoıUıdc burınct ve oıı 
anarız. 

TURKSÖZÜ 

-
Berlin : 29 <Radyo) - Bay Hen 1 

serson saat 22,10 da Berline ınuvasa 
lat etmiştir. Henderson s~at 22,30 da 
yanında Ribb.,ntrop olduğu halde Hit 
ler tarafından kabul <'dilmiş ve lngiliz 
başvekilinin mrsajını Hillerc tak 

dim rtmişlir . Göringte bu kabul esna 
sında hazır bulunmuştur. 

Hitler!e lnğiliz büyük elçis• birbu 
çuk saat giirüşmüş lerdir. 

Bu esnade muaz73m bir h.alk kül 
lesi lııgiJiz sefarethanesi el rafını sar . 
mıştı halk Hendersonun girip çı~. mınısı 
nda yüzünün harekatını tetkik etmekle 
ve neticeyi elçinin Pozisyonundan is· 
tihraca çalışmakta idi. 

fngiliz elçisile ınütakaltan sonra 
Bay Hitlcr mesai arkaıla~larılc bır gö 
rüşmcde bulunmuştur. 

Bay Hitler cevabını bugün vere· 
ccktir. 

Hollerin cevabı, eğer trklıficıi red 
eder mahiye\ te olmazsa, Çenbelayn 
avam kamat8'ınd• okuyacağı nutku 
değişlirecek lir. 

Paris : 29 (Radyo) - Fransa 
Almanya arasındaki şimendüfer nak 
liyatı Jcmamen durmuştur. 

Londra : 29 (Radyo) - Bı:radaki 

diplomalik faaliyet askeri hazırlıkla· 

rı durdurmamak tadır. 
?aris ; 29 (Radyo) - Bazı eşya· 

nın Fransaya girişi ve çıkışı mene-
dilmiştir. 

Lonclra : 29 ( Radyo ) - Avam 
Kamarası 14,45 de toplandı. Çem
berlayn görünür görünmez ha rartlle 
ve şiddetle alkışlandı . Tribünler 
hıncahınç dolu idi . 

Çcmbcrlayn, Perşembe giinün· 
Jenberi vaziyette bir değişiklik ol 
madığı beyanile söze başlamıştır . 

- Hükümetin siyaseti değişme· 
miştir. Verdiğimiz taahhütleri yerine 
grtirı·ceğiz. Başımızda bir felaket 
dolaşıyor, fakat bu felaket geçeıı 

-Geı isi üçüncü sahifede -

HÜKUMETiN DÖViZ 
iŞiNDEKi T AHDiDi 

DOLAR. Sl ERLiN VE , FRANSIZ FRANKINDAN B,\ŞKA 
BÜTÜN E C N E B 1 . PARALARININ T ü R K 
PARASILE DEGIŞTIRILMESI USULÜ, IÇINOE BULUN· 
DUGUMUZ NAZiK SAFHA DOLA YISİLE DURDURULDU 

lsıaobul : 29 (Telefonla) - Diin 
ya vaziyetinin gırdıg-i ağır ve na· 
zik safha dolayısilc hükumetimiz 
ecnebi memleketlerden girecek dö
vız hakkında miihim bir tedbir al 
mıştır. 

Dün Cumhuriyet merkez ban· 
kası tarafından bankanın ecnebi yol 

cularn mahsu~ Siı kcci garındaki gi
şe memurluğuna yapılan tebliı;tata 

• dolar sterlin ve Fransız fran-gore, • 1 kından başka ccnebı para arının de 
. • •1 · durdurulmuştur. 

ğ'ıştırı mesı . 

V 
.1 ·k yeni emre kadar dı-

erı ec-
1 

. . •1 ... k 

garislandan gelen dort yolcu m(iş · 
kül vaziyete düşmüşlerdir. 

•• •• 
TURKSOZÜ 
. " 
iLAVELERİ 

[Var fova - Ajuetoe) 

Sovyet Rusya ile Almanya 
1 d nın an. 
aşmasın an sonra büıün Avru· 

heyecana d" !""' " b .. panın . ~ş u. u u gunlerde belki 
en sakın hukfımet merkez' V 
d o · arşova-

~r. _ t~z ~Ilı milyon Polonyalı b.. .. 
bır sııkun ıçinde kadiselerin 1 uyuk 
şekli beklemektedir. a acaıtı 

Palonya halkı Alıo;ınya ile R 
yanın anlaşmasından ziyade 1 us. 
ve Fransız kabinclerinin kngıJız 
d k vcrnıe ıe ol 
ııgu ararl;.rla yakından al"k · 

olmaktadır. a adar 

Polonyalılar- "Lond · ra ve p · · 
almış olduğu vaziyet I .

1 
dllSın 

. . ' ngı tere hük • 
mctının vaziyeti her 1 u-
p 1 ne o uı sa ol 

o ~nyaya yardım edeceg-ini bil~~rn 
mesı ve Alınanyaya silah! 
yardım edecek harp 1 anm.asına 

. . ma zemesı sat· 
maması bızlerı teskin etti"'i . . 

şckküller iştirak edecckıır. . . 
A) Adana garnizonundakı kıl alar 
B) jandarma kıt'ası 
q Malül Gaıiler 
O) Polis .. . 
E) Spor teşekkullcrı 
F) Cemiyetler 
G) Trşekküller 
~ _ Merasime iştirak ederek kıt'a 

ve l~şckküller tam ,aat 2 de kırokidc 
ki yerlerıni almıf olacaktır. 

4 Komutan; Subay ve askeri . mc 
morlarla hükümcl. belediye, parlı .ve 
diger devlet erkanının ıcbrıklcrını 
7,30 dan 8 e kadar Tümen karargahın 
da kabul edecek ı:r. 

5 _ Saal 8,15 saıın vali ile bir 

7 - Geçiş resmini müteakip kıl 
alar divan yolu · Asri sinema cadde 
si kuruköprü · yeni otel - Abidın paşa 
taşköprü yolundan garııızonlarına dö 
neceklerdir. 

8 · Geçit resminden sonra kış · 
lada kıt'alar tarafından askeri ell'lcn 
celer yapılacaktır. 

9 - Topçu alayı tarafından saıl 
12 de 21 atım merasim hartucu a· 
tılacaktır. 

10 - Gece ~am saat 20 de aske 
ri kıt'alar, cemiyr.t ve te~ekküller 
taşköprü batı mahrecinde toplana· 
rak merkez komutanı idaresinde fe-

Gerisi ikinci sahifede -

kova B I' " gıbı Mos· 
. - er ın anlaşmasını da h 

ınıyctıen düşiırmektedir d c enı-
ditler: .. , emekte. 

.. Gaıelcler, hadiseden bir tesadüf 
gıbı bahı.ediyorlar H"k" . u umete r 
vaziyetini şu cümle ti h"'' gc ınce 
Jedir. e u .ısa ctmck-

Avrupa matbuatında 
Hadiselerin akisleri 

'•B k J' u pa . tın ne olacağını beldi 
ıın ... .. }e. 

1 P~lonyalılar boş tahminlerde b 
k:~m~it~an. hoşla.nmaır.ak t•dırb r. F~~ 

erın yenı Tanenber 
nun da hadiselere bir . . g nutku. 
,, .. . yenılık kdta 
5ın1 umıı elıtcmcktcd ' 1 ca· ... ' ır er. 

Fakat b"zı maJ,afiller 
bundan sonra Alına de artık 
1 · ı nvanın Polo 
ngı tere, Fransa· R nya, 

Almanya arasınd.d ye~?~;, Halya ve 
teklıf edileceg-i de . 1 muzakere 

P soy enmektcd ' 
olonya paktın ner 1 . ır. 

zaren her zamankinden~~~ erıne. inti
a ~akındir. 

Hitler dün cevabı
nı verdi fakat ceva 
b,ı n m a h i y e t i 

meçhül 

Ueı lin : 29 ( Rad 
bugün saat 19.15 de fo . ı - Hit!er 
elçisi Hcndcrsonu k bnlgılıcı.c büyük 
d . a u ctın 
ısıne Almanyanın s ış ve ken 

etmiştir. on cevatııııı lebrı 

Amerikada yüksek 
kongre toplanacak 

Vaşington : 29 ( Radıy ) 
hafta içinde Ruzvelt .. 

0
k k- Bu 

k yu sc b' 
ongre toplayacaktır . Bu kon ır 

Orta Avrupa buhranı rn grede 
sedilecektir . evzu bah· 

Mısır Heyeti 

Ezzeydi Paşa 
şehl'imizden 

Dün 
geçti 

SULH MEVZUU KO~UŞULURKEN 
BA y Hll'LER URPERM1Ş ! 

