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AMERiKAN EFKARluMUMI. 

Garp cephesinde Almanlar ric'ata devamda 
YF..SI BiTARAFLIK KANU· 
NUNUN T ADIUNE HARA
RETLE TARAFTARDIR . 

r r .................... ~·~·~·-- ·._ ..... 49.< 
' ! ltalya bitaraflıgw ını ! • • i resmen temin etti mi? i 

CEBHELERDE \
T • 
aşıngton : 9 ( Radyo )- CUm· 

hurr eisi B. Ru:ıvelt yakında kongre
yi topl.amai;a karar vermi~tir . Corn
burreı -;ı kongreden silahlar ve harp i i 

i i i Roma : 9 [Radyo) - Ba§· i 
i vekil B. Musolini son kırk sekiz i 
i saattenberi bitaraf devlet/,,rin i 
i mümessıllerile müzakerelerine i 
i dt!vam etmektedir. i . . ! Türksözü - Bugün gelen Is· ! 
! to.nbul gazmlerinlın birinde, !tal ! 
! yanın, bitaraf kalacatmı resmen 1 
! lngiltereye bitdirdigi haber v,.,ril· ! 
! mektedir. Bu haberin doğru olma- ! 
! sı ihtimal dahilinde ise de §imdi· ! 
! ye kadar hİ<, bir taraftan tekit 1 
! edilmediği içın ihciyat ka,,di ile ! 
1 telakki edilmesl lazımdır. 1 
i i 
. .. . ... ... ... ... 49 . ... .. . ... ... ... ... ... . .., ; 

ŞARKTA 
VARŞOVANIN SUi<ÜTU 

YALANı 

Bükreş : 9 \a.a.) - Varşovanın 
dün saat 17.15'de Alman kıtaları ta
rafından zabtedildiği hakkında D.N.B. 
ajansının neşrettiği havadisle olaka· 
dar olarak Bükreş'teki Polonya mah· 
fillerinin tebarüz ettirdiğine göre, iki 
numaralı Varşova radyo istasyonu bu 
sabah çok sarih bir şekilde işidilmiş
tir. lki numaralı Varşova radyosunun 
neşriyatına devam etmekte bulunma-

- G erisi dördüncü sahifede -

F ransada da bir harp 
kabinesi kuruluyor 

Berlin radyosuqun bir yalanı daha : 

P ARISTE iHTiLAL ÇIKMIŞ MIŞ ~ 
TUrk•özU . h ersebah Parl . Mondiyal radyo lstiısyonun 
da umumi vaz lJetl s iyasi vaadları bakımdan izah ede 
maruf Fransız muharrırl jan Tuvnelln dUn sabahki 
izahatı ı 

'' Son Fransız tebliği resmisi kıt· 
'alanmızm garp cephesinde mevzii 
ilerlemelerine devam etmekte olduğu 
llu bildiriyor. Bugün cephede bütün 
~\in büyük bir faaliyet cereyan etmiş· 
tır bu faaliyet ancak gün battığı za· 

1 

~an biru hafiflemiştir. Bilahare kıta· 
itatımız hatların iJerisindeki faaliyet ve 
.er~emelerine tekrar başlamış ve Z ig 

;ı\h ~attı ü~erinde birçok köprülerj 
a tıp etmıtlerdlr, 

• Ş:ırk ceph'".4.rntle ~ ~01'1\\~a ordu) 
-ol.lllun tnukAV@meti t\\ıintazam bir su· 
~t~e dtvam tdiyôr. ~olonya ordula-
. ~~ksek kurnai!da heyeti büyük Vis 
,~ı 'harbini bazırla~a~ 'gayesile or 

1 unun iniınt'aıaman ricatını temine ça 
ışttı~ktıiaır 

1Fransada harp kabinesi : 
, 'F'ransada bir harp kabinesi teşkiil 
~d.iJ~ek üzeredi bu kabinenin teşki

ıı,;ın iki esas düşünülmektedir. 

h . Birincisi, yeni kabineye bütün si· 
81 fırkaların şeflerini almak. 

lah· İkincisi : Daha ziyade teknik se 
ttıe~et ve değeri olan şahısları seç· 

veu·D.aha ziyade bu ikir.ci ihtimal kuv 
kar •dır. Fakat şimdiye kadar hiç bir 
l\ın ar verilmiş değildir. 6uda Franrn 
~et n:~~d.ar sükunet ve huzurla hare 

hğıne bir delildir. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Çocuklarımızın trahom 
muayeneleri 

B ir kiiÇ gtinclenberi gazetemize 

ml.ıteaddit çocuk ebeveyni mU· 

raca4t e'der'ck talebelerin. g8:t ınua· 
yenesi hakkındaki sıkıntılarından acı 
acı şikayet ctmlşlerdir . Bir çocuk 
bir k.:ıç gUn lıst Ustune muayenehane 
kapısuıd\\ beklediği halde gözUnU mu· 

ayettoe ettirmek imkanını bulaınamakh. 
iın1ş. İşittiğimize göre trah.oD'l dokto
runun bir kaç vazifesi V'a'l".m'ı'Ş • Vıe 
elinden gelen her şey\ yaphğı halae 
bu işi ancak bu kadar görebrl'iyor-
:ınuş. Biz de kendi~itre 1hı:rk veriyo
ruz. 

Diger t:ı.ra'ftıın, ·mJktc.!be kaydo· 
lunacak binlerce çoc\ığutııuz vardır . 
ve kayd muddetleri dt: inuayyen ve 
mahduttur. Binaenaleyh : çocuk baba 
ve analarının da acele etmekte hak
ları vardır. ! Bu'i~in bir tek çaresi 
vardır . Kayd m'uddetince trahom 
muayenesine hiç ' olmazsa başka ~ir 
doktöramuzu daha memur etmektir . 
Bu ôa yapılmıyacak bir ış olmao.;a 

ger~ktir . 

GARPTE 
GARP CEPHESiNDE AL~AN 

DEVAMDA RIC' A .1 

Paris : 9 ( Radyo ) - Fransız 
resmi teblitinden : 

Kıtalanmız iler! hareketlerine de· 
vam etmcktedır. Düşman ric'at ediyor 
Şimdi dinamit tarlalan sahasına girmiş 
bulunuyoruz. 

ALMANLAR i N 

Amsterdam 9 - c:..a. - Allehe
meine handelsblad gazetesinin berlin° 

-Gerisi dördüncü sahifede -

Gn. veygand 
~ Ankara'da .... 

General Vi~ygand 

Ankara: 9 -A.a.- General Vey 
gand bugün saat 11 de tayyare ile be 
ruttan Ankaraya gelmiştir. 

•a.;ıtaları Uzerindeki ambargcnUA 
kaldınlmıısını istiyecektir • 

B. Razvelt ayoi zamanda Ame· 
rikan kar~ ve deniz orduları kadro
sunc.n bir miktar artırılmasını em· 
retmiştir . Bundan ba'ka casıısluta 
karşı mücadele teşkilatına ,-eniden 
150 memur alınması busasu~da ca 
bir emir çıkarmıştır . 

Va~ington : 9 - :ı. a. - Ame· 
rikan efk!rıumtımiyesinin buvuk ek
seriyeti, daima bita.rafltk k~ununu 
B. Ruzveltin arzu ettiği tarzda ta· 
dile taraftar bulunmaktadır. B. Ruz· 
velt ise, kongrenin toplantıya ç~-
r~l~as~ hakkında kati bir k:ı.r:ı.r almış 
gıbı göaUkmemektedir . 

