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sıyası -
Zafer Bayramıınızı 

tezahürat içinde 
büyük bir 
kutladık EIERLiNiN CEVABI A 

kARŞILIK VERiLDi ! 
Müzakere kapıları açık tutuluyor ! 

Kumlukta kahı· aman askerlerimizin y e halkı
mızın iştir8kile yapılan tören heyecanlı oldu 

R ALAYI OLDU - ŞEHiR BAŞTAN BAŞA 
GECE BÜYÜK BiR FENE EViNDE. V E R 1 L E N GARDE 'PARTi 
TENViR EDILof - oRDIJ 

ALMANYA, KA Ti TEKLiFLERi 
Ni DÜN GECE iLAN ETTi 

Danzig . . 
ıçın 

bilakaydüşart 
de pilebisit 

isteniyor ; Koridor 
teklif ediliyor 

Lor.dıa : 31 - LomJrn lıiikı1rneli 
l\lnıan devlet reisi Bay Hitlcı in ııolil 
~na verilecek cevap projesini müz.a· 
ere ve lcsbit etmi~tir. Ayni zaman· 

~a cevap diın gece Bcı line gondc
:11ınişt ir. Royt er ajansının verdigi ma 
~ınaıa göre her iki tarafın fikir taa· 
lıı1indc müzakere kapıları daima açık 
bulur.durulmaktadır. Almanyanın son 
~cvabına karşılık gönderilirken. Lon 

ta, Frınsız ve Polonyanın bazı hu· 
U~larda reylerine muracaat etmiştir. 

8 Londra : 31 - lngiliz delegesi 
ay Henderson saat 12 yi beş geçe 
9ıy Rıbbentropa mülaki olmuştur iki 
devlet adamı arasında 35 dakika de 
Va • . ın eden bir konuşma cereyan el mış 
lır. 

Belgrad : 31 - Yuğoslavyamn 
~lacatı bi taraf vaziyetin mihver de\• 
leııerinc mütemayil Lir şekilde olacağı 
hakkında çıkarılan ş~ıaları hükumet 
ltlahafıli şiddetJe tekzır etmektcdır. 

ALMANY ANl ı\I 
SON TEKLİFİ 

Almanyanın 15 maddeden iba· 
ret teklıflerin in ana ha ilan şunlardır: 

Danziğin bilakaydüşart Alnıan

yaya ilhakı. 
Koridorun beynelmılel bir ko!1ıis· 

yon ( Rusya, Fransa, lngi!tere , ltal· 
ya ) mürakabesinde bir sene de.\·a~ 
edecek plepisit surelile ve ekserıyetı 
adiye neticesinde Almanyaya devri, 
eğer plepisit Polonyaya hak v~rirse: 
Alınanyanın mübadeleye geçebılmesı 
vr bütün Polonya polisinin Koridoru 
terk etmesi . Şikayetleı in beynelmılel 
bir komisyon tarafından dinlenilmesi. 

HARP HAZIRLIGI 
DEVAM EDİYOR 
Paris şehri boşaltılıy()r 
1fi.OOO çocuk çıkarıldı 

Alman tayyareleri Polonya'ya 
müteaddid tecavüzler yaptı 

·k· · ı on Leh A lo1anyada üç, Polonyada ı ı mı Y 
askeri silah altına almınış bulunuyor 

V.rşova: 31 - Alman layyarele· 
tı Polonya hududuna yeniden dört 
tecavüz yapmışlardır. Ayni zamanda 
Alman askerleriyle Leh hudud muha
fızlan arasında çarpışmalar olmuştur. 

Alınan haberlere göre, bazı Po
lonyalıları Danzig polisleri evlerinden 
çıkarmaktadır • Polonyalıların bir 
Çoğuna yivccck vesikası verilmemiş
tir. Bunlar açlık sıkıntısı çekmekte· 
dirlcr. 

00 000 k' . ilah al· göre Hol;rndada 3 • ışı 
tına alınmış bnlunmaktadır' 

.ı . 31 - Fransada seferber Lonura. ·ı 
hazırlıkları devam ediyor. 3 mı :on 
asker silah allına alınmış bulunmakla· 

dır. d . 
Zürih : 3 l _ Almanya a ıaşe 

IJir a keri 
Heyetinıiz 
Londra'da 

Dünkü posta ile helen 26 Ağus 
tos tvrıhli Daily Trlegraph gazete· 
sinde okunmuştur : 

•'Harbiye nezareti mütehassıslari · 

le müdafaa meselelerini goruşmck Ü· 

zere dün gece bir Türk askeri heye· 
ti Londra)•a gelmiştir . 

He} etin gelişi, Türkiye hüküme· 
tinin hini hacette lngiltere ve Fransa 
hükumcılerile tıını teşriki mesaide 
bu lunmok tasn \'\urunda olduğunun 

bir işareti telakki edilebılir .,, 

.... 

Bay LebrUn 

Fransız kabinesi 
dün toplandı 

lçtimaa Reisicümhur 
Lebrün riyaset etti 

Akdeniz sularında 

İNGiL TERE DÜN DENİZ 
SEFERBERLiGi iLAN ETTl 

POLONY ADA UMUMİ SEFER 
BERLIK DON iLAN EDf LDl 
Londra : 31 - lngiliz donan · 

ması seferber edilmiştir. 
~ara ve hava ordu ihtiyatlarına 

da ılk e~re. i.nti~aren hazır bulun· 
malan bıldırılmı~tir. 

Aln1anyada 
inşaatı biten 
Vapurlarımız 

· Alnı an lar bu Vapu 1 Ş. d"J" r arı 
un ı ı k göndermiyormuş ı 

lsıanbul : 31 ( 1 elcfonlcı) Sı 
Si vazıyet ı n hen uz 1 k. f } • 
yuzündcn \I 11 ışa <=lmcıncsi 

~ rn.ınyada bır 1 • 
edılmış, diğerletı de . anesı ınşa 
olan dort ııışa edilınckıe 

gapururnuzıın me 1 k 
gelmesi tehlik,.Ji bir d m c ete 
tir, uruma girmiş. 

Almanlar ortalık düzel d 
vcıpurlaıı teslim etmemek ime en bu 
d d 1 Ds.ıv\ urun 11 ır nr. Bugünlerde Al • k manyad n h 
re et etmesi mukarrer oları 530~ T a ·ı 
hık doğu vapuru da bu b b on-
d ~c e len ora 

a kalmıştır. Bu vapuru alrn k . . • 
a ıçın 

V 3 ı _ Dün öğleden 
arşova : 

• scf erberlik 
sonra Polonyada umum ı 
·ı~ . C dd ve sokaklara 
ı an edilıniştır. a e 

afişler asılmıştır • 

r ~ı n ınırnell e<ı: l 
! Bir boAufma koptuju • 
• topr•i• • 
•• zam an ayekfarı • 

• ök• avuç. e i bağlı kalarak 111 k bir 
! la r ını açmaktan :,r,.~ıerın 
• f ey yapamıyan ıı akıbeti, 
i korkunç ve acık -•k da . 
· h d yenllm•··· ı a va da a 1 lerln en 
. m••e• ı vaaını ana 1 sunun 
! başına geçirmlf~~·UmUzde, 
1 için en ••refll 111 nmaeını 
i göklerlmlzln kof ru, TUrk ı 
· k vazı •• • • du, unm• vkl ol· i i milletinin birinci ze i 
i mahdır. i . . ... . ~·~ ·- ·.- ·· ·~· ..................... 

- .. d ilccek müretıebntta Almanyaya gon er 
gonderılmemıştir. umuzun ne 

Şimdılık bu do~t va~l~~eA"• belli 
zaman memleketımıze g 
değıldir. 

Paris31 - Fransada bütün vesaiti 
tıakliyeyc vuziyct cdilmişlir. Şimendü· 
ferlerin idaresi askerlerin elindedir. 
lı\cıa Fransız radyo istasyonları da 
~1.hcti askeriyenin kontrolüne tabi· 
~ . 
L. Parislen bugün 16000 çocuk çı
~ldı. Tahliyeye yann da devam olu
ll1ttaktır. 

müşkülatı başlamıştı~. Vesik_a ~le _erzak 
ve yiyecek verilmesı u ulunun ıhdası 
üzerine dün kadınlar saat yediden ili· 
haren dükkanların önünde sıralanmış· 
!ardır. Dükkiinlann bir çoğu kapan· 
mıştır. 

lialk iaşe mesele~inin müemmen 
bulunduğu hakkındaki beyanat ve te
minatı şüphe ve tcreddudle karşıla· 

maktadır. 

