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Fransa bütün kuvvetleri ile harekete geçti 

ingiliz tayyareleri 

Berlinin üzerinde . 

İtalyan 
gidiş 

hududu açıldı, - Fransız 
dün normal bir vaziyete 

geliş, 
girdi 

lngiliz - ~Fransız müstemlekelerinde seferberlik 

CEPHELERDE 

4DEVLET 
HARBi 
DURUMU ı 

* 
Kanada'da seferberlik ilan edildi. 
100,00 kişilik bir kuvvet İngil tereye, 
g eliyor - Çekler Almanyada baş 
kaldıracak ve lngilter~ - Fransa 

yanında çalışacaklardır 
--------·----~...-~- .. 

Y chn!ş kadar Aln1an 
tayyar .... ~i d iiştirü ldii ı. 

1 

Almanlar zehirli 1 

gaz kullanıyor 

POLONYA ŞEHiRLERi VE KÖ Y
LERiNE IPERlT BAZı DOLU 

BALONL ARI ATILDI 

.Leh kuvvetleri Al
toprağında ! man 

VARŞOVA ÜSTÜNDE MUHA
REBELER; YAŞANILAN ANLAR 

17 kasa banın 
bombardmanı 

Lonclra : 4 ( Royter ) - Alman 

k ti · Polonva topraklarrna 
haV'a uvve erı .1 

hucum ve bombardımırna de~am et· 

kt d
. ) r Bombardıman edılen şc-

me e ır e . 1 1 
J 

. 'l halktan bir çok ö en er 
hirlcr e sıvı 

d Bilhassa köylere yapılan hava 
var ır. . t' 'nde köv]U halkın 
b ları ne ıcesı .1 ucum . h . , tlidir.Polonya 

d ·~· ıat e eınmı.> c 
ver ıı:;ı zay h hucum filola-
ku-vvctleri,Alman ava t ktcdir . 

iddetle mukabele e me 
rıoa ş 1 d Polon.}'a tayynre 

k arpışmt\ ar " duo U ç t·· lu Alman kolunu 
. l ı iki ınO or . . filo ar tmis mevzılerınden 

b rdıman e ) ' . 
bom a tU Alınanl:ır n!tır za.rıat 
puskUrtınU! r. 

01;.,ıerdır. ver T • • l 6 ! Alman ta.}'.}·a· 
fki gUn ıçınc e 

. du .. urulmuştur . 
resı ., · d 'arki Prusya hudııtlıırı cıvarın a 

Ş 
1 

malar oluyor . Alman tay-
da çarp ş d' b. k 

1 
· Roperpez ve ıger ır aç 

yare er• . . . 
. d ki sivıl abalıyı bombardıman 

şehı~ ~ Ayni zamanda bu sivil halk 
etını!tir. zehirli gaz atılmıştır . Bir 
tızerıne ve ölen vardır . Bun-

k aralanan . k" b ço Y d' · tcsbitine ım an ulu-
de ıoın 

ların a 
paıııaını~tır ' , ·ateleri, taarruz ettiği 

Al 
an ta.}) . . . 

ııı h' leri uıenne ıperıdle 
Şc ır . 

polon)'a balonlar atmıştır . Bıl-
doldurulınU~. ~e Tisenkıl kasabala-

b 
sa. SokaV• l dan çok du~nıuştur. 

as l ton ar 
rına. bu >il d Leh kuvvetleri 

rağın a 
Alnıaıı toP . i 1 Eyluldc ba· 

U\'arıler 1 • polonya 
l 

va s lıı.ruır 1 . Po on., . alın•Ş '-urttuk crı 
i gerı . pus~ 

zı yerlet \eti ıse klarında da 
- kuvvet topra 

1 öncU Alınan 
erd ı r . , 1 .. rı d 

Alman.. d'r ·f e-
brşı br takibetaıişle~ ~. 'aocÜ sahı e 
yecek , -Gerisı uç 

Cenubi garple bir lngiliz hJ.rp limanı 

Fransızlar harel<ete gaçdller 

Londro. 4 (Radyo) - Royter ajansı bildiriyor. 
Polonya cephesinde harp devam etmektedir. 
Fı·ansız umumi kararkabmdan bildirildiğine göre Frans1z deniz hava ve 

kara kuvvetleri Almanyaya karş1 filen harekete geçmiştir. 
lnglllz tayyareleri Berlln Uzerlnde 

