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BÜYÜK MiLLET MECLiSi DÜN TOPLANDI 
Başvekilimizin ınühim beyanatı 

"Muhariplerle münasebetlerimiz normaldir.,, 

KOMŞU SOVYET ll'TIHADILE MÜNASEBA TiMiZ 
DOST ANEDlR. VE DOSTANE KALACAKTIR. 

Hakkından • 
emın olan hakka milletimiz 

ve kuvvete dayanan politikasına sükii-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~-

netle, teyakkuzla devam edecektir. 
·-~~~~~~~~~ 

Ankara : 11 (Tele.fanla) - Büyük M illet Meclisi 
içtimAlarına bugün saat 15 de başlamış ve ilk toplan· 
tısını Abdülhalik Rendanın başkanlığında yapmıştır, 
Celse açılır açılmaz Reis, söz Başvekılindir, demiş 
ve Başvekil Saydam kürsüye gelerek şu beyanatta bu· 
lunmuşlardır : 

Muhterem arkadaşlar ! 
iki aylık bir tatil devresinden ve müntehipleriniıle 

yaptığınız yakın temastan sonra, verdiğiniz karar 
mucibince bu gün toplanıyoruz. Hükumetimiz için çok 
ferahlı ve kendisine kuvvet verecek bir hadisedir. 

* 

Hepinizi hürmetle selamlarım. 
Bu iki ay içinde Avrupa vaziyetinde vukua gelen 

mühim hadiseler malumunuzdur. Aylardanberi sulhü 
muhafaza için yapılan teşebbüsler maalesef müsbet 
bir neticeye varmamıştır. Önüne geçileceğini ümit 
etmekten h'li kalmadığımız harp başlamıştır. Ümid· 
lerimizin tahakkuk edememesinden hepimiz muztari· 
biz. 

Türkiye cürr.huriyetinin siyaseti, son zamanların 
mühim vakeyii içinde ayni istikameti takip etmiştir. 
Muharip taraflarla münasebetlerimiz normal ve bey
tıelmilel mOnasebet kaidelerine uygundur. 

Almanya ile aramızda doğrudan doğruya iyassi 
ihtilaf mevzuu yoktur. Polonya ile münasebetimiz arı· 
~asız ve dostanedir. 

lngiltere ve Fransa ile malumunuz olduğu üzere 
llluayyen esaslardaJgörüş ve menfaat iştirakimiz vardır . 
Bu memleketlerle konuşulmasına başladığımız nihai 

müzakereler en dostane hava içinde devam etmek· 
tedır. 

Biz bugün de harbin haricindeyiz. Bu harbın mem • 
Jeketimize bulaşacak inkişaflar göstermemesini temenni 
ediyoruz. 

Memleketimizin bir kısmında aldığımız askeri 
tedbirler ancak ihtiyat tedbirleridir. 

Arkadaşlar ! 

Komşu Sovyet ittihadile münasebetimiz dosta• 
nedir. Ve dostane kalacaktır. Alaka ve rabıtalarımızda 
hiç bir des}işiklik yoktur. Temaslarımız , fikir teatilerimiz 
her zamanki gibi samimidir. [ alkışlar ] 

Hakkından emin olan milletimiz hakka ve kuvvete 
dayanan politikasında sükunetle, teyakkuzla devam 
edecektir. 

Muhterem. arkadaşlarım ! 
Memleketimizde memnun.yete değer bir sükun mev 

cuttur. Halkımız huzur ve emniyetle işlerile meşgul
dür. Türkiyede asayi~ ve inzibat hiç ibir medeni mem· 
leketten daha zayıf değildir. :Milletimiz beynelmilel 
vaz iyetin inkişafını sükunetle takip:ediyor. Milli Şefe 
ve hükOmetimize itimadı iftihar ve gurur verecel< de· 
recededir. [Alkışlar] 

fnsanlığa arız olan ve tahribatının derecesi bugün· 
den kestirilemiyen buhran karşısında, milletimiz için en 
doğru yolun ihtiyar edildiOine herkesin kani olduğunu 
görmekle inşirah duymaktayız 

- Gerisi Dördüncü sahifede -

Filistinde Harp 
hazırlıkları 

CEPHELERDE VAZİYET 

Kudüs : 11 (a.a .) - Fılistin, tam 
bir harb hazırlıkları devresine girmiş· 
tir. Bir taı aftan tic;.ret işleri tdkyid 
olunmuş diğer tarafdan sermaye ıhra
~lltı kontrol altına konmuştur. Halkın 
',aşe!\i için muhtelif ledbir)t'r alınmış 
ır. 

111
• Şarkt Erdün'deo bir ekonomi ko 

h~~~onu buraya gelmiş ve Fılıstın 
-~ U!lJeti emrine 40 ton bıığday ver
••ııştir. 

_ Sivil servisler için kadın, erkek 
gonüııu kaydına başlanmıştır. 

Garp cephesinde göğüs 
göğüse muharebe oluyor 
Polonyalılar hayranlık verici bir kah.ra 
mani ıkla V arşovayı müdafaa ediyorlar 

Garp Cephesinde: 

Paris : l 1 (Radyo) - 10 tarihli 
Fransız resmi tebliğ-i : 

Garp cephesinde ciddi bir faaliyet 

- Gerisi ikinci sahifede - · 

Şark ceph ~sinde 

Pcris : 11 ( Radyo ) - Polonya 
leb!iği ı esmis : 

Alman hava kuvvetleri bombar
dımanlarına devam ediyor. D.üşman 

r.,,·~·---............... ~·~·~· .... ·---·---· ~ 
;Türk demiri çık- i 
i mağa başladı i 
• i 
i i 
•• • Ankara 

• 
: 11 ( Telefonld ) ! 

• i - Buraya gelen haberlere 
i gllre , Kari•bUk tallrlka · ı 
i lerımızm birinci büyük i 
i fırını lftetmeye açılmı,ur. i 
i DUn geceden itibaren Tilrk ! 
i demirinin l•tfh•allne b •• t 
! lenmı,tlr • i 
• i 
·- ·---·-·-·-·-·-·- ·- ·- ·-·-·-: 
Japon Başvekili şöyle 
diyor: 

"Bu harp Hitler 'in 
Kötü bir hesabın
dan doğmuştur.,, 

Paris : 11 (Radyo) En muhim. 
haberlerden birisi de J a.ponya Baş ve· 
kili B. Abe'nin beyanatıdır. B. Abe 
Japonyanın Rus\'a, İngiltere ve Fran 
~a ile esası Çin mesdesinin halline 
i5lİnad etmek Uzere yeniden ınUnase

betler tesisini duşunmekte olduğu· 

nu sö_ylemiş ve şunları ilave etmiş· 

tir: 
·'Bu harp Hitlerin kiitu bir he

ı.abından ile-ri gelmiştir.,, 

Ablukayı bitaraflara 
teşmil teşebbüst eri 

Brül<;sel : 11 (a.a.) - O. N. B.
fngiltercnin ablukayı birtaraf devlet
lere de teşmil etmek teşebbüsü, Bel· 
çika 'da derin endişeJer uyımdırmışhr. 

Bu meseleden bahseden Libre 
belgique gazetesi diyor ki: 

Bitaraf devletler, muharib taraf· 
IHla serbest ticaret yapmak hakkını 

haizdir. Lahaye mulı avelenamesi, bi· 
taraf devletlerin harb malzemesi ih· 
racatını veyahut transit:ni men etme· 
ğe mecbur bulunmadıklarını sarih 
surette kaydeylemektcdır. l 907 laha. 
ye mukavelenamesi mucibince, Beh;i
ka, ekonomik menfaatlerini temin et· 
mek hakkını haizdir. Belç ka, bitaraf
lığını dürüst surette muhafaza etme
si ile tezad teşkıl elmiyeo takyidat 
kabulüne mecbur de~ılelir. 

varşova civannda muhtelif yerlerde 
püskürtülmüştür. Polonya kıtalarını 

Lodz ü:.ı.:erme ricatları büyük bir inli· 
zam dahilinde cereyan etmektedir. 