Amerika hariciye nezareti Leb. 
hakkından temacı eden mahfellerdelı:i 
umumi kanaate göre , huktimet , am· 
bargo kaydının tadilini elde etr.:ıek 
için her iki mecliste de luznmu ka
dar ekseriyet bulabilecelfinden emin· 
dir . '{ alnız , kongrenin~ topla.ntı_ya 
çaı;rrılma-;ı için ~imdiden hiç bir tarih 
ileri sUrUlemez. Bir tarih tesbiti için 
cfkarıumumiyenin . tadile muhalif ka
lan kongre azası Uzerinde önUne "C· o 

çilmez derecede tazyik iç.·a etmesi 
beklenmektedir . 

İngiliz krah 
Ha va üslerini ziyaret etti 

Londra : 9 -a.a.- Kral, dün ha 
va kuvvetlerinin bazı üslerini ziyaret 
etmiş ve bu esnada Alman filosuna 
karşı harekata iştirak eylemiş olan su 
baylar ve erler ile şahsen görüşmeler 
yapmak fırsatını bulmuştur . 

KRALIN TEŞEKKÜRÜ 
Londra : 9 (Radyo) İngiliz kralı 

Sarnajes altıncı jorj Dominyonlar 
nazırı B. Edeni ve müstemleke nazırı 
Makdonaldı bağhhk ve dostluk mesaj 
)arından dolayı bütün dünyonlara ve 
müstemlekelere derin sempatı duygu· 
!arını bildirme~e memur etmiştir. 

iLK TÜRK DEMiRi BU 
ÇIKIYOR GÜNLERDE 

BiRiNCi YÜKSEK FIRIN BUGÜNLERDE ATEŞLENECEKTiR 

Ankara : 9 - Buraya gelen ha- ' 
berlere göre, Karabük demir ve çelik 

fabrikalannın ve yardımcı tesislerinin 
inşaatı temamen bitmiş bulunmakta
dır. Kuvvetle zannedildiğine göre bi
rinci yüksek fınn yann ateşlenecektir. 
Fabrikanın Kok fınnlan , tali istihsal 
kısmı, kuvvet santrallan ve diger yar· 

dımcı tesisleri zaten faaliyet halinde
dir. Fınnın ateşlenmesinden 24 saat 
sonra fabrika ilk Türk demirini vere
cektir . Bundan sonra sırasile boru 
fabrii<ası, çelikhane, haddehane. işlet
meye alınacaktır. 

Kok fınnfan günde 1000 ton kö-

- Gerisi ikinci sahifede -
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OÖRMEDIKLERIMIZ 

lı----------------·---------------------------., 
n~~at 1 Havada yaşayan 

hiç gördünüz mu. 

a 

o be r o r 
H er türlü nebat ve ağaçlar top 

rağm içine kök salarak büyü 
mek tedir. Fakat ahiren A vrupaya 

getirile~ salep o tu ciosmden bir 
n~batm toprakta değil , havada ya

şadığı görülcqüştür . 

'------------------------·----·-----------------------" 

Hattı üslüva iklimine mahsus 

olup T ill:m dsia ismini taşı yan bu 

nebatın büyüm~k için en sevdiği 

yer telgraf direğidir. Direğin başına 

konulan nebat çam sakızı gibi buna 

yapıştıktan sonra köklerini havaya 

doğru sc.lmaktadır. Kökü havadan 
aldığı muhtelif maddelerle yaşamak

tadır . · 
Sırf hava ile yaşayan bu nebat 

istediği havadar yeri bulduğu za· 

zaman o kadar gürbüzlenip serpil 

mektedir ki nihayet yapıştığı ağacı 
ve telgraf direğini sıkletine taham · 
mül edcmiyerck devrilmeğe mecbur 

etmektedir • 

Şoföre ·ihtarda bulunan 
bir makine! 

A merika müttehit hükumetleri 
Cümhuriyeti adeta bir o tomo 

bil memleketidir . Bütün dünyadaki 

otomobillerin yarısı buradadrr . O to· 

mobillerin çokluğundan kazaları da 
akıllara hayret verecek derecede 

sık sık vukubuluyor. Kazaların müm~ 
kün mertebe aza ltma k için her ça. 1 

reye baş vurulmaktadır. 

Bu cümleden olarak şoförlerin 

düşünce ve şuurlarına yardım ede

cek türlü türlü vasıtalar icad edil· 
mektedir. Bunlardan biri de " Oto· 

matik şuur ,, ismi verilen garip bir 
alettir . 

Bu alet makinenin muaddidesine 

merbut bir küçük fotograftır . 

Otomobilin sürati saatte altmış 
kilometreyi geçtiği zaman bu oto 

matik makine faaliyate gelmekte 

ve şu sözleri söylemektedir : 
.. Dikkat ! Kalabalık yollarda bu 

kadar süratle gidilmez ! " 
Otomobilin sürati saatte 75 kilo

metreyi geçtiği zaman şu sözleri ·ı1 
söylemektedir 

r 

1

- 00NON 
MEVZUU 

Bromberg'in Al 
manlar eline 
geçtiği haber 

veriliyor: Bu şehrin Leh lisanile ismi 
Bydgoszcz'dir idare merkezi olan 

Bromberg 87.800 nüfu1-.ludur. Tö
ton şövalyeleri zamanında büyük bir 

ticaret sehriydi. On dördüncü asırdan 

şimdiye kadar daima tİcilrİ ehemmi 
yetini muhafaza etmişfa. Kendi is· 

mini taşıyan bir kanal vasıtasile var 
t a , Oder'e bağlanır. Yeni bir şimen 

difer hattı da şehri Baltık sahiline 

bağlu. Şehrin tatakhaneleri, değir· 
menleri büyük depoları meşhurdur. 
Muhtelif fabrikaları vardır. 

ıı<** 

Kulm da Almanlar tarafından 

alınmış. Bu şehrin Leli lisanile ismi 

Chelınno'dur. Yüzde 83 Lehli olmak 

Borsada vaziyet l'alebenin sıhhati Me kteplerde kay.d ve 
derse başlama zamanı 

Şchrİmiz Borsasında dün 60,000 

kilo kadar pamuk alım satımı ol· 

muştur.Mahsul,31- 34 kuruş arasmda ı 
alınıp satılmıştır. 

Mekte p doktorları daimi 
vazife göreceklerdir 

. 
Şehrimiz ilk mekteplerinde ka-

yıt muamelesine 18 eyhilde, t ed ri· 

sata da 2 teşrinievveld~ başlanacak. 

tır. Bugün münderecatımızm çok
luğu dola yıs i le Borsa cetvelimizi 

koyamadık. Okuyucu la rımızdan özür 
dileriz . · 

VENi NEŞRiYAT 

Harpde köycülük 
Bay Nusrat Köymeo tarafından 

"Harpde köycülük,. adlı bir eser 

neşredilmişti r. Fiatı 10 kuruşdur. 

Çoc.uk mecmuası 

Talebenin sıhhatini korumak i· 

çin Maarif vekaleti bazı tedbirler 1 

ittiiıazma lüzum görmüştür. Bıınlar 
dan birincisi, {llekteplerin açık bu 

lunduğu •saatlar zarfında mektep 
doktorlarının behemehal mektepler. 

de daimi vazife halinde bulunma · 

larmın teminidir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü tema

men açık hava ögleden sonra hafif 

rüzkarlı geçmiştir ençok sıcak göl

gede 33 dereceyi bulmuşdur. 

20 ağustosta başlıyan orta ted 
risat kayıt muamelesi de 20 eylill

de nihayete erecek ve teşrinievvel 

iptidasında '.derslere başlanacaktır. 

f 
Fransadada bir harp 
kabinesi kuruluyor 

- Birinci sahifeden artan -

Parisde ihtilal !!. 

Bu adda ki mecmuar.m 155 ıncı 
sayısı çıkmıştır çocuklarımız için tav 
siye ederiz. 

