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Fransızlar garp cephesinde bü 
kazandılar yük muvaffaki.yetler 

Polonya 

HARP VE 
•• 

TURKiYE 
NEVZAD GÜVEN 

JA... nupa nm orbsinda patlayan 
~ yangın yer yUzUnUn o kadar 

fırtınalı bir zamanında ve 
etrafa şirayeti o kadar mUsajt yer
lerinde patl::ıdı ki, bu tun milletlerin, 
butun insanlığın horkunç bir endişeye 
duşm~sinde çok hakkı vardır. BugUo, 
dunyanın huzurunu kaçıran davalar 
o kadar girift ve o kadar birbirine 
ulalıdır ki, bu davalar yUzUnden iki 
millet veya iki, milletler grupu ara
sında çıkacak bir ihtilafın diger bu
tun milletlere y akmdan temas etme-
mesine imkan yoktur . Bunun içindir 
ki, bu yeni ve ilerisi çok korkunç 
olan harbin patlaması bizde de derin 
bir tesir uyandırmıştır. Yıllardan beri 
takibettiği politikaya snlh davası ha-
kim olan ve butun gayretlerini top
raklarının imarına vtı medeniyet se-
vi:resinin yukselişine harcayan bizim 
gibi bir memlekette dunyamn buzu· 
rnnu bozan ve bizimkini de bozmak 
istidadmda bulunan kanlı bir ihtilafın 
zuhuru elbette derin bir teessUr uyan
dıracaktı . 

Memleketimizde husule gelen bu 
intibada memleket mudafaası busu · 
sunda en kuçuk bir endişe yoktu. Bu 
teessUrU doğuran şey ; evvela butun 
bir ir.sanhğı bir hamakat ve ihtirası 
yUzUnden kana boy:u:ııyor görmek , 
ve sonra dunyanın en sulh sever mil
leti olduğumuz balde '\.' e en verimli 
bir inkişaf devresinde bulunduğumuz 
bir zurnanda yurd mudafaası gibi 
•uk..addes fakat ba~kalarının bizi 
zorlayacağı buyuk bir fedakarlığa 
ınecbur olmamız ihtimali idi. 

Muhtuem Başvekilimizin , dun 
Buyuk Millet Meclisinin açılış top• 
laııtısında söylediği D.utuk. bize derin 
bir emniyet ve in~irah vel'di. Çunku, 
devletin en selabiyetli bir ağzından, 
beynelmilel mlloasebetlerimizin millet 
-.e memleket menfaatlerine en uygua. 
hir şekilde ve normal bir sunttc 
<de.am ettitini bir kere daha işittik. 
Dc~tluklanaısda en kuçUk bir ~ar-
sanh olmama~ , butuıı memleketlerle 
~~pler de dahil oldutu halde en 
•yı ~-,.eb,t).eri mphaf ua d11Dckte-
J'U, HukAmetimiz . kopan bu· kadar 
111.lklhi~ bir kuarıa «t:a•uda memle
lr.,tiA yüksek ••ıılaatleri.a.in ıauh-.fa· 
:ııatıı için gidilmesi lizı:m ıeJen solu 
aeçai7tir : 

.. Bu. harbin memleketimin bu· 

~cak inki7af gl>ıteraeme5i teme.ruıi 
ed· 
~Ol'\U • '' 

k B\\llun için de , bakkmdan emin 
"' milletin dirijanlan olan Şeflerimiz 

"t huktimetimiz bakka ve kuvvete 
~-Yaıwı politikasana sukCı.netle n te
.3'.U.u..ıla devam etmektedir. 

Y alnı:z.; kopmasında en kuçuk bir 
tesU. ve al,kamız olmayan bu yan-

orduları tutunmağa 

Sarın şarkında Fransız cephesi 
20 kilometre kadar genişledi 
Berlin savurduğu blöfleri tevile kalkışıyor 

~on gönlerde Almanya Uzerlnde uçarak Alman halkına 
beyannameler atan lngmz tayyarelerlnden birkaçı 

{ Bu resim londradan sureti mahsusada gazetemize gönderilmiştir J 

ŞARK CEPHESiNDE 

Varşova : 12 ~Radyo) - Polonya 
genel kurmayının resmi tebliği : 

Düşman hava kuvvetleri bombard 
man faaliyetine devamdadır kıtaabn. 
münakale hatlarının ve siviı halkıu bom 
bardmanı dqrmamışbr. Sabaki mantaka 
smda ve vaziyette hiç bir degişiklik 
yoktur. 

Buk v:» Naren bölgelerinde Polon 
ya kuvvetleri Alman motorlu kuvvet· 
)erile çarpışmaktadır. 

-Gerisi üçüncü sahifede -

guun bir gUn bize de hu~masa a1'tık 
önUae geçilmez bir ı..adise olursa, bu 
emrivakii de butun TUrk milletinin en 
sarsılma& bir cesaret ve solukkuab· 
lakla karşslayacatında llimeeain ,up
hesi · olmum • . Çunku , böyle bir 
bar bin' hi~iaı. içiıı tek. bir .miaisı ola· 
cakhr : 

Yurd mudafaası .. Sulh ve sU• 
U.na ifık olan Tllrk · milletinin 
toprak da .. i~ı habis menuu oldutu 
aaman ne JıuJıraman ve nasıl bir Ars· 
lan kesildigi.sıi yakın ve uzak kom,a· 
luımu: bilseler gerektir • 

GARP CEPHESiNDE 

Paris : 12 [Radyo:- Mondiyol'ın 
hususi servisi] Siyasi muharrir jan 
Tuvnen tarabndan : 

- Gerisi dördüncü sahifed~-

1 CEPHE GERiSiNDE 1 
Londra : 12 (Radyo) - Londra 

ifCi partisi, " Müstakil Alman işcileri 

-Gerisi dördüncü sahifede -

Millet Vekilleri önUnde be,ap Teren 
Başvekilimi:ı:iıı Türk ordusu baklanda 
"erdi~ bu lusa izahatı dost n duş
m~muwla tasdik. etmekte olduk· 
lanndan eminiz •. 

· .,,&µaaenaleyb buJUn A vrupada geç. 
mekte olp buyUlt hadiseleri teyak.k~ 
fakat a,)'!i zamanda euk.6.netle n 
emniyetle seyrediyol'UZ • Başımızda 

' bu.lwuuslaınn iıer tUrlU ihti.nallere 
karşi en mıınasip tedbirleri almakta 
bwunduklaruaa ıahid oluyoruz . 

Şu veYa bu ihtimal bizi hiç bir 
suretle surpriz balinde avlayamaz . 
Milletimiz , Ordumuz , iç birlil\miz 
bugUa.. bi:ıim-için mcvma.hahsolmayan 
eD .ı.ötu ihtimalleri bile cesaretle , 

B. Eden'in dünkü 
i şiddetli bir nutku 

"Hi tler beğendiğini seçti 
akibetine razı olsun,, 

Londra : 12 (Radyo) - B. Eden 
dün şu nutku söylemişt.ir : 

"Nazi rejimi ile harbe başlıyalı 
bir hafta oldu. 

Yirmi beş sene evvel mukaddes 
bir dava uğrunda döğüşmeğe karar 
vermiştik. Bu gün de öyle .. Sulhu kur-
tarmak için Hitler nezdinde elden ge
len her şeye teşebbüs edildi. Hitler 
bütün bu müzakereleri imkansız bir 
hale koydu. Ve eski taahhütlerine 
rağmen yeni bir harbe atılmayı tercih 
etti. 