B 1
. 29 a a - Parisle çı · 

er ın : · · . 
kan Temos gazetesinin Hıtler tara-

. · · " zaaf ola· 
fıodan alınan vazıyet m " • 
rak telakki edilmesine şiddetle hu· 
cum ederek diyor ki ' 

F 'iletinin böyle hayaller 
ransız mı 

b 1 
. dden anlamıyoruz . Bu es emesmı cı 

k · ı 'bi acı sukutu sefer de evvel ı er il" Al 
hayallerle karşılaşacaklardır · ma.n 

Ş kt• cermcnlı· 
devlet adamlarının ar . h 
ğin manen ve maddeten ım .asına 

. 1 ·e"ine Danzıg ve 
müsamaha gos ereo. • ' . d 
Koridor meselesinin dürüst bır tAr~I a 

,.. Garp mı· 
hallinden •·azgeçcce.ıne 

. . . k isleyenler mu-
letlerını ınandırma . lh" _ baltalı· 
hakkak ki, Avrupa su un.u . . . 

n kuvvetlı mısalını 
yorlar Bunıın e 
nasyo~al sosyalisılıgin allı buçuk se· 
nelık ıaribl vermektedir · Al 

P 
. 29 a a - Matbuat · ans : · · . 
·ı üzakere meseles. ındc Da· manya ı e m d . . 

1 d
. Çembcrlayn tarafın an ııtı· 

a ıcr ve . . et 
haz edilen tarzı harekelı tasvıp . 

mekte müttefiktir. 
Petil Parisicn şöyle yazıyor : 
,, D k kı Führrr Alman- Leh rme k . . p 

ihtılafınm h•lline .;alışma ıçın . " · 
lonya ile tekrar müıakercye gırmek 
. . Polonya ise bulunacak su· 
ısıemıyor. k b 1 . · · kendisine zorla a u 
retı tesvıyenın . . Hıt 
cttirilme•ine razı olmadı~ı ıçın .. -
!erin red cevabı uzlaşma ıeşebbus 
!erini bir çıkmaza sokmu~ v~ vazı· 

1
. derece vahimlcştırmış olu· ye ı son 

1 
.. •1 ,. 

HaJa arlamakla O an llml IŞl5I 
yor. p · · k l ki 

fi Şii r Tam bır m ı aa ya a-
zayı am ı · . . 

1 1 kla beraber , Hı!lcrın son 
şı mış o nıa . . . 
k Vcrnledcn evvel lngıllerenın 
ararını 

b bekleyeceği kuvvelle ınuh· 
ceva ını d k' · ı·hr 

1 Jdu"u ;çin eller e ı sı a ar 
teme o 6 1 b .. d 
bırakılmadan müzakere ere ugun e 
dev~m edileceği ümit olunmaktadır . 
Hitl . mumanaalı sulhu tehlıkeye 

iıareket etmekten geri durmuyor 
Acaba bu reel cevabı hakikatte son 
bir korkutma tecrübesinden mi iba 
retıir? Eğer bu tahmin doğru ise 
Hitlerin manevrasının t~siri sıfır ola· 
caktır . 

Londraya esrarengiz bir Alman 
murahhası geldiğine dair verilen 
haberler hakkında Jour- Echo- de

Paris gazetesi Londradan şu ma
lümatı almaktadır ; 

" Pek emin bir menbadan alı· 
nan malumata göre Lonclraya gön
derilrn nıurahh lS Von Ri bbentropun 
samimi arkadaşlarından ve bürosu
nun nüfuzlu azasından Schmiclt'dır . 
Bu diplomat Londraya ne gibi bir 
vazife ile gitmiş olabilir? Schmiclt, 
şimdiye kadar lngilterede ne bir 
nazır, ne de bir memurla görüş. 

müştür. Temasa başlamak için ne· 
vılle Henderson ta"afından lngiliz 
notasının tevcliinı mi belrliyor ? Bu 
ihtimal pek zayıftır. Von Ribben
tropun bu murahhası lngiliz haleti 

ruhiyesi, efkarı umumiyesi ve lngil· 
tere tarafından verilen kararın ne 
dereceye kadar ciJdi olduğu hak 
kında bir anket yapın ağa memur 

etmiş olması muhtemeldir Eğer 
bu tahmin doğru ise bu murahhasın 
f ngiliz hükümet meı kezinde göre
ceği ve işiclcceği şeym şeylerin ken. 
di~ine Danziğe indirilecek bir dar· 
benin umumi bir harbirı patlaması 

için bir İşaret mahiyetind~ olacağı 

kanaatini vereceği muhakkaktır . 

1 ·k tlcrin döviz erının uı · 
ger mem • e . ı .· 

. d ı«şlirilmesı muaınc esı 
parası le e. ı 
yapılmıyacak ı ır. . dTk d 

. .. Zafer bayramımız münascbctilc 
furks?z.ü bir gün tatil yapacak 1 ır ga 
zcteıııızın çıkmadığı bugünde b"l" .. ~ , u un 
dunyayı alakadaı cd•n Avrupa buhra 
nı se,rırıden karileriıniıi Türksözünün 
küçük ı laveleri ile ınalıim < ttar edece 
k•ı · 

Mıs ır ask~.ri heyeti reisi H. Ez 
zeydı paşa dun şchı imizden M 
g r E J. ı s ır a 

erın 1 •. l · ı · ko ıur Alman dev et reısı ngı ız 
yınuş · . . .. . 

ve Fransı z 5e fı rl erıne - Soyl~nclı 
2ine göre sesi titreyerek - harbi 

istemediğ i ne dair teminat vermiş 
olmasına rağnır n ha rbi kaçınılmaz 
bir h.ıfe ı;dirmr~ ı~livorıııu ;;ılıi 

Leipzig fuarı 

Lcipzig 29 a.a. - Leipzig oto · 

mobil fuarı evvelce m~karrer oldu. 

ğu Üzere dünkü pazar günü açılmış 
lır . 

Bulgar lcvhaoı da. şım ı ı e· 
. . . .; k bul edilınıycn µaralar 

ğ•ştırılınc~. a b . "bdh flul · 
Jr2:ııl)ı.ld olJu~undJn u , _ ·---

eç. ı . zzey ı paşa garda Vila 
erkanı emniye t müd .. .. yet 
k 

. 1 uru tara fından 
~r t.~nmı hı . 
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Politik Bahisler ----------··--------··-----··------•ı' IKTISAT,SIYASET 

HiTLER NE DEDi 
VE NE ·vAPTI? 

Führer bir nutkunda şöyle demişti: 

Her 
pakt 

kim ~Bolşevizm ile 
yaparsa mahvolur 

Noye ZUhrer Saytunh gazeleslnln husust muh;ı
blrl Sovyet . (Alman paktının yapılması Uzerlne 
Berllndekl vaziyeti ,u suretle izah etmektedir. 

Alman matbuatı, saldırmazlık 
paktı ve Ribentropun Moskova 
seya~ati hakkında tebliği gayet 
büyük puntularla fakat hiç bir mü 
talra ilave etmeksizin neşretti. An · 
cak, realite şııdur ki, yıllardanberi 
bolşevizmin ve Sovyetlerin tezyif 
erlilmesine alışmış olan halka, bugün 
adeta gökten düşer gibi inen sov . 
yet · alman paktını izah etmek al
man propağanda için kolay bir iş 
c.lmıyacaktır. 

Almanyanın karşısına hudutsuz 
bir düşman .ılarak dikilrn bolşevizm 
ile asla pakt yapmayacağına söz 
veren hitll'r değil mi idi? Alman 
diktatörü, nasyonal · sosyalizm ile 
bolşevizm:arasındaki tezatları şu su 
retle izah ediyordu : 

"Bu tezatların 1 beıtaraf edilir 
mahiyette olmadığını itiraf ederim. 
Bolşevizm ile nasyonal · sosyalizm, 
yalnız birbirinden uzaklaş1n fakat 
asla bir araya ~elmiyen iki alem· 
dir.,, 

Doktor Göbbelsin Nürnbcrg 
parti kongresinde bolşevizm aley· 
hinde her yıl söylediği sözlerin ve 
parti neşriyatında ciltleri dolduran 
nutukların hatırası hala terütaze 
yaşamaktadır. Ancak bilhassa Hit 
!erin bu dava hakkında söylediği 
sözleri dikkate çok şayandır: 

"Bu sahada pakt yapmak bah 
sin mevzuu bile olamaz; zira, Av 
rupayı tehdit etmekte ol?n tehlike
nin eli kulağındadır; bu tehli:Ce, 
alemşümul ve müthiş bir felaket ha· 
!inde bütün medeni~ milletlere her 
an çökebilir mahiyettedir. Onunla 
sulh akdeden devletler, bolşevizmi 
ram etmiş olduklarını değil, onun 
tahakkümü altına ·girdiklerini yakın 
Lir atide bittecrübe: öğrenecekler· 
dir. 

nın vazifesi olan cehennemi ~ir ve 
badır. Du itibarla biz almanlaıın, 
koıkunç b.r afet kasırgasına tutul
mak istemi yen milletleı in, bu tehlike 
ye karşı koymak için el ele verme· 

ferini istememiz, sadece laftan iba"ı 
bir talep değildir. Bizler her tehlike 
yi göze aldırarak, canilerin bu ele 
başısını tayin etmek V•'· Kızıl şark 
tehdit ediyor ; fakat, Führer nöbet 
tedir .... 

