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Polonyablar Şiddetle Mukavem Ediyorlar 
Milteaddld yerlerde yapılan hava muharebe
lerinde 30 Alman tayyaresi dilştlrUldll 

."'1 
·aponyanın alman 

ya ile hiç bir 
alakası kalmadı -----------------------------------------------

lngiliz kabinesi istifa· etti. Yeni kabine 
ye Çurçil ve Eden de getiriliyor 

Tokyo : 2 - Japon ma ı 
lluata Alman - Sovyet pak 
tından •onra Japonyamn 
Almanlarla hiç bir balları 
krtlmadıjını ve artık ken 
dllerlnden Almanyamn bir 
yardım beklemlyecejlnl Y• 
zmakda ve Hltlerln, mem. 
leketlnl mUdhl• bir t•hllke 

INGİLIZ MECLiSi 500 M'L YON INGILIZ LIRALIK 
HARP KREDİSİ KABUL ETMiŞTiR BİR l ıe attıjını ilave •tmekt:J. 

( dlrler. 

Alman •Uvarllerı bir rUrUyUf e•na•lnda 

FRANSA'DA 1 CEPHEDE VAZiYET 
Pariste sükun ve itidal 

hüküm sürüyor 

Fransız 

neler 

matbuatı 

diyor? 

Patis : 2 - (Eo dö Patı) - Hıt· 
lerin her fırsatta iıclı surmckte oldu· 
gıı iddial.m hılahna hiç bir z.aman 
anlaşmaya yanıtşmadıgını ve A man· 
ydnın şahsi i ıtiraslarına k~r~a~ ede· 
rck bılchile harbe süriıklcdı~ını yaz
makta ve çok geçmeden f!a.nsan~n 
fngilt Lre ile birlikte 1Cd hhütlcrın~ yc~ı~e 
getirerek buna biı niha)•ct vcrıcetı nı 
kı.rd ctm ektedir. 

Fr•n•••• ltldll 
. , a 8 _ Pa)taht, bü· 

P11rı s : 'l - · · k manzarası 
. "k · net ve va ar 

"uk bır su u . . f • olmasıaa · d ' aı.ıyetın ecı 
arze tmckle .'r. vh . . manzarası de· 

Parıs şe rının -k· 
rağmen . ·ı · ıer tam bir su u-. ı- Parıs ı • 
tişmemış ır, ktedirler seferber. 
net muhafaza ~tme 1 beyaz afıoler 

·ı· a daır o an 
lifin ı anın halk süküneti muba· 
önü.,de toplan~rn Şehirde münakalAt, 
faz.ıa etmekt~d. . betmittir. Ve Pa· 
eski f aaliyetını 1 kay olan bir kaç tak· 
ris'liler eld~ . k: ~~~maktadırlar. So
si otomabıh u ·ymit olan qha· 
kaklarda üni!o~ma [ıe ve bütün kah· 
sın geçtifi gorulm~ rda bu fibi kim
velerde ve J~kant~ ·~nıektedir. Kahve 
selere tesaduf e -' tabdiroini, ancak 
ve Lokantalar mus . cek mikdarda 
•ervia ifa etmete yetııe 
"indirilmiştir. 1 ,,ada halk 

Şfıırıendifer ista~yon :ocak, pek 

kitleleri biri~mcktedır ~Jcuları hangı 
arih olan ılinla~,. ~termckte ve 

s nlere bineceklerııu ıevketmektedir. 
tre doğru · 
bu trenlere ara ve gişeler~ ~ıt 

1 rın peron! . 'b t tetbın a· 
Yolcu a ·n için ınzı ıt memu-
melerini te~~akalil• oe~a~e!uhafaza 
lınmııtır. _M 1 r upi'lerın• da ken· 

1 aıan a • k ııarın 
ru o an d'rler. Ancık, ~A-fe;ıer bulun 
ctroekte ı . . olan m•• 

. verılm•Ş 
dilerıne daki rnubı 
maktadır. 1 rin k•P.ıaran elbisesini 

Nezaret e·.-.dıden barP thl tadilat 
d b• ,,... ıı s• 

fazlar, 8 . '(aloıı b• t d~vam e-
giymişlerdır. Norıııil b•Y•biçbir yerde 
yapılmışur. edir ,,e . d -
der görünroe~t. • • .,bife • 

- Geril• ikiPCI 

Varşova'ya yapılan bombardmanda 
12 si asker, 130 kişi öldü 

DUnUn iki do•tu : .. , 
Hltler ve .. , Mu•ollnt 

İtalya 
teklif 

tavassut 
ediyor 

Paris : 2 ( Radyo )- ltalyan lıa· 
ridye neaaretinde buyuk bir faali· 
yet cereyan etmolı.tedir . İtalyan ha· 
riciye nazırı Kont Ciyano bugun İn· 
giliz, Fransız, Amerikan ve Polonya 
Sefirlerini kabul ederek görUfmUttur. 

Paris : 2 ( Radyo ) - Vatigan, 
Almanya ile Polonya arasında sulbun 
yeniden teeSsUsU için buyuk hir fa· 
ali yet sarf etmektedir . Papa , su Ilı Un 
teessUı ede celi ve buyuk bir f acİa· 
nan önUne geçileceli Umidini henUz 
kesmemi~tir · Bu hususta tedbirler 
ahnabilecc~ kanaatin.dedir . 

Paris : 2 a. a , - Resmen bildi
rildi~ne göre diger huk6metlere ol
duğu gihi Fransa bukumetine de per· 
şembe gUnU İtalya huk4metima bir 
teklifi tevdi edilmittir . ltalya Av
rupa ibtillflanauı halli için tavaa• 
sutta bulunm&lt teklif etmektedir , 
Fransa hakt\meij İtalyan teklifini 
tetkik ettikten solll'a ba tekliEi ka 
bul etmiftir• 

Varfevaıa taarruz 
Varıovı: 2 (Rıdyo) - Sakin bir 

pceden sanrı sabahleyin saat 6,50 de 
yeniden taarruz bqladı. Fakat Alman 
hava kuvvetlerinin V arşova üzerine 
yapmak istedikleri taarruz akim kal
mış ve Alman tayyareleri Varşova 
üzerine nramarnışlardır. 

Poıonr• ••hlrlerlnl 
llombardımanl 

Paris, 2 (Radyo) - Alman hava 
kuvvetleri bir çok Polonya şehirlerini 
bombardıman etmiştir. Bu bombardı· 
man neticesinde bir çok ölü ve yaralı 
vardır. Bunlann ekserisi kadan ve ço
cuktur. Bir çok kilisalar harap ol
muştur. 

-Gerisi üçüncü sahifede-

devletleri Şimal 
temam en bitaraf 

Avrupadaki küçük 
devletlerde hazarhk 

Bulgar matbuatında 
bitaraf bir neıriyat 
Londra : 2 - Şimal devletleri 

müttefikan bir beyanname neşrede 
rek. bitırıflılclırmı tekrar etmişler
dir. 

Londrı : 2 - Holanda da bu 
ıün örfi idare ilin edilmiştir. 

Londrı : 2 - Portekiz hükume 

ti dört 11n1fı silah ılhna almıktad1r 
Londra : 2 - Danimarka da 

bet 11nd askere çatJrmışhr. 
Loadra : 2 - laveç müdıf aı tet 

birlerini takviye etınit, ihtiyat 11nıf 
la11 ukere çatnl1111tbr. 

Sofya: 2 - Bulsar hüldhneti 
matbuata 1apclı11 bir teblitde dia 
1• heıl.eleri ......_.. tw bir' bita 
~ IMlriJ•t ,. .......... 
clir, 

............................. ~ ............ ~ 

Hitler Berlinden 
ayrılmakda ! 

F ransadan dün 
alınan nota ! 

Paris : 2 (Radyo) _ p 1 
firi BerJini !erk etmiştir ~ ~nya se
Almar.yadaki işlerine ls ~e oıonyanın 

nu bakacaktır deleğasyo 
Paris : 2 (Havas) - Fra 

lın elçisi bugün Ribbentr .n ~a~ın Bet 
ederek, hükümeti namına op u zıyaret 
nın derhal nihayete crıne ~~hascmatın 
dirdc Fransanın laal h "' tl sı~': aksi t iıık 

• 1 ıı e rını · 
getırmek için harekete c ~c_rınc 
yan ctmişt ! r. g çece~ını be 

Ribbentrop bu . . 
tebHğ cdilccct'. . vazıyelın B itlere 
Fransız h .. k • ın~ ve alınacak cevabın 
!emiştir. u umctıne bildirilecc~ini söy 

Rıı mülakat esnasında \1 
riciyesi F . • ' man ha-' ransız elçısine Al 
tecavüzi bir hareketi b many<1nın 

d . e ulundu 
ma ıgnı ızhar etmiştir. ~ıınu 

- Gerisi ikinci sahifede _ 

Bütün 
milleti 

İngiliz 
ayakta 

Diplomatik faaliyet he. 
nüz kesilmiş değıldir 

Londra : 2 ( Rad . 
yeni bir kabine · L .) 