Hitler mürailiği o kadar ileri var
dırdı ki, Polonyayı sulh tekliflerini ka
bul et.rediği için istilaya karar ver
diğini söylemekten çek.inmedi: Hal
buki Polonya konuşmağa daima ha
zır bulunuyprdu. Hitler kuvvete mü
racaatı tercih etti. Beğendiğini seçti 
bunun içindir ki, akibetine de razı Old• 

caktır. 

Biz, hiç bir zaman arkaya adım 

atmıyacağız. Nazizm bu dünyadan 
kalkmadan harp da durmıyacakhr. 

Son 80 sene içinde Almanyanın 

şefleri beş defa başka milletlere karşı 
taarruz harbi yapb : 

1864 de Danimarkaya, 1866 da 
Avusturyaya, 1870 de Fransaya, 1914 
de bütün dünyaya. 1939 da Polonya· 
ya karşı. 

Almanlar bu defa pek ala müsli
hane müzakereleri kabul edebilirlerdi. 
Fakat bir anarşi, sefalet ve kan dök
me yolunu istediler. 

Bunun karşısında biıim de karan
nuz katidir. Ve :sarsılmıyacakbr. lngi
liz milleti uzun bir harbe hazırdlf. Ve 
bu harp dünyayı Hitlerden ve Hitlerin 
ifade ettiti her şeyden temizlemete 
matuf oldutu için sonuna kadar da 
fidecektir. 

lnfiltere bir defa daha elinde si
lah ve az.iz doıtlanmn ortasında ol
dutu halde ayaklanm11br. 

N,zizm devam edemiyecektir.~ 
Bu dünyayı demir mitfer [mania· 

Jannd~ nihayet kurtarabitir miyiz? 
Avru~ hakiki bir birlik yara

tabilimıiyiı? 
Nazi sistemi durdukça buna im· 

kin yoktur. 

Kral ;_.,. Faruk 
Dün· lngiliz kumandan

larını kabul etti Ba~vekilimuin, beyanatuııu ~•U11· 
da Trakya manevralanmızdan bah
sederken verdiği izallat bu hakikatiıı 
açık bir müeyyidesidir . Bugün TUrk 
ordusu, medent vasıtalanru , teknik 

metanetle kar,ılayacak derecede kuv• Kahire : 12 ( Radyo) - Sa Ma· 
vetli ve sa!lamdır • jeste kral FaNk İnfilterenin Akdeniz 

deterlerini cesaretine ilave ederek 
Turk hudutlarını geçilmez birer kale 
haline sokacak derecede kuvvetlidir. 

Tedbirlerimiı: ~~ı':ıma7tır. Sukilaetle donanması kumandanı ve yakın.şaric 
ve rıJıat uyuyabılırız • · . ordusu erkinıharbiye reisini kabul et• 

Nevzad 8Uwen miştir. 
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SiY ASI MAHFELLEROE 

,------------lllmıl!--·---------------------------~ ------ - .. 

Alman siyaseti 
İflas etliyor 

,, halb>eıroeır 

Löndra 
12 (a.a.) - Is 
tih'nrat neza 
reti bildirıyor: 

Resmi İn 
giliz m~hfille 
rinin f ık ri, Gö 
ring' in nutku 
nun Alman si 
yaselinin ifla 
sını gösterdi· 

Alman HUkO 
metl Sulh ve •• 
ret vadettlğl Al· 
man mllletlnlde 
aldatmıftır. Al· 
man mllletl sul
ha kavu,mamıt· 
tir. Alman mlUe
tl ,arefede nail 
olamamı,tır. 

ği merkezindedir. 
Hitler, ya~ancı memleketltre 

karşı bir çok tuhbütler almış, fa. 
kat bunların hiç birini tutmamıştır. 

Alman hükumeti, •sulh ve şertf,. 
vadettigi Alman milletini de aldat 
mıştır. Alman milleti sulha kavuş· 
mamıştır. Çünkü Hitler hümkumeti, 
bile bile bir cebrüşiddet politikası 
takib etmiş ve bu politika harbi Ö· 

nüne geçilmez bir mecburiyet hali
ne getirmiştir: Alman milleti, şerefe 
de nail olamamıştır. Çünkü bütün 
dünya, Alman hükumetinin Polonya· 
ya karşı ileri sür<lüğü şikayetlerin 
haksız ve esassız olduğunu kabul 
etmiştir. lngiliz Başvekilinin kullan· 
dığı tabirler "bu iğrenç taktik,. Biz 
İngilizlerce malum bir keyfiyet ol
muştur. Bugünkü Alman hükumeti· 
nin herkesin emniyet ve istiklalini 
tehdid eden gayri dürüst bir siya 
set takib etmekte oldu,ğunu kabul 

-Gerisi dördüncü sahifede -

r-
Almanların elı· 

1 oUNON 1 Üç gündenbe~i 
MEVZUU n:! gt-çti, gt>Ç· 

medi diye münakaşası yapılan Var 
şova şehri Leh limanında Warszawe 
Almanca Warschau yazılır. Vistülün 
ortasında bulunan Leh hükumet 
merkezi 1, 178,000 nüfusludur. Hal. 
kının O/o 7 3 Ü Polonyalı. % 26 sı 
Yahudidir. 

Lehistan demiryollannın birleş 
me nCJkta!ıdır. En eski binası on 
altıncı asırda tadilata uğrayan Za· 
tnek isimli şatosudur ki bu gün de 
cümhurreisine tahsis edilmiş bulun· 
maktadır. ' 

Verşovanın eski kısmı takriben 
0n ye'tlinci asrdaki manzarasını 

muhafaza etmiştir. Burada ~!izİens-
• ki 11 sarayı (l/67·178.8), Belveder 
sarayı (1659 da yapılıp 1788 de 

·· tamir- otunmuşt-ur) ve Saint - Jean 
kilisesi mimari ciHetten dikkati cel .. . 
heder. 

Qört . köpııü ile Praga denilen 
kısm~ geçilir. Köprüle:ın ikisi şi
men~ifer içindir. Şehrin üniversite. 
si 1817 de kurulmuştur. Dir de ser 
bes ~nivedites'i ve her türlü yüksek 
mektepleri vardır. 

Sanayi bakımında~ - bugün , . 
. ~lmapların el.ıne geçen 450 bin 
nüfuslu - Lo fadan sonra birinci ge· 
lir. Makin , vogon, silah, motör, 

,l ______ .... ______________ , ____ . ______________________ ı• 
Köy 

ve 
öğretmenleri 
köy hayatı 

Köy kanunu ile öğretmenlere 
verilen vazifeler kontrol edilecek 
Bu yıl köylerdeki okulları teftlf eden mUfettl•ler, bu okul. 

lerın •on yıllardaki çalıfmaları Uzerlnd• ehemmiyeti• dur. 
maktudır. 

ÖnUmUzdekl yıllarda köylU 
çahf malar1ndda daha faldeli 
netlceıerln elde edllme•I •çln 
köy mualllmlnln tam mana•ll• 
köy hay•tına karı•ma•I temin 
olunacaktlr-

Köy muallimlerine, ilk iş olarak 
köyde ikametgah temin edilecek· 
tir. Bundan başka köy kanunu ile 
öğretmene verilen . vazifelerin tam 
manasile yapılması için sıkı kont 
rolda bulunulacaktır. 