Diye bütün insanlığı ikaz etmek 
cesaretini gösteren yegane milletiz. 
Führer, korku nedir bilmiyen hakiki 
bir şövalye srfahyle insanlık ·ve me
deniyetin kültür bayrağını :kuvvetli 
eline almış bulunuvor ... Diğer devlet 
ve hükümetler, Moskova'dan gelmek 
te -olan tehlikeyi istihdaf edecek 
olurlarsa, bizler, onlar gibi .hndimizi 
aldatmı;acağn: bizler için mühim 
olan, Moskova Yahudilerinin .~öyle 
dikleri değil, yaptıkları şeylerdir. Bü . 
tün kiiltür milletlerinin mukadderatı 
Almanya'nın bolşevikliğe karşı giriş 
!iği cih~nşümul mücadeleye bağlı 
bulunmaktadır .• 

Bu muazzam sürpriz manevrası 
mn muvaffak olmasına buraca Ri· 
bentrop un bir zaferi göziyle bakıl 
maktadır. 

Avrupadaki gergikliğin azami 
haddini bulduğu bugiinlerde bu za· 
ferin garp devletleriyle Lehistana 
psikolojik bir darbe indirmiş olduğu 
kar~ı taraf boyun eğdiği takdirde 
prestijinden azami ölçüde kaydtde 
ceği bir harp hkdirinde de cografi 
bakımdan tecrit edilmiş bir halde 
bulunan Lehistanııı miithiş surette 
askeri darbelere maruz kalacağı tah 
min edilmektedir. 

Hitlcrin Lehistana karşı yaptığı 
ta'Zyiki arttırmasının ve arazi talep
lerini genişletmesinin sebebi şimdi 
birdenbire aydınlanmış bulunuyor. Kominternin usullerini değiştir 
Öyle anlaşılı yor ki, Hitler ikinci bir 

miş olduğu da iddia edilemez. Bu 
usuller vaktiyle ne idiyse, bugün ge Münihe yanaşmıyacak ve şayet Le· 
ne odur: histan teslim olacak olursa bunun 

sarih bir şekilde olmasını istiytcek. 
Garp aleminin bile bile tahribini ı · ır. 

istihdd den bir bropağanda ve ib Bugün Hıtlerle Ribbentrop için 
tllaf cihazının faaliyeti, Bolşevizm, bahsinmevzuu muazzam muvaffaki-
bütün milletlerin, dinlerin ve her tür· yeller temin etmektir. Lehistan Dan 
lü insanlık kültürünün açıktan açı2'a zig ile koridoru da feda etse bu işin 
düşmanıdır ... Her kim bolşevizm ile içinden çıkamıyacaktır. Mıısolininin 
pakt akdedcrse, onun tarafından tavassut rolünü üzerine almış oldu· 
behemehal mahvedilecektir., ğuna dair garp memleketlerinde do 

Doktor Göbbels de Nürnberg' de !aşan şayiaya Berlinde gıilünmekte 
daima • Sovyet emperyalizminin en dir. 
kanlı ve korkunç. tarzına işaret ede Rus Alman gizli görüşmeleri· 
rek şunları söylüyordu: nin ne zamın başla~ığı m~selesi bü 

Sovyetler birliğinin sulh politi · tün dünyayı yakından alakadar et· 
kası adını verdikleri politika, bütün mektedir. 
memleketlerde cihan ihtilalini hazır 
lamak, tecavüz harpleri için silahlanr 

laşmazlıkları teşvik etmek gayesile BUNDAN zencilerile mes 

1 
~ ............................................ ~ ........................... . 

İtfaiye kursu 

Belediyelerin kursa gön
dereceği itfaiye 

mensupları 

lstanbulda bulunan itfaiye kur 
sunun 939-940, dördüncü devre 
itfaiye kursu 1 10·939 tarihinde açı 
lacak ve imtihanlar da dahil olmak 
üzere dokuz ay devam edecektir. 

Kursa iştirak edecek olanların 
25 9 939 tarihine kadar lstanbul 
itfaiye müdürlüğüne · gönderilmiş ol 
ması lazımdır. 

Diger belediyelerden amir kur 
suna altı kişi alınacak ve bunlar 
orta mekttp mezunu veya o dere 
ce tahsil görmüş olduğunu Jstan· 
bul itfaiye müdürlüğünde yapıla

cak imtihanda ispat edt:cek tir. 
Diğer belediyelerden efrad kur 

suna yirmi kişi alınacak, bunlar da 
ilk mektep mezunu veya o derece 
tahsil görmüş olacaktır. Bu gibiler 
de lstanbul ,itfaiy~ müdürlüğünde 
yapılacak imtihanda kazanmış ola 
caktır. 

Gidecek talebenin yalnız karyo 
laları lstanl ul itfaiye müdürlüğün 
ce temin cdilece~; ı·atak, yastık, 

ve battaniyelerini kendileri götüre
ceklerdir. 

Kursun devam ettiği müddet 
zarfında bir kişinin masrafı : 20 
lira kaydiye, 12 lira kaput, :12 lira 
bir kat elbis•, 12 lira bir çift çizme, 
90 lira da beher ay onar liradan 
9 aylık iaşe bedeli olmak üzere 
146 liradır. 

Bu parayı kursa talebe göndf
rectk belediyeler doğrudan doğru 
ya lstanbul itfaiye müdürlüğüne 
gönderecoklerdir. 

Kursa gönderilecek talebenin 
gönderildiği mahal 11ilayet heyeti 
sıhhiyesindcn rapor alması ve bunda 
itfaiye zorluklaı ına mükhammil 
olduğunun zikredilmesi esas olacak-

... tır. 

ilk okulu 
nına 

bitirme İmtiha
girecekler 

Valimiz dün tef
tişten döndüler 

Kazanç Vergisi 

Ruhsat tezkereleri ve 
karneler meselesi 

Teftiş maksadil~. vilayet jandar 
ma komutanı ile birlikte bir kaç j 
gün evvel kazalara çıkan valimiz 
Bay Faik Üstün dün şehrimize 
dönmüştür. 

Kazanç vergisi kanunu mucibin 
ceruhsat tezkeresi ve karne almış 
olanların, tezkere ve karneleri mu 
teber olduğu sırada ışını teıke· 
eden ve tekrar ışe başlıyan 

vergi mükelleflerinin yeniden kazanç 
vergisi ruhsat tezkeresi ve karne 
almaları lazımgeldiği Maliye veka 
Jetinden bir tamimle vilayete bildi · 
rilmiştir. 

Halkevinde 

Zafer bayramı gecesi ve 
verilecek musamere 

30 Ağustos Zafer bayramımız 

şerefine Halkevi bir gece tertip 
etriı:şıir . Gene bu gece Halk evi . 
bahçesinde gençler tarafından bir 
müsamere verilecektir 

Bu grce için 12 maddelik zen
gin bir program hazırlanmıştır . 

Bay sinan Tekelioğlu 

Mebusumuz Bay Sinan Tekeli 
oğlu dairei intihabiyesi ol an Sey 
handa tetkikler yapmak üzere dün 
şehrimize grlmişlerdir. Sayın mebu 
sumuza hoş geldin deriz. 

Şarap mütehassısı 30 Ağustosu bugün 
mıntakamızda büyük törenle 

Mütehassıs dün şehrimiz
den Saimbeyliye geçti 

Saimbeyli bağlarından Şaıap İs · 
tihsal edilmek üzere tetkikat icra· 
sına memur edilen Ziraat Vekaleti 
Şarapçılık mütehassısı Kemal Ce 
mal dün Adanaya gelmiş , l.ıiraz 

tevakkuftan sonra Saimbeyliye git· 
miştir. 

Ziraat teşkilatında 

Saimbeyli Ziraat muallimlığine 

tayin edilen Ankara Merkez Ziraat 
muallimi Bahri Erköz dünkü gun 
vazifesine hareket etmiştır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü açık , 
hava rüzgarlı idı. En çok sıcak göl· 
gede 33 dereceyi bulmuştur. 

kutlu yacağız 
- Birinci sahifeden artan -

ner alayı yapılacaktır, fener alayı sa 
at 20 de taşköprüden hareket ederek 
hükumet, saat kulesi, yağcamii, ye
ni otel, Atatürk paı kı, vali konağı 
ıı mak caddesini takip edecek ve taş. 
köprüde törene son verilecektir. 

11 - Büyük zafer bayramı yıl 

dönümünün onuruna. 

A) Gece askeıi garnizonda hu 
susi çağrılılara bir garden parti ve 
ıilrcektir. 

B) Gece saat 20,30 da halk e· 
vinde zengin proğramlı tören yapı. 
lacaklır. 

12 - Bu merasime subaylar bü 
yuk oniformalarile ve tirübünde yer 
alan devlet memurlarıda resmi elbi· 
selerile istirak edeceklerdir . 

13 - Bu proğram kumlukta ya 
pılacak geçit resmı ıçın davetiye 
yerine kaimdir tekmil sayın Adana 

:halkı bu merasime davetlidir. 

Hususi tahsil gördüklerinden 
bahsile ilkokulu bitirme sınavına 
girmek isti yenlerin sınavları 31-
Ağustos - 1939 Perşembe günü 
Adana Gazipaşa ilkokulunda ya· 
pılacaktır. Alakadarların o gün saat 
8 de Gazipaşa lıkokulunda bulun· 
maları lazımdır. 