0 
) - Nazırlar 

nın leşekkul 
maksadile istifa! Unu t emin 

. l arını Bas k ' I 
mı~ erdir , Baş k· ı ,_ve ı c ver · 

' f ve ı ..)'eoı k b ' 
vazı c almak U· a ıncde zer e B . Ç . 
Edene ve Liberal l Orçıl ve 

• t • anıe e pa t ' . 
sane ııırer daveti ·e .. r ı sı rei · 

.) gonderıniştir 
Dlplometlk '••llreı . 

Londra · '> ( R 
d b . - oytcr )- L 

a ugun de diplo t "k ondra· ma ı fa ı · 
vam etmiştir. İngiliz h . . a •~ve{: de-
Lord 1 lalifaks '"1'1 d nrıcı.vc nazırı 

o& e en 
sız ' Leh ' İtalyan el i e~v~I l"ran· 
ederek uzun bir ko ç lcrım kabul 

nuşına • 
Lordlar Kamaraaınd kJ apınıştar . 

• 1 tapı Loııdra · '> •ntı · ... a . a l . 
faks. Lordlar Kamar. - d ord 1 Iali

asın a b 
bulunmııştur, Bu be t cyanatta .) ana A 
marasmda ÇemberJ4,_. . vaın Ka. 

.;nın y a t 
yanata benzemektedir. P ıgı be. 

Bir kaç Lord askeri U • f 
. . ld nı ornıal 

rına ııymış o uklah bal l . a-
< c 1 t' 

hazır bulunmuşlardır. ç ı mada 

Lord IIalifaks derinden l 
l f k k 

. ge en bir 
ses e a :ıt açı hır lisanla ·· 
l , . soz SÖ ·~• 
emış , mUttt'fıkan v e hararetle 11 J • 

l M h 
a J\tş-

anmışbr. u alefet şefleri hukr. 
tin siyasetini tasvip etmişl~rdir . ıne. 

Lordlar Kamarası askeri mUkc}. 
lefiyet ve ordu tabsi.ıata kanuola 
ta.eli~ etmitlerdir. rını 
•. .t.pJi• mUll müdafaasına h 
ıçua ..,.melen ftOO 000 000 j arp 
bedi •erılmittir'. ' ıralık bi .. 

-Gerili ÜÇÜDcü Hbifede -

A 

F ran ız Mebusin ve A-
yan Meclisleri toplandı 

Hükumetin beyannamesi iki mec

liste de hararetle alkışlandı 

,, Ne Fransa ve ne de İngiltere dost bir 
Milletin katliamına tahammül edemez 1 ,, 

R dyo ) - Fransız 
Paris : 2 ( ! 111t üçte top· 

buıun 
parlamenıosu_ 

8 
Dalıdie mebusan 

landı. Başvekıl • · ıneclisinde hükü· 
\ ' C B. Sotan Ayın_ 

1
• okudular Uü· 

. roesın · 
metrn beyanna namtsi memleketin 
kümctin bu beranbütun mümessilleri 
ıki meclisinde~~elle alluılındı. 
taraıınd•n har "kumetinin beyınna-

Fransıı hu 
. mealdedir : 

mesı şu . veıditi umumi ıc· 
" HukOmetın ·ıı t' t f rın&aı mı c ı am 

fer beılik kararı~• . Toplantı yap 
bir cevap vcrmı~tır ı'aylarmı iltihak 

saatte a 
tı~ımr7. şu delikanlıları dıthı 
eden büıun ~ranı•~ran siyası ihtilaf· 
dun kendılerını ay 1 dır O hal• . utınuo ar . 
ları tamaınıle un d nlara )ayık ol· 
de, biz de şu an :d~lim . ,, 
ctuklarımııı ısbat sonra son günlerin 

Bu so:ılerden d Bacvckil de· 
~ . . .. ah e en ,.. 

hadıscle11 11 ı ız le şöyle demek· 
vam cdcrtk ezcuın 

lcdir : 

" Hiç bir tecavüz Almanyınm 
bu son tecavüzü kadar hıksaz ve 
satih olmamı§tar. Ve hiç bir zaman 
böyle bir tecavüzü meıru rostermek 
için bu kadar yılan söylenmemıılır 

Almanyanın Polonya üzerindeki bu 
emelleri çokdanberi tanınmak.da ldı Fa 
kal menf aatlırı ses çıkarmımıyı Amir 
oldutu müddedce bu huıusdı hiç bir 
ıey eezilemcdi fakat bupn hr11t bal 
duOu için hareket etmektu tereddüt 
röstcrmemt1kl edlr. 

Almanya daha evvel Awsturyamn 
dahili itlerine kırsşmımıyıba taıhblt 
eylemişti fak al bu sözu onu Viyau 

ya (İr.mekden men edemedi 
Avusturya batvekili Süınlnı hap 

se ıokuldu ve buıün neoldutunu bll
mlyoruz. 

Almınyınan iddiaatn• röre; Awatur 
yının lıtaline sebepcle Şifninfin lah 
rikitHhr. Bundan sonra ÇekoslavakJ• 

-Gerili iiçiincü aabif ecle 

•• 

RUZVELT BUGU 
NUTUK VERECEK 

MATBUATI fÖYLE DIYOll : 
AlllfERIKA 

"ALMANYA MÜCRiMDiR,, 

·ka bitaraflık 
Amerı 

kanununun tadilini iıtiyor 

. . 2 (Rıdyo) - Ame· 
Vaşıngton 

1
· ba•Jayan bu harpte 

'k rnatbua ı ... . t ek rı an . Almanyayı atbım e m • 
müttefıkan . te ••Almanya mücrim., 
tc ,,e bu lf. lk' mühim rue· 
dir, demektedır. nU.:unun derhal ti· 
te bttaraflık ~·rarla talep ediyor. 
dili lüzumunu ıs • 

Alınao milleti ve Hıtler 
2 _ Amerikan mat· 

·...ton· 
Vaı•~·1 • . · a..-·lıdıt• harbin an· 

b tı Hıt erın u-9 'f ecfl b' 
uka 'şekavet olarak • tıvsı Hr ~ l ı· 

ca . . b rüz ettirmekte ve .t e· 
l~cet•?' 1~ira zaman Alman milletini 
rın ~ıç edebilecek ~ir adıtm olmı· 
temsıl .11 e etrnektedır. 
dıtını ı v b·-Dnk8 nutku 

Ru•v•ltln •• . . .. 
n • 2 a. ı. - Reıııcum-

V ıı!nıt10 t~bHt ediyor : 
hur dıı~ .. bur Ruıveltin pazar 

Reıll~ 21 de aöyliyeceti nutuk 
gunu ~ rıdyo istasyonu tarafın · 
uç ~ektir. Bu nutukta ş1111 
dan -.. ve gerıinlikleri ortadan 
dılu ""7 

kıldıracak tekilde Amerlkı büktlme
tinin vaziyetini ıc>ıterecektir. Reiıi· 
cümbur memleketin diter memle· 
ketler ricalinin bir çok nutuklarını 
dinlerken kendi :devlet reisinin sö
zünü dinlemesine (ihtiyacı oldutun· 
dan dolayı bu nutku ıöyliyccektir. 

Ruzvell bu mesajında Amerika· 
nın bat ve hıreketini t11rih edecek, 
Dünya vaziyeti ~tebellür etmedikçe 
bltarıfhk kanununun tadili hususunda 
yeni bir teklif mevzuu derpff ~ 
miyecektir. 

lllllerln ... Yertllll ...... 
Vııinrto• : 2 a. a. - B. Hlller, 

8. RuzveltlD ıulb lehindeki mesa• 
jına vermiı oldutu cevıpla Alman• 
ya ile Polonya arasmda pmuslfhaae 

- Gerili ikiaci uhifede -

Son Dakika 
ÇEMBEllLAYN •YAllAnA 

ıuwr••• 
Londra : 2 - Avam kamaraıuım 

bqUııkU toplantaımda batvekil Çem· 
wlay• beklenen be.(aaat:aıu yapma 
dı. Ba beyanat Hitleria cevabına in· 
tisaren yannki (BugUnkU) mediı top· 
laatısına bırakıldı. 

MISIRDA ÖRFi iDARE 

Kahire : 2 - Mmrda orfı idare 
illn edilmi~tir. Mahil' pa~a tam seli · 
hiyetlc cmai_, eti \esil ctmeic kral 
tarafından memur edilmiştir· 



~--------~~~=====-=~~ ._ 7 __ ...,""'!"' ________ ""'!""...,. ________________ T O R K S O Z tT ==========:;::;~::::::::.:;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;::;:;::;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;~= 

Fransada Ruzvelt bugün 
Nutuk verecek Birinci sahifeden aıtan - ç hl lb>~1r0~1r 

a 

o 
endişe ve ümitsizlik görülmemekte
dir· Heyecan afaimi yalnız seferber 
edilenlerin kuılarına, ana ve bab•la· 
rına ve çocuklarına ved• ederken ö
püşmeleri esnasında görülmektedir. 