Paris : 31 - Kabine saat 18 de 
l<cisicümhurun reısliği altında fcv~a
lade olarak bir içtima yapn_ıışlır. Ka
bine toplantı ındaki müzakaral n ına · 
hiyeti çok gizlı tutulmaktadır. 

Sovyet Me.clisi, Moskova 
Berlin paktını tasdik etti 

Roma: 31 - Oç eylül pazar gü· 
hGnden itibaren; halyada butün umu
ltıi mahaller kapatılacaktı r. Bu suretle 
khirdc icabında ışık söndürmesi ko· 
lı olacaktır. 

Bcrlin hükumeti, memleketin i~ti· 
sadi işleriyle meşgul olmak üze~e ı~
tisadi bir erkanı harbiye heyclı tcsı· 
sine karar vermiştir. 

Londra : 3 ı - Gelen haberle.re .. ı lu ıle gorc, A man kıtaları Tuna yo 
Slovakyanın merkezi Brati:;lavaya gel· 

kedilmektedir, . 
Slovak baş\ el ili 1 iso, halka hı· 

ta ben neşret riği bir be} ımnamcdc 
Alınan askerlerınin , Slovakyanın ı . 
tikliilinı S lo\8k askerlerile bera.b~r 

Omuza müdufaa etmek ıçın omuz 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Alrnanyada da anlaşma kabul edildi 
~edın : 31 - Alm;ırı Sovyeı pakıı b .. Molotofun nutkunu miıtt· 

kıp So\ycl ıneclrsi tarafından kabul \c lasd:~gun ımı~tır. Mutckıb n bu 
paktı, Alman yada kabul \ c ta tık etmıştır, ed 

nüne karşı duydu§'u ı;arsılmaz bağlı
lık hi sıni bır defo daha ızhar et
miştir. 

Bu bayram için hazırlanan gcnış 
proğraın mucıbınce Adan lılnr ba}'· 
ram abahı Kumluı..ıu top! ınmı bu 
hın ıı } orl rdı. B şta v ılımıı f ıık U. 
tun , K•) lUt ıı l\ı G ncr ıl Ar f 1 11 

P 1 \ J I t)cl' lr,\ılı tu 
k. n , P• rtı ıl c r , lı ~ C\ ıl r \ 
(' e lı 1 h 1 dit 

L ı unu} oıl. ı dı 

V ı ı ı ı. ı.: ~ ( un \ < n ı n 

Tuğ C n .ıl Aııf r ııy rı Kıt.ıl 111 1 f lı~ 
cttıklcn soıırn . ı kcıi nutukl,ır b Ş· 
1 ınıştır. 

Ger:ı,: ub l 1 rıınızd. n C.ı\ıdın 
so~ ı~v.rıı ırıutc ıkıp. G OPr:ıl \rıf r.10 
) eri, çok oılıı bır nutuk in, gunun 
büyük mana ını ve ehcmıniyetını t~· 
baıüı ctıirnıişlcrdır. 

Komutandan sonra Bayan Mür-
şide Akyol zafere ait bır hitabede 
bulunmuş H bunu şehrimi7. hava ku
rumu başkanı Bay Sabri Gülün Türk 
havacılığı ve havacılığın ehcmmiyc· 
ti hakkındaki nutku takıp etmıştır. 
Hava kurumu başkanından sonra, ıkın 
ci orta okul dırektörü Bay Kemal Gu 

n b'r SO}IC\ '\:e r 
Soyle\ lerı muteakıp buyuk res

mi geçıl bnşlamıştır. Re mı gcçıdc 
Adana garnizonundakı butün kıtalar 
Jandarma kıtası malül gaziler, polı 
ve teşekküller ve halk ıra ıle ka· 
tılmıştır. Ha\ll hfü·umlarına karşı ko· 
runmn teşkıliitın.ı mensup bır genç 
gurup da mnskelerile bırl kte geçil 
resmine iştirak etmişlerdir. 

Geçıt resını çok heyecanlı, çok 
parlak oldu. Toren sı>nuna kadar 
halkın candan alkış tufanı devam 
,ııi. Kahraman Mehmetcıklerımızı 
halk toplu bir halde bır defa daha 
hudut uz bır gururla seyı cttı. 

Resmi geçıl biıtıklen onra • 
kcır eğlenceler yapılmış \C topçu 
alıı_}ı tarııfından snat 12 de 21 .tlım 

top atılmıştır. kerlerımıı \ e tc,d 
küller tarafından gece buyiık bır 

fener nlııyı yapılmıştır. 

Fener alayı şehrin bütün ana 
caddelerini dolaşmış ve bu esnada 
büyük tezahürler olmuştur. 

Bu günün şerefin,, gece askc 
ri gazinoda bir garderpar lı de 
verilmiştir. Bu bahçe eğlencesi a 
baha kadar nrşe içinde surmüş. 

tür. 
Halkevinde de zafer bayramı 

münasebetile parlak bir gece tertip 
edilmiş ve geç vakla kadar devam 
etmiştir. 

Türk özü : Klişecimizin fstanbu
la gitmiş olması, Zafer bayramı 
törenine ait !intibaları gazetemizde 
fotoğrafla tesbitten bizı mahrum 
bırakmıştır.~ 

Okuyucularımızdan özür dilrriz. 

Ce yhandakl tezahürat 

Ceyhan : 30 (Hususi) - Otuz 
ağustos büyük Türk zaferinin yıl· 
dönümü, bütün yurdda olduğu gibi 
Ceyhanda da coşkun tezahüratla 
kutlanmıştır. 

Merasime muayyen saalta baş 
lanmış, ordu namına bir yedek su 

bay tarafından 30 ağustos zafer bay 
ramı hakkında bir hitabede bulu· 

nulmuş ve merasim atanında bulu· 

nan jandarma müfrezesi ile polis 

-Gerisi üçüncü sahifede 



GONON MESELELERi 

ALMANYA NiÇiN 
DURMAKTADIR? 

Gerginlik iyiliğe dörımemiştiı; Fakat 
eskisindende fena değildir. Fenalıkta 
istikrarda bazen ışın daha f\!.naya 
gitmiyeceğine bir delil sayılabilir 

1 

~-------------------------vazan--

. ___ M __ ü_m_t_a_z ____ Fa_i _k __ F_e_n_i_k __ 

Haıp dr~ilde sulh olabilrceğirıi 
söylt mrnin kt ha net sayılabilt'cegi bir 
devrede vaziyetin biraz yatışmaya 
doğru yüz tutmak üzere olduğundan 
hahsetmek fazla cesaret sayılabilir 
fakat dündcnberi gerginlik daha şid 
detlenecek yerde hiç olmazsa, ol 
duğu şekilde ve aynı halde kalmış· 
tır fazla olarak Hitler lngilterenin 
muhtelif emarelere göıe pek de müs 
pet telakki edilmiyen cevabına, ce-

vap vermek, bu suretle bir müzake 
re imkanları peşinde dolaşabilmek 
zahmetine katlanmıştır. 

Peki öyle ise, Almanyada yapı 
lan büyük seferberlik niçin ? Niçin 
Hitler, Danzigi isterken evvelki gün 
Daladiyenin mektubuna verdiği ce-

vapta bir de '"Koridoru,, ortaya at 
tı ? 

Michelctin mrşhur sözünü hatır 
lıyalım. 

.. Diktatörler, tehlikeli anl;:ırda ge 
riye değil ;ıeri doğru kaçarlar. 

Dahilde seferberlikle gıda mad 
delerine konulan tahdidatla vs niha 
yet '"tereyağ yerine topun yenmiyc· 
ceğini bilrn,. entdlektülleriyle vazi· 

ziyetin vehametini anlıyan nasyonal 
sosyalizm atılmış bir adımı geri alır 
sa bu adımın hoş kalan yerinde top 
lanan seferber milleti ezecrğini bili· 
yor onun için iftri doğru kaçıyor. 