Çekmeceden para aşırmış 

Almanyada güya Fransada bir 
ihtilal çıkdığı veyahud değilse bile 
böyle bir ihtilalın çıkmak üzere bull!n 
duğu haberi yayılmıştır . Bu haber Fran 
sada halk arasında kahkahala ı la kar 

İlk Türk demiri 
- Birinci sahifed en artan -· 

mürü koklaştırabilecek kudrettedir . 
Bundan 660 to"n kadar izabe koku 
istibsal edilecektir. Tali istihsal kısmın
da da günde 40 ton katran, 11,5 ton 
azotlu gübre, 11 ton kadar motör ben
zolü çıkacaktır . Bu katran işlendiği 
zaman da 20 ton kadar kreozot yağı, 
hafif ve ağır katran yağlan , zift ve 
naftalin elde edilecektir . Kok fırınla

rından çıkan koklar satılacak ve mem
leketin kok ihtiyacının büyük bir kıs· 
mını temin edecektir . 

.. Kendine gel l Aklını başına 

topla 1 Fren yap ! " 
Sürat l 00 kilometreyı bulduğu 

zaman otomatik şuur : " Her arı ölü· 
mü bekle 1 " diye bagırır. Sürat 130 
kilometreyi bulduğu zaman alet 
11 fstirahati ruhun için Tanrıya yal· 

varırım . " der . 

Kuru köprü mevkiinde bakkal Fa 
ris oğlu lbrahim adında biri kendi. 

sinin müşterilerle meşgul olduğu sı 

rada çekmecesi yakınma oturan Er 

zurumlu Derviş oğlu İsmai lin , ~ çek 
mecesinden 75 lirasın ı aşırıldığını 

iddia etmcsile yakalanan suçlu adli
liyeye verilmiştir. 

Düz~ltme 

6 9 939 tarih ve 4526 numara· 

lı gaıetemizde çıkan Dörtyol ka · 

zası dahilinde Horo ormanından sa. 

tışa çıkarılan 243 metre mikap 

kerestelik eşcara ait ilan başlığı 

Seyhan vilayeti Orman Çevirge mü 

dürlüğünden yazılacağı yerde yan· 

lış olarak Seyhan vilayeti Dörtyol 

kazası orman çevirge müdürlüğün
den yazılmıştır. Düzeltildiği ilan o· 

hmur. 

şılanmış tır . . 
Son re:;mi tebligler Fransa ve in· 

gilterenio hadiseleri tacil hususunda 
hiç bir zaruretle karş ı karşıya bulunma 
dıklarını isbat etmektedir. İngiltere 
deni7lerde temizlik ameliyesine devam 
ed iyor. İki memleket tayyareleride is 
tikşaf hareketlerilc meşguldur. Fransa r 

ve ingiltere büyük muharebelere baş 
lamak için aceleleri olmadığım isbat 
ediyorlar. Fransa Ame:rikaya 1500 
tayyate ısmarlamıştır. Amerika hüku 
metinin bunu kabul etmesi yakında 
Amerikan bitaraflık kanununun tadili 
ne doğı u yol alındığ·ını gösterir. 

Her tarc.fdan alımın malümat biıc 
müttefiklerin vaziyetinin her hususda 
mükemmel olduğunu gösteriyor. 

lngilt ere ancak deniz hakimiyeti
ni knyb ettiği zaman mağlup edile· 
bilir. 

İngiliz hava kuvvdlerinin A'mao 
donanması üzerinde } aptıgı tahribat 
çok müessirdir bu taarruzlar Almanlll 
ra batan gemilenn yerine koymak üı3 
re yeni harp gemileri yapdırmıyacalC 
derecede şiddetlidir. Buda harbin ntı 
t icesi hakkında çok ümid verici bif 
deli.dir. 

, Eğer Almanya donanması ve de' 

h şehi er • nizaltı gemileı i ile lııgillereyi msğh1P b 
etmek ümidini kaybetmişse kaı'11 Q 

ordularının kuvveti ne olurscı olsıJfl 
mutlaka harbı kaybedecektır. J Üzere 11,700 nüfus vardır. Ziraat 

makineleri fabrikası vardır. Kulm 

Leh şehirlerinin en eskileri arasındadır. 

* * * 
Kr a ':ov ~ehı inin de keza alındığ 

bıldirildi. Buranın yapılışını altıncı 

ve do~uzuncu asır arasında yaşayan 

Krakus isimli bir kahramana atfeder 

ler. Şehir onuncu ·asırdanberi maruf 

tur ; Piasts ailesinin ilk prenslerin

den beri Şarki Polonyanın merkezi 

olmuştur. 1609 kral üçüncü sigsmund 

merkezi Varşovaya nakledinceye 
kadar pttytaht kaldı. 

Polonyanın üç.üncü taksiminde 

Krakov Avusturyanm hissesine düş 

tü. 1809 la J815ara::;ında Napolyo. 

nun kurduğu Varşova dükalığınm 

mühim merkezlerinden lıirinitteşlril 
etti. 1815 muahedesi 140,000 nü

fuslu ve 1,220 kilometre murabba· 

lık müstakil cumhuriyet arazisinin 

merkezi oldu. 1846 da Avusturya 

K rakov'u tekrar aldı \le 1918 e ka 

dar muhafaza etti. • O tarihten itiba 

ren şehir yeni Polonya devletinde 

kalmıştır. 

Londra h a yvanat bah' 
çesindeki yılanlar 

öldürüldü 

Londra : 9 a . a. - Devlet rrı0; 
kanılarının emrile, her türlü ihti(ll~~ 
!ere karşı bir ihtiyat tedbiri ol~tj 
üzere, Londra hayvanat bahçesıfl~ 
ki bütün zehirli yılanlar öldürülCJ1°' 

s 

tik 
Krakov'un 233,000 nüfusu var- tür. l\ı 

dır. Büyük casimir tarafından 1364 Sovyetler sıhhat komise (j~ll 
de kurulan en eski Polonya üniver· tıt, 

sitesi buradadır. Diğer yüksek mek Moskova: 9 a, a. - Sovyetl 
tepleı ile de bir kültür merkezidir. birliği sıhhiye halk komiserJij 

georgi miterev tayin edilmiştir· 
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Milli Şefin 
kabulleri 

Ankara : 9 ( Telefonla ) Re· 
isicümhur, Milli Şefimiz ismet lnönü 
dün saat on altıda Sovyet Büyük 
Elçisini kabul elmişlc rdir. Bir saat· 
ten fazla süren bu kabulde Hari· 
ciye Vrkili Bay Şükrü Saracoğlu 
da hazır bulunmuştur . 

Manisanın 
Bayramı 

kurtuluş 
kutlandı 

Manisa : 9 - a.a. - Manisa'nm 
kurtuluşunun onycdiuci yıldönümü 
dün parlak bir surette kutlanmış. 

tır. Bu m'ünast.bctle Şt"hir baştan ba 
şa süslenmiş ve parlak bir geçid res 
mi yapılmıştır. Parti, halkevi ve di· 
ğer teşekküller salihli halkevi ban· 
doso v~ bütün halk bu geçide işti 
rak etmişlerdir . Vali il~ tüm komu· 
tanının şehre girişi çok heyecanlı 
oldu Nutuklardan sonra şehitliğe 

gidilerek çelenkler kondu. Gece de 
halkevinde bir toplantı yapılmıştır. 

Fener alayları tertibe d ilnıiştir. 

Sovyet harici ticaret 
komiserine selahiyet 

Moskova : (:uı) - Tasl\ ajansı 
bildiriyor: 

Halk Komiserler meclisi, kanun 
lar, idar'i emirler veyahut kıymetler 
de tahdidler ile Sovyet harici tica· 
reti içi• aleyhte şerait ihdas eden 
memlt'ketlcre ihracat yapılmasını ve 
yahut ihraç edilmiş mc.lların teslim 
edilmesini tahdid veyahut men için 
harici ticaret halk komiserliğine 
sclahiyet vermiştir. 