Bcrlin : 4 (Radyo) - Barlin Uzerine gelmeğe muvaffak olan İngiliz tay 

1 
· Al halkına hitaben beyannameler atmışlardır. 

yare erı man L . . f'l I . . · L d . ·! ( Radvo) - Butun ıgÜız ı oa rı bahrı, Usler toplanmaktadır Bu fa 
on ra . _ d . f'1 l 

aliyet yalnız hava filolarında değil enız 1 0 arında da va rdır. 
ltaıyan Fran•ız hududu aç•ldı 

Paris : 4 (Radso) - Nisden gelen bir habere göre, beş altı gUndenberi 
İtalyanların Frnnsa.ya geçmesini men eden e~ir geri almm1ştır. İtalya ve 
Fransa hududlarında geliş, gidiş normal vaz1yetcrıc girmiştir. 

Nis : 4 -a·a. - Birkaç gUndcobcri Fransaya gitmek isteyen İtalyanlar 
için hudud, kapalı icli bL1 memnuniyet kaldırılmış ve dundenberi mUnakalat 
normal şeklini almıştır. 

tnglllz Fran•ız mU•lamllkelerlnde aeferberılk 
Loodra : ·1 (Radyo) - İngiltere ve Fransamn Amerikadaki butun nıUS· 

temlikelerindc umumi seferberlik ilan edilmiş ve bir çok stmf silah aHına 
çağrılmıştır. 

Kanadada umumi seferberllk illn edlldl 

Londra 4 (Royter) - Kanada da umumi seferberlik ilan etmiş ve yo
la çıkarılmak Uzcre 100,000 kişilik bir kuvvet ihzar etmiştir. Klsa bir za

manda bu kuvvet 350,000 e çıkarılacaktır. 

Bene• diyor ki: Çek mllletl ba, kaldıracak ve lnglltare ve 
Fransan•n yanında çalıfacaktlr 

Vaşi agton: 4 (Radyo) - Eski çekoslovak Cumhnrrei-ıi Ben eş Çember
lay~c gön~crdiği bir mesajda butun ç<>k vatandaşlarının kendilerini Alman
.Ya ıle .halı h.a:bde addettiklerini ve Çckoslovakyanın kurtuluşu için butun 
Çcklerı~ lng1lız ve Fransızlarla ayni ~afta çahşo.caklar1nı ve zaferden bu
yuk U mı dl eri ol<lugunu bildirmi~tir, 

Vaşington: 4 a.a. Çekoslovakva orta elçisi B Hurben k t . • · muva a en na· 
zı tabaklı.umu altında bulunan Çch milletinin tamamen nıUttefikklerle bera· 
her oldugunu bildirmiş ve Fransa<la ve Pclonvada Çek k 1taa'- t k·ı· 
b 

.1 ~ının e~ ı ıne 

aşlandığım haber vermiştir. ) 

lnglllz harp kabinesi kadrosu 
Londra: 4 a.a. Yeni harp kabinesinde Anthon'-· eden d · 1 t' .1 , omınaon ar na-

za.r~ ıne Lord stanhoko başvekalet lordluguna Thomas inskip Jord Ch 
loılıı•e Ja d d h·ı· . ance-

o n an erson a ı ıye ve emnıyet nazırlığına tayin edilmisl d' 
Eden h k b' · .1 d . , er ır. . . , arp a ıncsı ı e omıoyonlar arasındaki teması muh f t k 