Poır.O\' y;r:ında rolorya ordU!U 

- Gerisi ikinci sahifede -
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GÖRMEDiKLERiMiZ , ........................ ________________ ......................... .... 
Üç 

bir 
metrelik 
sakal ! 1 , ____________________ , ____ , ____________________ , 

A vrupada müzeler yalnız arkeo 
lojı ile ala~adar ilmi kıymeti 

haiz eski eserleri teşhire mahsus 
değil dir. Çok garip varlıkları, Fi ra

vunlardan kalmış mumyalar kadar 

itina ile · muhafaza ediyorlar. Mesela 

Cenubi Alaıanyada lnn nehri sabi· 

lindeki Braunau şehri müzesi dünya 

t a rihinin t>O uzun sakalını oldu~u 
g ibi muhafaza etmesi ile bütün ci · 

handa büyük bir şöhret kazanmış· 
tır. Bu sakal ın uzunluğu iki m etre 

doksan ıki santimt"tredir. 
Bütün Almanyanm iftihar ettiği 

bu üç met reye yakın uzunluktaki 

sakal 1567 tarihinde vefat eden 

Braunau'un belediye meclisi azasın
dan. Hans Stcininger isminde bir 

a.dama aittir • Zamanında uzun sa

kahnı hayretle seyretmek için Av· 

rupanın her tarafından ziyaretçiler 

gelirdi. Kendisine büyük şöhret ve 

hayli servet t emin eden uzun sa· 

kallı kendisinin ölümüne de sebep 
olmuştur. Bir gün uzun bir taş mer

divenden aşağı inerken ayağı saka

lına takılmış ve aşağıya kadar yu · 

varlanmış ve dızleri kırılmıştır.Yaşlı 
bir adam olduğundan ayak kemik

le rinin kınlması ö lümünü intaç et· 

miştir. 

V cfatı esnasında sakalının vü· 

cudü ile beraber gömülmesini va · 

siye t etmiştir . Fakat hükumet bu 

emsalsiz sakalın müzede muhafaza 

sına lüzu :n görmüş , bunun yerine 

mezarının taşına sakalının bir res 

mini kabartma olarak resmettirmiş 
... 
~ır . 

Garp Cephesiden 

- Birinc:i sahifeden artan -

hükümrandır. Kıtalanmız Sor ile Voj 
arasında metodik ilerlemelerine de· 
vam etmiştir. 

Paris: 11 (Radyo) - "Sabah saat 
sekizde alınmıştır., . 

Kırk .sekiz saattenberi düşman 
beyhude yere kaybettiğ"i yerleri ve 
vaziyetini tekrar elde etmeğe · uğraş· 

maktadır. Bütün cebhede düşmanla 
olan temasımız genişlemektedir. ileri 
kıtaatımızla düşman arasında mütead 
did süngü muharebeleri olmuştur. Kı· 
talarımız muhtelif noktalardan ileri 
hareketlerine devam etmiştir. 

Paris: 11 (Radyo) - Fransız umu· 
mi karargahının dün akşamki tebliği: 

Bugün cebhede bir takım ha· 
reketlerimiz bilhassa Vojda ilerleme· 
!erimize imkan \'ermiştir. Düşman Mo
zel şarkında bir taarruz hareke-ti gös-

termiştir. 
lngiliz ve Fransız donanması Man· 

şın muhtelif yerlerinde bir mayın ba
rajı tesis etmişlerdir. 

Paris : 11 (Radyo) Pari- Mondi· 
yal radyo istasyonunun hususi servi· 

si : 
"Garp cephesinde bugünkü vazi· 

yetin en bariz karakteri şu olmuştur: 
48 saatıanberi düşman kaybettiği ara-
2.İ ve vazıyetini tekrar elde etmek_için 

tik mektepler 

Tedrisata ilk teşrinde 
başlayacaklar 

Bundan b ir kaç g ün evvel lık 
mekt~pleri o Ey lUI 18 de t edr isata 

başlayacağını yazmıştık . Kültür Di. 
rektörlüğünden 3ldığımız bir tezke 

rede ilk mekteple rin 18 Eyliilde 

tedrisata değil kayd muameles ine 

başlayacağı ve tedrisata hk Teş· 
rinde başlanacağı bildiri lm~ktedir. 

Şehrimiz Adliyesinde 
nakiller 

Adana birinci asl iye hukuk Ha. 

kimi ve Adliye Encümen Reisi Bay 

S enih Arslan leıfian Bursa Asliye 

Hukuk Hikimlit ioe, Hakım muavini 

Hasan Tarhan da sala hiyet le Elbüs

tan Hakim muavinl iğine t ayin edil· 
mişlerdi r • 

Seylap zedeler işinde 
suiistimal zannı 

muhakemesi 

Üç sene evvel nehrin taşmasiyle 
yık ı lan ve su altında kalan muh 

tacı muavenet kimselere yapılacak 
yardım için esas o lmak üzere tan 

zimi istenilen c edvellerde yıkılmıyan 
evleri yıkılmış, mühtaç olmayan kim 

scleri mühtaç göstermek suretile hi 

lafı hakikat beyaatta bulunmak, ihmal 

ve suiistimal suçlarile nn altına 
alınan karşı yaka mahalle mümessil 

leri Kamil, HHan, Eyyüp ve arka· 

daşlariyle ihmalden suçlu karşıyaka 
polis komseri Rif at Ünsalın ozaman 

danberi d evam eden duruşmaları 
dün bitmiş ve sabit olmıyan suçla 

randan hepsinin beraetine karar ve: 

ıilmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü açık , 
hava hafıf rüzgarlı idi. En çok sı · 
cak 33 dereceye kadar yükselmişti. 

Şark cephesinde 
Birinci sahifeden artan - \ zam bir kalabalık huzunmda Pılsüdsk i 

b
- _ 

1 
-h' d b rr.eydanında yakılmıştır. 

ulun ma zeme ve mu ımmalını a e-
raberinde götürmek şartiyle mu ntazam . Berlinde bulunan Po'.onya Seferi. 

surette geri çtkilmiştir. Alman kHala· \ Vılno ya :a~mış PıhtJds_kı mezarı?ı zı· 
rı varşovanın ıo kilometre yakınında yaret etmışt~r. Başvekıl !s~ar.d_ın~; 
öulunmak t a dır. 1 memleketlerınde polor:ya ıçın buyuı< 

Varşova : ı ı _ a.a . _ Varşova bir scrrpat~ t_eıahürüne şahit olduğunu 
civa rı nd a polon) alılar tarafından esir beyan etmıştır. 
edilen alman askerleri, Almanva ile Varşova : 11 ( Radyo ) - Gece 
İngiltere ve fransa ara ... ında ha; b ila n saat 13 de neşredileil 10 numaralı 
edilmiş bulunduğundan haberda·r o l· Polonya resır.i tebliği : 
madıklaıını bildirmişlerdir. Alman hava kuvvetleri bütün gün 

Varşova : 11. - · a.a - Varşova bombardımanlarına devam etmiştir 
garnizonu genel kurmay başkanı al- Bük ve Mazoviçki hattında çarpışma· 
bay Lipinski , dün akşam saat 22.30 lar dc\am ediyor. Düşman kuvvetleri 
da va rşova ı ad} osunda b eyanatta bu. Varşova civarından geri püskürtülmüş-
lunarak demiştir ki : tür. Alman zırhlı kıtaları Varşovanın 

Varşova, çetin gunler yaşamak- garbinde tahaşşiit etmektedir. Cenupta 
tadır. Sabahın saat beşinden beri düş muharebeler devam ediyor . 
manın tayyare hücumları bıribirini ta· 
kib ediyor. ilk hücum esnasında po 
lonyalıla r. bir tayyare düşürmüşleidir 

gündüz ynpıl a n 14 hava hücumuna 
70 alman bombardıman tayyaresi işti· 

rak etmiştir. Bunlardan 15 tanesi po· 
lonyalılar tarafından d üşü rülmüş tür. 