: Maarif Şurası gelecek 
sene de toplanacak 

Keren ski evlendi 

Hayvanlarda hastalık 

Karaisalının Kuzgun köyü hay· 
vanatında tabak hastalı~ı görüldüğü 
bildirilmiştir . Mahalline, V clerintr 
Başmüdürlüğünce bir V .teriner görı 
dcrileceği anlaşılmıştır . 

Temmuz ayında Ankarada top
lanan Maaıif Şurası faaliyetini bi· 
tirdik ten sonra ıı: üzak ere cdilmiyen 
bazı miilıim maarif n.eseleleri kal· 
mıştır. 

Bu selıebten önümüzJeki ders 
yılı sonunda Ankarada ikinci bir 
şura toplanarak evvelkı devrede 
görüşülmiyen meseleleıiıı lıörüşül· 
mrsine başlanacaktır. 

Şurada v~rilen kararlar birer 
·birer tatbik edilmtk üzere aliıkadar 
makamlara verilmiştir. 

Ağaçta Şampanya 

Umumi harp İçinde Rus ordu 
ları lozulduktan sonra Rusya da 
ilk ihti al olmuştu . Bu ihtilali ya. 
panların başında ( Menşevik ) sos· 
yalist partisi lideri ·Kertnski vardı. 
Fakat Kerenski uzun müddt! ikti· 
darda kalamamış ve Bolşevik ihti· 
lali vukubulımca Rusyadan kaçmıştı. 
O vakıttanberi muhtelif memleket 
!erde bir fikır adamı olarak gezen 
eski lider, P'ansilvanyada çok zen 
gin bir Avusturyalı kadınla evlen· 
miştir. Kerenski 58 yaşındadır. , 

evine teslim edilirler. ' 
Chamberlaln mirasa kondu 

makta olRn devletler arasındaki an 1 ŞUNDAN , Afrikanın zulu 

hareket etmektedir. Rusya'da millet -----~ kı'.ln olan tarafla-
leri kültürleri mahvetmeyi ve devle ıında yetişen bir ağaç vardır. 

lhoş olmıyan yok gihi bir ş~ydir. re eden şoför şaşırıp kalır. Hamule · lngiliz Başvekili, bugünl:rde ak 
rahasından birinin vefatı üzerine 
mırasa konmuıtur.J Ölen :zat Bir· 
mingham civarında Edgasonda ya· 
şıyan Sir John Hamilton Kenrick 
tir. 

te barbarlığı mesnet yaµmağı istik Bu ağacın verdiği meyvanın için· 
daf eden metotlu bir çılgınlık hü· d~ki su tıpkı şampanya lezzetinde 
küm sürmektedir. isterik ve cani ya• dır. 
ne bir politika sistemi olan Yahudi Yrrliler bu suyu hem su 
diktatörlüğü Sovyetler birliği balkı- yerine, içerler, hem de· şampanya 

Otoınobllde doğan çocuk : si sancısı tutmuş bir lkadından iba 
ret olan şJför öteye beriye başvu 
rursa da otomobilini geçirmek için 
bir yol bulamaz, olduğu yerde bek 
!emeğe mecbur :kalır. 

İktisadi vaziyet 
ne safhada? 

k h"d' "rıl~ 

V a ayi ve a ısat su 
inkişaf ediyor had bi.r' 

·haya gi ı en gerginlıt 
izalesi için her taraftı gayretler ·, 
fedidiyro. Bütün beşeriyetin teıt11 

nisi bu sulhperverne gayretlerirı fil' 
vaffak olmasıdır gazetemiz diğer· llıası 
hifelerdc siyasi hadisatı günü g~ ada 
ne naklettiği için bunları buradı o i 
rar edecek değiliz bize düşen vı: laşıl 

"' -fe bilhassa Avrupa mali ve iktı· Und 
di mecmuaların la siyasi vukuatı~ ilcU 
alemi üzerinde bıraktığı intibad len ' 
okuyucularımıza hulaseten mafüıP' tunu 
vermektir. 500 

k·ı ~lcr Uırumi vaziyetin aldığı şe ı 1 

• ..b d ı·t~ ıun rine Avrupada ticarı mu a e a k • 
yük bir sekteye uğramış ve dd' ıssc 

· ,ır ~ek 
nakliyatı üzer:ne siğorta prıo , 

k A "h' . ~u yü selmiştir. vrupanın mu ı~ lı lcd' 
salarında biiyük mikyasta sılti. . ır 

1nr 
başlamış ve bunun neticesinde b lio~ 
hassa lngiliz ve Fransız rantları 1 ~Ot 
hayli sarsılmıştır. Rus . Almarı ı 
tının ı ahakkuk ettiği gün Erarıl Utf 
rantları uir buçuk puan birden ~ ıı Ilı 
rilemiştir fakat bundan daha ıııv~ düş 
olan cihet uzun zamandanberi ~ 0• olan 
ra nazaran 4,6825 paritesi üzer10 ab 

1 " lif' c 
adeta müst~kar bulunan ngılıt··ı ı bi ii 
sının birdenbire 20 cent teneııV ~an 
mesidir gerçi lngiltere henüz alt de 
ihracı üzerine ambargo koyınat~bl,ları,. 
zum a-örmemiş ise de belki akı 
buna mecbur olacaktır lngiliı lir•' lck 

k ·• · muht-eıı·f nıeııt 11 "'c nın su u tu u zerıne "' 
ketlerin kambiyosuna nazaran •

111 
tud 

piyaoası da yüksdmiştir. bil 
Endüstri kağıtlarının devlet 11 nak 

farını takiben bütün dünya pir'." ~et 
farında gerilemekte olduğu bild~ •ır 
mcktedir mamafih, Alm~nyada taf 

fl'I ı 
nenberg kongresinin ilgasından . as 
dır yoksa Berlindeki lngı'liz sefir• iil 

'

.erir 
Hitlerin cevabım hamilen ale 8 

tayya" ile Londra~an hareket el dak 
· d 'd' ? B ukutlar M,ııı•·,· ot Is sın en mı ır u s ... ~ 

d re· a si günü ufak bir tav;kkuf c.v Jı . 3 

geçirdi Belki de bu bir fali hayır ıııı 

IRAD_ 
Bugünkü Proğrall1 

de 
TÜRKiYE. RADYO DiFüZlb~ 1'1 ' 

POSTALAR! TÜRKiYE. RADY ' ~i 
A~KARA RADYOSU ~ 

ÇARŞAMBA - 30 181 93' 

12.30 Progı am 

ı 2.35 Türk mütiğ"i l'I. 
J ı 

13.00 Memleket şaat ayaıı. 

ve meteoroloji haberleri. 
13.1 5 - 14.00 müıik ( I''' 

program) - Pt.) 

'~ 
'~i 

rıa 

li 
bii 

19.00 Program ,. J 

19.05 Müzik (Oda mü1iği -' , ışı 
bcı 

19 30 Türk müziği \Fasıl iıcl llJ 
~0.15 Konuşma 

20.30· Memleket saat ayarı·. 

Ajans ve meteoıoloji hab.rrle• 1 

20.50 Türk müziğ" 

Okuyan: Mustafa çağlar l 
Çalanlar: Vecihe Daryal, C~, 

Çaıtla, Kemal Niyuzi Seyhun, 
Fersan b0ı! dı 

1 - Osman Bey Niş• ,r 
peşrevi 2 - Ziya paşa _Nişab~ ı ~ 
yürük semai (E.y gül ne acap) c 
Ziya paşa Nışabvıeş şarl.ı (Bin 1 f' 

_...' söyleı sin) 4 - . . • . . . . . • , 

man taksimi 5 - ....... : · I" 
şaburek şarkı - Mestinazım ı.ıı~ ı~ 

na hükmetmektedir. Hed~f cihan- yerine. Çünkii meyva ağaçtan ko 
şümul Yahudi haki.miyetini tesis et panldıktan yirmi döıt saat sonıa 
mektedir.,, tahammür ederek ispirtolu içki hıt 

Cöbbels, bolşevizmi kısaca şu lini alır. Bir yirmi dört saat daha 

Vapurda, trende ,çocuk doğu· 
ran kadınları çok işittik, fakat yol 
da giderken otomobilde doğuranı 
hiç duymamıştık. Şimdi l unu da ha 
ber alıyoruz. 

Grçen gün Salzburg· civarında 
Fuschl ile St. Gilgen arasında iş · 
liyen otomobillerden biri tamirden 
dolayı yolun muvakkaten kapalı ol 
duğunu haber alırıca, oton.obili ida 

Bu aıalık kadının sancıları sık. 

faşır, aradan on beş dakika geç· 
meden kadın bir erkek çocuk dün 

yaya getirir. Bcrrket : versin ki bu 

esnada yol le krar açılır ve ana, o

ğul Salzhurg civarındaki bir doğum 

Bu zat berhayat iken Birmina
lıam üniversitesine mühim paralar I 
hibe etmişti. 

Şimdi vefatından sonra 45,000 
lngiliz liralık hisse senetleri yeğeni 1 
Başvekil mister Chamberlaine isa 
l.ıet ediyor. 