Diiııkü vaziyeti biraz tahlile ça· 
rışalım. 

Hitlerin işi konuşm;ı vadisine dök 
mck istemesinin üç mühim sebebi 
vardır. 

1 - lngiltere ve Fransa, Polon 
yaya yardım hususunda kararların 

da ço~ kati davranmışlardır. Alman 
ya eğer Polonyaya tecavüz ederse 
bu iki devletin muh1kkak tecwüz 
edilen:n yanında mevki alacağını iyi 
ce anlamış ve hatta görmüştür. 

Çünkü bu iki devlet se 
ferberlik yapmışlardır bunların Po 
lonyaya yardım etmek için seferber 
lik ilin ederek memleketltrindeki ik 

tisa-ii ve m:tli hueketler durdurm~lar ı 
içtimai nizamı kı,men felce uğratmaları 
bizatihi bir fedakarlık ve bir yardımdır 

Çür kü bu, Alman hareketini dur 
durmuş ve Point · Mort'da olan te 
cavüz vitesini geri almıştır. 

Çemberleynin dün avam kama 
rasında Polonyaya karşı tatbik edi· 
lec~k garantinin devam ettiğine dair 

verdiği izahat mevcut yardımın resmi 
bir ağızla te!cilinden ibarettir 

Filhakika dün lngiliz başvekili 
Almanya ile yapılan konuşmaların 
ve te:ıti edilen mesajların mahiyeti 
ni söylemekle beraber gayet açık 

konuşııu~tur. Çemberleyn eğer Al 
manya ile Polonya arasındaki ihti 
laflı meseleler serbest görüşme ile ha 
lledebilecek bir anlaşmıya vasıl olur 
sa o zaman bütün Avrupa meselele 
rini t>traflı bir suretle konuşma~ im 
kanının hasıl olabileceğini bildirmiş 
tir buradaki serbest konuşma sözü 
üzerinde ısrarla durmak gerektir. 

Hitlerin bu mealde yazılmış olma 
sı melhuz bulunan bir lngiliz teklifi
ni müzakere etmek zaruretini du..<ma 
sı işleri yatıştırma bakımından bir 
kazançtır. 

2 - Sovyctler birliği yükıek Sov 
y<.t meclisi Almanya ile aktedilen 

iidemitecavüz paktını tastip için top 

fandı~ı halde ba~ka meselelerle ıığ 
ranıış ve bunu üç gün sonraya at· 

• mıştır radyo neşriyatından anlaşıl 
d ğına gşı e sovyetler Alman tcmtr 
küz kamplarındaki 20,000 idealist 
komünistin srrbes t bırakılmasıhı is 
temektedirler. 

Sovyctler et'phesinJen işlemeğe 
heniiz başlarnıyan bu paktı öbür ta 
raftan mihveri ve bu mihvere bağ· 
lı dostlukları hayli sarsar gibi o1muş 
tur. japon kabinesi istifa etmiştir 
japonyanm Avrupa politikası değiş 
mrk üzeredir. 

ldeo'oji uğruna çarpışan fspan · 
ya, Almaoyadan yüz çevirmiş gibi· 
dir. lspan}'OI dirijanlaıı, Almanyanın 
dahili harpte yaptığı yardımların 
iktisadrn kafi mikdarrla öd ndiğini 
söylemekte ve asıl ltalyaya kar~ı 
minnrltarlık hislı•rini gÖ!>termckte
dirlcr. lşpanya bir harpte bitaraf 
kalacaktır. O J,panyaki, General 
Ouipo de Lianonun riyast'tindeki bir 
askeri heyeti italyada bulunmakta · 
dır. 

3 - Mihver dostu İtalyanın Al · 
man hareketinin pek de lehi,ıde 
olmadığını gösteren ·emareler vardır 
Eğer Almanya. Danzig meselesinde 
ve Sovyet Rusya ile aktedilen ade. 
mi tecavüz paktı ürerinde İtalya ile 
evvelce ar.laşmış ofsaydı, Musolini 

ile Hitler arasındaki teiefon müka. 
lemelerinin ve muhtelif telgraf me· 
sajlarmın bu kadar geniş ve fazla 
olmasına imkan var mııdı? Bu an 
!aşmanın pek a!a Kont Cianonun 
son Almanya seyahatinde bitmiş 
olması lazımdı; bundan sonra yalnız 
teferrüat mcselelt:rİ kalırdı. 

Sonra ltalya, Almanyanın dos 
tu ise d~. genişliyen bir Alman 
yanın ken füine komşu bulunması
nı hiç arzu ttınemiştir. Triyeste fi. 
marıında Avusturyalılara ticaret i 
çin tanıdığı hakları anşlustan sonra 
Alm,.nyadan esirgemiştir, 

Nihayet Tirol ve Adige vadisin 
deki Almanların vaziyeti vardır. 
Vakıa bunlar Almanyaya hicret et· 
meğe başlamışlardır, Fakat bu hic· 
ret ltalyada huzursuzluk dogurmuş 
tur. 

Eğer bir harp çıkarsa ltalyanın 
bunda menfaati ne olacaktır? Daha 
Jtalya Habeşistanda ve ahalisi İtal· 
yan olmıyan Arnavutlukta yerleşe 
memiştir. Bir harp çıkarsa, ftalya, 
yukarı cihetten Fransanın hücn11u 
na ıığrıyabilir. Almanyanın g<lrp 
hududun~a Sigfrid i.stihkamlariyle 
karşılaşan Fransız 0rdusu, Alplar 
dan atlayıp Po vadisindtn geçerek 
Avusturya hududuna İnmiye uğra-

şacaktır. · 
halya o zaman hem orada fran 

sızlarla çarpışmak, hem de Bren 
nerde almanlara yardım etmek zo 
runda kalacaktır. ftalyanın bulun 
duğu taraf galip de çıksa, umumi 
harpte olduğu gibi bu devletin ne 
ticede elde edeceği istifade ~iç de 
mühim değil&ir. O halde bitaraf 
kalmak ı~hinedir. Çünki hiç hir ga 
libiyet sulhüo nimetlerini temin ede 
mez. İtalyanların alınanlar nezdin· 
d~ yaptıkları tevaşsutlarr luna 
hamlctm~k mümkündür. 

ltalyanın bir harbe girmek is 
temediğine dair indiceler meyanın 

ı ~------------------·---------------.. 
ıı 
, .................................................... u ................. . 

Mesai 
bugün 

saatleri 
değişti 

----~--

Devairde yaz mesai saatlerine 
göre sabah saat 7 den s:ıat on dörde 
kadar devam eden çalışma saatleri 
değiştirilmiştir. 

Bugünden itibaren srkiz luçuk 
tan on ikiye ve on dörltrn on yedi 
buçuğa kadar çafrşılacaktır. 

Belediye fidanlığı 
tevsi ediliyor 

Temizlik ve sulama amele 
si kadrosu genişletildi 

Yanscn planına göre, caddele 
rin ve açılacak yeşil yolların prog 
ram dahilinde ağaçlanmasının temi 
ni için mezbahadaki fidanlığın lev 
sii karaı laştırılmış ve burada on 
b"ş dekar arazinin istimlakine te· 
~ebbüs edilmiştir. lstim!ak muame 
lesi tekemmül eıtiktrn sonra burası 
tanzin1 edilecek ve şehrin lıu bakım 
dan ihtiyacına kafi ve iklime uyan 
agaç cinslerinin teksirine çalışıla 
caktır. 

Bu yıl büdcesindc ttmizlik işle· 
ri için 45~25 lira ayrılmıştır. Bu 
tahsisat ile şehrin tozdan kurtarıl. 
ması, caddelerin daha sık sulanınası 
ve temizlik işlerinin daha iyi yapıl · 

abilme~i için amele kadrosu artırıl· 
mış, 10 kadar da çöp arabası y.:p 
tırılmrştır. 

Bay Muhtar Bayat 

Ankara sefer
berlik müdürü 

Hizmet müddetini doldurması 
hasebi>·le vazifeden ayrılan şehrimiz 
inhisarlar başmüdürü Bay Muhtar 
Ba}at bir müddet evvel Aokaraya 
gitmişlerdi. 

inhisarlar idaresinin mümtaz bir 
elemanı olan Muhtar Bayat aynı 
zamanda kıymetli Lir emekli albay 
dır. 