Alman tebliği 

Berl in : 11 - a .a . - Führer'in 
umumi karargahının bir te-blığ"ine gö 
rt>, korrdordakı harekat ,n ihayete er· 
miş telakkı olunabilece~irıden, Führer 

ch ienstochan, kielce ve kon:ıkie yolun 
dan rdom ve varşovaya do~rıı ilerle. 
miş olan s ilezya oldusu Lmıntakasına 
gitmiştir. Fühıer, tayyare ile. vistül-iın 

Seyhanparkdaki kavga 

Kunduracı kalfası Adanalı Faik 

isminde biri ile Yumf oğlu Nihad 

arasında S eyhan pırk tiyatrosunda 

boş sandalya yüzünden bir gürültü 

çıkmış. Faik, sandalyayı kaldırdığı 
gibi Nıhadın başına vurerak yarala

mıştır. 

Suçlu hakkındı tahkikata baştan 

mıştır. 

Bir hırsıL tutuldu 

Ameleden Adanalı Mehmet oğlu 
Yusuf adında biri Kocavezir mahal· 

lesinde oturan Şükrü oğlu Abmedin 

evinin altında bulunan bir çift ayak

kabısını alıp kaçarken suç üzeri 

yakalanmış ve Adliyeye verilmiştir. 

IRADYOI 
Bugünkü Proğram 

TÜRKiYE. RADYO o tFOztYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYO SU 

ANKARA RADYO SU 

SAL l 121 9 / 939 

12.30 Proğram 
12.35 Türk mü7.iği 
Okuyan : Mefharet sağnak Ça

lanlar : Cevdet kozan, Cevdet Çağ
la , Kemal Niyazi Seyhun 

1 - Haşim boy - Hicazkar şar
kı - ( şebtascherben ıaruzarım ) 2-
Rak ım - ( Bekledim tafecre kadar ) 
3 - Şemsettin ziya - Ne ... ·a ( Ko 
sinem ateşe yansın ) 4 - Ce\'det ça
ğla - Keman taksim 5 - Rahmi bey 
- Mahur şarkı ( Esir eltin beni ) 
6 - Arif bey - Rast şarkı ( Vusla
tından gayri el çektim ] 

13·00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri 

13. 15 - 14 Müzik ( karışık pro 

ğram Pi. ) 
19.00 Program 
19.05 Müzık ( Dans müziği pl. ) 
19.30 Türk müziği 
Halk şairlerind<!n örnekler. Sadi 

Ya\·er Atamam 
20.15 Konuşma 
20.3Q Memleket saat ayarı; ajans 

ve meteoroloji haberleri 
'.lıl.50 Türk Müziği 
Ankara radyosu küme ses ve saz 

heyeti idare eden : Mesut ... Cemil 
( Be-stekar tanburi ali : efendinin 

hatırası ıçin nihavend ve suzidil fa
sıllarındım besle semai ve şarkılar. 

21.30 Konuşma 

Varşova : 11 ( 2 numaralı Varşo 
va radyosu ) Sivil halka ber.zin \eril 
mekte devam olunacaktır. Alman tay 
yareleri tarafından atılan beya:1name
ler halk tarafından to;>lanarak muaz· 

beyhude yere çalışmıştır. Bütün cep· 
hede temaslar fazlalaşmış \'e müteaddit 
süngü muharebeleri olmuştur. Kıtala

rımız muhtelif noktalarda ilerlemiştir. 

Düşmanın şiddetli topçu ateşine rağ· 

men hava ve topçu kuvvetlerimizin 
faaliyeti kıtalarıınmn bu ileri hareket· 
)erini kolaylaştırmıştır. 

garbinde bazı polonya 11ofırkaları· 
nın muhasara edılmış bulunduğu kiel· 
ce - radom mıııtakası cephesi üzerin 
de uçuşlar yapmıştır. führer'in tayya l 

. d d . . ' 

21.45 Müzik ( solistler ) 
22.00 Müzik - Radyo orke,;traS1 

- Şef Dr. E. P raeta rius konse r tak· 
dimi - Halil Bedii 1 Yöoetgen 

Kıtalarımız bilhassa Sar ile Voj 
arasında ilerlemektedir. Bütün cephede 
elde edilen arazi tahkim olunmuştur. 

resı, ta om tayyare mey anına ınmış 

tir. Fuhrer, buradan varşovaya doğru 
polonya kıtalar•nın ~cepheyi yarmak 
için yap~ıkla rı teşebbüslerin alman 
topçusunun ateşi karşısında eridiği 

noktaya kadar uçuşuna devam etmiş 
tır. Ô}leden sonra führer, ayni polon 
ya tayyare meydanından kalkarak 

kendi umumi karargahına dönmüştür. 

1 - Moniusd.o - halka opera· 
sının uvertürü 2 - Hctyd:ı - - şenfooİ 
( 01<sford ) 3 - Glazounov - instrO" • 
duction et danse de salome 

23.00 Son ajans haberleıi; 1iraııt 
esham; tahvilat kambiyo - nuk\lt 
borsası ( fiat ) 

23.20 Müzik ( Cazbad pi. ) 
23.55 - 24 Yarinki proğrarn· 
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Göringin nutku Cephe gerisinde: 

İngiliz tayyareleri beşinci defa 
Fransız gazetelerinin çok olarak Al h. 1 . .. . d d 

ıayanı dikkat yazıları man şe ır erı uzerın e uç u 
Paris : 11 - a.a. - Göring'in 

nutkundan bahsederken petit parisi 
en i'azetesi diyor ki : 

Göring aldanıyor ve kendisini al. 
datayor. Göring, Fransızların kalble 
rinde bir aksisada doA-uraeuyacak· 

tar. Bu yol, polonya'da bulunan or. 

dularını geri çekmektir. Bunu ôa 
yapmak istemiyor. O halde bitler, 
bugün, çıkmazda mahsur bir vaziyet 
tedir. Bunun haricin.:Je ise tam inlıi· 
lalden kendisini kurtarabilmesi im· 
kansızdır. L Filhakika Chamberlain, 
lngiliz ve franaız milletlerine hedefi 

Hitlerizm'in yok edilmesidir. : Çünki 
bu, avrupaya sulbü iade için yegane 
çaredir. 

Londra : ,1 1 - a.a. - Bu sabah 
ki daily mail gazetesinde Göring'in 
uutkundan bahseden vard price, di 
yor ki : 

Göıing'in nutku, gerek _bazı al· 
man ricali mahfillerinde :gerek al · 
man milleti arasında, demokrasiye 
karşı ümidsiz bir :harbe atılmaktan 
korkulduğunu gösteriyor. 

Harb zamanında ilk mühim nut 
ku hitler'in değil de Göring'in söy-

lemiş olması da şayanı kayttır. aca· 
ba, alman hükilrnetinin mahiyetinde 
Hitler'in yüksek otoritesi aleyhin,., 
gizli bir değişme mi vukua geldi ? 

Diğer tarafdan Hitler'in cepheye 
gitmiş olmasi, bir çok başka . esaslı 
sebebler ile de izah edilebilir, Alman 

yada kaıışıklıklar çıkarsa, . führer, 
ordunun ortasında kendisini daha 
ıiyade emniyette mi hissedecek ? 