~-----------~~-----------~:----
Tehditle para ko- Bu Yııl Mekteplere - Bırinci sahifeden artan -

b.r surette halledemiyeccği hiç bir 
mesele mevcut olmadıtını ~bildirmiş 
ve bütün mesuliyeti Polonyaya !ah
ır.il etmiştir. 

sınılan oldutu mütaleasında bulun 
maktadır, Amerikanın her hangi 
bir harbe sürüklenip süıüklenmiye· 
ceği hakkında gazeteciler tarafın 
dan sorulan bir suale cevap veren 
B. Ruzvelt demiştir ki : 

Oazetelerln mutalaalaı ı 

Paris, 2 (a.a.I Alman tecıt\'ÜZÜ 
hakkında "Jour ,, diyo: ki: 

parmak istiyen· fazla tahacüm var 
lerin dünkü 

8. Hitlcrin cevabı müşarünileyh 
namına Alman masl.ahalgüzarı Hans 
Thom on tarafından B. Hull'a tcvd 
edilmiştir: 

Yalnız , böyle olma•ını temenni 
e'mekle kılmiıorum. Buna muvaff.k 
olacağıma da kailim Hükümet bu 

sahaJa elinden geleni yapacaktır. 
Nıhayet B. Ruzvelt, Almanyadaki A 

merika sefırinin dün istifa elliğini ve 
bu istifasının kabul edılmiş olduğu· 

nu bildirmiştir. Müstafi sefire harici 
ye nezaretinde başka bir vazife ve· 

rilccektir. B. Ruzvet B. Wılson'an 
yerine halihazırda başka birisinin ta 
yini hususunun derpiş edilmekte o 

lup olmadığı hakkında birşey söyle 
ycmeycctğini beyan etmiştir. 

- Filen mevcut olmayan bir 
lngiliz - Leh - Alman müzakeresi 
şeklinde Alman iki yüzlülüğünün son 
taarruz hazırlıf !arını nasıl ılerleltiğ'ini 
anl•mak için son üç günün tarihi ve
sikalarını bir daha okumak lazımdır. 

muhakemesi 
Orta okullarda Çifte Tedrisat ya

Emniyet Müdürü lsmail Hakkı , 
hapishane Müdürü Hüsnü Konukçu, 
fabrikatör Salih Bosna ve Nuh Na· 
ciyi muhtelif tarihli mektuplarla 
trhdit ettikleri iddiasile zan altına 

a 1ınan Mehmet Kirmen ve Safa 
S ıydamın dün Birinci Asli)e C··za
da muhakemelerine başlandı. 

pılacak; kimse mektepsiz kalmıyacak 
"Hükümelin vermiş olduğıı emir 

lerc tevfikan sizin vasıtanııla, Ame 
rika Reisicümhuruna şunu beyan 
ederim ki kendisinin 2S ve 26 ağus· 

tos tarihli mesajları Führer tarafın· 

dan layikilc tdkdir edilmiştir. Füh
rcr, Almanya ile her çareye baş 

vurmaktan hali kalmamıştır. 

"Figaro. yazıyor: 

Fransa, birçok imt;hanlar ge
çirmişti ve bugiinkü şüphesiz eski 
den geçirdiği imtihan/arın en kor 
kuocudur. Bununla beraber memle 
ketimiz buna da karşı koyacak ve 
muka lderatı mevzuubahis olduğu 
zam"n kendisinde hiçbir zaman ek· 
sik olma yan C'Saret, soğuk kanlı 1ık 
ve eğilmez azmi ile bu s t fer de mu· 
ıaffa~ olı:caktır. 

Şehrimizde ikmal lmtlhanlarlyla kayıt v• kabul muamele~ın:n 
bafladıjiını yazmı,tık. BUtUn mektepler• haddinden az a 

Führer, son da:Cikada lngiltere 
hükumetinin :tavassut teklifini de 
kabul etmiştir. Maamafih Polonya 
hükümetinin ittihaz etmiş olduğu 
hattıhareket dolayısile bütün bu 
g•yretler semeresiz kalmıştır. 

Hıtlerin B. Roosveltin mesajına 
vermiş ..ılduğu~cevabın şekli hükü 
met m?hafilinde ve rfkirı umumi 
yede hiddet ve infial tevlid elmiş 
tir. Bilhassa führer'in Amerika ıei 
sicümhuruna cevap vereceği yerde 
Alman maslahatgüzarı vasılasile 
Amerika .hariciye nazırına ctvap 
vermiş olduğu ehemmiyetle kayde· 
dilmektedir. 

Bundan başka B, Hitlerin B. 
Rıızveltin trklifini reddetmek için 
vazİ)efin tamiri gayrikabil bir hale 
gelmesini beklemiş olduğu söylen 
mrktedir.' 

Vaşington : 2 a. a. - Riyaseti 
ciimhur dairesi müsltşarı B. Ea 

Müşaıüniley, bundan sonra B. 
Hull'üq bütün Amerika gemilerine 

Amerika ya dönmeleı i hakkında tali . 
mat vermiş olduğu şeklindeki habe· 
ri tekzib etmiş ve netice olarak A 
merikan matbuatının hükümetile ır.e
sai birliğinde bulunmasını istemiş 

tir. 

Hitler Berlinden 
ayrılmakta 

Biıinci sahifeden artan 

Sovyet bUyUk elçlel 

Reisicümhurun evvelki gece lıiç u Berlin : ;,! (Royler) - Beılindeki 
yumadığını ancak vaziyetteki, yeni Sovyet büyük elçisi başka bir vaz•fe 
iııkişaflara intizar etmeksizin dai· ye tayin edilmiştir. 
resine çekilmiş yalnız ansızın bir ha Londra : 2 -a.a · Hariciye nezare 
dise zuhuru halinde kendisini çağır ri lrbliğ ediyor. B· Fon Ribbenlrop 

saat 21 40 da B Hendersonu ka-m ılarını hariciye erki'lına emretmiş · , 
bul etmiş ve sefir B. Chamberlaın ın 

olduğunu beyan etmiştir. nutkunu tevdi eylemiştir B. Fon Rib 
Vaşington : 2 a, a, - Kabine beııtrop bu nutku Führere iblağ et-

dün bir içli:na akdetmiş ve bu iç· mesilazım olılnğ'u cevabını vermiştir. 
tima 2 saat devam etmiştir. içti Paris : 2 -a a.- Hıtler henüz baş · 
maJa Avrupanın vaziyeti mevzu· vek.lette ise de bugün henüz malüm 

olmayan bir is•ikamet~ hareket edc-bahis olmuştur. Dahiliye naz•rı B. cektir. 
lçkcz, matbuat mümessillerine beya Ordu her gün askeri harekat hak 
nalla lıulunarak Almanyaya Htlium kında bir rapor neşredecektir. 
ihracına müsaade etmekten imtina Dün Berlinde ışıklaıın söndüı ülmesi 
e ıle liğiıden dolayı katiyen müte· emredilmiştir bu emir saat 19 da 
essir olmadığını söylemiştir. verilmiştir bütün canavar düdükleri 

alarm işareti vermişlerdir bütün na· Vaşington : 2 a, a. - B. Ruz· kit vasıtaları durmuş sokakta bu unan 
vdt, matbuat mümessillerine beya· · 

lar sığ'ınaklara koşmuşlardır nızamna_ 
nalla bulunarak Avrupa vaziyeti· meye riayet elmeyenler ıevkıf edılmış 
nin kati bir istikamet alacajı, önü !erdir top sesleri de ışidilmiştir lec· 
müzdeki günler içinde Amerikanın rübe bir çeyrek saat sürmüş fakat Ber 
hattı hareketini tasrih etmesine yar lin bütün geceyi karanlıkta geçirmiş 
dım edecek olan Amerikan efkarı tir. 
umumiyesinin aklı selimine tanıami Zürih : 2 -a.a.- Neue Züricher Zcı 

"Petit Journal. yazıyor: 
- Füh•er'in arzusu felaketi tah

rik etti. Hitler tarihte emsalsiz bir 
mesu1iyet taşıyacaktır. 

"Journa1• yazıyor: 

Mesuliyetler davası hakkında şimdidm 
hüküm wrilmişlir. 25 sene evvel i
kinci Vılhelm ile olduğu gibi bugün · 
de bitler ile Almanya "bu ııaı~. se 
bebiyet vermiştir. 

"Malin " yazıyor: 

- Fransa ile fngiltere için Ren'ın 
öbür tarafında hazırlanmış olan bu 
ödenmtz cinayetin neticelerinden 
korkacak birşey yoklur. Cıhan şa· 
hit ve hakim mevkiindedir. 

"Ekselsior. yazıyoı: 

- Kralın haberi olmadan Bis· 
maık tarafından gönderiimiş olan 
meşhurleıns telgrafından beri usul· 
lerde bir dtğişiklik olmadığı görül 
mektedir. O zaman Birmatk harbe 
sebebiyet vermek için sefırimizin 
tahkir edildiğine dair asılsız bir id
dia serdetmişti. 

"O<uvr~. yazıyor: 

- Nihayet Führer büiün dün
yaya meydan okuJu ve buou rn ha
fıf tabiri İçlim11, betki askeri vazi 
yeti tehlikeli olduğu bir anda yaptı. 

"Populaıre. yazıyor: . 

"Harbi bir tek adam istedi. Hu. 
be bir tek adam başladı. Harbin 

Avrupaya v~ d~nyaya y1yılnıasına 
htnüz bir tek adam mani olabilir. 