Köy ihtiyar heyetinde köy mu
allimi asli aza olarak v JZİf esine de 
vam edecek ve bilaistisna her İç· 
timada hazır bulunarak reyini vere 
cektir. 

Milli günlerde, köyün kendine 
mahsus bayram günlerinde halkın 
hepsi bir a,ada toplu olarak bu ' 
bayramı iyi bir şekilde kutlamaları 
işi öğretmenler tarafından deruhde 
edilecektir. 

Okulda sıhhi zirai, ekonomik 

Ehli hayvanlar 
sergisi hazırlığı 

Onsekiz eylülde kayd 
işlerine başlanıyor 

Şehir HipoJromunda teşrin evvel 
birinci günü bir ehli hayvanlar ser
gisi açılacağım yazmıştık dün aldı
ğımız malumata göre, bu serziye a
it hazırlıklar son bulmak üzeredir. 
Sergi için hazırlanan protramlarda 
dağıtılmıştır eylulun onsekizinden 
itibarende hayvanl4rın sergiye lca· 
yıd muamelesine başlanacaktır. 

mevzular üzerinde konferanslar 
verilecek, kö.vlüler tenvir edilecek, 
anlamadıkları mevzular izah oluna
nacak, radyolardan azami istifade 
temin edilecektir. 

Kadastro işi ne saf 

1 hada bulunuyor? 

Döşeme,Hanedan, İstiklal 
mahallelerinin kadastrosu 

Bir müddettenberi açık bulunan 
Tapu Kadastro Kayd Amirliği , ve 

Kadutro Müdür Vekilliği kadrosu 
kadıköy Fen Amirliğinden naklen 
gelen Bay Hakkı Sarıdoğanın işe 
başlamasile kapanmış bulunuyor. 

Şimdiye kadar Türkocağı , Sa· 
nyakup, Alidede, Kayalıbağ, Reşat· 
bey, Cemalp3şa ve Kurtuluş ma 
hallelerinin kadastrosu ikmal edile· 
rek tanzim edilen kütüklerinin ve 
evrakı müsbitesinin Sicil Muhafız 
lığına devredilmiş olması hukuki 
cibetden bu mahallelerin işlerinin 
Tapu Müdürlüğünce görülmesini ve 
işlerin kolaylaşmasını temine hadim 
olmuştur. 

UJucami, Karasoku , Tepebağ, 
Kuruköprü, Çınarlı mahallelerinin de 
Kadastrosunun ikmal edildiğini 
ve Sicil Muhafızlığına devri için icap 
eden muamelatın derdest olduğu da 
görülmektedir . 

Döşeme , Hanedan ve istiklal 
mahallelerinin Kadastrolarına da de
vam edilmektedir . 

Bu suretle şehirdeki gayri men· 

Varşova 
-ı kullerin üçte ikisinin Kadastrosu 1 

yük dükalığının merkezi oldu. 1813 ikmal edilmiş demektir. 
de Ruslar tekrar işgal ettiler. Vi Kadastro işlerinin daha süratle 
yana kongresi varşovayı gene Po· ilerlemesi için gereken tedbirler 

kimyevi madde, hazır eşya, ayak· 
kabı s;ınayii ilerlemiştir. 

Jonranın paytahtı yapmıştır. alınmaktadır . 

İdari bakımdan Varşova 121 
kilometre murabba! bir saha işgal 

eder. Varşovonın muhitinde şeker 

sanayıı için iptidai n.evad yetişti 

rilir. 

1830 - 31 senelerinde Polonya ŞEHiRDE HAVA 
vatanperverieri büyük bir isyan çı 

*** 
Var şova on ikinci asırda ku. 

ı uldu. 1224 de Ma.zovya dükleri· 
nin makam oldu. 1339 da e'trafı sur 

larla çevrilmiştir. '1596 da Krakovi 
yerine krallığın paytahtı haline 

geldi. O tarihten itibaren macerası 
Pol~n)anınki ile .i?irlikte ınkişaf 
eder . 

1656 da İsveçlilerin ve niüttc .. 
• 1 • 

fiklerinin eline geçti. 1702 de on i
kinci Şarl aldı. :Ruslar ilk· d~hı· o

larak 1764 ~de :şg~I ett.i(e~. lfititali 
müteakip .1 i94 .de IJl.uqasara edil~i. 

kardılar ve feldmareşal P .ıskeviç 

· bir ordu ile gelerek muhasara etti. 

Kahramanca kendilerini müdef aa e 

den Polonyalılar 1831 eylülünün . 
8 inde teslim oldular. Pragutt ismin. 

deki erkanıharp zabitinin 1863 de 

çıkardığı büyük isyanda da şehir 

merkez vazifesini gördü. 

1914 harbinde Hindenburg Al

man - Avusturya müttefik ordula

rile Varşovayı sıkıştırmış; sonra 

Makenzen de ayni harekata devam 

etmiştir. Ancak · beşinci taarruzu mü· 

teakip Hinden.burg Varşovayı 5 
Ağustos 1915 de aldı. Almanlar Le 

histanın pa}·tahtını o tarihten har-. ' .. ' 
.bin sonuna Jcadar mu hafa etmişler· 
dir. ' Praga denilen ICısmlnın halkl Suva. 

rpv. tar.;fın~ao )n~~'fsıiça ,kılıçtan 
1l teşrinisani 1918 de çıkardılar. 

g~irildi. Polonyanın üçüucif taksi· 
minden soıira şehir, Napolyori or· .Y arşov~ yeı:ı.i Leli cümh~riyetinin 
dularının ~üdahalesine kadar ~rus. merkezi haline geldi. 1920 de Lol· 

1 t ' '" . yanın ° muş ur. • şevik ordularının taarruzuna uğradı. 

Fransızlar 1806 da Vaışovava gir. ,,F;İkat Pôlooyalıfar galebe çaldıla.., 
da er, ·J1807. de burası, Polonya bü: 

Şehrimizde dün gök yüzü açık, 
hava hafıf rüzgarlı idi. En çok sı· 
cak gölgede 32 dereceyi bulmnştu 

Bir· hırsız 

mahkum 
yedi 

oldu 
aya 

Sabıkalılardan Erzurumlu Şihmı 
oğlu Yusuf adında biri Kırmıt kö 
yünden D,v4t oğlu Nurullaba ai 
misafir bulunduğu han içindeki 
parça bezi aşuarak kaçarken ~u 
üstü yakalanmış ve meşhut suçlı 
le aounÜna tevfikan llemen mahlc( 
~eye sevkedilmiş

0

tir. . ~ ' 
Yapılan duruşması sonunda sıı 

7 ay hapse mahkum '<>lmôştur. • 

Bir adam öir aClamı 
ustura ile yara'hıdi 

Osmaniye kazasının .Cumburiye . 
mahallesinden Antaplı F;min oğlu 
Muhıddiu adında biri Osmaniyede 
oturan Haşirn oğlu Ham Mustafayı 
ustura ile göksünde~ yaraladığındaıt 
yakalanarak hakkında kanuni mua· 

mele yapılmıştır. 
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• 
Şark cephesinde 
- Birinci sahifeden artan -

Varşova civarındaki çarpışmalapda 
kahraman Polonya müdafaaları düşma 
nın hücumlarını geri püskürtmüşlerdir 

Şimal şarkı bölgesind~ kanlı çar· 
pışmalar olmaktadır. 