Paris : 11 - a.a. - Malin haze 
te.si, l.sviçre hududundan 10 eylülde 
aldıtı şu telgrafı neşrediyor : 

Geçen hafta, yirmi askeri ile bir 

alman subayı . Ren (nehrini kayıkla 
feçerek hdningue civarındaki fransız 
makamlarına teslim olmuşlardır, 

Bunlardan biri ~öyle demi~tir • 
Ren üzerine dubalardan 'bir köp 

rü kurunuz, ıöreceksiniz ki, .binlerce 
alman askeri bu köprüden sizin ta 
rafımıa ge{ı.eceklerdir. 

Paris : 11 - a.a. - Epogue 
gazetesi, bugünkü baş yazısında 
diyor ki: 

Harb, uzun bir , harp olacaktır. 
Eter insan bakımından iktisat yap. 
rnak istiyorsak harbin uzun olmasını 
kabul etmemiz .lazımdır. 

lngiliz donanması bütün 
dünyayı dolaşıyor 

Almanlar yalan söylemekte devam ediyorlar 

Almanlar yetmiş flrkalarUe 
Polonya ordusunda bozOun ya 
pamamıtlardır. 

Londra : 11 (Radyo) İstihbarat ·ne 
zareti Almanların Varşovayı ele ğ'eçir 

diklerine dair Lehce verdikleri : habe
rin doğru olmadığını Polonya başve
kilinin dün akşam Varşova radyosun
dan verdiği nutkunda bunu isbat etti
ğini btldirmekte ve şunları hulasa ey
lemektedir : 

" Sarih olan birşey varsa, Fevka 
iade fena şartlara rağmen Polonyalıla 

nn kahramanca döğüşmeleri ve vazi
yetdeki intizamlandır. Almanya Polon 
ya ordusunun ricahnı bozmak için 70 
fırka yığmıştı halbuki ricatte hiç bir 
çöküntü olmamıştır. Varşovanın akibe 
ti hakkında birşey söylemek mevsi rı
sizdir. 

Varşova : 11 ·a.a.· Pat ajansı hil 
diriyor. 

Almanlar Polonya radvosunun ko· 
nuştnğu zihabını vermek için Poloııya 

radyolarının dalga uzunluklarını kulla
mğ'a devam etmektedirler. :Aımar. lar 
geçende de bir Polonya radyosunun 
daga uzunluğunu kullanmışlar ve spi· 
ker Polonyalıların kanlarının son dam 
!asına kadar kendileıini müdafaa ede
cekyerini bildirdikten sonra hakiki va 
ziyeti temam ile yanlış bir şt k ildt' ~üs 

teren tebliğini okumuştur. 

KANADA RESMEN 
1LAN1 HARP E'l''J'I 

Ottova (Kanada) 11 Hadyo - Ka 
nada hükumeti bütün Almanyaya ı-es 

dan başlaması ile bizlerin seferber· 
liğimiz akim bırakılacak, tahşidatımız 
imkansız bir hale sokulacak ve niha 
yet daha çarpışmadan evvel diz üs· 
tü çökerekboyun eğmemiz ~mümkün 
kılına<:aktı. Halbuki, böyle bir şı-y 

olmamış ve umumi seferberliğimiz 

muhteşem bir surette tamamlanmış 
tır. 

Sabah gaıeteleri, ayni zamanda 
polonya cephesinin vaziyetini de tet 
kik dmekte ve ekseriyetle vaziyetin 
bu cephede ümidsiz bir balde1bu]un· 
madığım müşahed e!eylemektcdir. 

Fransız l gazetelerinin, polonya 
cephesi hakkındaki mütaleaları şu 
suretle hülasa edilebilir : 

Polonya hattı yeniden kuruluyor 
gibidir. Bazıların korktukları 'gibi bu 
cephede nizamsız bir ricat yok tur. 

men ilanıharp etmiştir ilanıharp kara
rı Kanada kralı sıfatile imza etmeküzere 
lngiltere kralı Sa Majeste altıncı jorja 
gönderilmiştir. 

ROMANY ADA HAZIRLIK 
Bükreş : 11 (Radyo) - Havas 

ajansı bildiriyor 
Romanya hükü meli yeni ihtiyat 

sınıflarını derhal silah altına Çlğırmağa 
ka.ıar vermiştir bugün Romanyada ı 

milyon 100 bin askerin silah altında 
olduğu zannolunmaktadır. 

ROMA SEFJRI PARfSE GELDJ 
Paris : 11 (Radyo) - Fransanın 

Roma Sefiri B. Fransuva Ponya Pori
se gelmiş ve hariciye nazırı B. Bonne 
tarafından ~abu! edilmiştir. Sefi.ı 

ltalyadaki intibalarını anlatmıştır yakın· 
da Romaya dönecek ve hükumetinden 
yeni talimat alacaktır 

FRANSADA ı:!:CNERI LEjlYONLARI 

Paris : 11 (Radyo) - Ecnebilerin 
orduya müracaatı o kadar fazlalaşmış 
!ırki. yeni yeni müzakereler tesiı.inı:: 

mecburiyet hasıl olmıı~lur. Bir Polon 
ya, bir Çekoslavnk ve birde Avııstnr 

ya lejiyonu te~kil olunınaktadır. 

BELÇiKA SAHiLLERi 
TAHKiM EDiLiYOR 

Bütüksel : l 1 (Radyo) - Belçika 
hükumeti talim devresi için birçok sı 
nıfları silah altına çağırmıştır. Belçika 
sahilleri GO kilometre tahkim olunmuş 

tur bilhassa Ostarıd ve Nüyuport li
manlarında çok sağlam tahkimat ya
pılmıştır. 

ALMAN TOPRAKLARINA ATILAN 
INGILIZ BEYANNAMELERi 

Londra : 11 (Radyo) - lngiliz ha 
va kuvvetleri Alman toprakları üzerin 
de beşinci uçuşlarını yapmışlardır tay 
yarelerimiz Alman memleketlerine altı 

mHyon beyanname daha atmışlardır. 

Atılan bu beyannamelerde f'Z 

cümle şöyle denılmektedir 1 
" Büyük Britanyadan Al-

man milletine 1 
Alman hükumeti büyük Britan 

yayı harbe mecbur elti. tlugünkü va 
ziyetiniz 1914 den daha kötüdür. 
Bu harp temamile faydasızdır. Al. 
manya hiç bir suıetJe tehdit altında 

değildi. Fakat ne biz ve nede 
başka bir millet Almanya ihtirasla 
rına mani olmağa kalkmadık. Fakat 

Sahife : 3 

; Romanya · asker 
toplamakta 

1,100,00D kişilik Romen 
ordusu hazır vaziyette 

Bükreş : 1 l ( Radyo }- Roman· 
ya hükumeti , yeniden bazı ihtiyat 
sınıfları sılah altına çağıımıştır. Tah· 
min edildiğine göre Romanyada hali 
harnda 1,100,000 asker silah altında 
buhınınaktadır. 

Roman yada 
vaziyet nasıl? 

Bükreş : (a.a.) - Hususi müsa
adenamesi olmıyan ecnebilerin kar· 
patlaraltı ukranyası hududu civarında 
dolaşmaları men'edilmiştir 

Bükreş : 11 (a.a.) Matbuat. bu· 
gün Alman - Leh harbi hakkında 
tefsirlerde bulunmak tadır. 