Bundan başka, kl)miserler mec
lisi, ayni komiserliği, yabancı mem. 
leketlere parası yola çıkarılmadan 
evvel tediye edilmemiş ihracatı men 
için de selahiyet vermiştir: . 

~Ulgaristanda haftanın iki 
günü et yemek yasak 

Sof ya : 9 (Radyo) Bulgar nazırlar 
bıcclisi bazı kararlar almıştır buna gö 
tc hususi otomobillerin seyrü seferi 
fl'ıcn edilmiş ve bütün Bulgaristanda 
~&rşamba ve cuma günlen et yemek 
hııak edilmiştir. 
Avrupadaki Amerikan 

tebaası 

tik Vaşington : 9 (Radyo) - Ame 
tıı 8

" hukumeti Avrupadaki tebaası 
.ı Arrıerikaya getirmt>k için Ncvyork 
-ıarı .. 
tır. uç transatlantiği yola çıkarmış 

Türksözü 

Ingiltere hiç bir memleketin 
bitaraflığını tanımamakta! 

BUNDAN MAKSAD 
KONTROL. PLANININ TATBIKl VE BU SAYEDE HARP 
MALZEMESi 1LE K A Ç A K EŞYA ADDEDİLEN 
BAZI MEVADDIN iHRAÇ VE NAKLiNiN MENiDİR 

Londra : 9 (Royter) - lngiliz 
hükumeti, ha•p mıılzemesi ve kaçak 
esya tıışıyan gemileri bilakaydüşart ln
giliz limanlarına getirerek tahliye ve 
müsadere edecektir. 

Denizlerde çok sıkı bir kontrol 
başlamaktadır. Bunun için de kontrol 
üsleri tesis edilmiştir, Kon trol üs 
leri şunlardır : Krika, Rima ve Davı. 

Akdeniz kontrol üsleri de, Ce· 
belüttarık ile Hayfadır. 

Kanada daima 
lngiltere yanında 

Harp malzemesi oldu~u ıibi, si
lah, pamuk ve petrol da birinci sınıf 
kaçak eşya addedilmektedir. 

Yiyecek maddeleri de ikinci sınıf 
kaçak eşya sayılmaktadır. 

Bütün bu maddelerin bir taraftan 
diker tarafa ihraç ve nakli menedil· 
miştir. 

Bu kontrol planının hakkile tat· 
bikini ve istenilen neticeyi temin için. 
lngiltere hiç bir memleketin bitaraf 
lığını tanımamaktadır. 

İsviçre ve arjantin 
gazetelerinin neşriyatı 

Bern : 9 (Ritdyo) Bütün Jsviçre 
gautele-ri İngiliz, Fransız ve Po!onl 
yanın muzaffer olacağı kanaatini 

~izhar etmekte ve Polonyamn büyük 
giltere ile birlikte hareket edeceA'i ı faaliyetinin henüz başlamamış oldu .. 
ne ve dünya hüri~etlerini müdafaa ğunu söylemektedirler. 

~zminde bulunan ~ra_ns.a .il~ ve di- Boenes - Ares :9 (Radyo) Arjan 

Ottava : 9 a. a. - Kanada baş 
vekili B, Mackenzie King, Kanada 
avam kamarasında, Kanadanın in-

ger memleketlerle ışbırlığı yapaca· tin matbuatı İngiliz ve Fransız mil 
ğına şüphe ( bırakmıyan beyanatta letine karşı sempatilerini izhar eden 
bulunmuştur. ' nesriyatlarına devam etmektedir· 

B. Mackenzie King, beyanatında ı~r: 
B. ~i~ler': şiddetle hücum etmiş ve Paris : 9 (Radyo) _ Hariciye 

demıştır kı : nazırı B. Boone dün arjantin : ve I· 
Harbin mesuliyeti, baştanbaşa, ta 'yan sefirlerini kabul ederek .görüş 

halen AlmanY,ayı kontrol altında bu mii~tür. 
lunduran ve bütün insanlı~ tan ken 
disine aziz olan her şeyi ;ılıp gö· 
türme~i hedef tutan müstebid re 
jimc aittir. 

Başvekil, kanadanın hüriyetleri 
hakkında t.ndişelerini tebarüz etli· 
ıirken de şunları söylemiştir : 

Bir Alman gazetesi diyor ki, e
ter lngiltere harp ilan ederse, Hit· 
ferin söylediği gibi bu harpteki 
zaferin mükafatı lngiliz imparator
luğu for. Bu ıöz, bizim için, kana
da demektir. 

Almanyada çavdarve 
buğday nnu vesika ile 

Berlin. 9 a. a. - Alman ekono 
mi nnareti; çavdar ve bu~day 
unuı .un bugünden itibart-n müstth· 
liklere yalnız vesik~ mukabilinde 
verilmeie başlanmasını t-mretmi;tir. 

Fransadaki Sovyet tebaası 

Moskcıva ; 9 (Radyo) - ~ovyet 
hükumeti • Fransadaki tebaasını mem 
Jekete getirtmektedir. 

Ciyano ile İngiliz 
büyük elçisinin mülakatı 

Roma : 9 (Stefani) - lngiltere 
ııin Roma büyük elçisi, ltalya harİ · 
ciye nazırı kont Ciyano ile bugün 
bir mü akatta bulunmuştur. 

Manisada tarım kredi 
K.Ooperatifi avans veriyor 

Muğla: 9 a. a. - Tarım kredi 
kooperatifleri, oı taklarına ikraza ta 
devam etmektedir. Bu sayede mus 
tahsiller mahsüllerin denk ameliye
sini yakın zamanda bitireceklerdir. 

Daladiye - Peten 
mülakatı 

Paris : 9 (a.a.) -- Başvekil B. 
Daladier, saat ı ı •de mareşal peta· 
in'i kabul etmiştir. 
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TÜRKiYE RADYO olFüZIYON 
POST \LARI TÜRKlYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

P A Z A R - 101 9 1 939 

12.30 Program 

12.35 Tüı k müziği tFasıl heyeti} 

• 13.00 Memleket saat ayarı , a jans 
ve meteoı oloji haberleri. 

13.15 Müzik ( Küçük Orkest 
ti\ Şef : Necip Aşk ın) 

1. - Raffaele Va lenle Uıak biı 

memlrkellen serenad 2 . - Frit7 
Recktenwald Viyana müzikleıi 3. -

Josef Lanner Balo dansları 4. - Rio 
Gebhardt Noktürno ninni 5.- Hans· 
Mainıer Viyana Polkası 6 . - Fıanz 

Lchar Lıbellent anz operetinden ı,ot· 

purri 
14. 15- 14.30 Müzik (Dans müziği 

- Pi. ) 
18.30 Program 
18 35 Müzik (Pazar çayı - Pi.) 
19.05 Çocuk saati 
19.35 Türk Müziği (Fasıl Heyelı) 

20.10 Müzik (Oans müziği - Pi.) 

20.30 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoıoloji haberleri 

20.45 Türk Müziği: 

Çalanlar : Refık Fersan, Fahıı e 
Fc:rsan, Rc:şat Erer,: 

Okuyan : Mefharet Sağn ak , 

1. - Şevkefza peşrevi 2. - Nı .. 
kogos - Şevkefza şarkı (Geçibde 
karşıma gözlerin süzme) 3. - Reşat 

Erer - Acemaşiran şarkı (Ey benin ı 
giiıe l kuşum) 4. - Udi Ahmet -
Acem kürdi şarkı (Edelı atfına1..:ı: ı 

halime çeşmi11 dilbeı) 5.-Redıi H<ı:ş 

gö r - Uşşak şaı kı (Gel aşık güet11 · 
me) 11 . - Okuyan Necmi Ri1a A 
hıskan : 

1. - Mahmut Celalettin pap
Bayati şa rkı Nari firkat şulcpa-ş ol
dukça) ?. . - Snphi Ziya - Hüseyni 
şarkı (Feryad ediyor bil gül bülbülü
şeyda) 3. - End •!ron i Yusuf - l Jii 
seyni şarkı (Saçın bükümleri) 4. -
Fahire Fersan - Kemerıçe taksimi 
5. - Şevki bey - Hüseyni şarkı 
(Hicran oku) 6. - Dede - Gülizar 
şarkı (Nazlı nazlı sekip gider) 

21.30 - Müzik ( Riyas el'ıi 

Cumhur Bandosu - Şef İhsan Kün ~ 
çer ) 

1. - Francis Popy Marş 2. ~ 
2. - Jean Sibelius Valse Triste 3.
E, Lalo Le Roi d'Y s operasının uver
türü 4. - R. Wagner Lohengrin o· 
perasındm fantezi 

22.20 müzik (Cazband - Pi.) 