ıçın ~kabine · l t l l a aza e me • ma >azı cp antı arına iştiı·ak edecektir. 
A
8
ndcrson, pasif mUdafaa servislerinin basında bırakılmışt 
av ede · k b' 1 ır. <l ~ 11 _ycnı a meye girıncmi!!tir• K (!' · d · 

evlet naz ı r ı o larak taj·in c<lilnıiştir. ' en lSI omınyonlar nezaretine 

Eden uutun kabine içtimalarına · t• k J 
l.trı gUnU gUnUne haberdar cdecektir.'ş ıra c ccck ve vaziyetten <lonıİn· 

Avueturalya da almenye ile hr.rp hıulnde 
Londra: 4 (Roytcr) - Bu sabah alınan malömata ·· A 

Al ·ı h h l" d gore, Vusturalya 
. nı~nya ı c arp a ın e oldusunu Alman htık.iımetinc bir t ·ı . . ' ımıtır. no a ı c bıldır-

Baltık denizi 
maynlandı 

Londra : 4 _ Ra dy _ 

A lmanya h UkOm etl, ha'8ha. 
zırdakl v az iyet d o,ay fslJe 
Baltık denizinin muhtelif 
mıntakalarlna mayn dök
mUştUr hükOrnet b ir tebllö 
nefrederek bu mahallerı 
blldlrmlş ve bitaraf devlet 
lere alt ticaret gemllerınln 
hangi yolları takıp e tm 1 .. ı ıa e e . r zım g eldi§ lnl tesbit ile 
i h tarda bulunmuştur. Bazı 
m mtakalarda sefer y ap11. 
ması lmkAm temame 
ll edllmiştlr. n sab 

Milli Şefimizin 
dünkü kabulleri 

Ankara : 4 (Telefon! . 
Şefimiz ismet lno·· - b <.'_) - Mılli nu ugun y 
lav büyük elçisini kabul e . ugos· 
Yugoslcw b .. ··k . . lınışlerdir. 

. uyu clçısı ili d 
nı takd:m elın!ştiı. K b 

1 
ına namcsi-

Fay N:.ıınan M a. u esnasında 
cneıncncıt•~t 1 buluııın1.1şlaıdır. u c J hazır 

Hollanda üstünde 
meçhul tayyareler 

-----------
L<ı h .ye : 4 a ., o~ 

b ···· - un azı ecnebi tayy · 1 . gece Jrc eıının h il 
ropnıklan üzerinde görüld.. .? anda 
verilmektedir T 

1 
uğu haber 

.. . · ayyarc er b ı 
uzerınden sçtuğu i . u ulların 
devlete ait olduk~~~~ bun] ların hangi 
tır. an aşılamaınış-

Tayyarelere ateş etm k " 
?l~mamışhr. Hollanda hükeA m~ınkün 
ıkı tarafca garanti d·ı . umetı, her 
raflığına karşı ya ıt J mış olan bita-
veh . . p an bu teca .... 

ametını teba .. . vuzun ruz ettırer k b 
yar el erin hangi d 1 . 0 

' u tay. 
ev ete aıd ld 

rınm meydana ç"k I o ukla-k ı arı ınası .. 
at yapılmasını her .k . ıçın . tahki-

istiyeceklir H-kA 1 1 taraftan da 
· u umet 

sonra bu had isele . ,b_cevap aldıktan 
- rın ır dah 

rur etmemesi i . 1 A a . teker-
i · çın azım ı 
erın alınmasını t 1 b ~e en tedbir 

a e edecekt' ır. 