Hariciye nazırı Gafenko ile le· 
mas halinde bulunan "Timpul~' gaze
tesi, Alman motörlü kıtalarının aded
ce tefevvukunu tebarüz etı irdikt en 
ve Polonya kıtalarınııı kahraınanhğm· 
dan sitayişle b;ıhsettıkten sonra şCıy
le demektedir·: ~ 

'Polonya'nın çektiği iztirab tıı
günlerde' komşu ve do!'lt Romanya' da 
akisler brrakmaktadır., 

Yarı Tesm1 "RoumJnie" gazetesi 
Rumen milletini vataıın şerefı'ni mu· 
hahıza etmeğe davet etlikten sonra 
şöyle yiızmaktadır: 

"Hoyratça bicr ki.ıv-velin altında 

ezilen memleketler hiçbi-r zrıınan ur.u. -1 

tulmaz .. Romanya, hiçbir zaman alçak . 
ve düşüncesiz b-ir barekett-e bulunmı· 
yacaklır. Romenler icab ederse mem· 
le ket lerioi . müd .ı raa etmek için öle~ek" 
lerdir.,, · 

Bükreş : 11 (a .a .) - ·Havas: . 
RonııırıyJ, bitıwıflı~ıııı ilan etmiş· 

tiı. Hu bitaıaf/ık, istikbal }ı,.kkında 
h eı hangi bit kaydı · Hı liva etmeksizin . 
hugünkfi vaziyeti ınuhnfaza ettiımek· 
ledır. Rotnanya. ayni zaınand.::ı, scl~- .. 
berlik tedbirleri de almıştır. Halen 
R9ınanya'da bir ıni'yon kişi silah al· 
Undadır. Hudud mıntakasından ka-·. 
clınlar ve çoc{lklar tahliye edilmekte~ , 

dir. 

Portekiz hükumeti 
asker topluyor . 

Lizbon : l 1 ( Radyo ) - Por- . 
tekiz hükumeti 14 Trşrinievvelde 

ttskerlikleri .nihayet bulacak sınıfla

rın yerine 935- 936 sınıflarını . ve 
bazı ihtiyat subaylarını silah altına 
davet etmiştir. . 

· Pot't~ kiz bahriye nezareti de bir 
anavatan fılosu vücudc getirtneğ( 

karar altına aJmıştır. 

Birtaf'a.flı~ kanununun 
tadili meselesi 

Vaşington : 11 (a.a.) - Bitaraf
lık kanununda tadilat yapmak üıe~e
toplantıya ça~rıl:ıcak olan parlamen
tonun içtima tarihi lıenüz lc~bit tdıl-

memiştir. Bazı müşahitlt>rin fikrine 
göre, bu hafta sonuna doğru davet 

Almanya, kısa harbi ~ şimdiden 
kaybetmiştir. Almanya, muzaffer ol. 
rnak için bu kısa harb 1üzerine bütün 
Ünıidlcrini kuruyor ve bu kısa harble 
bizi hemen daima tchdid ediyordu. 
Ôyle bir kısa harb ki, almanyanın 

Polonyalılar, toplamyorJa,, .Polonya 
lılar, marne muharebelerine başlıyor 
Jar. 

htiranı Alman federasyonuna dahil ' 
bu topraklar üzerinde kalf'ığı müddet 

Hitler sizi Lir katliam ve st fa 
let harbine mahkum etmiştir. alda. 
tılan biz değil, sizsiniz 1 

. tebliği yapılacak ve parlamento da 

1 

Teşrini evvelin ilk haftası 7Ciı fmdn top 
)anacaktır. buna şimşek gibi karadan ve hava- - Gerisi dördüncü sahifede -



Sahife : 4 Tüıksczü 12 Eylul q~ °" 

Büyük Millet Meclisi dün toplandı Parisde Korunma 
tecrübeleri yapıhyor 

Başvekilim izin mühim beyanafl P.ııis : 11 (a .a.) - gece saat 
diiıdü ;-ltı geçe. t«"hlike düdükleri, 
Parislileri uykudan uyandırmış ve ka
d•n, erkek bütün halk intizamla sı~ı
naklara dolmuştur. Saat beşi yirmi 
geçe, düdükler, alarm'ın nihayet bul
duğ'unu ilan el ın · ştir. '' Muhariplerle 

- Birinci sahifed~n artan -

Bundan sonra Başvekilimiz Dok
tor Saydam beyanatına devamla, yeni 
Barem rkanununun , menfaatlerimizin 
bir kısmından mahrumiyete mukabil] 
temin ettiğ'i müsavatı kaydettikten son
ra, iktisadi faaliyetimize geçerek , ik
tisat Vekaletinin , ekonomik hayatı
mızın inkjşafına sebep teşkil eden 
mevzuları ele almış bulunduğunu ve 
sanayi hayatımızın teşkilatlandırılmakta 
olduğunu, sanayi istihsalatımızın gün- 1 
den güne artmakta bulunduğunu ve 
bu cümleden olarak Karabük demir 
ve çelik fabrikalarımızın ilk demir 
verdiğ'ini bildirmekle duyduğ'u sevinci 
tebarüz ettirmişlerdir. 

Sayın Başvekilimiz bundan sonra, 
Büyük Meclisin talil devresine girdiğ'i 

aylarda hukı1metimizin harici ticaret 
politikasında inkişaflar kayd edildiği
ni, harbin başlamasını müteakip de 
ticaretimizin normal surette cereyanı 

için tedbirler alındı~ını ve iç pazar
ların ise harekete getirilmesi mesele
sinin süratle ele alınmış bulundu~unu, 
müstahsil teşekküllere yeni şekiller 

verilmiş bulut.duğunu , milli bankala· 
nmız ve meıku bankası faaliyetinin 
sarsıntısız suretle işitmekte oldu~unu 

ve iç pazarlarda baş gösteren ıhtıkarı 
önltnıek için tedbirlere baş vuruldu
i unu SÖ)demişler ve dış pa:ıarlaıa 

yapılan ihraccıtın iç pazarlar lıallaıma 
göre tanzımınin tc:mmine azami dık-
1' i:ll g C,sterıldığıni beyan etmişlerdir • 

:::ıa}ııı l:.a~vtkıl, bugünkü vuiyelın 
do~uHaı~u hali önltmtk ıçıu de bazı 
ıııınlal..alardakı üıiını ve iııcır musıcıh
sillc:ı me avanslar \t:rıldi~ini , Koope
ratıl h: r .mızın o.ali biinyeıer mi tak vıye 
u;ın keııcıılerme <l«ılıa n.üsbtl hıalıyt:l 

scıhaıaıı a\nıak kaıarı verıldi~u ıı tJıl

lıassa ka) detmışlc:ı dir • 
lç pıyasa vazı) c:luıın son i ünler

dt ki ouu.nıı..ınu elc: cılan baş-.t:kıl, bir 
kaç gim ev\'el tamim ellığı beyanııa

nıc:<len bahsetmişler \e bu beyanname 
nıulıtt \asını ctı allıca ızeıh eımışleı dir. 

Geçen harpleıdekı vaziyetin teker
ıüıüne n.e:ydaıı \tııımı)tCtğıni kati
yelle söylı}en BaşHkııımiz , bugün-
1 c:ıoe Lu n.tvı1..ıa oaır ıki kanun ıayı· 

h <.ısının Yi.ıkstk lV.eclıse se\ kolunaca.
ğını da beyan elmişleıdir . 

De.klor Relik ~a) dam , )tr altı 

servetlerımiıin istihsal progrcımının 

latbikma devam olundugımu , zirai 
istihsali lezyid ve takviye lüzı..munu 

tekrarlamışlardır . Ayni zamanda bu 
gayeyi temin için çittçi borçları faiz
lerinde yapılan tenzilleri de kaydet
mişlerdır. 

Başvekilimiz bu beyanatını taki
ben mühim bir mevzua temas elmiş-
le rdir: Bu da, bir kısım vatandaşların 
harp dolayısile son günlerde banka
lardaki mevduatım süratle çekme ha
reketleri göstermeleridir. Başvekilimiz 
bu mevzuda kaliyetle yaptığı beya
natta, bankalarımızın şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonra da bütün 
para taleplerini karşılayacak vaziyette • 
olacağını her ne zaman olursa olsun 
kim isterse bankalardan parasını der· 
hal alabileceğini söylemişlerdir. 