"tt" 6 . . Nişab0'., yu u - ...... · t-1 • 
saz semaisı) 7 ~ Ralımı Bey ~' 
şarkı-Akşam erdi yine sular k~r f,l' 
8 - Dellal Zade Şehnaz şarkı ,.... ,ı · 

9 S·ıııs 1 
kelimelerle izah ediyordu : • bolşe· geçeı geçmez meyvanın suyu o ka. 
vizm, ortadan kaldırılmasına yardım dar keskinlfşir ki onu içip te sar. 
etmek, mesuliyeti müdrik her insa 

--------------------....:.--~--~--------

medin bir lah-za ihya) - '~ 0~ 
tin Ziya Şolınaz şarkı - Q,,niııO 111 ı 
gasını 10 - Sedat Şehna:ı saz se 
isi . 

21.30 H'aftahk posta kutusu 



___________ ..... , 
t 

* 
t L 1 M, FEN ... __________ ... 

ölüm şuaı 

Havada · bir şua şeridi 
yaratmak için çalışanlar .. 

Şualyrı bir silah olarak kullanıl · 
llıası b. .. • 1 . 1 k h ır cncqının te sız o ara a · 
ad~n nakledilmesine bağlıdır. Rad· 
0 ıstasyonlarının faaliyetinden an · 
\!1ldı21 veçhile bunu yapmak müm· 
• ~ndür Fakat kullandığımız radyo 
~etleri istasyonlardan gönderilebi · 
;n ~ncrjılerin ne kadar hafıf oldu· 
S~u ~ize her gün isbat ediyor. 
't kılovatla çalışan bir istasyon, 
lcr · · tınıze ne kadar yakın olursa ol · 
' 110 1< h d "'I · · ~ • ço assas olan ra yo a etının 

ssesine isabet eden enerji miktarı 
Pek a .. d B .. h f'f b. t ' ' r .. ır. u enerıı en a 1 ır u 
t ~·bile yerind~n kımıldatmağa muk 
.c .ır dctildir.· Çünkü istas)ondan 
~ışar eden .enerji bir yelpaze şek 

de dünyanın her tarafına dağıh-
~Ot V k .. k b d' c uwetım ay e ıyor. 

işte ölüm şualarını icad etmeğe 
Uhaşan mühendislerin karşılaştıkla · 
~ .. trıüıkülat bu noktadadır hiçbir 
~Şınan tayyaresini tahrip edece-k 

için pek garip projektöler kullanıl 

maktadır. 

Yaratılmak istenilen bu hava yo 
lu tabii gözle görülmüyor ancak ha 
vahüceyrelerinin daimi surette iş· 
lttnmesi suretile enerıinin münhasıran 
tek bir yoldan gitmesinin teminine 
çalışılıyor ölüm şuaı bir gün tahak 
kuk ederse bu a:ıcak o garip hava 
yolunun meydana getirilmesi sayesin 
de mümkün olabilecektir bunun için 
lüzumlu teknik aletler gitikçe tekem 
mül etmektedir. 

Bır kere büyük mikyasta hava 
dan t!nerji nakli temin edildikten son 
ra bundan muharebede nasıl istifade 
olunabileceği düşünülecektir birçok 
mühendisler bu mesele ile esaslı su 
rette meşgul oluyorlar fakat bir e 
nerjinin bir düşman tayyaresine e 
riştirilmesini müteakip ne olacağım 
hir türlü kestiremiyorlar Tayyarenin 
motörü muattal ka!acakmı cephane 
si patlıyacak mı pilot ölecek mi ? 

Ankaraya Fazladan 
ikinci bir Tren 

Ankara : 29 (Telefonla) - Her 
sabah 9. 10 da gel~n Anad0lu EXp 

resi yolcuların fazlalığı dolayısile bu 
sabah 1.2.3 cü mevki yolcularını 
bırakmış ve bu trenle gelmesi icap 
eden bu mevki yolculari saat 10.5 
de gelen ikinci ve sırf bugün için 
tahsis edilen Trenle gelmişlerdir . 

"Slovakya her zaman 
Almanyaya sadıktır,,! 

Bratislava : 29 (a .a) - Slovak
ya Başvekili Tisso umumi bir top
lantıda söylediği nutııkta Slovakya· 
r1ın her zaman ve her türlü şartlar 
altında Af manyaya sadık kalacağını 

bildirmiştir. 

Yüksek Sovyel Meclisi 
diin toplandı 

J Parti müfettişimizin dün
kü konferansı 

Antakya: 29 a.a. Parti müfetti · 
şi p •ofesör H. Reşit Tankut dün 
güııdüz '.sinemasında kalabalık bir 
halk kitlesine hitaben bir konferans 
vermiş ve Partimizin umdelerini an· 
!almıştır. 

Konferansda vali Sökmensüer 
parti ve Halkevi idare heyeti azaları 
w mensublan da bulunmuşlardır. 

Rus - ,.. iman 
iktisadiyatı 

Ticari anlaşma hükum
lerini yerine getirmek 
kabil olabileçekmidir! 

3 

Adana Elektrik Şirketinden: 
Sayan müşterilerimize öğütler : 

1.) Tasarruf düşü.ıcesile elektrik tesisatınızda kendiliğinizden tamir 
ve ilave işleri yapmıyınız. Ç~nkü, .b~ size. c~n ~ahasına u1al olabilir. 

2. ) Elektrik tesisatı. tamı.r ve .~lavel.er.ını ehlıyet vesikası bulunan kim· 

1 t elektrik şırketıne gonderınız. 
se ere yap ırıp . . . 

3 ) B· ı· 'z ki ışık, sıcaklık ve ışl:tıcı kuvvet veren elektrik cereyan 
• 1 ını ' hl 'k ı· 1 

1 

d ıı.. k il I .. dıaı takdirde te ı e ı o abilir. 
Oı;ru U anıma b • • •• • • 

O 
. • . tesisatınızı vakıt vakıt gozden geçırtıp göreceğiniz düzen. 

nun ıçın l . .. 
· l'kl . b ııklukları bertara ettırınız . 

sız ı crı ve oz . . . 
K d

. t . tınızdan gene kendınız mes ul olacağın ı zı unutmamalısı· 
en ı esısa 16- 23-30 10949 

ı nız . 1 ., 
--------------------------

Adana hiikuınet civarında Uluspar~ı karşısında 
Bizim bisikletci Yunus Necip Ozyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkope 

Acantalığıoı alma~. için sene 

lcrdcnberi uiraştığım OURKOP 
fabrikasının bisikletleri gelmişi ir. 

D.. -n eski fabrikasının 
unyanın '" . 

Dürkopp 

to an tehlikeli şuaları tutmak için be 
ı ~b:riodc antenler amplikativler ~ 5000 kilovatlık bir enerjinin gön _..;:_:__;_..,,.,.,....__,,,_...,.,,.,_..,,.,...-=-~""""""--
bı aletler taşımıyacak tanarelerini derilehildiğini farzedeli n. Bu kuvvet 

Moskova : 29 ( Radyo) - Yük· 
sek Sovyet Meclisi bugün toplan
mış ve m~zakerelerde bulun ·uuştur. 

1932 senesinde Rusyaoın itha· 
!atından züzde kırk dordü Alman 
yadan oluyordu. Hitler iktidar mev 
kiine gelmezden iki yıl evveline gc· 
!inciye kadar Ahıanyanın Rusyaya 
olan ihracatı sened~ 1,4 milyar 
marktı 

Hatta, Almanyanın Rus}adan 
olan mühim miktarda ham madd 

yaptığı, bütün malzemesi çelıkten 
olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma· 

angi bir enerı·· cereyanının nüfuz d tayyarenin gövdesini yarıp geçecek 
1 cıniycccti şekilde madeni lavha· mi ? Elektrikle yapılan idamlarda 
arla kaplam ıkla kanaat edecektir· bütün mevcud imkanlardan istifade 

'ti fiakiki ölüm şuaları vasıtasile olunduğu halde idam ameiiyesini pü· 
cktrik irtibatlarını t;ahrip edebil· rüzsüz olarak bitirmek için hususi 

llıek madenleri eritmek ve insan vu tud elektrodlar kullanıidıgı ve mahku-

b
.' undaki hayati faaliyetleri durdura ıl • mun vücudündaki kılların bile t•raş· 
tnck için kafi miktarda enerjinin llakı d edildiği unutulmamalıdır. 

c itebilmesi lazımdır nakil işi ga 1 ~ t Bazı kimseler fezada ~ ha5ıl o an 
c rnahdud ve dar bir sahaya inhi •~t dalgaların vücuda tesir edeceğine 

, ctrnelidir yelpaze şeklinde her ta b ta( inanıyorlar ve kısa dalgalaıın se ep 

t 
a Yayılmamalıdır hiçbir radyo is as d d olduğu hummaya dikkati celbeciyor 

~il >'.onu bunu yapmağa mukte ir e lar. Kısa dalgaların bazı ahvalde 
dır dalgalar hep etrafa dağılırlar B vücuddaki harareti arttırdığı doğru 

dak· ir de gönderici ile alıcı arasın dur. Fakat uedavi mabadiyle yapı-
"I 1 rnesafe. ~ne kadar kısa o.lurs.a "$ lan bu ameliye esnasında hastanın 