Japonyanın 
bitaraflığı 

T okyo ı .1 d .. ngı tereye 
un teminat verdi 
Tokyo: 4 Rad 

k .. t· yo - Ja h ume ı, Japon yanın . pon Ü· 
da bu gün İngiltere bıtara!lığı h:tkkın 

ye temınat verdi· 

MISIRDA DA 
SEFERBERLİK 

Örfi idare ilanı 
Kahire : 4 ( rady ) M 

.. 0 ısırda b 
gun umumi seferberlik ve .. . . u 
ilan edilmiştir. orfı ıdare 

Hitlerin ltalya eiç· · .
1 

ısı 

ı e mülakatı 

Berlin : 4 a.a. - Hitler d .. 
a kşam ita lya büyük elç.isi Attoli ~n 
kabul e tmiş t ir. Büyük el · 'ç yu 
doğru hitle rin nezdind çı saat 18 e 

kit kendisini hitleri al~," 1 çıkdığı va. 
~.opl an'llış olan kalabalı~ am.ak Üzere ı 

kJtl.::Ji alkııla n ~tı r, bır halk t 

Alınan tahtelbahirleri bir İngiliz 
gemisini batırdı yolcu 

RUZVEL TIN AMERiKA MECLiSiNi BUGÜN YARIN 
IÇTIMAA DAVET ETMESi ÇOK MÜMKÜNDÜR 

1 "lizler de Almanların Bremen vapurunu dün 
•0~1deki bin küsur Almanla birlikte a oi tevkif 
ıçı:uiler, ve bir İngiliz limanina g~türdüler 

gemısl batırıldı 
Atenye 

. 4 (Royter) - Bu sabah 
J ondra · 
.. haberlere göre, Atenye ge-

al~n~~ lbray adalatı civarında Al· 
mısınr, ·ıeri torpillemiştir. Aten ye 
man gemı 

batmıştır· ls . 
d 4 a a - tıhbarat ne-

L n ra · · · 0 Ah· ·ıa transatlantik vapu-
1. " t en ., 

zare 1 l'd binen 101 Ame-
runda Livcrpo an . 
. . Glasgov'dan bınen 145 A· 
rıkalı ılc 

1 
ll bulunduğunu bilrlir

ıncıikalı Y.J c 
mektcdir. _ Ekscıiycti 

Londra: .ı a. a. 
, Aın.:=rık alı olan 1400 yol 

K.ınad.ılı vı; · · d k" l ·ı·· 'ıl·· "Athoııi.ı,, ısının e ı ngı ız 
cusu ~ 

vapurunun Hebride adalarının 200 mil 
garbinde torpillenerek süratle ballı
ğı istihbarat nezareti tarafından 
sabaha karşı saat 5 de bildirilmiş
tir. 

Glasgov limanında mukayyed 
bulunan "Athenia., donaldson atlan· 
tik Line kumpanyasına mensup idi. 

13.581 to!l hacminde olan bu ge 
mi. 192'3 senesinde inşa dilmiş idi. 
••Athenia,, Glasgovdan ayrıldıktan son 
ra Liverpole ;,uğramış ve buradan 
cumartesi ğünü saat 16 da kaptan 
james Re idin kumandasında Mont re· 
ala hareket etmiştir. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Sulh cebhesi matbuatı 
dün neler yazdı ? 
''Biz harbe, Hitleri ve. 
kaldırmağa karar vermış 

rejimini or tadan 
olarak giriyoruz,, 

alt Dünyayı 

zülme karşı 

üst etmek istiyen 
mücadele ediyoruz 

. 4 (a.a.) _ Gazetelerin 
Londra · t 'b' 1 .. . hitlerizmin ta ırı ı u· 

başmakalel~rı, etmektedirler. Times 
zumunda ısrark. 