Seyhan bölgesi adliyesin
de tayin ve na-killer 

le itim1t etmekte olduğunu söyle- tungun Berlin muhabirinin öğ'.~nd.iği 

miştir. ne göre Polnnyanın berlin sefırı Lıps Adana suliı hakimliğine Boya 
ki mesai arkadaşlarile birlikte sefaret bad hukuk hakimi Cemil Yılmaz Müıarünileyh, efkarı umumiye le nezaret altına alınmıştır diğer Al-

. b ı- d- · · · k ı er, Adana müddeiumumi muavinli· nın oı yere le aşa uş-nrm ·sı ıçın mm şetıirlerin~eki Po'onya onso os 
gazetelerin riyaseticümhur dairesi, ları da evlerinde nezaret altına alın· ğine hakim namzedi Zeki, hahçe 
hariciye nezareti venir nezaretl!r mışlardır. sorgu h•kimliğine Hakim namzedi 
gibi mcnbalarca tevsik edilen ha· Polonya hüküıncli Alman diplomat Nail, Bahçe müd1eiumumi mua· 

Hakimlık makamıııı Mustafa A
run, iddia makamını da Muazuz 
Ayaydın işgal etmekte idiler . Çok 
kalabalık bir dinleyici göze çarpı 
yordu . 

Mübaşirin nidasile Mehmet Kir 
men i < i jandarma arasında , Safa 
Saydam da serlıest olarak mahke· 
me salonuna alındılar . 

Hüviyetlerinin tesbitinfon sonra 
iddianame okundu . iddianame ve 
sorgu Hakimliği tahkikatına naza· 
ran AdmJnın Teklcekurbu mahalle 
sinden lsmail oğlu Melımet Kirmenle 
Süleyman oğlu Safa Saydam muh· 
telif tarihlerde Enıniyet Müdüıü ls
ınail Hakkı, hapishane Müdürü Hüs 
nü Konukçu, fabrikatör Salih Bosna 
ve Nuh Naciye mektuplar gönde
rerek para istedıkleri ve İstenilen 
miktarın tayin edilen yere konma 
dığı, arzularının yerine getirilmediği 
takd.rd: öldürülecekleri kaydını ih 
tiva eden tthdit suçile duruşmal'lrı 

yapılmak üzere Asliye Cezaya sevk· 
ed,lmelcri lüzumu kararı Üzerine 
duruşmala ırıa başlanıldığı anlaşılı
yordu . 

Muhtrlif tarihltrde , muhtelıf va 
sıtalarla mürselünileyhlerine göndcı i 
len mektupların bir kısmında , imza 
yerlerinde tabanca resimleri bulun· 
duğu, böylelikle mektubun , gönde 
rilen üzerin le suitesir husulüne ha· 
dim olması gayesinin güdüldüğü 

de zikredilmekte ili. 
Ne diyeceği sorulan suçlu Kir· 

men: 
- Ben kimseye tehdit suretile 

mektup göndermedim, tehdit etme· 
dim. Beni üç gün döğdüler . Zabı 
taca tutulan zabıt varakasına zorla 
imza koydıırdular. Polisteki ikrarını 
dayak neticesidir, dedi . 

Diger suçlu Safa ise: 
- Mehmet Kirmen , beni evine 

çağıdı ve bana bir kaç mektup 
dikte ettirdi . Fakat bunları kime 
gönderdiğini ve şimdi o zaman ne 
yazdıklarımı hatırlamıyorum.ltk ~ah 
kikattaki ifadem doğrudur, dedı. 

Şahitlerin celbi için muhakeme 
12 Eylüle bırakıldı . 

VENi NEŞRi VAT 

Ana mecmuası 
diselerden başkasına ehemmiyet ve konsoloslaıının Almanyaya evdeli vin1igine hakim namzedi Cemaled· 

1 . ı- d . . ne müsaade ettiği zaman Alman ma- din, Karaisalı müddeiumuıni mua Ana mecmuasının 20 inci sa vermeme erı uzıımun a ısrar etmış kanılarının da Leh diplomat ve kon· · d ti 
R 1 d d · ı·- · h k' d. · M t f yısı çok dofaıın bir mim eıeca a tir. uıve !, me eniyeti teh it eden solosl•rının Polonyaya dönmeleıine vın ıgıne a ım namze ı U5 a a " 

mUracaat vukubulmakla I•• de 
talebenln açıkta kalmama•• için 
kUıtUr dreklörıuounce ıcab•· 
den tedblrlar alınmıflır. 

Kaydolunacak talebenin mektep 
idarelerine müracaaltJn evvel muh 
telif şekilde, muhtelif d ıvair ve ma 
kamlara müracaatta bulun·'ul<ları 
görü im !ktedir. Halbuki mektepler· 
de tedbirler alınmış olmakla istek 
!ilerin kay.folunacikları mckttp ida 
resine başvurmaları gereklidir. 

Bursa öğretmenleri 

Öğretmen kafilesi d~n. 
şehrimizden Hataya gıtlı 

Yurdda bir tetkik scyahatı mak 
sadiyle şclırimize geldiklcıini yazdı 
ğımız, 76 kişilik Bursa öğretmenl,'~i 
grubu ş•hrirnizde bulundukları ıkı 
gün içinde Ziraat mektebini, fidan 
lığı, ziraat islah istasyonunu, men· 
sucat fabrikasını gezmişler ve Ata 
türk parkında istiklal muşını "?ü 
teakip asan atikalım tetkık etmış 

!erdir. 
Mezbaha ile şehrin diğer şayanı 

temaşa yerlerini de dolaşan öğret 
menler dün 9,30 treııile Hataya ha 
reket etmişlerdir. 

Bürücek kampı 
bugün kapanıyor 

Talebe istifade gördü 

Bürücck talebe kampı bugün 
kapanacaktır. Talebe ve öğr~~men 
ı~r bug:in oto~üslerle ş,hre done· 
cekler, Atatürk anıtına bir çelenk 
koyduktan sonra Namık Kemal 
okuluna geleceklerdir. 

IJurada velilerine teslim edile 
cek olan taleb~nin sıhhatleıi mü 
kemmeldir. Üç ila yedi kiloya ka· 
dar sikl eti artanldr vardır. 

Yuğoslavyanın 
Ankara elçisi 

1 

h h · d h k · k d. K t" · d·ı · 1 d. çıkmıştır. Tavsiye edeıiz. uu ran muvace esın e er esın mani olmayacağı ilave edilme le ır. umran ayın e ı mış er ır, 

bil~"apu~cilerin~şıikinı:sa ---~---~----------·---------~-~~~~:~::::~:==, ide bu'unmalarını istemekte ve birr ___ .;..___________ • ha1iselerden korkulmıya başlandı. 
leşrıki mesainin efkarı umum;yenin 1 B. Hitlr.:r Fran Sar nı ese 1es1 Fransa bu tehlikeli devre esnasında 
terbiyesine hadim olacağını söyle· GÜNÜN sız başvekili B. 

0 
mıntakanın beıınelmilel bir kuv 

MEVZUU Daladı·er'nin me· · · h f t tbı'k·n·ı ve ce f d · 1 it 1 mtktedir, Müşahitler, B Ruzveltin ahalisi Almanyaya avdet, vaziyetin metnının aı ıyen a 1 vet tara ın an ışga a ına a ınma 
3 Bul•ittin Varşova ile göıüştük sajına verdiği cevapta "Sarre hav- mı: haf az"sı veya F ransnya ılhak mı yeti akvama mahsus salahiyetleıın sını temin etti. Nihayet 15 kanunu 
ten sonra ktndisine Alman · Leh ıası Almanyaya avdet ettikten şıklarından lıiıiui reyi amla (Plc muhafazasını temin maksadile bu sani 1935 de halkın reyine müra 
hudut ha liseleri hakkında nıalümat sonra Fransayı alakadar eden bü biscite) taı in edebilecekti. Mııahe· teklıfı kabul etmedi. caat edildi. Almanya lehindeki ek 
vermesi üzerine • lstil.i - tabirini tün emellerim:fen vazgeçtim., de de halkın kendi mukadderatını la serı.yet her tu"rlu'· tahminin fevkinde 

h 1 · d Bunun iiıcrine nazi pı ..ıp1~an kullanmış olduğunu beyan etmek di. Sarre avıası mese esı şu ur: yin etmek hakkını kullanması için çıktı 
V 'il h d · ·ı Al d ıl• ı'de Sarre'de yapılacak tedirler. Diger tar•ftan B. Ruzvelt, ersaı es mua e esı ı e man l935 senesini tayin etmişti. ası ' 

kongr~yi içtı'maa davet etmeden yarın garbindekı Sarre kömür hav b reyiamı JHılak Lir zafer haline ge · Fransız hükümeli Sarre havza 
1933 de Alman hükümeli u 

ve bitaraflık kanununu yeniden göz zası on beş sene müddetle Cemi· tiı 
011 

k için olanca kuvveti le faali sının hemen alman memurlarına 
d. d·ı · mPmleketin Almanyaya dönmesini ki 

d,n gPçİrmeden evvel Avrupa yeti akvarn idaresine tev ı e 1 '11IŞ y•te geçti: O kadar ki, bir aralık teslimine ve kömür oc• arı mese 
·ı · h k kararlaştırmak için daha fazla lıek ' vaziyetinin tavazzuh etme~ine ehem ve kömür ocaklarının işlctı mesı a Al .. b 1 · · lesinı·n dostane bir surette halline 

d F ·ı · · fe 1;i!mtınesıni Fransaya teklif et· Fıansız · man nıunase et erının miyetle işaret etmişti•. B. Ruzvelt kı a ransaya verı mışlı. 1 k muvafakat ettı·. 
S · p h 'k" t h d 1 t~hlı'keye dii•mesini mucip o aca Amerikanın hılıhazırda fazla bir Müddet bittikten sonra arre tı <HiS iı ume ı mua c e er ' v ~=..----. ....... ---..,,..........,,-----=,_...=~ 