Un cnerjınin yolda başka bır ıs . llsy . k'f d'I . saatlerce bir aletin içine yatıp hare· 
. on tarafından tev ı ~ 1 meşıne ketsiz bir halde bek1edigi unutulma · 
1
lllkan yoktur. malıdır. Halbuki düşman tayyareleri 

Uıun z.amanlardanberi bütün rad da!ma hareket halindedir. Pilotlar · 
~o ınu''bendı'slerı' ancak il(i istaS)'On d d'ld' · · h b ölüm şuaının ica e ı ığını a er 
•rasında alınıp verilebilecl"k bir e· alır olmaz vücudlarını tecıid edici 
llcıjı gôodermek çaresini aramakla gömlekler giyeceklerdir. Şimd.'.ye 
~ ş~~ldurler böyle bir .şey. ic~d .e~ kadar frza dalgalarının yalnız bocek 
ldı~ı ~u"n radyo mu"thı• bır ınkılap d · · ld • 1 1 6 6 v ler üzerin r:. mlıe:ssır o ugu an .tşı -

~Cçirccektır. mıştı. Bugün böceklenen zahire kısa 
Yalnız radyoda hııber neşriyatı dalgalar neşreden nir aletin önünd~n 

.d'i'il insanların hayat tarzları da bu ak:tılmak suretile böceklerden tecrıd 
11\~'I" h k' ~· 1 ala dahil Qlac.1kiır hatta a ı- olunuyor. Böcekl~r hararetlerinin 

1 Ölüm şuaının icaJ edilmiş oJması artmasına dayanamıyarak ölüyorlar. 

lt~etnıniyet itibarile ikinci safta ka- Fakat bu ameliyeyi büyük mik-
~ . h' k k . C~ktır insanların tenvır ve tes ın yasta insanlara da teşmil etme .. o· 

1~iıı nıuhtaç oldukları enerjılerin tel lay deııTifdir. Bir insan saatlerce boy· 
&ı ·ı . 5 1 . l olarak bir merknden verı mesı le bir aletin önüne konu ursa or.u · 
'!tıkan dahilinde gir"cektir. öldfümek kabildir. Fakat bunu yap· 

Enerjinin tek bir şuı olara~ bir maktan ise 0 insanı bir si lah ~urşu 
ş tit gibi bir yerden diğer bir yere nile öldürmek daha ucuz, daha mü· 
t1.akfolunacağını bilen mühendisler es!İr ve dalıa emin sayılır. 
''Qıdj havada enerjı nakili olabilecek -------------
boyte bir şua şeridi yaratmağa· ça
lış19odar bu hususta yapılan tecrü· 
beler gizli tutulduğu için teferruatı 
ll'ıalüm de-ğildir fakat havada bir 
~" . fu bulunmıısına çalışıldığına 
·ıcrıı yo . . . 

\ llıuhakkak nazarilc bakılabılır bu ış 

2 ı.45 Neşeli plaklar - R. 

'21.SO Miıik (Melodikr - Pi.) 
H H ı . Qrkes 

~ 22 Oo Müıik ( Kuçu~ 
ılta Şer : Necip Aşkın) 

1 H 
~hi nzer - saenad 

2 - ans ı~ -·r 
- Fredcrikscn - Groenland suı ı 

f .... Hanns Löhr - Tempo ıempo 
\~at~p) 4 - Gzernik- Sakseden kalp· 
~t 5 • balt-t 
t~ . - Dcllbes - Menba - " 
sii \ı 6 -· Brusselınans - Felemenk 

ıollı... 1 'd c 
..... ·rdcn (Aşk Gölü) 1.. - Co crı g 

•Ylor - Afrika süiti 

23 oo . . z· aal h · Son ajans habcı lcı ı , ,ıı ' 
b aın, tahvilat, kambiyo - mıkul 
Ot sa 

sı ( fiyat ) 
23·20 Müzik ( Cazband - Pi. ) 
23.55 - 24 Yarınki program 

Dünya buhranı 
karşısında 

- Birinci sahifeden aıtan -

günlerd~n daha az vahim değildir. 
Hit1erin cevabını bekliyoruı . Harp 

mi olacak , sulh mü olacak daha 
belli değildir. fngilterenin harp ha· 
zırlığı mükemmel olmakla beraber 
biz hala sulh yolunda çalışmakta· 

Almanyaya , Polonyaya olan 
yız. b'Jd ' d'k 
taahhütl \'. ri yapacağımı~• ı ır ı : 

•
1 

Polonya arasın<lakı 
~!manya ı e d 

h ili isteniliyorsa hu ut 
ilıtil~fların . a . rı:. · n artırılma 

1 
m:ılarıle gergın 1 ~1 

• _ 
çarp ş - eldi - ini ilave eylemış, 
ınası }azım g g. . Almanya ile 

1 'lteı e hükuınetının 1-ngı . tle karşı a. 
'"zakerttyi ıne mnunıyc 

,mu . t' .. öd~ınış ır. 
,acagını s ı d'l ek üzere 

icabında davet e ı m 

116 yaşında bir 
ihtiyar evlendi 

Dünyanın çok meraklı bir hadise 
si de son günlerde Meksikada olmuş 
tur. 

Mcksika ~Ja yaşıyan Lliyi Lopest 
isminde 116 yaş ında biri~i Ramirets 
i ;imli 65 yaşında bir kadınla evlen
miştir. Yeni çiftler daha 1908 se-ne· 
sinde nişanlanmışlar:;a da bugüne 
kadar parasızl k yüzünden evlttneme 

mişlerdi. 

Yazlık Sioem•d" 

(Siyah Göıler'ııı) Uoutul:naz artisti 
Eşsiz Fransız Yıldızı 

[Simone Simon'ın] 
DON AMECHE ve ROBERT 

Y OUNG 
ile 

Amerikada çevirdiği yegane Fılim 

··-------··---·· ı 
* 
* 

: Dansing 
* MELEGI ·- .. 
l~AVETEN : 

En Yeni dünya 
haberleri 

( Rozali) 

. h ı· e ıt a atına rağmen ticaret bilançosu 
da!ma AlmCnyanın legine kapatılı · 
yordu ·. 1931 }ılında Almanların 
247 milyon mark ödemişlerdi . 

Ödenen bu paralar altın ve ü· 
müştü . Fakat. Almauyada n~syo~al 
sosyalizm rejimi iktidarı ele I a ınca 
bu kuvvetli ticari münasebet b' d . ~ ır en 
bır~ bozuldu. Bu bozukluk h l . er yı 

bırer derece daha arta art 'h a, nı e. 
yet ~ 931 yılında 763 milyon mark· 
!ık ıkeo. 1938 yılında 3,, .1 ""mı yon 
marka kadar düştü . 

Bilmukabele, Rusyadan Alman 
yaya olan ham mndde ihracı da k 
h 

. . ço 
e emmıyetsız bir mikdara indi. 1931 
yılında Almanya lehine 760 .1 . mı yon 
ınarı<: olan akif sal do ı 938 . 

1 scnesın-

de Almanya aleyhine olarak 15 ·ı 
k 'f mı 

yon mar ~a~ı olarak kaydedi idi. 
bu seneler ıçınde Almauya R . nın us · 
yaya olan ıhracatı evvt:lkine nisb ti 
23 misli azaldırrı halde R e. e 

• • & usyanın ıh· 
racatı 6 mıslı azalmıştır. 

Almanlar bu münasebatı 'd 
k
. d ye-nı e-n 

es ı erecesindc k uvvetlendirebil· 
mek maksadil~ 1035 sen . d 

.. • J esın e t 
şebbuslere giriştiler bu k I e , ma sata 
Sovyellere 200 milycn ma ki k . 
• k d' r ı tıca 

rı re ı açtılar. 

Fakat bu kredi uzun .. d 1 . ·r l . mu ı et ıs 
tı al e edılmecJen kaldı Al ve ınan 
!arın arzuladığı olmadı. 

Son zamanlarda M k ı . ' os ovada 
uaşlayan sıy"si müzakereler Alman 
lan korkuttu, onlar bu .. k . . ' muza ttrelere 
manı olabılmek ve üçler itt'f k 

kd
. . .. I . ı a ının 

a mı guç eştırmek r.ıaks d'J . 
d 

.. a ı e ycnı 
en teşebbuslere giriştiler. 

1 

PEK YAKINDA PEK YAKIDA 

1 

1 

Nelson edi ve Eleoner 

Povel ı:-------------------10986 -Bu gece nöbetçi eczane 

parlamento önümüzdl'ki Salı gürıünr: 

kadar tatil edilmiştir . 

Londra : 24 - Hitler henüz 
cevap vermişdi r. Cberla'ın bügün 
avam kamarasında yaptığı beyanat
ta ha~ım1Z111 üstiindP. l ıir felaket do 
)aşıyor bugün bu felaketlin ogünkün 
den daha az tehdikar olduğunu soy 
leyrınem hükumetin siyaseti değiş 
memiş ıir. Hitlerin cevabını bckliyo 
ruz. Harpını olacak Sulhrnu olacak 
bu hususla ht:n\iz verilmiş l>ir ka. 
rar yokdur d:"mi~tir. Hitler bugün 

devlet paktı ve oı du ileri gelenleıi 
le ve yakın mesai arkataşlarile mü 

t madi görüşmelerde bulunmu~tur. 