Alınan mütemmim malumata göre. 
Al1!'a!' k~vetleri Naren ve Buk bölge
len şımalınde yapdıklan hücumlarda 
muvaffak olamamışlardır bütün taarruz 
teşebbüsleri akim kalmıştır. 
Yapılan hava hücumlarında ise düşman 

tayyarelerinin yüzde yirmisi' düşürüldü· 
Varşova : 12 (Radyo) - Nariman 

tun safyası civarında büyuk askeri ha 
rek~t olmuştur düşman kuvvetleri bu-
rada da geri püskürtülmüştür. Polon
ya kuvvetlerinin şiddetli topçu ateşi, 
AJm:ın kuvvetleri üzerinde çok mües
sir olmuştur. 

Büyük ~ehir, dün iki defa bombard 
man edilmiştir şehrin bütün halkı mü
dafaya iştirak etmişti Varşova kadın
ları bila hatlara kadar giderek askere 
yiyecek, içecek götürmüşlerdir. 

Marimont'ta bir çok esir alın
mıştır bunlara yapılan isticavabmda 
tahrip cepeainde h~ rbe başladıtm 
dan malumattar olmadıklara anlaşıl 
mıştır bu esirlerin üzerinde bulunan 
bazı Berlin gazeteleri bi~çok yalan 
neşriyatla dolu idi. Bu gazeteler a. 
sil nushalarından temamiye farklı 
idi vaziyetten şu anlaşılmıştırki, bü 
tün vaziyet askerden gizleniyor ve 
asker için gazeteler başka tabla ya 
p1yorlr. 

Varşova : 12 (Radyo) Dün ge 
ce saat 22.20 de Varşova radyosu 
vermiştir düşman tayyareleri ~büyük 
bir faaliyetle kıtaları muharebe hat 
larını ve yo11ara bulunan sivil halkı 
bombardman devam etmiştir cep· 
helerde vaziyet aynidir. Varşova üze 
rine taarruz etmekte olan düşman 
kıtalar mı püskürtmeğe her taraf da 
devam ediyoruz : 

Varşova: 12 (Radyo) - Saat 
yirmi üçte Varşova radyosu tebliA' 
etmişt;r. 

Alman kıtalarmm Markezi tekrar 
ılmalc için yapdıkları bütün teşebbüs 
ı~r kırılmıştır düşman bombalari ta
rafından husule gelen yan~ınlar bir 
müfr~zemiz tarafından söndürülmüs 
tür. · 

Varşovayı bombardman eden 
dü.şman tayyarelerinin yüzde yırmı 
si imha edilmiştir büyük bir bom 
bardman tayyaresi tam şehrin orta· 
sına düşmüştür. 

Brüksel : 12 (Radyo) '"Endepan 
dana Bclj" gazetesinin Polonyada 
Breslitovsk da bulunan muhabiri ha 
ber veriyor. 

Bütün cephelerde Almanlar Po 
lonya ordusunun şiddetli bir muka· 
vemetiylc karşı karşıya bulunmak
tanırlar şar cephesinden vukua ge
lecek müdhiş ve kati miharebelerin 
arefesindeyiz Polonyalıların ~ımukave 
meti hergün biraz daha mükemmel 
leşiyor Varşova daima Polonyahla· 
rınelindedir. 

Türksözü 

PARTil GRUPUNDA 
Hariciye vekilimiz muhtelif 
leler hakkında dün izahat 

mese 
verdi 

H0K0M.:.TIMIZfN HATTIHAREKETI ÇOK YERiNDE GÖR0LD0 

Ankara : 12 (Telefonla) - Grup 
içtimaının bildiriti : 

Cümhuriyet halk partisi grupu 
bugün Hasan Sakanın reisli~"inde top
landı . Şükrü Saraçoğlu siyast ahval 
ve vakialar üzerinde beyanatta bulun-

Şarkı Prusyada müdhiş ve kanlı 
muharebelerden sonra Polonyalılar 
Alman kıtaıarını tevkif etmiş ve muh 
telif noktalarda püskürtmege başla 
mıştır. Almanlar şimdi Varşovanın 
şarkında bir delik açarak şehre gir 
mek istiyorlar faka bu manevraların 

da muvaffakiyet şanından ziyade 
tehlike ve hürüyyeı ihtimali vardır. 
Çünki bu kısım taarruza geçen Al
man ordusu Patonyalılar tarafından 
ortadan parçalanarak iki ayrılmak 
tahlikesile karşı karşıyadır. 

Paris : 12 (Radyo) - Diğer bir 
Belçika gazetesi şiinlarr yazıyot : 

Almanlar Varşovayı zabtetmek 
için şarka doğru uzanıyorlar buna 
mukabil paytahtlarını muhafaza için 
Polonyalılarda gelmenin en geniş . ma 
nasile milll ve anudane bir harp yap 
makdadırlar ihtiyarlar,kadınlar. ço
cuklar bili istisna herkes memleke· 
tin müdafaasında vazife almış bulu 
nuyor Varşovanm müdafaası yapan 
Polonya ordusu arkadan takviye 
kuvvetleri almıştır. 

Almanlara gelince en kısa bir 
zamanda, en az zayiatla hüyiik ne· 
ticeler almak istiyorlar. Mütemadi· 
yen Varşovayı Şarktan muha ,araya 
çalışıyorlar. 

Alman cephesinin arkasında da 
harp bitmiş değildir. Brombcrgde 
Polonyalı halk damlardan Alman as
kerleri üzerine ateş açmışlardır. 

Oeyrl re•ml kayneklakm dUn 
verdlll maıomat 

Paris : 12 ( Radyo )- Ajanslar 
ue gazeteler • harp cephelerinde 
mesut inkişaflar hasıl olduğunu ha· 
ber veriyorlar . Almanlar Var şova 
civarındaki hareketlerinin a:Came
tini artık itiraf mecburiyetinde kal· 
mışlardır. Keza Polonyadaki Alman 
kuvvetleri ricale mecbur rolmuş ar· 
dır. Şark cephesindeki çenber 1300 
kilometreden 700 kilomf.treye in· 
miştir. Alman mo ··rlü kuvvetleri 
de ricat ediyorlar. 

Gör ing dahi nutkunda Varşo· 
vanın zap' edildiğini itiraf etmek 
etmek mecburiyetinde kalmıştır , 

Alman radyoları ise şimdi de 
tevilli tekzipler yapmaktadırlar • 

du. Birçok hatipler mütalealar beyan 
etmişler ve hükumetten süaller sor
muşlardır. Umumi heyet memleket 
için alınan kararları çok yerinde gör
müştür. Hükumetin hattıhareketi grup
ça bir defa daha ittifakla tasvip olun
muştur. 

Belveder serayı 
dün harap oldu 

Kahire 12 (Radyo) - royter 
bildiriyar. Düşman tayyarelerinin 
yirmi dört saattenberi yapdıkları 

bombardman Varşovada büyük tah 
ribat yapmıştır. Belveder sarayı çok 
hasara u~ramıştır bu "aray Pilsudı
lcinin ikametkahı idi. Sonradan Pil
sudski müzesi haline g~tirilmişti. Bel 
veder Polonyalıların kabesi halini 
almışdr. 