22.45- 23.00 Son ajans, haber .. 
leri v~ yarınki program. 

Amerika-Aln1anya deniz 
kablosu kesildi 

Vigo : 9 - a. a . - Yarı rt"sm) 
cıf ra ajansı bildiriyor: 

Amerika Birleşik devldleri ile 
Almanyayı birhirine bağlıyan de
nizaltı kablosunun, fngiitere ile Al· 
manya arasında harbin ilam günü 
olan 3 Eyluldenberi kesilmiş bulun· 
duğu teyit edilmektedir. 



Sahife : 4 

Şarkta 

Birinci sahıfedt-n artan -

sı, Varşovanın düştüğü haberlerinin 
hakikate tevaful-. etmediğinin bir di
lilidir. 

Diğer tarafdan ayni mahfillerde 
söylendiği gibi, bir Alman radyo is
tasyonu Polonya radyo istasyonları 
dalgaları üzerinde veya çok yakının. 
da Polon}adaki askeri ve siyasi va
ziyete dair tamamiyle yanlış flavadis
ler vcrmeğe başlamıştır. Varşova iki 
radyosu ile lvov radyosu derhal h<t
rekete geçerek Almanların bu hare· 
ketini askerliğe yakışmaz b"r hare
ket olarak tavsif etmiş ve bu arada 
Varşovanın düşmesi de dahil e>lmak 
ü1ere verilen }alan haberleri bu su· 
retle tekzib eylf'miştir. 

Kahire : 9 ( Radyo ) - Polonya 
Sefiri , Varşovanın dün akşam saat 
17, 15 de Almanlar tarafından işgal 
edildiğini bildiren Berlin radyosunun 
verdiği haberin temamile asılsız oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Dün akşam saat 19,15 de yani 
Almanların şehri işq-al ettiklerini bildir
dikleri saattan tam iki saat sonra Var
şova radyosu şehrin sivil müdafaası 
kumandanlığa tayin edilen Belediye 
Reisinin halka bir beyannamesini neş
retmiştir. Belediye Reisi bu beyanna
mesi ile halkı şehirde siperler kaz
mağa ve Paytahhn müdafaasına da
vet etmektedir. Tam bu sırada rad
yodan bir tayyare hücumunu haber 
veren düdük sesleri ve biraz sonra 
da mitralyöz gürültüleri işitilmiştir. 

Var şova : !) (Radyo) - Ra<lyo 
istasyonu dun ak~am saat 2:3 de Var 
şovamo mUdafaasına memur edilen 
General Zuma'nm şu tebli~ni oku
mu~tur: 

"Başkumanclan paytabtımızın mU-
dafaastnı bize te-vdi etti. Bizden, 
duşmanın mukavemet duvarlarımız 
önUnde kırılmasını istiyor. Eğer duş
man bu hatlardan g~çer~e şunu bil
melidir ki, her halde son Leh neferi 
de Alman kurşunu ile ölmuştUr. 

BugUne kadar şeref meydanla
ruıda can verenlerin mutlak intika
mım al:ıca~ız. 

Leh kadını , çocuğu ve erke~i ! 
Leh askeri! Simdi duc;mana hitabımız 
şudur : ' · 

"Yeter artık! Dur ! Bundan son
ra bir adım atamıyacaksın!,, 

MUHABiRLER NE DlYOR ? 

Londra : 9 (Royter ) - Bürüksel
den birdiriliyor: 

Belçikalı ve Hollanclalı muhabir. 
ler Polonva ordusunun Stratejik rica. 
tında iistadane bir şekilde devam et
tiğini söy:emektedir. 

Askeıi müşahitleıde şöyle diyor
lar: 

''Polonya kuvvetleri şübhesizki 
2500 kilometre bir cephede mukave
met edeıniyeceklerinden cepheyi kü~ 
çültmek ve kuvvetleri bir no~ tada 
tehsib etmek niyetindedirler. Simiglı 
Rydy'in ayni zamanda Polonya kuv· 
vellerinin mevzilere yerleşmesi hak
k mdaki emrini beklemektedirler. 

Polonya kuvvetlerinin dünkü ve 
bugünkü kahramanlıkları takdir ve 
hürmetle yadetmek lazımdır. Simigli 
Rydz gıbi 19'W h&rbin~e büyük mu• 
afakiyetler kazanmış bır kumandanın 
Polonya ordusu başında bulunması 
ümitleri yükselmektedir. 

Ça r ı-ışmaların başından beri Al· 
mantar pek az miktarda esir almış
lardır. Polonya pılanı tatbik sahasın
da çok mi.iessir olmaktadır. Leh ordu· 
sunun kuvııyı külliyesi harbe henüz 
girmedi. Ve gene Polonyanın binlerce 
küçük büyük tankından bahsedildiği
ni henüz işitmedik. 

Alman kuvvetlerinin bu şekilde 

Türksözü 

Cephelerde : Garpte 
Bıriııci salufeJen ar tarı -

muhabiri, gazetesine gönderdiği bir 
mektubta ezcümle diyor ki : 

1 

Alman siyasi' mahfillerinin dikkati 
şimdi, şarktan ziyade garbte teveC'ciI'h 
etmiş bulunmaktadır. Garbe bir seyler 
ler hazırlanmakta olduğu kanaati, al· 
man devlet adamları üzerine gittikçe 
daha ağır bir surette çökmeğe haşla

mıştır · 

FRANSIZ KITALARI FA ALiYETi 

Paris : 9 - a.a. - 9 - Eylül 
sabah harb raporu : 

Kara cephesinde, biitiin gecf' ilk 
h1tlarıınızın faaliyeti ile geçırıiştir. For
bachormanının gerbindeki biiyiik var
osdt ormanının kısmı küllisi elimizde
dir. Bu orman, bir çok tuzak inşaatı 
ile dolu bulunmuştur. Hava kuvvetle
rimiz, hareketlerini kara kuvvetlerimize 
tevfik etmektedir. 

ALMANYAOA DAHiLİ CEPHE. 1 

Pdris : 9 , (Havas) - Zürihdt-n 
alman malumata göre, Himler Al
manyada bir dahili cephe teşkili ile 
meşguldur. 

HALKlN MEMNUNIYETSlzLIGI 

Paris : 9 (H.ıvas) - ~Almanyadan 
alınan haberlere göre, dahilde şid
detli bir mem0t1niyetsizlik havası 
mevcuttur. Bir çok kimseler tevkif 
edilmekte ve kurşuna oizilmekte 
dir. 

Henaya'da bu .sabah bir Alman 
kurşuna dizilmiştir. 

Alman hükumeti Bohemya ve 
Moravya için bir kararname neşret
miştir. Bu kararnnme, baş kaldıran 
Çeklere yapılan tedhiş hareketini 
teshil edecek mahiyettedir. 