Haber aldığımıza göre, Muhtar 
Bayat Ankara sdcrberlik müdür 
lüğüne tayin edilmiştir. 

Kendisini muhitte çok sevdir· 
ıniş ve bulundu.ğu iş sahasında c.:ıd · 
di başarılar gösteren Muhtar Bayatı 
uğurlar, yeni vazifesinde de mııvaf 
f akıyeller dileriz. 

da, gazetelerinin f.ızla ihtiyatkar 
davranmalarını ve Londra borsa· 
sında lng.)iz lirasının ve markın 
dolara nalaran düşmesine mukabil, 
liretin mütemadiyen yükseldiğini de 
sayabiliriz. 

Orta tedrisat kadroları 
hazırlanmağa başlandı 

• 

Mektep 
öğre~men 

idareleri yardımcı 
inha edemiyecek 

Maarif veklllljl ilk ve orta tedrlaat dlrektllrlUklerl Y•· 
nl ders yıh ö§retmen kedroıa .. ını hazırlamaıa baflamıflar

dır. Orta tedri••I dlrektörU 
Bay Hayrının bafkanlljı altm
da toplanan bir komisyon ça. 
ltfmalurına devam etmekle· 
dlr. 

O ta tedrisat kadrosu eylülün 
ilk haftasında alakadarlara tebliğ 
edilmiş bulunacaktır. Şimdiye kadar ' 
orta okul ve lise direktörleıi ta 
rafından inha edilmekte olan yar 
drmcı öğretmenlerin de tayin işini 

Maaıif vekilliği almıştır. Okul ida · 
releri öğretmen tayin edemiyect k. 
ferdir. 

Vlkillik Jise ve orta <>kullara 
ders cetvelleri göndermiştir. Her 
okul idaresi bu cetvelde mev<'ut 
öğretmen adedini ve münhal öğret 
menlikleı i kaydedecektir. fstanbul· 
da bu yıl yt'nidtn ~üç orta okul 
daha açılması düşünülmektediı. Bun 
farın ikisi Anadolu yakasında di 
ğai lstanbul tarafında olacaktır. 

Seyhanda bir 
çocuk boğuldu 

Orta tedr~satta 

Terfi eden öğretmenler 

Adana kız lisrosi yurdbilgisi Öğ· 
rclmeni Şahap Coşkunların maaşı 

45 den 50 ye, kız fisesi dikiş öğret 
meni Refika Tümerkan 22 den 25 e 
ınuzik öğretmeai Şükrüye Ôzölçen'in 
17,5 dan 20 ye, er.kek lisesi tarih Öj' 
retmeni Ömer Yücel'in maaşı 55 den 
60 a, tarih coğrafya öğretmeni Hu 
lusi Baysal maaşı 45 den 50 yr:, 
riyaziye öğretmeni R~sim Okçunun 
maaşı 55 den 60 ı, tabiiye ötrctme 
ni Ş~msi Akkemikin ma&şı 45 den 
50 y(', birinci orta okul Türkçe öğ 
retmeni Sa0ri Güzel'in maaşı 55 den 

60 a, birinci orta okul tarih coğ 
rafya öğretm!nİ Mi.inirin ma 
aşı 45 den 50 yf', ayni okul resim 
öğretmeni Şemsiddin Başkurt'un ma 
aşı 22 den 25 e, Adana ikinci orta 
okul riyaziye öğretmeni Kamil De 
mirbaş n maaşı 45 den 50 ye, tabi 
ye öğretmeni Kemal Güven'n maaşı 
45 den 50 ye, resim öğretmeni Va 
hide Birken'ın maaşı 17,5 dan 20 ye 
yükseltilmiştir. 

Nehirde gene bir facia oldu. Ki
la vur köyünden Hamza oğlu on se 
kiz yaşında bir çocuk yıkanmak 
için n"hre girmiş, fakat fazla yüz 
mek bilmediğinden akıntıdan kıw 
tutamamış ve boğulmuştur. 

Bursa öğretmenleri 
şehrimize geldi 

ŞEHiRDE HAVA 

Ş~hrimizdc dün gök yüzü kıs· 
men bulutlu ve ~hava rüzgarlı geç 
mişt!r. Fn çok sıcak gölgede 31 
dereceyi bulmuştu. 

Lise ve orta okul 
ikmal imtihanları başladı 

Lise ve orta okulların ikmal iın 
tihanlatı ve kayd ve kabul işleri 
bugün başlamıştır. On brş eylulc 
kadar devam edecektir. 

Kadastro fen amirliği 

Ka<lıköy fen amiri olup şehri 
miz kadastro fen amirliğine tayin 
edilen ve müdürlük vızifesini de 
vekaleten if c1 edecek olan Bay H.ıkk 
Sarıdoğan İstanlıuldan dün şehrimize 
gelmiş ve vazifesine başlamıştır. 

Otuz altısı Bayan ve 40 kı Bay 
olmak Ütere Bursa öğretmenlerinde 
76 kişilik bir öğretmen grubu dün 
akşam trenile Kooyadan şehrimize 
gelmişlerdir . 

Yureda bir tetkik seyahati yap 
makta olan bu öğretmenler iki gün 
şehrimizde kalacaklar. seyah;ıtlarının 
gaycsile alakadar mevzular üzerinde 
tetkiklerde bu·unacaklardır. 

Cümartesi günü Hataya gidecek 
olan öğretmenler, erkek ~ öğrelmtn 
okulunda misafir· edilmektedirler. 

Bir kadın harsız ! 

Nezaret altında bu1unın 'abıka 
lılardan Er~urumlu Şemseddin kızı 
Fatma bir suç daha işl~mck üzere 
iken yakyı ele Vl!rmiş ve adliyeye sevk 

edilmiştir. 

Dün gece yeni bir haber daha 
gelmiştir. Harp mi ? diye manşet ko 
yan yarı resmi Polola Ditalia ga· 
z•tesi hükumet tarafından toplattırıl 
mıştır. Musolini ftalyan gazetelerine 
harbin lafını -bile ettirmemektedir. 

Şehrimiz askeri hastane
si göz mütehassıslığı 

Ôl'rendiğimize göre Fatma rpi 
zem1rıdır kolladığı Tekkekurbu ma· 
hallcsinde Sıvcrekli Mehmet oğfu 
Alinin evinin boş olduğuna kanaat 
getirdiği bir s1rada pençcreden gi · 
rcrken görülmüş ve yakalanmıştır. 

Bir evi soyarken 

O halde? 
Almanya bütün bu sebep!er do 

layısiyle şimdi meselenin hal tarzı· 
nı mlizakerede aram:ıktadır fakat faz 
la nikbirı o 1m:ığ:t gelmez çünkü dik 
talörler dairna her işleıini hrsapla 
yapmazlar hiilasa dünkü vaziyet 
Çemberleynin izah ettiği gibi şudur 

Gerginlik iyi fiğe dönmemi~tir fa 
f cık eskisinden de fena değildir. 

Fenalıkta istikrar dJ bazan işin 
daha fenaya gitmiyccc~ine bir delil 
~ayılabilir. M. F. F. 

Haber aldığımıza göre, şehrimiz 
askeri hastanesi göz mütehassısli 
ğına heıiışdırimiz binbıışı Coşkun 
tayin edilmiştir. 

Aynı za'Tlanda terfi eden kıy · 
metli g~nç doktorumu:ıa yeni vazi· 
fesinde nıuvaffakiyetler dileriz. 

Adliyede bir tayin 

Ankara hukuk fakültesi mezun· 
larında.ı Hemşehrimiz Hasan Tarhan 
3000 kuıu, maaş'a vilayetimiz ha· 
kim namzetliğine tayin edilmiştir. 

Vazifesinde Başarılar dil('r hoş 
geldin deriz . 

Ssbıakalılardan lsa oğlu Ali, 
Çelebi mahallesinden Süleyman oğ 
lu \iehmedin evine girmiş ve hırsız 
lık yaparken suç üstü yakalanar;-k 
hakkında kanuni m1Ja11ıele yapılmış 
tır. 