Slovakyadan Macaristana 
gelen kaçaklar kafilesi 

Bodapeşte : 12 (Radyo) - Bir 
Macar gazetesi, Slovak yadan · Ma 
cari•na gelen kaçakların 6000 ka 
dar olduğunu ve içlerinde Alman ve 
Slovaklarıoda mevcud bulunduğunu 
yazmaktadır. 

İngiliz kralının mesajı 

. Londra : 12 (a.:ı..) - Rrnl, lngi
lız ticaret ve balıkçı filolarına a~ıtı· 
daki mesajı göndermiştir: 

" Bu müşkül günlerde lngiliz ti
caret ve balıkçı filoları zabitan ve ef
radının memleket müdafaasında bü
külmez bir azm ile hay;tti rollerini ifa 
edect!klerine emin bulunduğ"unu söy
lemek isterim. Bu zabıtan ve efradın 
her birine vazifesinin, milletlcrimin 
hayatı bakımından, harb filo.suna vt: 
hava kuvvetlerine terettüb edeıı va
zifeden daha az ehemmiyetli olmadı· 
2"mı bıldırmek istiyorum. 

MiJletin yiyecek, iptidai madde· 
leri ve denizaşırı kııaların nakli hu· 
susundaki ihtiyaçtarının temini geniş 

mikyasta size bağlıdır. Sizin uıun ve 
şerefli bir tarihiniz vardır. Ticaret ve 
balıkçı filolarının şeri ünvanını ı aşı· 
makla müftehirim. ,, 

Amerika gönüllüleri 

Vaşington: 12 (a.a.) - Amerika 
Kı1.1lhaç müdüriyeti, Kızılhaç rvis
Jerinin sivil harp kurbanlarına ve ha
rek5t mıntakalarındaki hastahanelere 
dağ"ıtılmak üzere sıhhi malzeme ima
li için Amerika'nın 21 şehrinde 
gönüllü kaydettiklerini bildirmekte· 
dir · 

Sahife : :3 

Bitnrafltk lmnununun. yalnız 
Aurupa i~ırı Jeğil, Amerika 
için ,/({ Leltlıke/i olduAu or -
tık lıiitiirı Amerika efkarı 
umumiyesinde im fikri sabit 
haline geldi. 

Vaşington: 12 - a. a. - B. 
Ruzveltın on günd'enberi demokrat 
ve Cümhuriyetçi liderlerile yapmak· 
ta olduğu istişarelerden çıkan rie· 
tice, silahlardan ambargonun kal· 
darılması suretinde bitaraflık kanu
nunun tadili, hususunun kongrenin 
fevkalid~ olarak içtimaa davetini 
müteakip Ayiıı [l!Cclisinin iki ıülüı 
ekseriyeti ile kabul edilecegidir . 

Her ne kidar bu ekseriyet te
min edilmiş görünmekle ise de Re
isicümhunı b'ô ana kadar tereddüde 
sevlc:etmiş- otan estiap henüz tema. 
mile zail olmuş değildir. 

Filvaki B. Ruzvelt, infirat siya
seti tal aftan· olan elCalJi;<etin müza · 
kereleri uzatmasından ve hatta 
Ebstruction' a mürfacaat etmesinden 
korkma'icta~ir. Müşarünileyhe göre 
böyle bir hal, Avrupa demokrasi. · 
lerinin kuvveimaneviyeleı i kırmak 
ve Almanyaya Amerika eflcin umu· 
miyesindeki noktıt nazar ihtilafla
rını ium etmek' fırs'atını vermek 
gibi oir netice ~ tevlid ~tmesinden 
korkmaktadır. 

Kanada,barbe girclidenberi müt
tefiklere, hatta dolayısile esliha sat · 
mak vesaiti. ortadan kalk~ış bu· 
lunmalCtaaır. Halbuki efkarı umu· 
miyc, müttefilClere yardım etmek ' 
ve ya(oız haksız olmakla kalmaya
rak ayni zamanda Amerikarıın bi
taraflığı için tehlike arzctmekte . 
bulunan bir kanunun tadil cdilditine 
şahit olmak için gittikçe artın bir 
sabırsızlık göstermektedir. 

Hükumetin kanunun tadiline ne 
suretle tevessül f"deceğini höstcren 
biç bir alamet mevcut detildir. Hiç 
şüphesiz hükumet, sol Blom pro
jesini~efe alacaktır. 

Siyasi mahfil , B: Rulveltin in
firadçılara karşı mücadeleye girir -
mek için çok jyi l>ir :vaziyette bu. 
lunduğu mütaleasındadı 

Müşarünileyhin milli birliti vü
cude getirmek ıve Cümhuriyetçilerin 
sist-cmatikJ muhalefetlerini tahrip et
mek hususundaki mesaisi muvaffa. · 
kıyctle neticelenmiştir. Cümhuriyet· 
çilerin· bitaraflık kanununun tadili 
işini bir fır"ı meselesi yapmaktan 
vaz geçmiş oldukları haber veril· 
ı:nektedir . 

Pariı ~ 12; (a.a.) - Bonrret, dün 
Japon maslahalgüzarını kabul etmiş· 
tir . 

Papanın bitaraflığı 

Ncvyork : ' 12 (a.a.) -' Panama 
Cumhuriyeti bitaraflığını ilan rtmiş· 
tir . 



Sahife : · 4 

Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO otFOZlYON 
POS'PALARI 'frÜRKlYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Çar111nba - 12/ 9 I 939 

t2.30 Profram 
12.35 Türk müz.lti - Pi. 
13.00 Memleket saat ayan, ajans 

ve ~teoroloji haberleri. 
13.15 - 14 Müıik ( Riyaaeti 

Cumhtar Bandosu - Şef İhsan Kün· 
çer ) 

l - R. Waıner - Marı 2 -
Saint - Sıetıı - ı er tılburkı 3-
Vcrdi - Na~• öpifı•nın 
u vertürO 4 - Elnmericb K.hDan -
Grıfin 1.Mariaa Oprt. P•tpari 

J9.00 Propam 
19.00 Müzik (Daaı rüiti - Pi.) 
19.0S Tirk mütiti .. Jaae •z 

fas~a) 

19.30 Konaıma 

20.30 Memleket ıaat ayan, ajıns 
ve meteoroloji haberleri 

20.50 Türk Müziti: 
Okuyanlar: Radife ne1dik, Melek 

Tokröz 
Çalanlar : CeVdet - Koıan, 

Cevdet Çatfı, 'Refil Fenab, Kemal 
Niyazi ~eybun 

1 - Unak pfıtrevi 2 - Faiz 
Kapancı- UM8k f8rka (Hayalin çık· 
mayor) 3- Şemsettin Ziya - UHak 
şarkı (Şu salkım sötüdün altı daima) 
4 - Faize- UHak şarkı (Niçin nalen· 
de~in) 5 - Şükrü llnak prlu (Cieç· 
ti muhat>l:;et demi) :6 - ••••••• 
Uşşak Türkü ( Serudua b8n sarar· 
dun.) 7 - Kemal NİJHI Seyhun -
Kemençe taksimi 8 - Dellal ıade -
Şehnaı Şarkı (EtmediD bir lahza ih 
ya) 9 - Udi Mehmed - Şehnaz 
şar!Cı (Suphu bulsam 'Sinei safmda) 
10 - Şemsettin Zİ)'a - ŞebnH flr· 
ii:ı (Hem ıki•ndım ...._ eldıttım.) 