ş·y söylememesin'n menfaati iktiza ~-------...... =---------

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü açık, 
hava rüzgarlı g~çıniştir. en çok 
sıcak 31 dereceye kadar yüksel 

IRADYO.I 
Bugünkü Proğran1 

TÜRKIYf. RADYO DIFüZIYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

PAZAR 

12.30 Progıam 

12.35 Türk Müıigi 

3 /91 939 

( Ankara Rddyosu küme sazı 'e 
ka11şık koro) 

13.00 Memleket saat ayarı, aıans 

ve meteoroloji haberleri 
13 15 Müzik ( Küçük Orkest 

rn Şef : Necip Aşkın) 
1 - Drigo Esmeralda Balet süi

ti No.I 2- Dohnanyi Rapsodi Do 
Major 3 - Drigo Arlökenin milyon· 
ları - Balet süiti No:3 4- Frans 
Lchar "Şen Dul,. operetinden potpu · 
ri 5 - V •!ter Noack Koy hikayelc· 
ri 6 - Drigo Esmeralda Balet süıti 

Vo. 2 
14. 15 - 14.30 Müzik (Melodilcı) 

18.30 Program 
18.35 Müzik (Pazar çayı - Pi.) 
19.05 Çocuk saati 
19.35 Türk müziği (Fa,ıl hrycti) 
20. 10 Neşeli pl•klar - R. 
'l.0.15 Müz:k (Solistler) 
20.30 Memleket saat ayarı. 

Ajans ve metenı oloji haperleri 
20.45 Türk müziğ'i 

Okuyanlar : Semahat Ôldenscs, 
Muzaffer llkar 

Çalanlar : Vecihe Daryal, Reşat 
Erer, Ruşen Kam 

1 - UJi Eşıef - Hüzzam peş· 
revi 2 - Mahmut Cclaletıin Paşa 

Hüzzam şarkı - Kerem eyle mesta· 
ne kıl bir nigah 3 - Selahaddin Pı

nar Hüzam şukı - Seviyordum onu 
4 - Lemi Kürdilıhicazkar şarkı -
(Nazlandı bülbül) 5 - Arif b~y Kür· 
dilihicazkar şarkı - - Düşer mi Şanı

na? 6 - Faik bey Suzinak şarkı 

- Kuzncağ'ım ne kaçarsın benden. 
7 - Bimen Şen Segah şarkı - Ben· 
siz ey güli gülşen alemde meynuş 

eyleme 8 - Sed•t Ôztprak Hüzzam
şarkı - Cefayı hicrinle gönlüm yı· 

kılsın 9 - H ılk türküsü - Büibül 
taşta ne gezer 10 - Halk lürküsü -
Karam 

21 3) Müzik ( Riyaseti 
Cumhur Bandosu - Şef İhsan Kün· 
çer ) 

1 - Oomenico marcia militare 
(marş) 2 - Valdteufcl çiçekler (Vals) 
3 - C. m. Veber "Oberon., uyer
türü 4 - msssanet Scenes Dramal
ique! - a ] Prelude et Divertisse • 
ment - b ] meloctrame c J Scene 
f nale 

22.20 müzik (Cazband - Pi.) 
22.45-23.00 Son ajans, haber

leri v~ yarınki program. 

1 
Bu gece nöbetçi eczane 

Yağcamii civarında 

Ali Nasibi ecı.ahanestdir 
1 
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Bütün İngiliz \ Seyha.1 Vi\ay~tinien: CEPHEDE V AZiYET 

- Birinci sahifeden artan -

bU•urUlen Alman tayyareleri 

Paris, 2 (Radyo) Alınanların Po
lonya şehirlerine vuku bulan tecavüz
lerinde Polonya hava kuvvetleri ve 
tayyare dafii topları tarafından onattı 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. Bir 
zırhlı tren tahrip edilmiş, yedi tank 
Ve bir çok asker esir edilmiştir. 

Alman kıtaatı geri çeki.dl 

Paris: 2 (Radyo) - Danzig tara· 
fı:ıd:ın vukubulan üç mühim Alman 
taarruzu def edilmiş ve Alman kıtaatı 
geri çekilmiştir. 

Varşovaya taarruz 

ya elçisi geri çağrılmıştır. 

Ruzvelt mesaJma cevap 

Varşova: 2 - Polonya hükumeti 
Ruzvelt'in sivil halkın bombardıman 
edilmtmesi hakkındaki mesajına ce
vap vererek, Almanya tarafından böy· 
le bir şey yapılmazsa Polonya aske
rinin de sivil mıolakaları tahrip etmi
ycceğini, şayed Almanya bombardı
man yaparsa mukabelei bilmisilde bu
lunulacağını bildirmiştir. 

Paris: 2 (Radyo) Varşovaya vaki · 
olan Alman hava taarruzunda bir çok 
kadın ve erktk ölmüştür. 

Londı a: 2 (Royter) - Bugün 
öğleden sonra alınan hal:>erlere gö
re Polonya - Alın mya hu Ju Junda 
askeri harekat devam etmektedir. 
Askeri harr.k~tm geniş mikyasta 
inkişaf etmediği bildirilmektedir. 

Berlin: 2 (Royter) - Alman hü 
kılıneti bugiin bir tebliğ neşretmiş · 
tir. Buna göre. har ekatm devam 
etliği ve Yablink'in Alman kuvvet 
lcıi eli.ıe geı.,tiği anlaşılmaktadır. 

Karakovide Polonya topçuları ta
rafından üç Alman tayyaresi daha dü
şürülmüş diğ'er hir tarruzda ise dört 
Alman tayyc1rcsi imha edilmiştir. 

ou,en tayyareler 

Varşova: 2 (Radyo) - Dün saat 
16,·tS de uzaktan infilak sesleri ve 
Polonya tayyare dafi toplaı ının mü
temadi sesleri işit ilmekle i<li. Civarda 
VukubuJan bu hava murarebesinde 
Yedi Alman tayyaresi ve Varşova ya
kınında yapı'a ı muharebede ise dığcr 
dfüt Alınan tayyarc.ııi cHişürülınüştür. 
Ve bu taarruzlarda Alınan tayyareleri 
Varşova üzerine bir tek bomba dü· 
§Ürmcğ"e n u affak olamamıştır. 

Çok şlddetll çarpuısma!ar 

Varşova: 2 - Alman - Leh kuv
Vcllcı i arasında şiddetli çarpışmalar 
devam etmektedir. Dündcnbcri 16 Al
m;rn layycıresi düşlirülınüşlür. Polonya 
kuvvetlerinin de 7 tayyaresi uürürül
nı ii şllir. Almanyanın yedi tankı tahrip 
edilmiştir. Bir de zırhlı tren berhava 
edilmiştir. 

Almanların yaptıklaı ı üç şiddetli 
hücumu Polonya kuvvetleri geri püs· 
kürtınüşlcrdir. 

Polonya Mecllsf toplamyor 

Varşova: 2 - Polonya Cumhur 
tcisi mebusan meclisini ve ayanı 
toplantıya davet etmiştir. 

Polonya elçisi geri çağrıldı 

Yarşova: 2 - Berlindcki Polon-

Loııdra: ~ (Royter) Avrupamn 
hemrn her köşesinJen alınan ha 
Lerler, her taıafda tam bir srfer 
brılik vaziyrtiııin göze çarbtığmı, 
büyiik şehirlerde fazla bir hayat 
fdaliyeti göriif nediği11i Paris, Lond· 
radd busu~i v~ taksi otomobillere 
seyrek tesadüf eJil liğini~anlatmakta 

dır. Keza 'ıLiyük şchirlerd: tahliye 
hareketine de başlanmıştır, 

Lo1Jra: 2 - V arşovar:ın bu sa 
bah Alrnan layyarc fil...ıları tarafın· 

dan y..ıpılan bın 1lardrnanda 130 ki 
şi ölmiiştür. Bunddn yalnız 12 si 

askerdir. 
Ha!k soğııkbnlılığını muhafaza 

ctmektt"dir Alınan layy:nPlerindf'n 
daha ikı danc dü~üriilnıü~tür. 

Şdıirıle büyük bir hasar yok· 
tur. 

Londra: 2 - Po'onya gükume 
ti neşrettiği bir tebliğde, Almanya -
Po!onya huduJundaki Klayviçs şeb 
rinin Polonya tarafından bombardı 
man edildiğine dair Alman ajansı 

tarafınJan verilen haberi tekzib et· 
mektedir. 

mebusan ve Ayan Fransız 
meclisleri 

- Birinci sahifeden artan -
hadisesini görüyoruz yine Almanya· 
nın iddias:na göıe, bu ınemlekdin iş 

ğdlıne sebepde Çeklerin Almanlôra 
karşı yapdıkları şiddet ve zulum ha· 
reketidir. 