Gene bu kararnameye göre, Çek 
ve Slovaklanmdan böyle Alman 
mahkemelerinde ce:rn landırılacak tır. 
Artık Alman hakimleıi mahkemeye 
verilen Çek ve Slovakları muhake
me edebilecektir. Bu hususta ayrıca 

bir de kararname neşredilmiştir. Al
man hakimleri, bu kararnameye gö-
re, Çek ve Slovaklara şiddetli teczi -
ye kararları vermek selahiyetin: 
haizdirler. 

GARP CEPHESiNDE VAZIYET 

Paris : 9 (Havas) - Fransız res
mi tebli~i : 

Mevzii ilerlemeler devam etmek 
tedir. Düşman kuvvetleri geri çe
kildikleri noktalardaki köprü ve yol. 
lan tahrip etmektedir. 

Hava kuvvetlerimizin inkişaf faa. 
liyeti devamdadır. Keza denizde 
de devriyeler hareket halindedir. 

lngiliz deniz kuvvetleri ile teş
riki mesai hafif surette temin edil
miş bulunuyor. 

Paris : 9 (Radyo) - Bir Alman 
gazetesinin yazdığına göre, askeri 
harekatın başlad1ğı haliı halka bil
dirilmiştir. Fakat Rende sivil ahali 
nin tahliyesi devam etmektedir. 

'ouııbıı aşmıştır. Cayd \;öı. ıfaı e biı 

..s- uretle hazırları .1 ı~ olan lıarp nıa l zı-me· 
miz, haı ikalaı y a ratmıştır. F:.ık al şuı a
sını hatırlxtmak lchımdır ki bu•,Ün lııı 
cephede yapılan harekat bir l;tihkam 
cephesi harbidir ve rleriııl i ğ·iıw y apıl:ııı 
bu ilerlemeler, çok büyük gayret terin 
mahsulüdür. Büyük bir Cf'Sarele vap
tığı bu gayretlerden dolayı, hurada 
çarpışan orduyu ne kadar övsek yeri-
dir. Bu mücadeleyi idare eden kuman
dan ve bu mücodeleye iştirak edf'n 
kıtalar, biitün fransııların, bilhassa ge-
çen harbde verdun'un müdaf.:ıasma ve 
istirdadına iştirak etmiş olan eski ın ıı 
hariblerin sonsuz hayranlığına l ayık -

tıı. Bu derece çahıık w <'ınniyt>lli lıiı 

!arıda elde edilen lrn bir kaç kilon,c- l 
relik ilerleyiş, bundun sonı :ıl- i haı t'l-. !"!l 
için çok cesaret veıici biı nı:ı l ı iyd 
tedir. 

Harbin başlangıtından beı i alınan 
!arı bu suretle tazyik etıneklt', lı<:tşhı 
maııdanlığ"ımız iki lıe<ld takiht'lınek 
tedir : Maginot hattına lüzumu b.dar 
hava payı bırakabilmek için ileri kol
larımızın mevzilerini sağlam surette 
kuvvetlendirmek ve Alman geııel kur-
mayını polon ya hududuna ye11i fıı kahır 
göndermekten menc-ylemek. 

Ekzelsior diyor ki : 
Bütüntaktik, polonya cephesinde 

harekette bulunan alman kollannuı t-k· 
seriyetini üzerimize çekmektir, Polon-
ya cephesindeki harb şeraiti temamile 
başkadır. Orada istihkamlar yoktur. 
Polonya cephelerinde açık arazide çar-
pışmalar olmaktadır. Bizim garb cep
hesinde düşman arazisindeki ilerleyişi
mize gelince' bunlar almanyayı o de-
rece fena vaziyete sokmuştur ki, bi
zim üzerimize gönderilmek üzere po
lonya - almanya harekat sahasında 

bir kaç fırka geri çekilmiştir. Bu su
retle varşovaya yardımımız müessir 
hal almıştır. Çünki baştanbaşa dostu-
muz ve müttefikimiz üzerine teveccüh 
edilmiş olan alman gayretini yavaşlal
tırınış bulunuyoruz. 

ALMAN ASKERLERi 
ARAStNDA MEMNUNIYETSfZLİK 

Londra : 9 (Radyo) - lstihba· 

rat nezaretine gelen bir haberde 

şöyle denmektedir: 
Zigfrit hattı üzerinde buluMn 

Alman askerleri arasında büyük 
bir memnuniyetsizlik vardır. Al

man askerleri bilhassa mühimmat 

noksanlığından, siperlerdeki havasız· 
lıktan gıda maddelerinin azlığından 
ve kötülüğünden şikayet etmekte
dirler. 
DAHILi CASUSLARA MÜKAFAT 

Londra : 9 (Radyo) - İstihba· 
rat nezaretinin aldığı bir haberde 

Alman hükumetinin halka bir beyan 
name neşrederek vaziyetten mem 
nuniyetsizliğini ihbar edenini hükı1 
mete haber verenlere beş mark 

FRANSIZ GAZETELElftlN MUTA• 

mükafat verileceğininin ilin of unduğu 
nu bildirmektedir. 

ALMAN GEMiLERiNiN iL TlCASI LAL ARI -

Paris : 9 - a.a. - Morice, pctit 
parisien gazetesinde askeri' harekatan 
bahsederken diyor ki t 

iki istihkam hattı arasındaki kuş 
uçmaz kervan geçmez mıntakayı aştık
tan sonra, kıtalanmız siegfried hattının 
ilk mevkilerinin bir kısmına girmiş ve 

ilerilemesine kuraklık çok yardım et
mektedir. Sonbahar mevsimi!1İn hü
lul ettiği göz önünde tutulursa, Al
man kuvvetlerinin harekeli artık güç. 
leşecek ve ilerleyiş çok giiç mümktın 
loabilecektir. 

Stokholm: 9 (Radyo) - lsveç 
ten gelen ve demir yüklü bulunan 

Alman gemileri yollarına devam 
imkanını bulama~ıkları için şimal 
denizi limanlarına f ilticaya mecbur 
olmuşlardır. Bu hal Almanyanın de-
mir ithalatı üzerinde çok kötü te 

sir yapmıştır. 

Rll{ ALMAN GEMiSi BATTI 

Brüksel : 9 (Radyo) - Alman
ların Helfend adındaki > ük gemisi 
Ualtık denizine dö küfen torpiller 

10 Eyi 

Ron-ja - V;yana lı3tt1 

işlen1eğ·e başladı 

}{orııa : Y - a. a. Re.:.mt>n 
bildirilrli~inı:- g : iıl", bu~ünden i ı iba· 

rerı Rorııa ilt- ViyJııa arasın Ja muıı . 
L:.ı:.ı:anı ~uı dtt" ha gün sürut k:ıtarı 

işleme~e l:aşlıyacaktır . 

Meksikoda Airnan elçi
hği taarruz tehlikesinde 

Mtksiko : 9 - a. a. - Alman
ya elçili~i binası ile Alman kon 
rnloshanesi binasını mu haf aza 
a l tınd.J tutmakta bulunan polis müf
ı neleri takviye edilmiştir . Bunun 
sl' bel.i, bu binaların camlarıııı indir
n. ı>k istiyen amele unsurlarının aleyh 
k tezahüılerioin f d2.lalaşmusıdır . 