21 .30 Haftıldc posta kutusu 
21.45 Mlıilc ( ()plerı ary91ırı ] 

22.00 Müzik ( Küçük Orkest 
ra Şef : Necip Aşkın) 

1 - Hans i'ft.ler - KUkuk -
Polka 2 - Aubert - Göbekliler 
resmt reçidi 3 - Robert Stob -
Prator de aQ'açlar tekrar çiçek açı· 

4 - Emmerich Karman - Cımbız· 

hane pirensesi operetinden potpuri 
5 ...... GangU.ltrıer - Benim kGçGk 
Teddi Ayı'm Sııııksifon parçası 6 -
Emmelich Kılman - ~h sen, sen 
(Vals) 7 - Bn91selinana - felttiıenk 
Suiti No3 Karla manzara 8 - Leo
kold - Karlıbad hataraaı 9 - Jıc 
Gril - marı 

23.00 Son ajanı haberini ,Zir11t 
esham ve tahvillt, Kambiyo nukut 
t>orusı (fiat) 

23.20 müzik (Cazband - Pi.) 
23·55-24 Yarinki proıram 

Bir esrarcı tutularak 
adliyeye verildi 

istiklal mahallelimlen, amele lı 
mail otlu kamil, diı•r adı M"akiilin 
esrar sattatı anlaşıkmt ve yak.ı.n.n 
180 rram esrarla wlikde adliyeye 

verilmittir. 

Türk sözü 13 EylQJ 939 

Gephe gerisinde 
- Birinci uhif eden artan -

partisi,, inden ilCinci bir mesaj daha al 
mı~br. Mesaj 30 atustos tarihli olup 
rizli yollardan gönderilmiştir bu ikinci 
mesaida şöyle denilmel<tedir. 

"Gestapo (Gizli polis) Mütemadi· 
yen Alman işçilerini kotrol altında bu 
lundurmaktadır. istihkamların inşasında 
işletilen ameleler daima nezaret altın· 

dadır. hücum kıtaları, ve haki gömlek 
liler bir tek memnuniyetsizlik gelimesi 
çıkmaması için en şiddetli bir surette 
hareket etmekten çekinmiyonlar. 

Arkadaşlar 1 
Biz, Hitlerin tecavüz politikası aley 

hinde mücadelede devam ediyoruz. 
:tş saatlerimizin azatılmasım isti• 

yoruı. Yağ, ekmek, A"umnrta istiyoruz 
harp degil 1 

Aile ocağlmıza dönmek istiyoruz. 
Harpde olsun zindanda olsun, açlıktan 
ölürk~n olsun biz ve arkadaşlarımız 
naıi politikasına karşı mücadeleye de· 
vam ed~cek ve mutlak muzaffer olaca 
tız. 

Son nefesimize kadar mücadele 
edecetiz. 

Paris : 12 (Radyo) - Holanda ga 
zetesi şiinlan yazıyor 1 

Bu vaka garp cephesindeki vaziyet 
1914 dekinden çok farklınır. Ozaman 
Almanya karŞ1sında haıırlanmamış bir 
Fransız ve lngiltcre bulmnşdu. Fakat 
bufiia Fransız ordusu Avrupanıa en 
mükemmel ord~udur. Fransız hudud· 
lan reçilmez Mwjino hattıle örülmüştür 
Almanya malt ve ikdisadi vaziyeti ka 
dar manevi bünyesi de bozukdur. 

ln1riltere ve Fransa sonsuz ikdisa· 
dt ve mali menbalan vardır. lngiliz ve 
Fransız milletleri ise temamile müteca 
nis bir blok teşkil etmektedir. 

Paris : 12 (Ra<lyo) -Diğer bir 
Hölanda gazeteside şöyle demekte 
dir : Mareşal Göringin nutku alman 
ların gözünü açmıştır bu nutukdan 
uzun bir mücadele olacağını anlamış 
tar eger fo.ziliz beyannameleri Alman 
yada hiç bir tesir yapmımış edilse 
niçin Mareşal Cöring hapden sevinç 
duymıyacak Alman lan ölümle ~ teh
did ediyor ? 

Paris : 12 (Radyo) - Amster· 

damdan dün bildirilditine göre : Al 
manyadan gelen otomobil yolcuları 

Eks La Şıpel yolu üzerindeki ataç 
fara bir takım kitıtlar yapışdmlmış 
oldutunıı gördüklerini söylemişlerdir 
bu kajıdlara şu cümle yazılı idi. 

.. Kayıeri, Bcrtesgadcn hayduduna 

Bin defa tercih ediyoruz 1.,, 

BiR ALMAN GEMiSi BATTI 

Londra : 12 (Roytcr) - Açık 

den.zde mürakabe vazifesini gören 
bir Alman remisi tOfpillencrek bat 
mııbr. Bu gemideki mühimmatın in 
filik pek fedid olmuştur. 

lngltlz ••kerlerlnln 
Fr•nür• ıitn,ı 

Paris: 12 (Havas) - Fransa)'• 
ıelen fngiliz kuvvetleri yollarda Fran 
aa halkı ve köylüsü tarif ından hara 
retle kırşdannuştır. 

Kıhre : 12 (Royter) - Mısır ve 
Irakda lnbiltere için büyük yardım 
lar hazarlamyor yalnız kuvvet degil 
Irak ve Mısır ayni zemandı- lngilte· 
reye icabında mühimmat yardfmın· 
da bulunacaktır. 

Hazırlanan Çek orduau 
Pıris : 12 (Havas) - Fransada 

hazırlanan Çek kuvveti bir· mülteci 
toplantı11 degildir bu ordu. Fransa 
da çalıtacak hakiki bir Çek ordusu 
olacaktır bu orduyu Çek generali 
Gurn idare edecektir. 

Alman siyaseti 
- ikinci sahifeden artan -

etmiyen bir tek avıupa memleketi 
yoktur. lngiltere, mücadelesine na · 

muskar ve dürüst enternasyonal mü
nasebetlere avdet edilmesi için baş 
lamıştır. 

Bu netiçeye varılmadıkça, bütün 
milletler tehdid altındadır. ~lmanya, 
yeniden, şarkta emellerim yoktur 
diyebilir. Fakat çok defa yapılan bu 
deklarasyonlar, bize arbk en ufak 
bir itimad dahi telkin etmiyor. 

Göring'in sözleri hilafına, lngil· 
tere, ne yeni bir versailles yapmak 
istiyor, ne de Almanyarıın tarümar 
edilmesini arzu ediyor, lngilterenin 
arzusu, sözüne itimad edilir bir Al· 
man hükumeti ile imzalanmış dotru 
ve devamlı bir haldir. 

Göring'in ekonomik vaziyet hak 
kandaki sözleri, daha muhasamatın 
bidayetinde bu derece sıkı bir su· 
rette gıdai talc:yidata tabi tutulan 
muhatablar üzerinde, muhakkak lci 

pekaz feralaWc vermiıtir. 
Memleketin ekonomik şartları 

o derece fenadır ki, bütün nikbinli 
tine rağmen, bizzat Göring dahi bu 
nu, esaseo vaziyetten pek tabii ola· 
rak haberdc1r bulunan muhatabların 
dan giılemeğe te-şebbüs bile etme· 
miştir. Memleket bu derecede fena 
ekonomik şartlar içinde iken bu de 
rece sebebsiz bir harbe giritmiş bir 
hükumete ne demeli? 