VENi HE,RYAT 

ÇOCUK 
Çocuk mecmuasının J 54 üncü sa 

yısı çıl<mıştır. Bu ~ayı çok ntfis re· 
sim ve yazılarla doludur. 

Bilhassa mecmulnın kapağında· 
ki tablo çok enteresandır, Çocukla· 
nmııa tavsiye ederiz. 

P otltlk Rahleler 

Bugünkü Proğrafll aı 
c 

TÜRKiYE RADYO olFüzlY, 
POSTALARI TÜRKiYE. RADYO· J 

ANKARA RADYOSU <ı 

C U M A 1 / 9 I 939 1 
12.30 Prognm 
l 2.35 Türk müzigi - Pi. , 
13.00 Memleket saat ayaıı, Ilı 

ve meteoroloji haberleri. 
13.15 - 14.00 müıik < Kıı 11 

program) - Pi.) 
19.00 Program , 
19.05 Müzik ( Dııns miiıik1 

M.) 
l 9 :iO Türk müziği (Fasıl tıel 

- Hicaz faslı) 

d 

Okuyan: Tahsin Karakuş fA t~ 
Çalanlar: Hakkı Derman.. ~ sj 

Kı;dri, Hasan Gür, Hamdi fo 
Basri Üfler r• 

1 - Salim bey - Hkc:z peş 
2 - Çeşmimahmurun sebcbtir. ~ 
Pek çaresizim 4 - Cevri hicıin 8 

rır feryat 5 - Yüceldikçe yiiC' ti 
6 - Klman taksimi - Hakkı S 
man 7 - Firkatin aldı bütün 
Aşkı tasviri hikiyel için 9 -
her yerde senin 10 - Ateş i 5ııJ 
firk&t 

'.&0.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayarı . 

Ajans ve mcteoı oloji he.herler i 
20.50 Türk müziği 
Okuyanlar : Radife Neydik, 

lek Tokgör, 
Çalanlar : Vcciht: Daryal, ~ 

Kadri, Kemal Niyazi Seyhun, 
5
, 

1 - Bayati peşrevi 2 -
hillin Pınar Bayati şarkı - Artı~ 
tişir çektiğim 3 - . . . . . . 0' 
şarkı - K.ılbim yine üzgün 4 ,,,.... · 
dettin Kaynak Ba}ati arab~n $~ 
- Karşıda kara yonca 5 - Jsak 
raıı Eviç şarkı - Son ayrılığın ııı' 
mi 6 - Kemal Nivazi !)eyhııfl 
Kc-mcnı;e taksimi 7 ::_Selahatti11 

nar - Hicaz şarkı - Yüzüm ~ 
de kızlar 8 - Osman N i ~al - f 
di!ihicazkar şarkı - Gozümdcn ·ııı 
miyor bit dem hayali 9 - Sc lP_.ı' 
din Pınar - Kürdilihicazı..ar f., 
- Kalbimi ayai:ına alsam 10 --' 
kım - Kürdilihicazkar şarkı --' 
mcdim ona h:ç kimsin 

21 ,;o Konuşma 
21 .45 Ntşeli plaklar - R. 
n .50 Müz:k (Soli:3tlcı) , 
22.0o - Müı.ik { RiY'' 

Cumhur Bandosu - Şef Ihsan t' 
çer ) 

1 - Donizctti - "La Fıll' 
Rcgimcnt,. openısından Marş 2 
Valdtcufcl - Neşeli Vals 3 - ~I 
delssohn - - "Ruy - Blas,, uvcı 
·1 - Luigini - ''çanlaı ın Sesi,. {~ ~ 
ni) 5 - ~ainl -- Sacns - "OCJ~ 
re,, operasından FdnLczi 

23.00 Son ajans habcı lcı i. Zır8'1 
esham, tahvilat, kambiyo - ntı~ 
borsası ( fiyal ) 

23.20 Müzik ( Cazband -Pi·) 
23.55 - 24 Yarınki program 

k 

t 

b 



Bir İslam ansiklo
edisi hazırlanıyor 

Harp harırlıği de
vam ediyor 

.. ~ !e~cüme heyeti yakında 
ye Ür ıversitede toplanacak 

- Birinci sahifeden artan 

Slovakyaya gireceklerini bildiriyor . 
Halkı Alman askerlerine teveccüh 
ve kolaylık göstcrmeğe davet edi
yor . 

, 
lstanbul : 31 ( Telefonla ) - A· 

rapçı ve yabancı dillerde yazılmış 
olan isla"m "ki . a· . . .. ansı ope ısının tercu· 
~c.si hususunda Maarif Vekilliği 
unıversite edebiyat fakültesine emir 
Vcrrni~ti • 

Bertin 31 - Lehistanın elyevm 
iki milyon askeri silah altında bulu· 
nuyor. Bu askerlerin mühim miktarı 
üç grup halinde ve üç istikamette 
harekete geçebilecek bir şekilde Leh 
koridorunda tahşit edilmişlerdir . 

I Edebiyat fakültesi eserin hazır 
~ntnası için bu işte ihtisası olan 
ır çok kimselere teklifte bulun· 

~~ştur . ŞimCliye kadu tercüme 
•şınde çalışmak üzere 120 ICişiye 

1 ~aveLname gönderilmiştir . Heyete 
e~ ıştirak edı:ce~l-:re üç sual sorul· 

Alzeslisada bütün ağaçlar, tank
lara mania teşkil edecek surette 
topraktan bir metre yukarıda ke· 
silmiştir .Bu mıntakada mühim tah 
kimat yapılmıştır . Pozen mıntaka
sında arka arkaya betondan 3 mü
dafaa hattı yapılmış Gdynyaya tay
yare defi toplar konulmuştur. muştur . 

Bu suallerCle yabancı dillerde ve 
~ra~a olarak yazılmış islam ansik· 
?Pcdısinin hangisinin dilimize çev· 
tılrncsi daha muvafık olacağı sorul· 
rtıaktadır . 

Bu eserin 16 cilt tutacağı tah· 
ll\in edilmektedir . Diger taraftan 
Maarif Vekaletinin hazırlamakta ol· 
Cuğu bu ansiklopeCliden başka ta· 
~~nrnış muharrirladen müteşekkil 
ır heyet de ayni eserleri Arapça 

dan dilimize çevir.nekle meşguldür. 
Bu vaziyet karşısında iki islam 

<ınsiklopcdisi vücude gelmiş ola 
Caktır. 

Varşova : 31 a. a. - Ternov 
istas)'onımda vukul:)ulan infilak ne 
ticesindc 17 kişi ölmüş , 38 kişi 

yaralanmıştır: . 

Bu gece nöbetçi ecza ne 
Belediye civarında 

Yeni eczah~nes,dir 

Zafer bayramımızı 
69 büyük bir sevinç 

içinde kutladık 

ya Z l ı k Sinc.;,adu 

LEYLAKLAR AÇARKEN 
Fılminiıı eşsiz Kahramanı 

Nelson Eddi 'nin 

ar ı 

. ) 

- Birinci sahifeden artan - SiNEMA DÜNY ASiNiN 
En Güzel Kadın Artisti 

~c bekçileri takiben halk resmigeçide 
ıştirak etmiştir, ( Elenor Povel ) 

1 L E 

Yarattığı Emsalsi-ı. ve 
Muazzam Şaheseri 

Bdediycde kabul resmi yapıl 
dıktan sonra merasim son bulmuş 
hır, Bütün kasaba baştanbaşa bay 
'aklarla ve dükkanlar yeşil dallarla 
süslenmişti.'. ::===============-======n 

ROZALi ] Gece. halkcvi gençleri tarafın -
dan haftalardır provaları yapıl 

il --
iLAVETEN : 

lllakta olan "ANA,, piyesi halka 
belediye bahçesinde temsil edilmi~· 
tir. Bütün Ceyhanlılar gece geç vak 
tc kadar neşeli vakit geçirmişler· 
dir, Ve diğer .bayramlar gibi bu 
ba}ramı da uyanık ve Türke yarar 
bir şekilde tesit etmi~lerdir. 