1 

1 

Yitik makbuz 
933 senesi Kazancına ;.İt 14/6/ 

::'39 ve 9071411253 ve 3/ 11939 ve 
920139 / 4.ôO Numara ve tarihli 
makbuzları zayi ettim. Cerid,.. tari 
hinden itibart-n kıymeti olmadığı 

i l arı olunur. 11019 

Sarı M~hmet oğlu Mustafa 

ya Z l ı k Sinema.!• 

Blb!l ~k$aım 
İki Büyük Filim Birden 
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Büyük Komedyen 

Fernandel 
İle Emsalsiz 

Gaby Morlay 
Tarafından fevkalade bir tarzda 
Yaratılan dayanılmaz derecede 

GUIUnçlU Komedi 

=-=======.:===============n 

HERGDL 
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Kutup 
Şeytanları 

10991 1 
den birine çarparak bir kaç sani
yede batmıştır. Mürettebattan yedi 
kişi kurtulmuştur. 

iLK HATLARIN HAREKETi 

Paris : 9 (Havas) - Garp cep• 
besindeki son harekata dair F ran · 
sız tebliği · : 

Kara cephesinde bütün gece ilk 
hatlarda faaliyet devan etmiştir. 
Bir orman mıntıkasının büyük bir 
kısmı elimize gt-çirilmiştir. Bir or · 
manda tuzak , inşaatı görülmekte 

dir. Hava kuvvetlerimizin hareketi 
kara kuvvetlerimizle ehenkli şekiJJe 
yürümektedir. 

Paris : 9 ( Havas ) - V:ırııı 

ormanının h{ men hemen hepsi işgal 
cdilmi~tir • 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 

Askeri kısmının kayit ve kabul şartları : 

1 - Ankara Askeri Veteriner Okuluda bu yıl sivil tam dt!vreli lise 
lerdeo iyi ve pek iyi derec.de mezun olan ve olgunluk imtihanlarını ver
miş olmak şartile talebe kabul edilir. isteklilerin aşğldaki vasıf ve ıart• 
ları haiz olmuı lazımdır. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tabasından ve Türk ırkından elmak 
B - Y-.. 18 - 21 olmak 
C - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal bi1111e· 

.te •Mit oltHlc dil--t'ekalceti olanlar almmaz. 

O - Tavır ve hareketi ahlakı kuaursuz ve seciyesi sağlam. 
E - Ailesinin hiç bir fena hal v~ şöhreti olm mak zabıta vesikası 

ibraz etmek. 
2 - isteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların batlanması la· 

zımdır . 
A - Nüfus cüzdanı veya musaddıak sureti 
B - Sıhhati hakkınna tam teşekküllü askerr hastahane raporu ve 

aşı kağıdı. 

C - Lise mazuniyet ve olgunluk ıahadetnamesi veya tasdikli tureti. 
D -· Okula alındığı takdirde aılceri kanun nizam ve talimatlin ka

bul ettiti hakkında velisinin ve kendiainin noterlikten tasdikli teahbüd 
senedi. 

E - Saralı uyurken gezen ıidikli bayılma ve ça.1pınmıya müptela ol 
madıtı hakkında verilen noterlilcten tasdıkli teabbiitaamesi bu gibi has
talıklardan biri ile okula -Frmezden evvel malül oldukları an1aşllan1ar 
okuldan çıkarılır. ve bu müddete aid hükumet masrafları velilerine ö 
dettirilir. 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelarine istida ile 
müracaat edecekler ve şub~lerince ikinci maddede ~ildirilen evrakı ikmal 
ettikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner fakültesi 
askeri talebe amirliğine gönderilect'ktir. 

4 - Kabul duhul imtihanına bath değildir. Şahadetname dereceleri 
ne ve müracaat sırasına göredir. fstt>kli adedi tamam olunca kayit iş· 
leri kapanır; kabul edilenlere müra~at ettikleri askerlik şubeleri ile tel>· 

litat yapılır. . 
5 - Müracaat müddeti Eyliil 20 sine kadardır ondan sonra müra-

caat kabul edilmez. 

20-24- 27-30-3- 6-10-13-17- 19 1096i 

Gayri menkul malların 
açık arttırma ilanı 
Adana ikinci icra memurluğun . 

1 
dan: 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: 

No: 145-109 Tarih : Mart 931 
Cinsi : 1 arlanın yirmide 3 hissesi 
Dönümü : lıan edilen sa 

bası 17.073 
Muhammen kıymeti : beher 

donümü 4 lira 
Hududu : Şarkan Tarıki am ve 

sarı hular, ve kismen Kadir mahdum 
hn ( Garben ) dört ağaç ve HaCl 
Habıp damı ve bugalı ve yeni dam 
ve Hırhış damı şimalen bızdık oğlu, 
Camuzçu, ve Müftü ve Hannis ( ce 
nuben ) Kayişli, 

Arttırmanın yapılacağı tarih gün 
saat Adana ikinci icra memurluğun 
da birinci artırma 9 - 1 O - 939 
Pazartesi günü saat 10 ili 12 de 
ve ikinci artırması ' 24 - 1 O - 939 
Salı günü saat 10 ili 12 de de. 

1- işbu gayri menkulün artırma 
fartnamesi 6- 9-939 tarihinden 
İtibaren 362 numara ile Adana 
icra dairesinin muayyen numarasında 

berkesin görebilmesi için açıktır.ilanda 
Yazıh olanlardan fazla malumat al
lllak istiyenlcr , işbu şartnameye ve 
362 dosya numarasile memuri-

yetimize müracaat etmelidir. 
2 - Artırmıya iştirak için yuka· 

nda yazılı. kıymetin 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edılecektir . (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 ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile bir ikte memu· 
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit oldıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler arbnna şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok arbrana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diger 
alacaklılar bulunup ta bedel bun
lann o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacaklarının mecmuundan faz· 
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Yuı işlerinde münhat bulunan 16 lira asli maaıh bir daktiloluk için 

13 - 9 - 939 Çarşanba günü saat onda müsabaka imtihanı yapdacak
br. 

Taliplerin orta mektup mezunu olması. 
Askerlik yapmtŞ balunma11 ve aym zamanda daktilo kursu fÖrmÜf 

veyahut nemi Veya hususi müesseselerde daktiloluk yapnuı olması 
prttıı. 

Bu ıeniti hai"Z olanlarm vetikalan ile birlikte imtihan gününe kadar 
belediy01e. müracaatlart ilih olunur. 9 - 10 11016 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 211 ClS65 

Devlet Ştlrası 
Tanlimat Daireli Mazhatası 

Esu: 65/1938 
Karar : l 11939 

iş Kanunu'nun 78 inci maddesi mucillİoce hazulanaralı: iktisat Vekil· 
liğinin tezlı:eraile gönderilen (it lhtiliflanu. Uzlaştırma ve Tahkim Ni· 
zamnamesi) projeainin ıöaderildii beyaaile n.üstacelen tetkik ollinaralc 
sonunun bildirilmesi baklı:m<;Y l IJlı:kinun 1938 tarihli ve 4841 sayılı tez. 
kere Dairemize tevdi edildiiinden okundu. 

81611936 tarihli ve )008 sayılı iş Kanunu'nun yetmiş sekizinci mad· 
desinde toplulukla ve tekbath iı ibtiliflarınm uzlaştırma yolu ile kotanı. 
ması için seçilecek Mümessil işçilerden bahsedildikten sonra Mümcssille. 
rin ne kadar müddet için ve ve nasıl ıeçiİecelderi ve hangi takdirde ken· 
dilerinden bu sıfatın kaldırılacatı ve bu yolda yapılacak muamelelerin 
şeklı (iş ihtilaflarını Uzlaştırma ve Tahkim Nizamnamesi) nde gösterile· 
ceği yazıldığı gibi seksen dokuzuncu maddesinde de toplulukla t.ş itilaf
larının Hakem KuruUarmca kaçar gün zarfında neticelendirileceti ve bu 
Kuruııarın yazı ışlerinin ve sair gerekli muamelelerinin ne suretlerle ve 

kimler tarafından ifa edileceğı ve KurulJara seçilecek muayyen zatlar için 
ne mikciarda huzur hakkı verilebıleceği ve Munıessil işçi seçimlerinde 
veya iş ihtilafı dolayıaile "iki olacak işçi toplantılarında gözetilmesi la
zım ge en inzıbat ve i.,ayişe ait şartlar ve ted birler ile bunlardan başka 
Kanunun (Grev ve lokavt yasaklığı ve iş ihtilaflarının halli) faslındaki hü· 
kümlerin tatbikine ait olmak üzere tesbitine lüzum görülecek usuller ve 
şartların nelerden ibaret olacağı kf"zalik adı geçen Nizamnamede göste
rileceği tasrih edilmiş bulunduğundan bu esasa dayanılarak projenin ka· 
leme alındığı anlaşılmıştır. 