Bundan beş srne evvel Polon~a 
AJ ·ı bir ademi tecavuz 

-<"'\ manya ı e Jd'v · 
paktı yap·nıştı . Ht>sabına ge rg ı 

müddetçe Alman~ıa bu muahecfı.ye 
. . F' kat fırsat bulduğu 

rıayet eltı . a dd .. t et 
anda onu yırtmakta tt"re u 

1 h B Hitlerİn he 
nıedi Binaena e} ' · .. ı · 

· ı·zını gelen soz erı saba alınması a 
dev il l•arcketleridi r . 

g • • . p lonya ile aramızda 
B. daıma 0 h f ız, hedenin mu a a· 1 mua mevcut o an 1 n te:.lbirler al· 

· · lazım ge e 
zası ıçın d' k Bugüne dd .. t etıne J • 
makta teı e ~ ., hareketlerimizde 

b'·tün sıyas 
kadar u . manlarımızda Po 

. asi angaJf' 
ve sır d mı vadettık. 

Ya yar ı 
lof1Y.ı1 I en mücrim ve ·· Po ooya BtJgun "ıe maruz bu 
en hakstı bir t(cavu 

luomaktadır · Je fngiltere 
ve ne d Ne Fransa d devletler e· 

.. k ·r e en 
sözlerinı ın a ' 
~ 'ld' r p lonya hudut gı ı · ya o .. 

··n Alman .k. l,ir tecavuz 
Bugu , kle bakı ı EX- r Al 

1 geçme tur · ~e 
arını b !unmuş . çek 

hareketinde u derhal gerıp lon 
k t Jaunı e o 

tnanya ı a lngiltcr va 
Fransa ve vaat ve 

toplandı 

kaybedec~k ve ayni tecavü.ze ma· 
ıuz kalmakta gecikmiyecektır · Ve 
bu takdirde Almanya Alz:u-Loreni 
almak için bütün kuvvetile Fransa 
üzerine yüklenmekte tereddüt et· 
miyecektir. " 

Bu sözlerden sonra Başvekil 
Fransanın ihtilafı sulh yo1u ile hal 
hususunda sarfettiği mesaiden ve 
Jtalyanın gösterdiği hüsnü niyetten 
sitayişle bahsedilerek şöyle den.il· 
mektedir : 

ftalyanın bu hususta sarfettiği 
asilane gayretleri siltayişle yad et· 
mek mecburiyet:ndeyim. 

Eğer Lügün dabi, Almanya ta· 
rafından ihtilafı müslihane bir suret· 
le halletmek hususunda bir teklif 

vaki olur ve tecavüz hareketlerine 
nihayet verilirse iki memleket men· 
faatlerini koı uyabilecek tedbirlerin 
alınması için müzakerelere girilebi 
leceğioi temin ederim. 

Fakat çok sıkışık bir zamanda. 
yız. Ne Franı.a ve ne de lngiltne 
dost Lir millet tin katliamına ta ham· 
edemez, 

Fraıısa hiçbir zam~n müdafaasız 
hir memleketi işgal için ayaklanamaz 
Ooun rubunda yaşayan kahramanlık 
hisleri biç bir zaman fütuhat emelle· 
rine vasıta değildir. O ayaklanmış 
görüldüğü zaman onun bir tecavüze 
maruz kaldığına derhal hükmetmek 
lazımdır. tnezse, ıduklaıı . ecek 

}'aya yap~ış o ter.:ddiit etınıYoyaya 
zifelerini ıf .ıda polo . ·. 

. • Fransa etınrıı 
lerdır . Z-lten .. yerine g (ini 
karşı bu vaatlerını. t ve şere 

ı\le 

Bugün F ran!a, bize çocukları 
vasıtasiyle hit;ıp etmektedir; Ve bu · 

, gün emreden Fransadıı 

yecek olursa, hays ' 

m·llet· y kta 1 ı-Fıyıtmukı\1Vı1ay~te.ski 
' l a a 1 hizmet otomobili (l 41J) yüz kırk lira 

- Birinci sahifeden artan -

Londra : 2 - Büyü:C Britanya 
Almanyaya verdiği bir nota .fa der 
hal muhasemata nihayet verilmesini 
ve aksi taklirde sefirlerinin pasa· 
portunun verilmesini istemiştir • 

Londra : 2 - Londradan uzak· 
laştırılan çocuk ve kadınların adedi 
üç mif yona baliğ olmuştur . 

Kanadan1n sadakati 

Londra : 2 - Kanada Başvekili 
lngitiz kralına gönderdiği bir sada· 
kat arizeJinde, Kanada pırlamen
tosunun ve milletini o lngiltere f m 

paratorluğuna karşt tam bir sada · 
katla hareket edeceğini teyid et
miştir. 

Londra, 2 (a.a ) - Parlamento 
m;ıb.:Jfilinde söylendiğine göre avam 
kamarasında chnberlaın tarafından 

mevıu'>ahis edilen askeri mükellefi
yet kanunu yarınki pazar günü par· 
la nentoya ltvdi eriilecektir. Ayni 
gün he · iki m cliste kabul olunacak 
ve yine ayni gün kralın lasdıkine 

ıktiran t'dcc ktir. 

Londra, 2 (a.t. - Arııel e partisi 
kc1bul ettiği bir karar suretinde hü
kıi-netin tecavüze mukavemd etmek 
hususundaki kararına partininde iş· 

tirak el tiği bildirilmekıeJir. 

Londra, 2 (a .a) - Hükumet 
bir beyaz kitap neşretmiştir, Bu ki. 
tap bilh lS'ia ALınn h·iku neti ile 
teati e lilt·n nota/arın metni ile son 
hadiseleri tekrnrlıyau bir İzah neş · 

retmiştir. Bu beyana!, Chrnberlainin 
avım kamar3s n 'aki bryanatına mü 
şabihdir. 

Londra, 2 (a. a.) - Avam ka. 
marası, dün akşam saat 23,53'te 
müzakerelerini talil etmiştir. 

Kamara yarınki pazar giinü top 
larıacak tır. 

İnhisarlar Adana tütün 
fa brik asından : 

Eksiltmeye konulan fabrikamızın 
bir senelik nakliyatına ihale günü 
olan 1 -9-939 da istekli çıkmadı 
ğıodan müddet on gün daba uza· 
tılmıştır . 

lh3le 11 - 9 -939 pazartesi günü 
saat 14 de yapılacağından istekli · 
lerin tayin edilen günde eksiltm..,ye 
iştirak etmek üzere fabrikamız mü· 
dürlüğüne müracaatları . 11003 

muhammen bedel üzerinden açık ar 

1 

yır maya ko .ıulınuştur . 

2 - Açık artırma 7 / Ey\fı\ 1939 
P~rşembe güoü saat 9 da yapılacak 
tır. 

3 - ihale vaktinden evvel ya 
tırılması ic.ıp den muvakkat temi· 
nat parası miktarı ( l O) on - lira 
(50) elli kuruştur. 

4-1steklilerin, muayyen gün ve 
· ·saatte Vılayet daimi encümenine 

gelmeleri ilan olunur. 

23 - 26 29- 3 10977 

Zayi şahadetname 

ÜJmaniye Orta mı>ktebinden al
mış olduğum şahadetnamemi zayi 
t>tliı.D. Yenisini alacağımdan t>skisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

10999 İsmail 

- _w--.-----........,...,...,......,_..,_ __ ·~ 

19 lLI1 A ~ ş <e1 ıru;ı 
iki Biiyük Film Birden 

1 

1 LFEY
1 
~~KLA~ AKÇARKEN 

1 ı nımın cşsız ahramanı 

Nelson Eddi ' nin 
SiNEMA DÜNY ASINıN 

En Güzel KaJın Artisti 

( Elenor Povel ) 
1 l E 

Yaraltığı Emsalsiı: ve 
Muazzam Şaheseri 

: ::::::::::-----

ROZA L i~11 
··-- --===2=========== = 1 

( John Boles) 
V e 

( DORls NOLAN'ın ) 
Oynadıkları 

10991 

Adana B.dediye Reisliğinden : 

Levha , siper asanların nazarı dikkatına 
1 - Bilumum dükkanlarda ticari, sınai müessesele · · k 

rının apıl sılan levhalarla, tente, siper ve saqit saç:tklara ait 939 . arına a 
· ·ı · ·· · h kk k ··f d senesı tah:ıkkuk ettırı en resmı gosterır ta a u mu re at ccdvelleri bel d' d . 

hakkuk memurluğu kapısına asılmıştır. e ıyc aıresi ta -

2 - Levhı siper, tente resminin ö~eme müddeti eylul 939 
b. t k 'tt• B .. Jd d · · d .. J ayının so-nu ve ır a sı ır. u mu 1 e ıçın e o enmeyen bu resim! .. 

ceza ~klenir. ere Ytızde on 

Bu cetveller 12-9-939 tarihinde kaldınlacaktıri itirazı 1 l 
'"JJ t · · J · 'J ·ı b 1 1· · 0 an arın bu mu e ıçın e ıstı ı ı e e e ıye rıyas'!tine mliracaat etm ı · -

1 
... 

e erı ı an olu 
nur. 3- 5 11 ooı 

Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden: 