Başvekilimiz bu mevzuda kati
yetle yaptığı Beyanatta, bankalarımızın 

münasebetlerimiz 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonrada bütün para :aleplerini karşı· 

hyacak vaziyette olacağını her ne za
man olursa olsun kim isterse Banka· 
lardan parasını derhal alabileceğini 
söylemişlerdir. 

normaldir • ,, 

Slovakyada Macar ekal
liyetleri arasında tevkifat 

Budapeşte : 11 ( Radyo )- Ma. 

car aj1nsı, Slovakyada Macar ekal· 

liyetleri arasında geniş mikyasta 
tevkif at yapıldığını bildirmektedir. 

Haşvekılimiz zirai istihsal vaziye· 
limizinde emin ve sağlam olduğunu 

ve gıda maddeleri üzerindeki piyasa
nında sağlam bulunduğunu, istihsala· 
tın aıtmasmın ve ekim sahamızın ge· 
nişl«"mesinin şa}anı arzu olduğunu si· 
lolanmızda 1.5 milyon kenta; hubu
bat bulunduğ·un11 bunun bir misli ka
darda çiftçi elinde nH:\' ttıt oldug unu, 
ihraç maddelerimizin sürümünü lemin 
maksadının, yapılan anlaşmalarla husul 
bulmakta devam edeceğini söylernış · 

ter ve yüksek meclise, takas muame· 
lelerimizi tanzim ve pirim yükselme 
işıne mani olmak için bir Takas Li· 
mited şerkeli kurulduğ'ıınu bildiı miş

ler, ve bu Şirketin takas pirimleıini 

tıııııim ederek ~pekülasyona mani ol· 
ıııak için mühim rol oynamakta bu
luudu~ unu ve ıt hala l ıhracat tacirle
rimize bir ıne nd olduKunu tebarüz 
dtirmişlerdir. 

Bundan sonra sa~·ın başvekil, şe

ker ihtiyacımızın yüzde 75 inin mem
lekt:tte istihsal edildiğini. et bakımın· 
dan v:ıziyetımizin müsait ve emin 
oldu~unu keza giyim ınaddelerindede 
hiç bir telaşa mahal kalmıyacak vazi
yette oldugunıuıu söyledikten sonra 
Ordumuıun bıı yıl Trakya M<ınevl'a· 

larında gösteıdiğı büyük muvaffaki· 
yeti tebşır buyurmuşlar, fl/•illl Şefimi

zin şeref verdiğı bu :.ıske:i herelditın 

büyük muvaffakiyetle cereyan edişi

Türk kumanda heyetinin ve Türk er· 
lerinirı ne kudrrette olduğunu bize bir 
defa dııha göstermiş oldugunu guı uı ve 
irtilıarla burada tekrarladı~ını anlattık 
tan sonıa demiryolu faalıyetimizden 

bahsederek demir yolunun ve ilk şi· 

nıendıferin Erzuruma vardığını resmen 
ınüjdelemişlerdır, Başvekılımiz söz 
lerini Büyük Meclısin ı~e başlaınasınuı 

lıük um ete emniyet ve k u vvd verece
ğini Tüı k M ııletioi Büyük millet Mec
hsınin isabetli br ırlarını d:ıima koru
yacağını si.iylerııekle taıııaınlamışlar· 

dır . 

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

M~clis 18 Eylı11 günü toplanmak 
üzere du~ılmıştır. 

Cephe gerisinde 
- Üçüncü sahifeden a'tan -

Uzun devam edecek ~bir harbe 

dayanacak vastal;.ra malik değilsi· 

niz. ~iz. Alman mllleti 1 Daima ~sulh 
isteycbilırsiniz ve hizde sulhcü bir 

Alman hükumetile konuşmağa da. 

ima hazırız 1 ,, 

lNG!LlZ DONAM.MASI 
BÜTuN DÜNYAYI DOLAŞIYOR 

Berlin : 11 (Rad) o) - l İstihba
rat nuaretinin. bildirildigine göre, 

düşman torpido ve tahleibo.hirı ta. 

kıbe mtmur Jr.giliz donanması bü}'ük 

bir faaliyet gösteı mt kteaır. 

lııgılız cionarıması bütün dünya 

denizıeı ,ni doleı şm11 k tadır müteadc1id 

lr gihz ticaıt t gt misi Alıııc: J\ tahtel 

bahu ltrı tardmdrn batırılmıştır. F ea 

kat İngiliz donaııması tarafından ba 

tııılan Alman gemilerinin sayısı da 

ha çok fazladır . .lngiliz ticaret ge· 

miltri lngıliz bahriyesine büyük biz 

metler göı mtkte ve mütemadiyen 

torpil dökmektedir. 1914 harbin 

deki esgi muhaıibler ticaıet gamile 

rinc yazılmaktadırlar. 

FRANSIZ MALiYE NAZ1R1NIN 
DÜNKÜ MÜHiM Bl:YANATI 

Paris : 11 (Havas) - Fransa ma 

liye nazırı Pol Rerıo beyanatta bu· 

lunarak ezcümle demiştiı ki : 
- : Modern harpde ekonomi 

ve maliye cr phesinın mühim rolü ve 

kuvveti malumdür. Almanya bu har 
bi hazırlamak için sa1f ettı2i mühim 

gayretler neticesinde çok zayıf düş 

mÜ§tÜr. 

Almanyanın ekonomik cephe· 

si çok zayıftir. F ransanın ise bu 

Ct'phesi pek genişdir. F ransanın al

tın stoku yüzde 30 artmış bulunmak 
tadır. 

Silah. top, tayyare, bütün harp 

malzemesi alacak mali kudretimiz 
mevcuttur. 

Fransada Moratoryom ilan idil 

memiştlr. 25,000,000,000 franklık 

Avdnsmarfımız halen durmaktadır. 

Tahvilat satışınJa bir milyardan 

fazla kar temin edilmiştir. 

Fransa, ~konomik planının tatbi 

kini tehil ve tseri için istihsal arttı

racak, istihlaki kısacaktır. lbracaa 

tımızıda azami dereceye çıkaracağız 

her vatandaşın istihsal ve çalışma 

sına devamı lazımdır. 

Vaziyet eski harplerde olduğu 

gibi degildir. Büyük ticaret karlan 1 
azaltılmıştır ticaı et~arlarmda verkile 

ikt misline çıkarılmış biıdrnbire zen 

ginleşme ihtimalleri yok edilmiştir. 

Yabancı dövizlerdede teffü Spe 

külasyonunu. imkasınz bir hale koy 

mak için bir kontrol sistemi takibi 
ne başlanmıştır. 

Hususi menfaatl:u, umumi men-

faatlarla teyazin teşkil edecektir. 

işte ekonomimiz cephesindeki 

meydan muharabesinin yolu budur. 

Ekonomikfaikiyetmiz söz götürmez 

bir vaziyettedir. Fransa ve büyüi( 

beritanyanı mali kuvvetleı i teraıinin 
bir kaffesini kımıldatmıyacak kadar 
ağırdır. 

ALMANY ANIN ÜÇ TARAFLA 
MÜNASEBA Ti KESlLEl 

Londra : 11 (Royter) - İngiliz 

Yitik makbuz 

933 senesi Kazancına ait 14 'fi/ 
933 vr. 9071411253 ve 3111934 ve 

920139 I 4241 Numara ve tarihli 

makbuzları zayi ettim. Ceride tari

hinden itibare!l kıymeti olmadığı 

ilan o'unur. 11022 

Sa ... ı Mehmet oğlu Mustafa 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumtt civarında 

İstikamet eczahanesldir 

ya Z l ı k Sinemad• 

ISlYI A~şaım 
iki Müstesna filmden mürekkep 

münteha,J bir Pcogra'll 

1 

Binlerce Figüran ve Milyonlar 

saı fil ye vücude getirilmiş Lüks, 

ihtişam ve Göz Kamaştırıcı 
Bir Mizansene sahip 

Mükemmel bir şaheser 

1939 - Altun 
Toplayan Kızlar 
BAŞ ROLLERDE : 

John Blondell 
V E 

Dick Povel 

2 

Heyecanlı ve Bü}ıük 

Tabiat Filmi 

Kutup 
Şeytanları 

10991 

1 

istihbarat nezareti balhk denizf ta 

nfı müstesna olmak üzere Almanya 

nın yabancı membalarla olan müna 

sebatının temamile kesilmiş olduğu 
nu bildirmektedir. 