En Yeni dünya 
haberleri 

10991 

, _________________ ____.--------------------------------

Adana ismet lnönü kız 
drektörlüğünden : 

enstitüsü 

E l'l" ve ak~am kı sımlcırına lalcLc 
l Eylül 939 tarihinden itibaren ns 1 u 

kayıt ve kubulüne başlanmıştır · 
(Enstitü kabul şartları) 

. I 12 yaşından 16 yaşına kadar 
1 - Beş sınıflı ılk okul mezun arı 

tnstitü birinci sınıfına kayıt ve kabul olunur. t't . ih ı. a · 
2 

_ 
16 

yaşından 22 yaşına kadar orta okul mezunları ens 1 
'
1 

ti dördüncü sınıfa kayıt ye kabul olunur. 
(Talebenin getirr.ccği vesikalar) 

I rta okul mezuniyet diploması, niıfus kağıdı , sıhhitl raporu 
I~- vryad .. 

0 
t adet fotoğrcıf veli kağıdı (okuldan verilir) . 

a ~ , kagıdı, oı ' 
' Akşam kız sanatoırnlu kabul şartları 

- kadar olanların ilk okul mezunu olması şart· 
12 ya~ından 16 yaşma kadar almaca k talebe millet mekteplcıi 

tır . 16 yaşından 45 yaşına 1- 3- 6 10990 
belgesilcdc kabul olunıır. 

S h H usi Muhasebe Müdür
ey an us 

1 .. .,,, .. d n· u gu n e . .. ver~~clerinin lcraküın cJen ( 304) 

B k 
dı mahallesinden Suleym;:a v. buhran vergisi borcunun tc 

~ ırsın it iŞ kuruş ll ~ r ( 123 ) .. . 
Uç .. d"' t lira ( 60 ) a ın . 2 hrsahında kayılı yuz yırmi üç 
ltı' ~uz ~~ . . yoi mahalfenın r kar h:tn .. , vilaıc t idare hey'etinin 

ını tahsılı ıçın a .. ır rra kıymet 1 a 
tılı ( J 50 ) yuz e ı ı . . 
k maralı k rılmıştır. · ı . len 7 - 9 - 939 taıılıınc ka 
araıile 5atışa çı .a 19 - B - 939 tarı uıı.ı L · ı birlıkt e Vilayet idare he. 

S t müddetı 7 50 pey a.;çası e 9 939 
a ış .. T r !erin ~ · • . ·h le giinii otan 7 - -

dat 21 gündur ... aıp at eylemelerı v.e ı a idare lı ey'etıne gelmeleri ilan 
Yeli kalemine muraca 

12
) de V ılayel 

5 
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Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Bu Yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, V eterincr Fakül. 

tesine kız ve erkek, Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yat ılı , paralı 
yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki 
~at tlaı a uymak gereklidir: 

1 - Türk tabiyetinde bulunmak, lise mezıınu olmak ve olgunluk im· 
tihanını vermiş bulunmak, (Türk liselerine muadilliği Maarif Vekaletince 
tanınmış ecnebi liselerin şahadetnameleri kabul olunur) veya Üniversite 
veya yüksek bir mektep mezunu bulunmak şarttır. 

il - Üniversite ve yüksek mekteplerden naklen geleceklerin tahsil 
lerine göre hangi sınıflara kabul edilecekleri hakkında Rektörlük karar 
verir. 

111 - Enstitüye girecek yatılı talebenin yaşı 17 den aşagı ve 25 den 

yukarı olamaz: Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

IV - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hak 

kında tam teşekküllü bir hastahane raparu lazımdır. Rapor nümunesi Ens 
titüden veya Ziraat, Orman, Veteriner müdürlüklerinden tedarik olunur. 
Bu nümuneden başka alınrcak raporlar kilbul edilmez. 

V - Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeniden 

sağlık ve sağlamlık muayerıesinden geçirilerek; mesleklerinin istediği be

den kabiliyetini gösteremiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. 

VI - Ziraat fakültesine girecek talebe bir devlet çiftliğinde staj 

görmeye mecburdır. Bu sıtaj nihayetinde talebe, imtihana tabi tu." 
tulur. Stajdan sonıa talebenin Enstitüde nazari derslere devam edebilme • 

si için bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince tal <:: be 30 
lira aylık verilir. Yatacak yer parasız olarak çiflikte gösterilir. Stajyer ta· 
le benin yemesi ve içmeside Enstitüce temin• edildiği takdirde kendilerine 

bu 30 lira verilmez. 

Vll - Parasız yatılı talebeden, staj veya okuma devresi içinde her 
ne suretle olursa obun kendiliğinden stajını veya tahsilini hırakanlardan 
veya cezaen çıkarılanlardan Hükumetçe yapılan masrafları ödeyecekleri 
hakkında, verilecek numuneye göre Nott'rlikden tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

Vlll - Enstitüye girmek. istey< nler, yukarıda yazılı sağlık raporun· 
dan başka lise ve olgunluk dıplomasını vt:ya tasdıkli örneklerinin ve nü· 
fus tezkerelerini, polis veya belediyeden alacakları hüsnühal kaadını a 
raporunu orta ve liselerde görmüş oldukları askeri dersler hakkı~da~~ 
ehliyetnamelt:rini iliştirecek el yazılarile yazacakları pullu bir dilekçe · ı' 
ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitü~~ 
Rektörlüğüne müracaat aderlcr . Talipler Dilekçelerinde hangi Fakült u 
kayı~ olmak iııtediklerini bildirmelidir. eye 

lx - Pubuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yuka d k' 
maddede yazılı evrak ilişiğinde olmayan dilekçtler muteher değildi:~ a 

1 

X - . Parasız yatıl.ı talebe alınmakda birinci ve sekizinci maddede 
yazılı wsıkalarla vaktınde baş vu~anlarda arasında pek iyi veya iyi dere · 
celi ve Fan kolundan olanlar tercıh olunur. 

Xl - Veteriner fakültesi tahsil miiddeti bu seneden itibaren yen· k 
1 k .. b ı a 

bul edilerek talebeye şamil o ma uzere eş senedir. 
XJ( - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidir. 

xlll - Baş vurma zamanı 15/Ağustus/939 tarihinden Eylülün 30 
k k d d B d k

. .. unctı 
günli a şamına a ar ır. un an sonra ı muracaatlar kabul edi lmez. 

23 - 1 - 11 - 20 - 2Q 10973 

--------------------------------------
Taze kefal halık 

yumurtası 
DünyaJa en fazla rağbet gören Kara taş dalyan . 

ının y c n 1 

mahsul mcşlıur ta 7.e kefal balık yumurtası gddi . Bu kuvvetli I· 
· ·r ·1 b 1 ı. · f F' 1 ı · l'd' g" adan ı stı aue u unmaz uır ırsatlır. ıal ar e verış ı ır . Satış yer T 

•• .. 
1 arsus 

kapısında koşe başında 1 numaralı duk~andır . 

Toptan istiyenler : Eski 
Hamit Şadiye müracaat. 

1- 30 

istasyon 

10991 

caddesinde 

------------------------------------~ 
Adana Erkel{ lisesi direktörlüğünden: 

Yiizde yedi buçuk 
Tutarı l!!minatı muvakkate 

Lira Kuruş Lira Kuru~ Kilo F' ı . Cinsi 

2565 00 192 50 27000 9,5 birinci nevi ekmek 
720 OJ 54 00 3000 24 Pirinç 
300 00 22 50 2000 15 kutu f asulya 

Adana Erke'< Lisesi pansiyonunun 1 Teşrin evvel 1939 dan ) 1 M . 
yıs 1 9~0 tarilıine kadar 8 aylık iht i> acı olan yukarıda cinsi ve müfred:tı 
~· azılı uç kalem. e r zetkın 2118'1939 tarihinden Pazarte:.i giir.ü saat 10 da 
ıcra kılınan cbıl_ım,de ekmeğe talip zuhur etmediğinden ve pirin; ile ku
ru f_asulya}a verılen fıallar komisyt>oumuzca haddi layık görülmediğinden 
eksıltm~ kanununa t<'.vfıkan tarihi ilanından itibaren 10 gün müdd ti 
lt krar ılaıııııa k:ırar ve rilmiş oldugw undan 2 Eylül 19'J9 C t · .~ _e 
· t 1 O d K.. ·· · •· · umar esı gunu 
~aa a ullıır Dırcktorlüğü ocJasında komi:;yoııu mahsusunda ek · ıt 
meye koııulacağın Jan isteklilerin yüzde yedi buçuk lcmiıı t kksı • 1 

k 1 1 ı. · l'k .. a ı muva ate a çc en e uır ı te n.urocaat etmeleri lü2un u ılan olunur. 