Yeni cami civarında 

Toros eczah~nes1dir 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesis.atı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve l:.lektrik aletleri tamiratı Turıgs. 
ran~ Ampulleri, Ganz fabrikası ma 

mula~lı Adana Acentalığı. 
Eski Orozdibak kCJrşısı No:·ss 

lv736 45 

d A K d mamul olup 
enı aksamı rom an . 

• n katı)·cn 
yatmur ve çamura ragm~ 
pu tutmaz Bisiklet ıneraklılarınıı. 
teşriflerinde oüRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menf ~a~leri 
iktizasındandır. • Bilumum bısıklet 
yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri mRğazamızda mtvcut· 
tur. 10911 9-45 

-------------------------------------------
yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

T
. 

5
. malarla konserlerden Devlet ve 

ıyatro ve ına • . lınmakta olan damga, tayyare 
Beledıyel:rce a imlerile Darülaceze hissesinin 
ve beledıye res . · · d · k . . e sureli ıstıf asına aır an un 

mıkdarır a v 

Kanun No : 3702 
Kabııl tarihi : 6 7 1939 

Nttşri tarihi: 14 711939 

• l)ünden artan · 

. h · ı e kontrolündt'n dolayı belediye ve Darülacezeler· 
Bu resmın ta sı v 

de h' b' masraf alınmaz. . n ıç ır _ B kanun mucibince alınacak cezaların takıb ve tahsilin-
Madde 8 . K ununun ı ı ve 12 nci fasıllarında yazılı hükümler 

de Damga Resmı an 

tatbik olunur._ Türkiyeye hariçten idhal edilec~k ~lan fili~nler~n .güı~ · 
.. Mad~c 9 . b da tadilat yapmağa icra Vekıllerı Heyetı sa lahıyetlı
r~k resmınde, ıcd~l-~n bir ay içinde Büyük Millet Meclisinin tasdikine arzo 
dır. Yapılan ta 1 a 
lunur. _ 

1324 
numartlı V(' 2315'1928 tarihli damga resmi ve 

, Madde lÜ 
28 

5/ 1934 tarihli tayyare resmi kanunlarile 423 nu · 
2459 numaralıŞ v~ t 

1340 
tarihli Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 

marnlı ve 26 ~2 at 'hl' Darülaceze Nizamnamesinin bu kanuna uyma· 
12 N 13 > arı ı ve ısa . · 

3539 
numaralı ve 79 6 1938 tarihli kanun kaldırılmıış-

yan hükümlerı ve 
tır · 'h' d l t. -

1
• · _ Bu kanun neşrı tarı ın en mu eueruır. 

M~dde 11 B kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti mc-
Madde 12 H- u 1 O 7/1939 

murdur. 

Belediye 
Kanun No. 3710 

İstimlak 

(SON) 

Kanunu 
Kabultarihi: 7 711939 

Nrş•i tarihi: 14 711939 

M d 
1 

_ beledi)'C Kanunuııda yazılı, bel lenin ve belde sakinleri 

11
•
1 

add e_ l hi ve bedii ihtiyaçlarının tanıiın ve tesviyesi ve tehlike· 
n nıc enı, sı ı . . . . den ı. .

1 
için tesısal yapmak maksadıle bınalı ve bınasız gayrimcn. 

"'o•unmas . . 
kulleri b kanunda ya1ılı usuller daıresınde değer bahası pc~in ver ilmek 

~arlilc, ist~mlike Belediyeler salahiyetlidir. 
Kanunu Medeninin kaynakıar hakkındaki hükümlerine riayet edilmek 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATJ 

Sahlan Mikdar CiNSi En az 
1 

E.n çok 
_ K__:__ - s. K. S. __ Kilo 

~ 

Koza -~ 

Piyasa parlafl • --:is 
Piyasa temizi • 

Klev'and 34 ·-36 
Klevla-nd (Y.M. ) 38,50 1 

YAPA~I -
Beyaz 
~i~ah 

il! 1 · ı 
Çl~IT 

1 

Yerli. •Yemh1'. 
• •Tohumluk. 4.50 5,50 . HUB"UBAT 

Butday i(ıbns 3,50 

• Yerli 3,62 ' 
• Mentanc 

Arpa 3 3,12 
Fuulya 
Yulaf ~ .80 
Delice 
Kuı lemi -Keten tohumn ~.25 

Mercimek 
~ Susam . 1 

UN -
Vört yıldız ~alili 

• ?:s "' 
üç • • :: ~ Dört lıldı:ı Dotruluk 

..E! c üç • • 
o - Simit S2 ] ., 

C'I B. Dört yıldız Cumhuriyet 

" üç •• .. -

Si mil '' 
Livtr pol Telgrafluı Kambiyo ve Para • 29 I 8 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Ptne Santım -

1-Hazır 5 73 l ird 
Rayişmark --

Vadeli 1. 4 90 Frank ( Frans~) 3 21 -4- 87 Vadeli 111 Sterlin ( İngiliz ) 5 
Hind hazır 4 78 

64 
- Ôolar ( Amerika ) ---~3~ı___Q!_ 

Nc2ork 8 37 
' 

Frank ( isvicre) 00 00 
... 

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

Ekiltmeye konulan iş: 

t - Adanada Hükumet caddesinde ve kız lisesi karşısındaki valclf 
mahal üzerine olbabtaki projesine göre apartman inşaatıdır. 

2 - Bu inşaat maa müştemilat götürü olarak topdan c~siltmeye 
konulmuştur. 

3 - K'şif bedtli (40439) lira (98) kuruştur. 
4 - Bu inıaata ait fenni evrak şunlardır: 
A - Fenni şartname, . 
B - Muk3Vele projesi ve projeye bağlı vahidi fiat cetvelı. 
C - Ekailtme şartnamesi, 
D - Projf', .. 
5 - Yukarıda yazılı evrak Ankarada vakıflar umum mudürlüiü İn· 

fiil müdürlütünden, lstanbulda lstanbul vakıflar başmüdürlüğünd,n 
Adanıda Adana vakıflar müdürlüğünden iki 1ira iki kuruş mukabilinde 
alma bilir. 

6 - Eksiltme 31/8/939 tarihine rastlayan perşembe günü saat 11 de 
Adanadı vı.kıflar idaresi binasmda toplanacak komisyonda yapdıcaktır. 

7 - Eksiltmeye girtceklerin (30331 rira teminat vermeleri ve •ıatıda 
yazıh vesikalan haiz olmaları şarttır. 

A - 1939 yılına ait ticaret <>_dası vesikası. . 
B - ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Adanada nafıa müdür . 

lütünden Anlcara vakıflar umum müdürlütü inşaat müdürl~tün~en lıtan 
bu1Ja vakıflar başmimarlıtından ve diter vilayetlerde nafıa mudürlükle· 
rinden alınmış ve en az otuz beş bi11 lirahk tek bir bina inşaatı yapmış 
ve muvaffak olmuş bulundutunu bildiren yapı müteahhitliği vesikası. 

8 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat yüksek mimar veya yüksele an 
pat mühendisi olması veya bunlardan biri ile müştereken teklif yapıp 
mukaveleyi birlikte imza etmeleri şarttır. 

9 - Elcıiltmeye girecekler"in kapalı ıaıfm ihzarında ve teklif mektup 
lırının yazılmasında ve bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde 
2490 numaralı kınunnn 32, 33, 44 üncü maJdelerine haıfiytn riayet 
etmeleri la1Jmdır. 6 15 · 2 4 30 10920 

Doktor 

i. Kemal Safir 
Kızılay civarında iskan dairesi yanında 

Müslüm apartmanı . - ... --- ... --.---~~~"""""~---............................ ~~~~ """"'~~ 
H••l•lerını her gUn ••ll•hten •llf•m• llaur kellul eder. 

G.A. 13 - 26 10909 .......... _____________________________________ ... __ __ 

Yüksek Ziraat Eostitüsü Veteriner Fakültesi 

Askeri kısmının kayit ve kabul şartları: 
• 

1 - Ankara .Aslı.eri Veteriner Okuluda bu yıl sivil tam devreli lise 
lerdtn iyi ve pek iyi duecedc mezun olan ve ofgunluk imtihanlarını vtr· 
miş olmak şartile talebe kabul edilir. isteklilerin aş;rdaki vasıf ve şart• 
farı haiz olması lazımdır. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tabasından ve Türk ırkın4an olmak 
8 - Yaşı 18 - 21 olmak 
C - Beden teşekkülleri ve sıhhıti orduda ve her iklimde faal hizmc· 

tc müsait olmak dil rekaketi olarılar alınmaz. 

D - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam. 
E - Ailesinin hiç bir fena hal v~ şöhreti olmamak zabıta v~ıikası 

ibraz etmek. 
2 - lstekfilerin müracaat istidalarına şu vesikalarm batlanması la· 

zamdır . 
A - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti 
B - Sıhhati hakkmna tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı katıdı. 

C - Lise mazuniyct ve olgunluk şahadctnamesi veya tasdikli sureti. 
D - · Okula alındıtı takdirde askeri kanun niıam ve tılimatlin ka. 

bul ettiği hakkı\\da veJisinin ve kendi~inin noterlikten tasdikli teıhhüd 
senedi . 