BATIRILAN ALMAN VAPURLAR! 

Londra : 11 (Royter) - Norveç 

sahillerinde lngiliü gemiloi iki Al 

man vapurunu batırmışlardır, 
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Tüm Satın Alma Komisyonu Re
isliği : 

1 - Adanadaki birliklerin kışlık mahrnkat ihtiyaci :ç;n 150.000 kilo 
sömikok maden kömürü açık eksiltme ile 18191939 pazartesi günü saat 

onda ihalesi yapılmak üzre eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
4950 lira olup ilk teminatı 371 lira 15 kuruştur. 

2 - Eksiltme Adana Tümen karargahında satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. istekliler şartnam~sini Ankara fstanbul levazım amirlikleri 

ile Kayseri kor ve Adana da Tüm Satın Alma Komis)onlarmda her gün 
göre bilırler. 

3 - istekliler 2490 Sa)ılı kanunun 2, 3 ci maddeleri 1i haiz oldukla. 
rına dair vesaiki hamil olmak üzre ihale saatında ilk teminat makbuzile 

müracaat etmeleri lazımdır. 27-2-7-12 l 0982 

Kayseri askeri satın alma komisyonu 
riyasetinden 

1 - Adanada gfüterilecek yerde iki garaj ınşaSl kapalı zarfla 
~ksiltmeye konmuştur-

2 - Keşif bedeli 64884 lira 24 kuruştur. 
3 - ihalesi 22 · 9 939 cuma günü saat on altıda Kayseride komu· 

tanlık dairesinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - istekliler du işe ait şartname, keşif ve projesini Kayseri. Adana 

'askeri ve Ankara fstanbnl levazım amirlikleri satın alma komisyonların· 
dan 325 kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - isteklilerin bu işe girebi!mesi için mahalli nafia müdürlüklNin· 
den büyük ölçüde inşaat yaptırdığına dair vesaik ile 2490 sayılı kanunun 

'2 ve 3 maddelerinde yazılı belgeleri ve ilk teminatı havi teklif mektuı:;· 
larını ihale saatından en geç bir saat evveline kadar komisyon reisliğin
de makbuz makbuz mukabili vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmiyecektir, 7 - 12 · 16 · 21 11009 

Tüm. Satın Alma 
liğinden: 

Cin~i Miktarı 

Kilo 

Ekmeklik un 315.000 

Komisyonu Reis-

Muhammen bedeli 

33.075 

ilk teminatı 
Lira K.·. 

2480 63 

1 - Adanadaki birliklerin ihtiyacı içia 315.000 kilo ekmeklik un ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu unun muhammen bedeli ve ilk 
teminatı yukarıda gösterilmiştir; ihalesi 29-9-939 cuma günü saat onda 
yapılacaktır. 

2 - Eksiltme Adana Tüm k:!rargahı binasında yapılacaktır, 
3 - Şartnamesi lstanbul, Ankara Levazım amirlikleriyle Kayseride 

IKor ve Adanada Tüm Satın alma komsiyonlarında her gün görülebilir. 

4 - istekliler kanunun 2. 1 ci maddelerindevi şeraiti haiz olmak ve 
ticaret odasında mukayyet oıduğuna dair vesikası bulunmak üzere tayin 
~dilen günde en geç ihale saatından bir saat evveline kadat teklif mek· 
tublarının verilmiş bulunmaları lazımdır. 

12 - 16 - 21-26 11020 

Doktor 

Kemal Safir 
.. 
1 • 

Kızılay civarında İskan dairesi yanında 
Müslüm apartmanı 

-------~~~~~~....,..,.--......-......... ~ ........... ~---.,.,,.., ........... ~....,..,..,.,,.., ........... ~.---~~~ı 
Hastalarım har gUn sabahtan akşama kadar kabul eder. 

G.A. 17-26 10909 ----------------------------

---------------------------------------
Taze kefal balık 

yumurtası 
Dünyada en fazla rağbet gören Kara taş dalyanının y e n i 

m;1hsul meşhur taıe kefal balık yumurtası geldi . Bu kuvvetli gıdadan 

istifade bulunmaz bir fırs;1ttır. Fiatlar elverişlidir . Satış yeri Tarsus 

kapısında köşe başında 1 numaralı dükicindır • 

Toptan istiyenler: Eski istasyon caddesinde 
Hamit Şadiye müracaat • 

7-30 10991 

Zayi şadetname 
Adana Çınarlı ilk okulundan al 

mış olduium şapelnam:yi uyi et 
tim bulaların aşağıdaki adrese tes· 
lim etmelerini rica ederim aksi tak
dirde yenisini çıkaracağımdan esgi· 
sioin hükmü o!madığtm ilin ederim 

Devlet demiryollan vcz· 
ne bekcisi Hasan oğlu 

Cemal Soysal 
11923 

• 

Zayi askerli>\. vesikası 

Hatayda takviyeli alaydan al. 
dığım muvakkat tezkircmi gıyip ~t 
tim bulanların Türksözü matbaasına 

teslim etmeleri aksi takdirde yeni
sini çıkaracağımdan esgisinin hükmü 
olmadıiJnı ilin ederim. 

Ceyhanda Danaslı köyün 
den Ali oğlu Hasan 

11021 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/10565 

• - üünden artan · 

İktisat Vekaleti iş Dairesi Reisi Enis Behiç Kor}Ürtk ve Daire Ştf. 
terinden Nejdet Mert:y taraf ıarından projenin t .. nıi ninde göz önünde bu· 
lundurulan esaslar hakkında verilen ızahat dıolendıktl"n sonra projenin 
müzakeresine girişildi. 

lık tevdi olunan projenin yukarı fa zikri geçen yetmiş sekiz ve sele. 
sen dokuzuncu maddelerde tasrih olurıan hu .u:.lardan bir kısmını ihtiva 
etmediği anlaşıldığı ve bazı hükümler de müc ııd görüldüğü cihetle ila
vesi lüzumlu cihetlerin ilavesi ve bazı hükümlaın de tavzıh ı suretile yeni· 
den kaleme alınan proje üzerinde tetkikata devam olundu. 

Niz3mnamenin unvanı Kanunda kabul edilmiş olduğu veçhile iş fhti· 
laflarını Uzlaştırma ve Tahkim Nizamnamesi şeklinde kabul edildi. 

Nizamnamenin birinci maddesint.le Mümessil İşçi seçiminin üç senede 
bir yapılması teklif edilmiş ve fılhakika işçilerin seçim için sık sık meşgul 
edilmesi doğru olmadığı düşünülmüş ise de üç sene gibi uzun bir zama· 
nın kabulü seçilen Mümessillerin temsil kuvvetini kaybedecekleri mütala. 
asile bu müddetin iki seneye indirılmesi muvafılc görülmüştür. 

Üçüncü maddede yılın her hangi bir devresinde faaliyetini arttıran iş 
yerlerinde yeni gelecek işçilerin mıktarı~a göre seçilecek Munzam Mü
messiller hakkındaki hükümlerin tavzihi faydalı olacağı mütalaa kılınmış· 
tır. 

Yedinci madde Mümessil İşçi seçimi işlerinin ve Mümessillerin çalış. 
malarının ne zaman yapılacağını gösterm~k üzere kaleme alınmıştır. 