· diyor ı: 
gazetesı , hududsuz selahiyet· 

"Atman~ak nıt\ü İngiliz ve Fran· 
h'b dı ta o ' tere sa 1 

• kendisine mukavemet 
sız rnilletlerın~ disini yere sermek· 
etmekten ve k -~nedebilecekleri bir yol 

Hitlerizm, tngiltere ve Fransa'y ı 
serfuru etmek ve avrupa da hürriyet 
ışığının sönmesine cevaz vermek za· 
rureti karşısında bırakmış idi. Bugün 
biz, Almanya'nın zimamdarları ile mü· 
cadele ediyoruz: Biz. onların Alman 
ismini lekeleyen siyasetlerine karşı 
harb ediyoruı. l~giliz diplomasisinin 
rehberi, sulhdur' lngiliz silahlarına 

- Gerisi üçüncü sahifede -ten başka tıı ı 
bırakrnaınıştır · 

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

1_[ ___ p_A_z_Afi_o_o_"_u_"_o_N_M_O_H_•M_H_A_o_ıs_E_L_E_R_• _ _ , 

Ingiltere ve F ransanın 
har be iştirak etmesi 

, ERLAYNIN .MİLLETiNE BRYANNAMESl - lNGIL-
çFMB FRANSANIN BiR KARARl-FRANSANIN 1ŞTIRAK1 
TERE ve 

.. " rraıetcmizin inlişarın-
Paıar gunu b " 

k ucularımıza ayrıca mu• 
dan sonra

1
° .uy dair bir ilave vermiş-

h' haber erıne . b " ırn "h' tarihi badiselerı ugun 
tik. Bu mu !me de alıyoruz : 
k" ıTazetemız · .1. h . • u b 3 a a - Ingı ız arıcı· 

Ankara : • · . 
l
·nin ~bugün saat onbırde 

Ye neıare ı • I .1 f' . . 
·x.· bir tebliğde; ngı z se ırının 

neşreltıdıs 1 aldığı talimata tevfikan 
Londra an . 'd k h 'ciyc nezaretıne gı ne · 
Alman ~rı Almanyadan derhal mu-
lno-iıterenın, . · k ı 

0 ihayet vermesını -.·e ıta a-
haser,a1tan;adan çekmesini talep et-
r~n~ ok~ takdirde lngilterenin Polon· 
tığı, a . . . . diki g-arant ıyı yerme getır· 
yaya vc~buriyctinde kalacağ'ını bil· 
ınck mc d . . . d·ı1-: fakat Almanya an tatmın edı· 
dır •ıs • d x. . . 
,·bir cevap alama ı5 ı ıçın bugün saat 
c~ den ( bizim saatle 12 ) den itiba-
1 n lngıltcre ile Almanya arasında 
re 

-Gerisi üçüncü sahifede -

Son Dakika: 
Londta : 4 (Royter) - Amcrıka 

nın Varşova sefirinin ikametgahına 
bomba atılmıştır. 

Londra : 4 (Royler) - ltimad 
edilecek bir kaynaktan alınan malu. 
mata göre, Sovyet hükumeti bitara 
lığ-mı muhafaza edecektir. Yalnız So 
yetler her iki tarafa da yiyecek sata 
caktır.: 

Moskova : 4 - Dün saat 1~ de 
mütead.dit İngiliz bombardıman tay· 
yc;.rele~ı Kukshaven ve • Vilhelmsha· 
ven lımanlarını bombalamışlaı-dır. 

Alman aiansının \'erdiği habere 
bakılırsa, bu ta~yarelerden beş tane 
si düşü?ülmüştür. Diğerleri Halan 
üzerinden avdet etmişlerdir. 



ve ticari vaziyetnedir ? 

t)u~~ a. - O.ti .. B. ajan 
•t bildiriyor : 

B. De alara lrlanda meı:liaindc: 
~cWri ulainata iıw!ridiştir: 

Almanya \)rta elçisi hükumeti 
mile- tfl)litatta Wunarak Alman· 
yanm irfanda hakkında dostane bir 
liiNhlfelflt talip etmekte oldu 
tmtu ve frhnüa bitaraf kaldığı 
müddetçe bitaraflıtını ·riayet edece 
tini bif4irnüıtir. : 

Bu tcbJiııtta verdiğim ct.vapta, 
lrJandanın Al oanya: ile ve bütün 
ditef memleketlerle barış içinde 
yaşW\ak arzu ettitini ve harp ha· 
linde bitaraflığını muhafaza edece· 

lluhmmalc, aennaye ~ya hisse tini bildirdim. 