Tutarı 
Beherinin 
Kıymeti 

Lira Kuruş Adet Cinsi 

65 50 130 Oluklu müstamel galvenez 
25 20 125 Müstamel çam dılmesi muh 
M . . telıf ebatda 

ermerlı mı.hallesınde borsa karşısında 33 bdf'ı!İye uurnııralı vakıf 
hısnede mahfuz bulunan yukarda vakıfları yazılı eşyil pr-"in para v 
artırme ile mahallinde satılacaktır. ihalesi 16- 9 93') ~ . ~- açık 

11 d d. 1 k cumaıtesı gunii '9t ~ ır, ste lrler satılacak f'şyayı mah;sllindc ve t • . • sa 
d .. b·ı· 1 , şar name~ını de . _ı re e iore ı ır e.r 3_ 6- 9 ıua 

. 10998 

!"'ft!I' ____________ , ____________________ -: 

Taze kefal balık 
yiım_urtası 

d fazla rağbet gören Karat'lŞ dalyanının Y en i D'. a a en 
uoy • keh1 balı~ yu nurtuı g.!ldi . Bu kuvvetli gıdadan 

h l m·şhurttz. F 1•' ·•·J· S .T ma su , bir fıruttır . iat ar eıverış 1 ıtr • atış yen a rsus 
istifade bu'uomaı 1 t d"k'-"' d k .. e başında numara ı u ... an ır . 
kapısında oş 

T 
tan istiyenler: Eski istasyon caddesinde 

op .. t . Ş diye muracaa • 
Hamıt a 3_ 3o 10991 

Adana Orta Tecim 
Clirektörlüğünden: 

okulu 

'h' den itibaren talebe kay;t ve kabulıine başlanmış· 
E l ·ı 939 tarı ın d " ·ı · · 1 Y u etirecekleri vesikalar aşağı a gost"ı mıştır : 

tır. Kabul şartları( v~ı: okul mezunu bulunmak ve diplomasını ibraz cl
l _ Beş sını lı 1 

mek. k resi sıhhat raporu, a~ı ka~ıdı ve 4 adet fotoğraf. 
N fus tez e ' 3 6 10989 2 - u 

1 
l6 yaşında bulunmak . 1 -

3 _ 12 ı e 

Taze 
Kalekapısında 

yanında 

Arapmusa kuyusu 
aşçı Mahmut 

d t niı bir sekilde yaptı~ı n taze peynir mevcut 
1• h ncnı e cı ' k 1 Kendi im., al :ı • t .ı 1r Kilo 1unu 40 kuıuştan venıt•! le o· 

. . . V" en yag ısıu . . 
peynirkr:n en ıyısı ~ .. den çok üstündür , Meraklılara lavsıyc 

. Kaşar peynırın 
du~um bu peynır 
e<leriın · , 11002 

-----------------------------
:..._ _____ _ 

yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Belediye istimlak 

Kanun No: 37~ 

_ L)ünden artan · 

Kanunu 
Kabullarihi: 717/1939 

Neş•İ tarihi: 14/7I1939 

da bulunmadığı yerde bir elmiye kalfası ve· 
bir fen memuru ~e bu~~n . ttan mürekkeb üç kişilik komisyonlar leş· 
ya yapı işlerini anl~yan ır ~f:tile 0 gayrimenkulün istimlak tarihindeki 

k mısyoo marı . . .. k kd. dT kil edilir. Bu 0 . . 1 satım rayıcıne gore ıymet ta ır e ı ır. 
. . e emsalıoın a ım I" . '- 1·· t ha . vazıyetıne v A • t. laklerde evve a gayrımen~u un am tmıııın 

Kısmı ıs ım d · d k 1 k Madde 9 ~ kd' lurıur. Bundan başka sahibi uh esın e a aca 
Ji hazır kıymetı . ta "kıtr 

0 
sonraki değişiklik dolayısile taayyün eden kıy·: 

· tımla en k ·ı o'an parçanın 15 
• d 1• Bu kıymetin yarısı, tamam ıymctten tenzı 

t kdır e ı tr. . d b 
meti de ayrıca a i kalac ık mikdar, istimlak edilec !k yerın eğe.r a. 
edildikten sonra ger k mın müstakbel kıymeti, halihazır kıymetınden 

G j kalan ıs ... b d ı· ·ı" 1 hısı sayılır. er d ki fark da i.dimlak e e ıne ı ave o unur. 
t kdirde ara a .. . . • 

aşağı olduğu a l . rk edilecek gayrimenkulun harıtası beledıye tara 
Madde 10 - stımla. t'mlik olunacak yere ve iları için belediye da. 

.. -nüddet e ıs ı 
fından 10 gun ahalle asılır. .. . . · 
İresinde muayyen m . menkulün sahiplerile alakalıların huvıyet ve ıka 

istimlak edilecek_ gayrı yahut bunlar gösterilen yerde bulunmazsa 
b't edılemez ve · .. ·b b. kt 

tgahları tes 1 
• · f"'-" kararlaştınlan yerın munası ır no ası· me k k ıstım aııa . d b" • 

t bligv o!unaca evra .' semtin umuma mahsu! mahallerın en ırı· 
e d ·resıne ve 0 l"k 11 • • l · · d ve belediye 31 

.. eden sahiplerinin ve a a a ı arın ısım t!rını a . .. re taayyun 1 d 
ne tapu kaydıoe go 20 "n müddetle asırır. Gazete bulunan yer er e 

' d ğ halde gu 
muhtevi ol u u te ile de ilan olunur. . 
evrakın hulasa la. rı gaze ı·· dairesinde tanzim edilmiş bir zabıtla tevsık 

1 • usu u 
Talik muame esı, 

olunur. l t' Iaki kararlaştırıl.m yerlc1in sah ipi.erile alakalılar_a 
Madde l l - .s ı~I . t·mıak keyfiyeti ve ikinci madacde yazılı han 

. arıfetı e ıs ı . k k. d 
0 yerin noterı m t" Hukuk Usulü Muhakcmelerı ve yu arı ı ma · . ti ve kıyme ı, 
tanın bır su~e . sinde tebliğ ettirilir. 
de hüküınlerı daıre bl'ğ için mübaşitin zaruri masrafından başka 20 ku· 

Notaler her tle laır Ayrıca harç ve resim alınmaz. 
.. et a ır · 

nış maktu. ucr k'lalı olmayan yerlerde tebligat, belediye tarafından ya 
Not( rlık ıeş ı 

pılır. 
2 

_ istimlak olunacak gayriymenkul s:ıh;bferi ve ala~alıları 
Maddcl' 

1
,e 10 ve 11 inci maddeler mucibince yapılan tebligat tafr 

~~ya b~lc~~~e~ on beş gün içinde, o gayrimenkule takriir edilen bede\ hı1k 
k:n~erı 11

1'; ·e. hukuk mahkemesine müracaat cd~rck dava açabilirler. 
" a a!i > (Şonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ---------"7 KiLO FIATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az 

K. S. Kilo 

• 
ı----------t----------1 -------

K'ev'and 28 35 
-Kle~la_n_d_( ~Y~.~M~.-)---1-----ı-----ı 

YAPAGI 

Beyaz ı ı ı-~S~iy~a'h-----~ -----ı----- -.-------

ı-.,.Y,..-er'""li,..--:""'Y.,..e-m'""li,...k.---t-----ı~ -------

• •Tohumluk. 4,50 ~I 
BuA-day Kıbrıs 

HUBUBAT_~----
-~50 

• Yerli 3,62 

• Men tane 
Arpa 3 3, 12 
Fasulya 
Yulaf '.1,80 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 9,25 
Mercimek 
Susam 13.75 1 

UN 
--..,.--~---~.--,-,..--------------------~ [ öıf plch2 ~alıh -----

üç " • 
Dt.rf ) ıldu br ~tuluk 
üç • • 
Simit ,, 
t oıf yıld12 c. 1 ırhuriyet -..... 
uç t• .. 

Si mil ,, , __ ...... __ 
Livtı pol Telgrafları 

2 1 9 / 1938 
Kambiyo ve Para 

iş Baukasından alınmıştır . p.,.. Santim 

Hazır 5 42 Liret - - --
Vadeli 1. -4 72 R:ayi§mark -3-

frank (Fransız ) 16 
Vadeli ili 4 71 Sterlin ( inıriliz ) 

- 5- 35 
Hind hazır 4 1 55 Dolar ( Amerika ) t27 ---ı:r 
Nevyork 8 41 frank isviçre 00-00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfıl, 
l lk inciteşrin tarihlerinde çekilecek tir 

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

l Adet 2000 Liralık 2.000 Lirıı 

5 • 1000 • ~.000 • 
8 • 500 • 4000 • 

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

250 • 75 • 6250 • 

435 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 

zamanda talih'nizi de denemiş olursunuz 10661 

Seyhan Orman Çevirge Müdürlü
ğünden: 

Cinsi Mikdarı Muhammen vahit fıalı Tutarı 

Kental Kilo Lira Kuruş Lira Kr. 

Kuıu ankaz 
Ç•m odunu 5213 00 12 625 56 

l - Seyhan vilaydinin Osmaniye kazası dahilinde Gök Ôküz o•nıa . 
nırda 5213 kental mikdarında Kuıu anhz çam odum• satışa çıkarılmış · 

tır . 

2 Satış 23/81 1939 gününden itibaren on bı-ş gün •onrA 7 t919'J9 
prışrmbe günü saat on birde St'yhAn Orman çevirge müdürlü!'ıü daire 
sı~ ! ' artırın t ile yapılac1ktır. 