Bu çalışmaların iş saati haricinde olması esası kabul edilmekle bera· 
ber fevkalade vaziyetlerde işveren veya işveren Vekilinin muvaf akatile 
iş saatleri dahilinde de yapılabileceğine dair bir kayıt ilave olunmuştur. 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi 

' 

Satılan Mikdu 

K~ azS. Kı:a ~. Kilo 
1==-=:::IUl~.~.===========•·-==-=;=5====-=:=-=5~~~5~=-=l=====-·---------

f'iyasa Parlail • 
·.---::::---

Piyasa temizi • 

, Klev'and 
-Klevland-(-Y.M. ) 

26,50 33 --
1 

YAPA~I 

1 
B-:ıaz 

Siyah------·ıı-----'-----1 
Çl~IT 

1 
1 , 

Yerli •Yemlik. 
• •Tobuml;:;-,uk,_.-- 1 

--

1 

HUBUBAT 
1 Botday Kibns • Yerli __ _ 

Mentane --~---· • 

FualYa 
Yulaf ~.80 
Delice 

•11--....-----.-------~ıt------1--------1-------· Xut yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Suum 11,75' 1 

UN 
·-------........--------------ı:: ört yaldız Salih 

üç • • 
D6rt yılChz Dotruluk 
üç • • 
Simit ,, 
D6rt yıldız Cumhuriyet 
üç .. .. 
SimiJ .. 

Linrpol Telıraflan 
11 I 9 I 1938 

Kambiyo ve Para 
it Baukasından alınJDllbr. 

s..ıı. 

·--~-----------------~ 
Hazar ı;,., j Ei ıt--Vld-.-e-li_I. ________ -----_ -_ ---- fr~F=;_) 1 s ~ 

__ v_ad_e_li_U_ı __________ Sierüft ( iilıiliz)·--- 5 24 
__ H_ind_ha_m _____ 

1 
__ 1 Dolar (Amerika) 1

00
29 1 

00

10 
Nevyork Frank (İsviçre) 

o,. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hasto annı kabule 
baılamııhr. 

Nazarı dikkate 
Milli Mensucat Hastanesi Müdürlüfünden : 

Stbbat ve içtimai muavenet Vekiletinin 9 - 8 - 939 tarib ve 20 
numar•b ruluatiyesi ile hastanemizin 23 yatatJnı bıricden relecelc: ücretli 
hatalara tabaiı ediyoruz. 

Haıtanemiz Adananın en havadar bir yerinde etrafı portakal ve ~i· 
çele: bahçelerile muhat 111odem, her türlü konforu havi ve fennin bütün 
icaplar1m içinde toplamış müstesna bir 11bbat yurdudur. 

Bilgisi, ilctidan ve muvaff akiyetli ameliy;ıtlarile berkesin itimat ve 
tevtccühunu kazanmış olan Operatörümüz çok müsait şartlarla hastalan 
m tedavi edecektir. 

Hastanemizde tedavi olmak isteyen bütün müracaat sahipleri baric· 
den de diledikleri Doktoru serbeıtce alabilirler. 

Muhterem halkımıza bir hizmet gıyeıile açılan bu yurt çok ucuz 
ücretlerle memleketin sıhhati için berkeıin emrindedir. 

Haıtane Gazhane yamndalc:i yol ile •ehre batlıd1r. 
Her ihtiyaç amnda hastane müdürlütüne müracaat edilmrsi rica 

o:unur. 12- 15 G. A. 10939 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü. 
Rektörlüğünden : 

Bu Yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Veteriner ralc:ül
teaine kız ve erkek, Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yablı, paral• 
yabh ve yab11z talebe ahnacakbr. Enstitüye yazılabilmek ic;in ışatJdaki 
~artlara uymak gereklidir: 

1 - Türk tabiyetinde bulunmak, lise mtıtAnu olmak ve olgunluk i..,... 
tihamm vermiş bulunmak, (Türk liselerine muadilliti Maariı Vekiletince: 
tanınmış ecnebi liselerin şahadetnameleri kabul olunur) veya Üniversite· 
veya yüksek bir mektep mezunu bulunmak şarttır. 

il - Üniversite ve yüksek mekttplerden naklen reJeceklerin tabıil. 
lerine göre haııfİ sınıflara kabul edilecekleri hakkındı Relc:tötlük karar
verır. 

111 - Enstitüye gi1'cek yatıh talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 d~ 
yukan olamaz: Nehari talebe yüksek yaş kıyd1na bıilı detildir. 

iV - Parasaz yabh talebeden beden kabiliyeti ve satlamhkları hık · 

kında tam teıeklc:üllü bir hastahane raparu liz11nd1r. Rapor nümunelİ Enı~ 
titüden veya Ziraat, Orman, Veteriner müdürlüklerinden tedarik olunur~ 
Bu nümuneden başka alınrcak raporlar k•bul edilmet. 

V - Enstitüye yatılan parasız yıldı talebe iki ay içinde yeniden 
satlık ve satlamlık muayenesinden reçirilerek; mesleklerinin istediti be· 
den kabiliyetini gösteremiyenlerin Enstitüden ilifiti kesilir. 

Vl - Ziraat fakültesine ıirecek talebe bir devit t çiftlitinde ıtaiı 
görmeye mecburd11. Bu 11taj nihayetinde talebe, imtihana tabi tu· 
tulur. Stajdan sonra talebenin Enstitüde nazari derslere devam edebilme. 
si için bu imtihanda muvaffak olması şartbr. Staj müddetince talebe » 
lira ayhk verilir. Yatacak yer parasız olarak çifükte gösterilir. Stajyer ta~ 
lebenin yemesi ve içmeside Enatitüce temin edilditi takdirde kendilerine 

bu 30 lira verilmez. 
Vll - Parasız yatılı talebeden, staj veya okuma devresi içinde ber 

ne suretle olursa olsun kendilitinden stajını veya tahsilini btrakanlardaD 
veya ctzaen Ç1kar1lanlardan Hükumetçe yapılın m11raflan ödeyecekleri 
hakkmda, verilecek numuneye göre Noterlikden tasdikli bir kefaletname 
ahmr. 

Vlll - Enstitüye rirmek isteytnler, yukar1da yıZlh sathk raporun· 
dan baıka lise ve olgunluk diplomasını veya tasdikli örneklerinin ve nü· 
fus tezkerelerini, polis veya belediyeden alacakları hüsnühal kiadını, atı 
raporunu orta ve liselerde görmüı olduklar1 askeri dersler baklnndaki 
ehliyetnamelerini iliştirecek el yazılarile yazacakları pullu bir dilekçe ile 
ve 6 tane fototrafla birlikte dotruca Ank•rada Yüksek Ziraat Enati~sü 
Rektöılüpne müracaat ederler. Talipler Dilekçelerinde hınıi Fakülteye 
kıyı~ olmak iatediklerini bildirmelidir. 

lx - Pulauz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yulc:arıd,ki 
maddede y1Z1h evrak iliıitinde olmayan dilekçeler muteber detildir. 

X - Paruız yıbh talebe ıhnmakda birinci ve aekizinci maddede 
y1Z1h v~ıikalarlı vaktinde baı vuranlardı arasında pek iyi veya iyi dere· 
celi ve Fan kolundan olanlar tercih olunur. 

XI - Veteriner fıkülteıi tahsil müddeti bu aenedenitibaren yeni ka
bul edilerek talebeye şamil olmak üzere bet senedir. 

Xll - Cevıp istiyenler aynca pul göndermelidir. 
xlll - Baş vurma zamanı 15/ Atuıtos/939 tarihinden Eylülün 30 uncat 

günü akşamına kadardır. Bundan 10Draki müracaatlar kabul edilmez. 

23 - 1 - 11 - 20 - 29 10973 

Adana biçki yurdu 
Refika Recep Tümerkan 

Bebekli kilise sokağındaki yurda talebe 
kaydioe baılamııtır 

4-10 G. A 10995 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türk a 'zii naatbaaıı 

-