(Sonu Var) 8953 

ayni si\atta yapılacak artırmada, 
bedeli s a t 1 ş istiyenin alacağına 

rüçhani olan diğer alacaklılann o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6- Gayri menkul kendisine iha 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı f esholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kim~ 

arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar-

bnnıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

Zayi mühür 

Adan:ı Ziraat Bankuıoın 10/ 
71939 tarih ve 2520 No . lu ciizda. 
nına koymuş olduğuin tatbik mührü
mü kazaen zayi ettiğimden yenisini 
alacatımdan zayi olar. mührün bük· 
mü olmadığı ilin olunur. 11018 

Sülf'yman km Sitti Savatlı 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y enipostane civannda 

Fuat eczahanes1dir 

:e:: ızzx:zu 1 == == 
(Madde 133) 

Gayrimenkuller yukarıda gösterilen 
tarihlerde 9- 10- 9::S9Adana 2 inci 
icra memurluğu odasında işbu ilin ve 
gösterilen arbrma şartnamesi daire
sinde sahlacatı ilin olunur. 11017 
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Devlet Demiryolları 6 cı işletme Komisyonundan: 

Konyadaki talebe pan!İyonumuzun 939 - 940 ders yılı ihtiyacı olan 
aşağıda cins, azami mikdar ve muhammen bedelleri yUJb 52 kalem kuru 
erzak 35 kalem sebze ve meyve ile süt, yoğurt, 7 kalem et ve aynca ek
mek pansiyonca görülecek lüzum nisbetinde ve ders yıb içinde verilmek 
ve ayrı, ayrı ihaleleri yapılmak üzere bu 4 iş açık eksilmeye konmuştur. 
Eksiltme, 16/9/939 Cumartesi günü saat 11 de Adanada lıJetme Müdür· 
lütü binasında toplanacak komisyonca biribirini takiben yap1lacaktar. 

isteklilerin 939 yılı Ticaret odası vesikası, nüfus tezkiresi ve ışatJda 
mikdarları gösterilen mu\'akkat teminat akçalın veya şartnamesine ilitik 
nümunesi veçhile Banka mektublarile birlikte müracaat etmeleri veya te· 
minatlaranı veznemize yatırarak tam vaktinde eksiltmeye iJtiralderi. 

Mukavele ve şartnameler Konya talebe pansiyonumuza veya Komis· 
yonumuza müracaat halinde bedelsiz görülür. 

1-5-10-15 10992 

Muvakkat Teminat 
L K 

Ekmek 99 75 
Et 133 S7,S 
Sebze, meyve, süt ve yoturt 69 52,S 
Kuru erzak 306 

Kuru Sebze 

Kg. Muhammen Kg. ihale ihale bedeli 
Mik. Bedeli Yekun Fiyab Yekünu 

M1hn cinsi Kg. L. K. L. K. L. K L k.. 

Sade yağ 1000 90 900 
Zeytin yağ 600 55 330 
Beyv. peynir 600 40 240 

Pirinç 1000 25 250 
Makarna 500 30 150 
Şeker 1100 32-28 308 
Un 800 12 96 
Tuz 300 s 15 
Bulgur 260 ıı 28.60 
Kuru soğan 1000 8 80 
Patates 2000 8 160 
Domates salçası 200 25 62.50 

Reçel 200 30 60 

Tere yağ 200 90 180 

Pirinç unu 35 30 10,50 
irmik 50 25 12,50 
Şeri ye 35 30 10,50 
Sirke 160 10 16 
Yumurta 15000 A. 1 ~50 

Sanmsak 48 5 2 

Kuru fasulye 550 ıs 82,50 

Mercimek 260 10 26 
Nohut kuru 250 10 25 
Amasya bamya 16 90·120 14.40 
Beyaz sabun 500 40 200 
Yeşil sabun 400 30 120 
Çay 10 3 50 35 
Kuru üzüm 300 15 45 
Zeytin tanesi 300 25 15 

Aşurelik buğday 35 10 3,50 

Nakli yekWı 3688 -

Arorot 20 80 16 
Nişasta 10 30 ·3 

Kuru incir 2GO 2i 50 
Kayası kurusu 75 ·!j 18,7S 

Ceviz içi 80 70 56 
Badem içi 10 1 10 
Fındık içi 20 1 20 
Çam fıstığı 7 1 20 8,40 
Tel kadayıf 200 25 50 
Limon 2000 A. 3 60 
Tahin helvası 150 32,5 48,75 
Kuş ü:ıümü 10 20 2 

Kuru barbunya fasulyası 150 20 30 
Kakao 2 :ı 60 3,20 
Pekmez 20 15 3 
Kaşar peyniri 10 70 7 

Tarçın 1 2 2 

1 
l 

Karabiber 
Kimyon 
Yenibahar 
Vanilya 

Kırmm biber 

2 1 
1 30 
1 60 

o,soo 

2 50 

2 
-30 
-60 

- Oda muhammen bedel 

1 
4080 

bildirmemiştir. 

Sebze, ta~e . meyve ve süt, yoğurt 

Kg muhammen Kı ihale lbale bedeli 

miktan bedeli yekün fiyab yeküau 

Malın cinsi Kı. L K L K L K L K 

Elma 700 s 35 
Kiraz 200 10 20 

Taze üzüm .soo s 25 
Kavun 500 4 20 
Karpuz 500 4 20 
Portakal 3000 A. 3 90 
Ayva 150 10 15 

:Kestane kabatı 200 5 10 
Libna 700 5 35 
Prasa 700 4 28 
Ispanak 800 4 32 

Kamı bahar 200 12 24 

Semiz: otu 300 s ıs 

Taze bakla 300 5 ıs 

Taze kabak ' 300 5 ıs 

Taze fasulya 500 7,5 ?t7 50 
Pathcan 400 6 24 
K11mızı dom•tes 400 5 20 
Dolmahk büber 200 5 10 
Taze barbunya 200 8-10 16 
fasulyası 
Salamura yaprak 150 10 15 
Havuç 400 3 12 
Taze soğan 200 5 10 

Göbekli marul 1000 A. 3 30 

Salatalık 800 A. 2,5 20 

Hiyar 500 Kg 5 25 

Dere otu 200 demet 1 2 

Maydanoz 600 " 
1 6 

626 50 

Siyah turp 100 3 3 

Taze bezelye 200 ıo 20 

Kereviz 200 10 20 

Yer elması 250 5 12 50 

Armut 300 15 45 
Süt 1500 8 120 

Yoğurt 1000 8 80 

927 

Et 
Kg muhammen Kg ihale ihale bedeli 

miktarı bedeli yekWı fiyata yeküno 
Malın cinsi Kg. L K L K L K L K 
Koyun eti 4000 35 1400 
Kuzu eti 300 30 90 
Sığır eti 1000 20 200 
Dana eti 200 25 50 
Ciğer 250 A. 10 25 
Paça · 1000 • 1 10 
işkembe 200 .. 3 6 

1781 

Ekmek 
K.muhamttı~n 

miktarı bedeK yekıin Kg ihale Fi. ~ebedtliY 
Malın cınsi Kg. 1:.. K L K L K L K 
Bir kiloluk 14000 9,5 1330 
birinci ae'Vİ 

ekmek 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası-. 

. 

~ 