Grp cephesinde 
- Birinci sahifeden artan -

Bugün garp cephesinde çok leh· 
de haberlerimiz vardır: 

Sarın şarkında Fransız cephesi 20 
kilometre genişlemiştir. 48 saattanberi 
50 kilometrelik cephe üzerinde ve Sor 
ile Voj arasında şiddetli mevzii mu· 
harebeler olmaktadır. 

Sarıemin'in şimalinden Sar hav
zasının en büyük kömür ocaklınnın 

bulunduğu Sarbüke dotru ileri hare· 
kellere devam olunmaktadır. 

Almanların bir veya iki ıün için· 
de ikinci müstahkem hatlarına çekil· 
meğc mecbur kalacakları kuvvetle u· 
mulabilir. 

Adana sulh ikinci hukuk 
Hakimliğinden : 

No:93 
Aslan Niğdeli olup Adanada Me1. 

tınhamamı civarında arzuhılcahkla 
müştağil ile: en vefat eden Hayrullah 

1 oğlu Mehmet Rif atın terekesi hak· 
kında defter tutulmakta olauıun· 
dan müteveffanın alacakltlariyle borç 
lulannın tarihi iliö(bn itit>aren ilç 
ay zarfında mahkemeye müracaatla 
alacak ve borçlarım lCaydettirmele· 

ri ve miruçllan varaa keza i'indan 
itibaren üç ay zarfında bu aıf atla· 
rmı isbat etmeleri Ulzumu alCsi tak· 
ditde mütevf'ffayı ne şalisen vo ne 
de terekesine izafetle takip edemi· 
yecekleri ICanunu medeninin 534,531 
ve 569 uncu maddelerine teVfilCın 
ilin olunur. 11024 

Yaztık Sineniı<la 
Bu ~kşam 

iki Müstesaı filmden mürekkep 
rnüntehıp bir Pr6gtam 

1 

BinlNce Fignran ve Milyonlar 
sarfilye vücuCle getirilmiş Lükı, 
ihtişam ve Göz Kımııtmcı 

Blr Mizansene sahip 

Mükemmel bir ıalieser 

1939 - Altun 
T o~layan Kızlar 

BA' ROL'.lERDE : 

John Blondell 
y E 

Dick Povel -·-2 

Heyecanla ve Büyük 
Tabiat Filmi 

Kutup 
Şeytanları 

10991 

Bütün bu harp harekltı tamamiy
le Alman toprakları üzerinde cereyan 
etmektedir. 

eden matbuata ve radyoma ratmen . 
Alman mlUeti hakikati rönnete b4~·:11 'l 
lamı~tır. ~ıuıh 

Memleketin mlneviyaö tilrichn 
güne dütmektedir. Gittikçe tahMwııls 
mül edilmez bir hal alan yqaııııılanl 
ıartlın, ~ündelik gıdi mikdiJMllı11 
aırıriye indirilmeli. ve çOIC lcötU"liın 
hal almasa balkı ilmitsizlite • dü iir?ut 

Bu vaziyet 1914 dekinin tamamile 
aksinedir. 

!ark c:ephealnde : 

Varşova daima Polonyahların elin· 
dedir. Berlin radyosu Varşovanın zap· 
lı hakkında verditi haberi nihayet 
bir manevra ile tekzibe mecbur kal
mıştJr. Bu tekzipte şöyle denmektedir: 

"Polonyalılar tarafından şiddetli 
bombardman edildiği için Varşovadan 
çekildik : Bir ordu daima ilerliye· 
mez 1,, 

Bizim de buna verilecek cevabı· 
mız şudur: 

Taarruza geçen bir ordu ki ilerli· 
yemiyor, o halde rücat ediyor de· 
mektir. 

Mareşal Smiglinin resmi tebligleri 
Polonya ordusunun aşağl Vistülde 
kati muharebelere başladığım öğret· 
mektedir. 

Almanyadan gelen lsviçrelilerin ha 
her veo:rCiiğine göre Alm8nların mane· 
viyatı pek bozuktur. Bugün, Polon· 
yanın Almanyaya taarruz ettiği hiki· 
yesinin bir uydurmadan ibaret oldu
tunu anlıyan Almanların adedi çok 
artmışbr. Gestapo'ya, emirle h:areket 

mekteôir. c 
Bu lsviçrelileria ınfatbkllffftlÜ~ 

dayaniratc. ilci Oç ay ıonra AlmWBL ie 
yanın iÇinde halle hareketleri ~d 
lemek lazımdır. Bu maneviyat Sot.Jll2 

gununun günaen güne articatl iiu· 
bakkaktlr. liondra radyosu da ~b 
hesiz buna yardım edecektir. ,-:ıa 

Amisterdamdan gelen diter bi..,d 

telrrıfta da Almanyaaan relen oto· 
mobil yolculıruun Egı-La-!Şapel >I 
yolu üzerindeki ataÇlara yapqbrılao 
kitıtlarda şu cümlenin yazıh oldu. 
tunu söylemektedirler : • 

"Biz Kıyıeri Berteıgaden, bay 
duduna tercih ediyoruz.,, 

Yoksa Hitler Almanları Kay· 
ıeri bakikateo arıtacak rıa? 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Askeri kısmının kayit ve kabul şartları: 

1 - Ankara Askeri Veteriner Oku !uda bu yıl sivil tam devreli lise 
lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını ver
miş olmak şartile talebe kabul edilir. fsteklllerin aşğıdaki vasıf ve şart• 

lan haiz olması lazımdır. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tabasından ve Türk ırkından olmak 
8 - Yaşı 18 - 21 olmak 
C - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizme· 

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 vesikası 

ibraz etmek. 
2 - isteklilerin müracaat istidalanna şu vesikaların bağlanması la. 

zımdır. 

A - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti 
B - Sıhhati hakkınna tam teşekküllü asker~ hastahane raporu ve 

aşı kağıdı . 

C - Lise mazuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli sureti. 
D - · Okula alındığı takdirde askeri kanun nizam ve talimatları ka

bul ettiği hakkında velisinin ve kendhinin noterlikten tasdikli teahhüd 
senedi. 

E - Saralı uyurken gezen sidikli bayılma ve çııpınmıya müptela ol 
Oladığı hakkında verilen noterlikten tasdıkli teabhütnamesi bu gibi has- ~ · 
talıklardan biri ile okula girmezden evvel malul oldukları anlaşılanlar 
<>kuldan çıkarılır. ve bu müddete aid hükumet masrafları velilerine ö 
<!ettirilir. 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelarine istida ile 
«nüracaat edecekler ve şubderince ikinci maddede bildirilen evrakı ikmal 

de ~ttikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner fakültesi 
~skeri talebe amirliğine gönderilecddir. 

4 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şahadetname dereceleri · 
ne ve müracaat sırasına göredir. lsttkli adedi tamam olunca kayit İş· 

leri kapanır; kabul edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile tel>· 
e· Jiğat yapılır. 

5 - Müracaat müddeti Eylul 20 sine kadardır ondan sonra müra· 
(:aat kabul edilmez. 
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or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha~sısı 

Hergün muayenehanesinde hzasto arını kabule 
başlamıştır. 