23- 26- 29- 1 10976 1 
rıcrşem 1Je günü saat ( 20 - 25 - 1-

~~olun ...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Adana Orta Tecim 
direktörlüğünden: 

okulu 

3-

l E IAI 939 tarihinden itibar~n t ıı.lebe kayıt ve kabu lı inc başlanmış· 
y)u ti ve getireccklcrı vt:sıkalar aşağıda gösteı ilmiştir : 

tır Kabu şar arı · B flı ilk okul mezunu bulunmak ve diplomasını ibraz ct-1 - eş sını · 

mek2 _ Nüfus tezkeresi, sıhhat raporu, aşı kağıdı ve 4 adet fotoğraf. 

3 
_ 

12 
ile l6 yaşında bulunmak . 1- 3 6 10989 

:-------------------------------------
Adana hiikfın1et ci.vannda Ulus~ar~ı karşısında 

B
. · bisikletcı Yunus Necıp Ozyazgan 
ızım 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına! 

Dürkoee Dürkopp 

1 
• 

1 
almak için sene 

Acanta ıgın.. .. RKOP 
lerdcnberi uğraştıgım DU . . 
f 

. b. 'kletleri gelmıştır. 
abrıkasının 151 

eski fabrikasının 
Dünyanın en . 

b 
.. t.. malzemesi çelıkten 

yaptığı , u un . . 
olan DüRKOP Bisikletlerın~n ma-

K dan mamul olup 
deni aksamı rom • kati\len 

ra ragmen , 
yağmur ve çamu 

B. 'klet meraklılarınıı . 
p:ıs tutmaz ısı . 

. . d DU-RKOP Bisikletlerı · 
teşrıflerın e 

almak menfaat leri 
ni görmek ve · ı 

B·ı·muın b isık et 
iktizasındandır. 1 u . 

·ı K ntinantal ıç ve 
yedek parçaları e 0 t 

• mızda mevcu · 
dış lastikleri magaza 

10
_ 45 

tur, 10911 

------------------

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
. -

Belediye İstimlak Kanunu 

Kanun No: 3710 

Kabullarihi: 7/7/1939 

Neşı i tarihi: 14 711939 

• Dünden artan -

etirilecek suların kaynağı ve kayn:tktan b clcl~ye 
şartile belde dışından. gd h" lüzum görürse belediyeler istimlak edebi. 
kadar geçeceği yerlerı. a ( 

1
668 ve 669 ) uncu maddeleri hükmii mahfuz· 

lir. Kanunu Medrnın 
dur · 

8
. olun veya bir meydanın geniş l etilmesine veya yeni· 

Madde 2 - ır yverildi 'ı<te yol•ın v ı·ya meydanın genişliğinden fazla 
den açılmasına k;rar irmişer metreye kadar binalı veya binası z yerleri 
olarak tarafların an Y ı·h· tlidir 
. . l"k b 1 d'yeler se a ıye . . h ıstım a t e 1 k a genişlettirilecek yol, mt ydan, umumı ba çe ve 

Y 'd arılaca vey f d d'k . em en ,,. • 1 yerlerden baş <a, bunların elra ın a tas ı lı 
· ı h 1 lazım o an yeşı sa a ara .. I cak binaların ;ırsa derinliklerine kadar olan ma . r gore rapı a 

ımar p anın~ . rk belediyeler selahiycll idir. 
hallerini de ıstı?1 a e_ b'r hizada bulunması lazım gelen binalardan hiza 

T d'kl' lana gore ı 
as 1 1 P 

1 
k mlar dahi istimlake tabidir. 

J kmış o an ısı b k' .. 
< ışına çı T d'kli imar planlarının tat i ı ıçın : 

Madde 3 - b. a~ 
1 

plana göre fazla olan katlarını , 
A) MevcuJ ın~ alrı~I . 'çirı binaların zemin ve bodrom katl :ı r ının 

il genış etı mesı ı 
B) Yo arın 

1 
· timlakc belediyeler s .. fahiyctlidir. 

1.. 1 1 kısım arını ıs k uzumu o an ld I binaların üstünii derhıl ör tmek ve es i evsa· 
F 1 k tları ka ırı an 

az a a 'k . tmek belediyelere aiddir. 
f ı dairesinde ' maı e k '- 1 .

1 
·
0 

ve bodrum katlarının duvarl a rını yı f!':I~ ve 
Z la kalbedı en zemı • . . . .1 k 1 0 .. d k" b' a kısmının e~kı ın etane tını temın euece t ar 

bu la ın ustun e 1 ın k f d · · d 0 r . dl tesis etmek ve ceplerini es i vas ı lan aıresm e yap· 
kuvve tlı mesne er 
tırmak befediyenin borcudur. . . 

d 
• t kdirde ke~ı f dahilinde kararlaştırılacak hedelı verılmck 

Uyuş11I ugu a 1 d . d" 
1 

hipleri tarafından )'aptırı ınas ı a caız ır. 
sureti le bun arın sa - · d'I · k 1 

4 
_ f:.timlak bedeli karşılıgı tt!mın e ı mış ımar mmta ·a a. 

Madde · d 1 · d'ğ · ·ler tamaın!andıkça . karşılığı tcının e ı m eınış ı er mm· 
rında başlanan ış 
tak 1 d istimlak ;apılmaz. 

a~r : 
5 

_ fkinci maddede zazılı tasdikli imar planına müslcniu i~ 

t. 1 
kald d('. elJe edilecek yerleri birlcşlirıneğc ve plaııa göre if raii ııHt

ıın a er en 
aınelcl . apıldıktan .sonra plana uygun tesisat vücude getirmek şarl il c 

en y - ı. 1 J' 1 l"h' ı · d· rniiza ede koyarak satmaga ue e ıye er sc a ıyet ı ır. 
J'adıle 6 f zmir planı tatbik edilen mıntakalarda açılan yolların, 

(Sonu Var) 8953 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
-

KiLO FIATJ 
Satılan Mikdar CiNSi En az 

1 
En çok 

K. s. K. s. Kilo 
-ıtozli ---· --- - ~- - ---·- ·-

Piya~a parlafı • 
Piyasa temizi • 

1~50--K'ev'and 30 
Klcvland ( Y.M. ) 38,50 1 

YAPAGI 
-

Beyaı 

1 1 1 Silah 
~ 

Çl~IT 

~ı· Yerli •Yemlik. 
1 " 

•Tohumluk,. 5,50 
--

HUBUBAT 
Bu§day Kıbns 3,50 

• Yerli 3,62 

• Men tane -Arpa 3 3,12 
Fasulya 
Yulaf ~.80 

Delice 
Kuş yemi -
Keten tohumn <) ,25 
Mercimek 

~ Susam 13,75 

UN 
~ 

Dört ) ıldız .Salih 
... • " üç 

-:s .cı Dört ~ıldıı Doğruluk 
~ ı2 -üç " • ..2 .§ Simit .. ·- nı -~ > f3 ört yıldız et.mhuriyct 
~ B. -üç ,. .. 

Simit .. 
Livtıpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

31 I 8 I 1938 iş Baııkasındı.n alınmıştır. 
r~ne Santim 

Hazır 5 49 l.irtı ı--Rayişmark Vadeli I. 4 58 Frank ( Frans~) -3- 21 
Vadeli 111 -4-55 -5 64 Sterlin ( ing'İiiz ) 
Hind hazır 4 55 Dolar ( Amerika ) 1 33 i 02 
Nev~ork 8 37 Frank ( İsviçre ) 00 00 

·-

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye p1anı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çek!Jecektir 

I K R A M l Y E L E R: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 1000 5.000 • • " 
8 

" 500 
" 

4 000 .. 
16 " 350 .. 4.000 .. 
60 • 100 • 6.000 .. 
65 • 50 • 4.750 " 

250 .. 25 • 6.250 .. 
435 32000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnıı para biriktirnıi~ olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de d(nemiş olursunuz 10661 

Nazarı dikkate 

Milli Mensucat Hastanesi Müdürlüğünden : 

Sıhhat ve içtimai muavenet Vekaletinin 9 - 8 - 939 tarih ve 20 
numaralı ruhsatiye-si ile hastanemizin 23 yatağını haricden gelecek Ücretli 
hastalara tahsis ediyoruz. 