3 - Beher kent•linin mu ham.nen fıyah l 2 kuruştur 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Ankara Orman Urnuın 
mü ürlü!'ıü, Seyhan Olman Çevirke Müdürlüğü ve Osmaniye orman bol 
ge şefliğiuJen alınır. 

5 - Muvakkat temiral 46 lira 92 kuruştur. 

9 - Satıı umumidir. 24 - 27 - 31 - 3 10975 

Yı.iksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakiiltesi 

Askeri kısmının kayil ve kabul şartları : 

1 - Ankara Ashri Veteriner Okuluda lıu yıl sivil tam devreli lise 
!erden iyi ve pek iyi dnecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını ver 
miş olmak şartile ta lebe kabul edilir. isteklilerin aşğıd a ki vasıf ve şart
ları haiz olması lazımdır. 

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

le müsait olmak dil rekaketi olanlar alınmaz. 

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

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

zımdır . 
A - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureli 
B - Sıhhati hakkınna ta•n teşe kküllü askeri hastahane rapoıu ve 

aşı kağıdı. 

C - Lise mazuniyet ve olgunluk şah adetnamesi veya tasdikli sureli. 
D - · Okula alındığı takdirde askeri kanun nizam ve talimatları ka

bul t ttiği hakkında velisinin ve kendi , inin noleıliktcn tasdikli teahhüd 

senedi. 
E - Saralı uyurken gezen sid ikli bayılma ve çı •pınmıya müptela ol 

madığı hakkında verilen noterlikten tasdıkli teahhütnamesi bu gif i has
talıklardan biri ile okula girmezden evvel ma'ı'.il oldukları anlaşılanlar 
okuldan çıbrılır. ve bu müddete aid hüku'll·t masraf ları velilerine ö 
dettirilir. 

3 - istekliler bulundukta ı m ı ha il erdeki askerlik şub e laıin· i stıda ile 
müracaat edecekler ve şu'>• lerince iki nci maddede lı i ld iıil en e >'rakı ikmal 
etlikten sonra Anka •ada Yüksek Zıraal Ensti•üsü Veteriner fa~ültr~i 

askeri talebe amirliği n e gönderıl ecr ktir . 

4 Kalıul duhul imıihaııın• hağ l ı d •ğıld ı r Ş ıhıdetnam~ d ettcelerı 

ne ve müracaat sıra s ına gö redır . l s t r klı ad edı lamam olunca kayit ış· 
feri kapanıı ; bbul edilenlere miiracaat etlikleri askerlik şubele• i ı l e te lı 

liğal yapılır. 
5 - Mii raoat mü ldeti Ey lı'.il 20 sine kadardır ondan sonra müra · 

caat kabul edilmu. 

20- 24 - 27 - 30 - 3 - 6 - 10- 13- 17- 19 10967 

Tüm Satın Alma Komısyonu 
Riyasetinden : 

Cinsi Miktarı Mubmamen lı e delı !ık teminat ihalenin 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. tarıhi günü saati 

Sabun 10 100 3484 50 261 34 l 119/939 pazartesi 9 

Pirinç 20.000 4900 00 367 50 • • • • 10 

Bulgur 32.000 3200 oa 240 00 1 ı " • Salı 9 

Kurufa · 
sulya 33.000 4785 uo 358 00 12 • • " 

10 

l - Adanada askeri birliklerin ıhtıyacı için yukarıda cıns ve miktarı. 
muhammen bedelleri ve ilk teminatları gösteıilen dört kalem eı zak açık 
eksiltmeye konulmuştur. ihale tarihleri kaı şılarınrla gösteı ilmi:,tir. 

2 - Şartnamesi her gün Tüm ka•argahınd a ki satın alma komisyo
nunda görülebilir. 

3 - istekliler ticaıd od a s ında mnkayye l ol d uklarına dair vesıka 
larıle ilk temmat makbuzlarını lrnmil olarak belir giinde ve saaıta satın 
alma komisyonuna miiracaat IHı. '.ı! 3 - 29 - 3 - 8 10971 

Adana hiik_fımet civarında Ulusparkı karşısında 
Bizim bisikletci Yunus Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantalığını almak için sene 

lerdenberi uğraştığım DÜRKOP 
fabrikasının bi>ikletleri gtfmişt ir . 

Dünyanın en eski fabrikasının 

yaptığı, bütün malzemesi çelikten 

olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma

deni aksamı Kromdan mamul olup 
yağmur ve çamura rağm ı n kati yen 

p•s tutmaz Bisiklet meraklılarınıı. 

teşrifle rir.de DÜRKOP Bisikletlrri 

ni görmek ve 
iktiz a sındandır. 

almak menfaat leri 
Bilümum bisiklet 

yedtk parçalarile Kontinanlal iç ve 
dış lastıkleri mağazamızda mevcut· 
tur.10911 11-45 

Dürkopp 

Kız Lisesi ve Erkek öğretmen okul
larından: 

E•zakın cinsi 

Kız Lisesinin ihtiy~cı 

Kilo 

Öğretmen okulunun ihtiyacı 

Kilo 

Koyun eti 5000 8000 
Süt 1500 3000 
Kuru soğan 1500 2500 
Zeytin 300 500 
Patates 1500 3000 
Yoğurt 2000 5000 
Kuru fasulye (maden) 1500 3000 
Beyaz peynir 800 1000 
Sabun 1000 1000 
Pirinç (maraş) 20'.JO 7000 
Zeytin yağı 1000 1000 
Ekmek 15000 30000 

Sadeyağ 1200 2000 

1-Adana kız lisesi pansiyonu ve erkek öğretmen okulunun 1/ 10/ 1939 
tarihinden 311511940 tarihine kadar sekiz aylık muhtelif yiyecek erzak
ları 2/IX/1939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık r.ksıltmeye kon

muştur. 

2 - Eksiltme Seyhan Maarif müdürlüğünde 22 Eylul Cuma güne lam 

saat 9 da toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 - EksiltDeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2-3 üncü madde 

lrri mucibince lazım olan vesaik ile O/o 7,5 nisbetinde muvakkat teminat
larını eksiltme saatinden evvel mal sandığına yatırmaları lazımdır. 

4 - Şartnameyi göı mek isteyenle•in pazardan mada her gün ait ol-

dukları okul idaıelerine müracaatları. 3 - 9-14- 20 11000 

------- -----------
Doktor 

Satır Kemal • 

1 • 
Kızılay civarında iskan dairesi yanında 

Miislüm apartmanı 

Haalalarını her gUn aabahlan akfama kadar kabul eder. 

G A. 1 5 - 26 10909 

:...... .............. --------------·------------....... ---
Nazarı dikkate 

Milli Mensucat Hastanesi Müdürlüğünden : 

Sıhhat ve içtimai muavenet Vekaletinin 9 - 8 - 939 tarih .~e 2~ 
numaralı ruhsatiyesi ile hastanemizin 23 yatağını haricden gelecek ucretlı 
hastalara tahsis ediyoruz. 

Hastanemiz Adananın en havadar bir yerinde etrafı portakal ve çı· 
çek bahçelerile muhat modern, her türlü konforu h ıvi ve f eı min bütün 

icaplarını içinde toplamış müstesna bir sıhhat yu~cludur · . . . 
Bilgisi, iktidarı ve muvaffakiyetli ameliy ıtlarıle herkesm ıhma! ve 

tevtccühunu kazanmış olan Operatörümüz çok müsait şartlarla hastaları 
m tedavi edecektir. 

Hastanemizde tedavi olmak isleyen l>ütün müracaat sahipleri haric-

d en de d ilcd,kleri Doktoru serbestce alabilirler. 
Muhterem lıalkımııa bir hizmet gayesile açılan bu yurt çok ucuz 

ücretlerle memlck~tin sıhhati ıçin herkesin e"Drindedir. 
Hastane Gazhane yanındaki yol ile ~ebre bağlıdır . 
Her ihtiyaç anında hıstane müdiirlüğüne müracaat e lilmesi ric~ 

olunur. 9 - 15 G . A. 10939 

Adana ismet lnönü kız enstitüsü 
drektörlüğünden : 

1 Eylul 939 tarihinden itibaren Enstitü ve akşam kmmlarına talebe 

kayıt ve kubulüne başlanmıştır . 

(Enstitü kabul şartları) 

1 _ Beş sınıflı ilk okul mezunları 12 yaşından 16 yaşına kadar 

enstitü birinci sınıfına kayıt ve kabul olunur. 
2 - 16 yaşından 22 yaşına kadar orta okul mezunları enstitü ih~a

ri dördüncü sınıfa kayıt ye kabul olunur, 

(Talebenin getirr.ccği vesikalar) 

ilk veya orta okul mezuniyet diploması, nüfus kağıdı , sıhhat raporu 
aşı kağıdı, dört adet fotoğraf veli kağıdı (okuldan verilir) . 

Akşam kız sanatokulu kabul şartları 

12 yaşından 16 yaşına kadar olanların ilk okul mezunu olması şart 
tır. 16 yaşından 45 yaşına kadar alınacak talebe millet mektepleıi 
belgesôlede kabul olunur. l 3-6 10990 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 1 
Adana Tiirkıöıü matba. 