. ' 
Orman Çe-

Cinsi 
Çam 

• 
• 

Tutan 
K. 
70 

1- . Sey~an vilayetinin Dörtyol ~azası dahılinde Horu ormanından 243 
tnctre ·M3. mik·t~rında kerestelik eş.çar satışa çıkarılmıştır . · 

2- Satış 6- 9- 1939 gününden iribaren u~· 6eş gün sonra 21-9-939 
~er,ctnbe günü saat on beşte Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü daire· . 
sırıac art firma ile ya'pılacalctır . . . " .. . - ., ... - . 

3- Beher metre mikabının muhammen fiatı dört lira doksan kuruştur. 
d" 4.:- Şartname ve mıtkavelename projeleri Ankara Orman Umum Mü·. 

Şurluğü ve Seylian Orman Çevirge Mtic!ür!üğü ve Dörtyol Orman Bölge 
efliğincletı alınır. · 
5- Mqvakkat .teminat 89 lira 30 kuruştur. 
6- Satış umu~idir. · 11006 6- 9-13 - 19 

Adana Belediye Riyasetinden : 
29·8 ·9jg tarihinde ihalesi yapılacağı evvelce ilan edilen Taşköprü 

Yazlık sinema arası parke kaldırım inşaata için mezkur tarihte kapah zarf 
usulile icra kılınan münakasada vukubulan teklifler , layık hadde görül· 
mediğinden bir ay zarfında pazarlıkla yaptırılacaktır. 

1 - Keşif bedeli 15318,14 liradır. 
Bu işe ait keşif evrakı Adan~ belediyesi fen işleri müdürlüğünden 

76 kuruş mukabilinde ahmr. 
2 - Muvakkat teminatı 1148,86 liradır. 
3 - Talıplerin her salı ve cuma günleri saat on1a toplanan daimi 

encümene müracaatları ilan olunur. 11007 6-9 -13-19 

Adana biçki yurdu 
Refika Recep Tümerkan 

Bebekli kilise sokağındaki yurda talebe 
kaydine başlamıştır 

5-10 G. A. 10995 

Taze kefal balık 
yumurtası 

Dünyada en fazla rağbet gören Karataş dalyanının Y eni 

mahsul meşhur taze kefal balık yumurtası gddi . Bu kuvvetli gıdadan 
istifade bulunmaz bir fırsattır . Fiatlar elverişlidir . Satış yeri Tarsus 
kapısında köşe başında 1 ~umaralı dükl.candır . 

Toptan istiyenler : Eski istasyon caddesinde 
Hamit Şadiye müracaat • 

8-30 10991 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/10565 

- Dünden artan 

Mümessil işçi seçilebilmek için aranılacak :vasıfları göst~ren sekizinci 
maddede alel'ıtlak üç ay<:lan fazla hapis cezasile mahkum bulunmuş olma • 
mak kaydı dercedilmiş olup halbuki bu gibi salahiyetleri istimale mani 
görülmesi lazım · gelen bazr' mahkumiyetlerin hariç kaldığı düşünüldüğü o. 
den öunlan Cia hariç ,öıralCmamak üzere dolandıncıltk, emniyeti suiistima~ 
hırsızlık, sahtekarlık, yalan yere yemin, yalan, yere şahadet, cürüm tasnii 
ve iftira suçlarından birile - müddeti lier ne olursa olsun - mahkum 
bulunmamış olmak kaydının buJıkraya ilavesi doğru görülmüştür. 

Bu maddenin son fıkrasında maddede ara,mlan vasıfları haiz olmıyan· 
-ıarın Mümt"ssil İşçi seçilemiyectlC eri gibi seçimlere Clahi iştirak edemiye 
cekleri gösterilmiş · ise de Mümessil olacalCl;trla seçime iştirak edecekler 
için a yrıı vasıfları· aramağa mahal olmadığ'ma binaen bu soa hüküm fık · 
radan çıkarılmıştır: ·. ' ı. 

Kanunun yetmiş sekizinci maddesinde · Dir işyerinde çalı~makta olan 
işçiler arasından · ·elli kişiye kadar iki, elliden iki yüz İşçiye .kada üç, iki 
yüzden bine kad~' d?rt ve binden yukarı sayıd~ İşçiler için I:>_~ Mümes· 
sil işçi seçileceği yazılıdır. Projenin dokuzuncu maddesi Kanunu~ bu a 
deölerine· göre· bir· misli Mümes~~· bir misli de yedek olmak üzere rieişer 
misli seçileceği şeklinde teki\( eMilmiştir. 

r_. 

· {Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 
• 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Sahlan Mikdar CiNSi En az 
1 

En çok 
K. s. K. S. Kilo 

Koz• 5~25 - 5,50 
Piyasa parlafl • 
Piyasa temizi • 

Klev'and 25 32 
-Klevland ( Y.M. ) 1 

YAPACI 
.. 

Beyaz 
1 ı 1 Siyah 

- Çl~IT 

~ı 
1 

1 
Yerli "Yemlik., 

.. "Tohumluk., 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 .. Yerli 

lf • Men tane 
Arpa 
Fasulya 

------- - ---

Yulaf 3,75 
Delice ~ 

1 

Kuş yemi ·.· 

Keten tohumn • 
Mercimek i 

Susam 12,12 1 

UN -
Dört yıldız Salih 

... üç .. • 
·- .D 
.t:J "' 

Dört yıldız Doğruluk 
~ :::: üç -= c " • 
o - Simit =. ia " ::ıt > Dört yıldız Cumhuriyet =' N c.>o 

üç r-- ,, 
" 

Simit 
" 1 

Linrpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
12 I 9 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim 

Hazır Liree ----
Rayişmark --

Vadeli 1. Frank (Fransız) -2-94 --
Vadeli 111 Sterlin ( ingiliz ) -5 24 --
Hind hazır Dolar ( Amerika ) 1291 70 
Nevvork Frank ( İsviçre ) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 liRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Afustoı, 1 Eylul, 
1 lkinciteırin tarihlerinde çekilecektir 

1 K R A MIYELER: ... 

1 Adet 2000 Liralak 2.000 Lira 
5 • 1000 • 5.000 • , , .. '• 

a • 
. tJO() 

• 4.000 • 
16 • 350 • - 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
65 • 50 • 4.750 • 

250 • 25 • 6.250 • 
435 32.000 

T. lı ·Bankaaını para yıtırmakla, yalnız para biriktirnıiı olmaz. ayni 
umanda talihinizi de denemif olursunuz 10661 

Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 
Bizim bisikletci Yunus Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkoep 

Acantalıtını almak için sene 

lerdenberi utraştığım DÜRKQP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir. 

Dünyanın en eski fabrikasının 
yapbğı, bütün malzemesi çelikten 
olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma -
deni aksamı Kromdan mamUI olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 
pu tutmaz Bisiklet meraklılarınır. 

teşrifJerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 
yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut· 
tur. 10911 12-45 
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Dürkoee 

TlJRICfYI 

. ZlRAAiİJKAsi 

Doktor 

i. Kemal Safir 
Kızılay cİYannda lakin dairesi yanında 

Mü.tüm apartmanı 

Hut•lannt ttw 911ft .. ll•lllM ......... kMar k•llul ~· l . 
G.A. 18 - 26 10909 _); 

Umumi netriyat müdüN 

Macid Güçtü 
Adana Türr•5zit .. tNuı 