E - Saralı uyurken ge~en sidikli bayılma ve çı•pmmıya müptela ol· 
madıtı hakkında verilen noterlikten taıdıkli teahhütnamesi bu gibi has·~ 
talıklardan biri ile okula girmezden evvel malul ol<tukları anlaşılanlar 
okuldan çıkanlır. ve bu müddete aid hükumet masrafları velilerine ö . 
dettirilir. 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelarine istida ile 
müracaat edecekler ve ~ubc-lerince ikinci maddede bildirilen e~rakı ikmal 
ettikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner fakültesi 
askeri talebe ami;litine gönderilectktir. 

4 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şahadetname dereceleri 
ne ve müracaat sırasına göredir. lstc-kli adedi tamam olunca kayit iş
leri kapanar; kabul edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile teb· 
liğat yapılır. 

5 - Müracaat müddeti Eylul 20 sine kadardtr ond.an sonra müra· 
caat kabul edilmez. 
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Nazarı dikkate 

Milli Mensucat Hastanesi Müdürlüğünden : 

Sıhhat ve içtimai muavenet V ekilclinin 9 - 8 - 939 tarih ve 20 
numaralı ruhsatiyesi ile hastanemizin 23 yatatını haricden gelecek ücretli 
hastalara tahsis ediyoruz. 

Hastanemiz Adananın en havadar bir yerinde etrafı portakal ve çi· 
çek bahçelerile muhat modern, her tüdü konforu h-ıvi ve f ~unin bütün 
icaplarmı içinde topla1111ş müstesrıa bir sıhhat yududur. 

Bilgisi, iktidarı ve muvaffakiyctli ameliy ıtlarile herkesin itimat ve 
tevtccühunu kazanmış olan Operatörümüz çok müsait şartlarla hastaları 
m tedavi edecektir. 

Hastanemizde tedavi olmak isteyen '>ütün müracaat sahipleri haric. 
den de diledikleri Doktoru serbestce alabilirler. 

Muhterem halkımıza bir hizmet gayesile açılan bu yurt çok ucuz 
ücretlerle memleketin sıhhati için herkesin emrindedir. 

Hastane Gazhane yanındaki yol ile ~ehre hatlıdır. 
Her ihtiyaç anında h1Stane müdürlüğüne mlirac.ıat eJilmt.si nca 

olunur. 7 - 15 G. A. 10939 

Seyhan Orman Çevirge Müdürlü
ğünden: 

Cinsi 

Kuıu ankaz 

Mikdarı 

Kental Kilo 
Muhammen vahit fiatt Tutarı 

Lira Kuruş Lira Kr. 

Çam odunu 5213 00 12 625 56 

1 - Seyhan vifayrtinin Osmaniye kazası dahillnde Gök Öküz orma. 
nanda 5213 kental mikdarında Kuru ankaz çam odunl• satışa çıkarılmış · 
tar. 

2 - Satış 23/8/1939 ıünündcn itibaren on beş gün conra 7/9/9'.J9 
perşembe günü saat on birde Seyhan Orman çcvirge müdürlütü daire· 
sındc artırma ile yapı1acakhr. 

3 - Beher kentalinin muhammen fiyatı 12 kuruştur 

4 - Şartname ve mukavelename proieleri Ankara Orman Umuın 
müdürlütü, Seyhan Orman Çevirke Müdürlütü ve Osmaniye orman bol 
ge şeflitiud~n alınrr. 

S - Muvakkat temmat 46 lira 92 kwuttur. 
9 - Sabt amumidir. 24 - 27 - 31 - 3 10975 

Seyhan Vakıflar Müdürlüğü 
Senelik 
Muhammen 
Bedeli 
Lira icar müddeti 

Dönüm 

Vıldı Cinsi tahminen 

200 Üç seuedir Deli •t• bahçe iken 93 
ııde tarla han 

Yukanda evsafı yazılı tarlanın 1 - 9 - 939 tarihinden ' 
senelik icarı on ıün müddetle arhrmaya kooulmuştur. ihalesi B
Cumı günü saat onda Vakıflar idaresinde yapılacaktır. lstcklile 
caatları ilin olunur. 

30-2-5 

T: iŞ BANKASI' 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye 

MÜKAFA1 

Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 Ağustos, 1 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektit 

1 K RAM l Y E LE R: _, 

1 ACfet 2000 Lirahk 2.000 Lir• 
5 " 1000 • ,,000 • 
8 • soo • 4.000 • 

16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
6S • 50 ~ 4.750 • 

250 • 25 • 6.250 • 
435 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla. yalnıı para biriktirmiş of~ 
zamandı talihinizi de denemiş olursunuz 

Adana ıkı.ncı· icra 1 bit oldıkça satış beae~ 8 

laşmasmdan hariç kabrlaf· 

) " d 1 4- Gösterilen günd• memur ugun an: iştirak edenler artırma 
Kitibe otlu Süleyman• borçlu okumuş ve lüzumlu m• 

Mrhm~t o;hı Velinin. ve bunları tamamen kahllf 
No. 208 Tarihi: T. Hni 341 ve itibar olunurlar. 
Cinsi: Tarla iken batın 16 da 5- Tayin edilen 

4 hissesi. menkul üç defa ba~l -1!Ct 

K.öyü: Ze~•tun Dönümü: 17,2 en çok artırana ihale~ 
Hududu: Şarkan tarikıam Gar· artırma bedeli muham~ 

ben ve Şimalen 5'hibi ferağ tarlası yüzde 7 5 şini bulmaz vef. 
Cenuben Hacı Emin atı batı • tiyenin ılacatma rüçblat 

No: 214 Tarihi: T.Sıni 341 a)acakhlar bulunup ta 
Cinai: Tarlanın 16 hiı~e 4 lann 0 gayri menkul ile 

hissesi. miş alacaklanmn mec 
Köyü: Zeytun Dönümü:80,2 laya çıkmazsa en çok 
Hududu : ş,rkan tariJuaın ile ahhüdü baki kalmak ü"'/ 

dere Garben 0Jman iken elyevm 15 gün daha temdit ve ı~ 
vereseleri Şimalen Hacı Ömer bey ayni &;tatla yap1lacak. 
iken elyevm veresesi Ctnuben Mch 1 bedeli 

8 
a t 1 ş istiye111fl 

met Ali iken elyevm arabacı Mch rüçhani olan diğer alı 
met tarlası. 

aayri menkul ile temin -.~ Takdir olunan kıymet : • f ...,-
cakları mecmmmdan 8 •• JI Tarlamn beher dönümüne 12 lira 111':. 

batın beher dönümüne 20 lira şartile, en çok artlıana 1 

kıymet takdir edilmiştir. Böyle. bir bedel elde • 
• yapılmaz Ve sabş ta)eb• Artırmanın yİptlacaaı yer,güa,saat: 

Adına ikinci icra memurlutunda 6- Gayri menkul k J 
birinci artırmasa 29-'9-· 939 Cuma le olunan kimse derhal 
ıfinü saat 10-12 de ikinci art1rmı mühlet içinde parayı v • 
sı 14- 10 - 939 Cumarttsi günü kararı fesholunarak ke 
Nil t 0-12 de . vcl en yüksek teklifte 

1- işbu gayri menkulün arbrma arzetmiş olduğu bedelle~ 
şartnamesi ilin · tarihinden itiba olursa ona, raza olmaz, 
ren 672 numara ile Adaha . mazsa hemen 15 aün 
icra dairesinin muayyen numarasında tırmıya çıkarılıp en çok 

herkesin görebilmesi için açıktır.11,anda le edilir. iki ihale ar ....... ~ı• 
yazıh olanlardan fazla malıimat al· geçen günler için yüzd~ 
mak istiyenlcr, işbu şartnameye ve sap olunacak faiz ve dır! 
672 dosya numarasile memuri· aynca hükme hacet kal 
yetimize müracaat etmelidir. muriyc\imlzce alıcıdan t• 

2 - Artırnuya iştirak için yuka· ( 
nda yazıh kıymetin °/o 7,5 nisbe- G · •···il yukar.da "nd k .1 .11 .. bi aynmenM1 er :.... 
tı c pey ~ çasa e veya mı ı r t . h l d e Adi~~ 

bu .J• a r ı e r • 
bankaıun teminat mektu tevsı 1 ı ,. odasa_.J;;/:. . • cra memur u5 u '." ... 
cddecektır. (124) ·· t ·ı · t ma şart 

3 - ipotek sahibi alacakhlarla ~osd erubol ar:. .
1
.. olupllf 

di.11. 1 .. k d 1 . "f it hak'-· sın e sa aca •• ı an 
5 er a a a ar ann ve ırli a mu · 

sahiplerinin gayri merıkul üzerin. 
deki haklarmı hususile faiz ve mu. 
rafa dair olan iddialarmı işbu ilin 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evraki müsbitclerile bir~ikte ilMmu· 
riyetimiıc bildirmeleri icap eder • 
Aksi halde haklan tapu liciGle sa· 

lJm1PJ1i nejriy~t ~ 
Macid Güçlil -

Adau Türkaözü 