Hastanemiz Adananın en havadar bir yerinde etrafı portakal ve çi
çek bahçelcrile muhat modern, her türlü konforu havi ve feıınin bütün 
icaplarını içinde toplamış müstesna bir sıhhat yududur. 

Bilgisi, iktidarı ve muvaff dkiyetli amcliy.1tlarile herkesin itimat ve 
tevtccühunu kazanmış olan Operatörümüz çok müs:ıit ~artlarla hastalan 
nı tedavi edecektir. 

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

Muhterem halkımıza bir hizmet gayesile açılan bu yurt çok ucuz 
ücıetlcrle memlekefin sıhhati için herkesin emrindedir. 

Hastane Gazhane yanındaki yol ile ~ehrc bağlıdır. 
Her ihtiyaç anında hutanc müdürlüğüne müracaat edilmesi rıca 

olunur. 7 - 15 G. A. 10939 

Devlet DemiryoJları 6 cı işletme Komisyonundan: 

Konyadaki talebe pansiyonumuzun 939 - 940 ders yılı ihtiyacı olan 
aşağıda cins, azami mikdar ve muhammen bedelleri yazılı 52 kalem lcuru 
erzak 35 kalem sebze ve meyve ile süt, yoturt, 7 kalem et ve ayrıca ek
mek pansiyonca görülecek lüzum nisbetinde ve ders yılı içinde verilmek 
ve ayrı, ayrı ihaleleri yapılmak üzere bu 4 iş açık ekıitmeyc konmuştur. 
Eksiltrr.e, 16/9/939 Cumartui a-ünü saat 11 de Adanada işletme Müdür· 
Jüğü binasında toplanacak komisyonca biribirini takiben yapılacıktır . 

isteklilerin 939 yılı Ticaret odası vesikası, nüfus tnkiresi ve aşatıda 
mikdarları gösterilen muvakkat teminat akçalın veya şartnamesine ilişik 
nümunesi veçhile Banka mcktublarile birlikte müracaat etmeleri veya te
minatlarını veznemize yatırarak tam vaktinde eksiltmeye iştirakleri. 

Mukavele ve şartnameler Konya t11lebe pansiyonumuza veya Komis· 
yonumuza müracaat halinde bedelsiz görülür. 

1- 5-10-15 10992 

Muvakkat Teminat 

L K 

Ekmek 99 75 
Et 133 57,5 
Sebze, meyve, süt ve yoğurt 69 52,S 
Kuru erzak 306 

Kuru Sebze 
Kg. Muhammen Kg. ihale ihale bedeli 
Mik. Bedeli Y eklın Fiyatı . Yekunu 

M·dın cinsi Kg. L. K. L. K. L. K L. K. 

Sade yağ 
Zeytin yağ 
8eya1 peynir 

Pirinç 
Makarna 
Ş(kcr 

Un 
Tuz 
Bulgur 
Kuru soj'an 
Patates 
Doma lt"s salçası 
Reçel 
Tere yağ 
Pirinç unu 
irmik 
Şeri ye 
Sirke 
Yumurta 
Sarımsak 
Kuru fasulye 
Mercimek 
Nohut kurn 
Amasya bamya 
Beyaz sabun 
Yeşil sabun 
Çay 
Kuru üzüm 
Zeytin tanesi 
Aşurelik buğday 

Nakli yekun 

1000 90 900 
600 55 330 
600 40 2110 

1000 
500 

1100 
800 
300 
260 

1000 
2000 

200 
200 
200 
35 
50 
35 

2S 250 
30 150 

32.28 308 
12 96 
5 15 

11 28,60 
8 80 
8 160 

25 62,50 
30 60 
90 180 
30 10,50 
25 12,50 
30 10,50 

160 
15000 A. 

10 16 
1 ~50 

40 
550 
260 
250 

16 
500 
400 
10 3 

300 
300 

35 

5 2 
15 82,50. 
10 26 
10 25 

90·170 14,40 
40 200 
30 120 
50 35 
15 45 
25 75 
10 3,50 

Aroıot 20 80 

3688 -

16 
Nişasta 10 30 
Kuru incir 200 25 
Kayısı kurusu 7 5 25 
Ceviz içi 80 70 
Badem içi 10 1 
Fındık içi 20 1 
Çam fıstığı 7 1 20 
Tel kad~yıf 200 25 
Limon 2000 A. 3 
Tahin helvası 150 32,5 
Kuş üz.ümü 1 O 20 

Kuru barbunya fasulyası 150 20 
Kakao 2 60 
Pekmez 20 15 
Kaşar peyniri 10 70 
Tarçın 1 2 
Karabiber 2 1 
Kimyon 1 30 
y,nibahar 1 60 

3 
50 
18,75 
56 
10 
20 

8,40 
.;o 
60 
48,75 
2 

30 
3,20 
3 
7 
2 
2 
- 30 
- 60 

Vanilya 0,500 - Oda muhammen bedel 
bildirmemiştir. 

Kırmızı biber 2 50 1 
4080 

Sebze, taze meyve ve süt, yoğurt 

Kg muhammen 
miktarı bedeli 

Malın cinsi 

Elma 
Kiraz • 
Taze üzüm 

Kavun 
Karpuz 
Portakal 
Ayva 
Kestane kab~~ı 

Lihna 

Kg. L K 

700 5 
200 10 
500 5 
.:oo 4 
500 4 

3000 A. 3 
150 10 
200 5 
700 s 

yekun 
L K 

35 
20 
25 
20 
20 
90 
15 
10 
35 

Kg ihale ihale bedeli 
fiyah yekunu 

L K L K 

\ 

f Or· I 

Doktor 

i. Kemal Safir 
Ktıılay civaıında iskan dairesi yanında 

Müsliim apartmanı 

Haataf arını her gün ••baht•n •kfama kadar kabul _..,. 

G.A. 14 :.?6 10909 

--------------~---... ..... ~--~----------~---.-1 
Prasa 
lspanak 
Kımı .. ahar 
Semiz otu 
Taze baklı 
Taze kabak 
Taze f asulya 
PaUıcan 
Kırmızı domates 
Dolmalık büber 
Taze barbun)'a 
fasulyası 

700 
800 
200 
300 
300 
300 
500 
400 
400 
200 
200 

4 
4 

12 
5 
5 
5 
7,5 
6 
5 
5 

8-10 

28 
32 
24 
15 
ıs 

ıs 

.~7 50 
24 
20 
10 
16 

Salamura yaprak 150 10 15 
12 
10 
30 
20 
25 

Havuç 400 J 
5 
3 

Taze sotan 200 
Göbekli marul 1000 A. 
Salatalık 800 A. 2.s 
Hiyar 500 Kg 5 
Dere otu 200 demet 1 2 

6 Maydanoz 600 
" 1 

Siyah turp 
Taze bezciye 
Kereviz 
Yer elmase 
A1mul 
Süt 
Yoiurt 

Maim cinsi 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Sıtır eli 
Dana eli 
Ciier 
Paça 
l~kembe 

626 50 

100 
200 
200 
250 
300 

3 J 
10 20 
10 20 
5 12 50 

15 45 
1500 
1000 

8 120 
8 80 

927 

Et 
Kg muhammen 

miktarı bedeli 
Kg. L K 

4000 35 
300 30 

1000 20 
200 25 
250 A. 10 

1000 " 1 
200 • 3 

yekun 
L K 

1400 
90 

200 
50 
25 
10 
6 

1781 

Ekmek 

Kg ihale 
fiyatı 

L K 

Malın cinsi 
Bir kiloluk 
birinci nevi 
ekmek 

K.muhammen 
miktarı bedeli 

Kı. L K 
yekun Kg ihale Fı. fhalelu:Jel1

: 

L K L K L 
14000 9,5 1330 

,../ ------........ ~-----..-------...._~--------~~~-----·-·--
Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
.Adana TJirksöıü m.atbaası 

1 

ı 

c 
' 