•ıll*i r~erniek veyaha:I düş lngilterede sivil memurlar 
9, wa tedarİ~ etmes~ Aıedar . .. 
• epılt •\lam eleler yepmak mem Londra : 4 a. a. Pasıf mudaf aa· 

ya mensup olan sivil memurlarla or 

...._ ll" .. a.a. Bir kiwiıtrnıine 

ıit\dırın itilt.,. ~ ~ ""° 
..... lcapablmasım emretmektedir~ 

'"_, • .,~ki J~·~ 
men fiı 

Berlin: 4 -a.a.- Amerika hükQ 
meli ~l~anyadaki lnJiliz mr:~ıini 

~l'n"ıf,.~a ~tm~k va.ıileıİl)İ ü~erif)C 
MlıllYJlr ""~ul waiştir.. Loodradaki 
Ultllial'lit ..,._.. laptetedeki Alman 
•mlii"nl muhlfwa fttb~lf det'Ubte 

dunun, donanmanın ve bava kuvvet 
lerinin sivil memurları seferber edil 
mittir. 

Boğazdan geçecek 
gemiler 

L>ndra : 4 a. a. - Amirallık 
daireıi, Firth Of Forth boğazından 
geçecek olan bütün gemilerin Bass 
Boc~o JCÇ1Po1eri icap •edeceğini 
nmilı·~\aWftir. Cenuptan ·geçecek 
olaa gemilerin utrayacakları zarar 
~ kendilerine ıit olacak 

MijltFcİ Çek generali 

V•~a : 4 a. ı. - Pı0lonyaya 
iltica etmiş olan Çek generali Prc 
h-ı~, bir~k elçiliği ltjiyonuna te· 
fdllbüs ektir. 

~eqel ·· ttarılCta tezahürat 

Cebelüttarık : 4 a. a. - Harbin 
itam , Cebe1üttankta ~abirsıılıkla 
bektmilmtkte idi . Radyo , bu '1a· 
beri verdifi zaman , halk ve. asker 
lcr ,heyecanlı tezahüratla bu !unmuş · 

lardar. Halk sokaklara dökülerek 
1914-1918 c kadar sijkse yapmış 
olan ıukılart söylemiştir. 

lngiliz gemileri kontrolü 

Lon lra : 4 a, a. - Amira!lık 
d~i, Jogiliz gemilerinin kaçak· 
f'.ÇI~ )'4>"••na 111ani olmak için 
hu gcmilude •ıathrmalar yapılma· 
sına müteallik hususi bir takım 
~ 'rlcr ,alruışbr ... 

iliz askeri kafirosunda 

ndr.,:4 -" •·•· Kral, .g~neral 
n d"orti sefera kuvvetler baş · 

bmı11damıtına , general Edmond 
lıomidei Jmparatorlu1c büyük erki· 
nlallarbiye reislitine ve general Va 1 
ter Kirkei, anavatan kuvvetleri baş 
kumandan1ı.iına tayin etmiştir. 

1 

'-'f HKEMELERDE 

Mahkumiyet ve tevkif 

Borlu karanlık dere köyünden 
Salih oğlu Nailin kardeşi belediye 
tanzifat amelcsinden Alinin yanında 
yatmakta iken başı ucun<lan 77 lira 
sını çalan tanz:fat amelesinden Ha 
mid Karacanın mahkemeye sevk e 
<Jildiğini yazmıştık. 

Yapılan duruıma sonunda Ha· 
mid Karacanın suçu sabit\ıQlmuş t. 

altı ay müddetle haps;ne karar ve· 
t len suçlu meşh·ıtsudr kanununa 
'tevfikan derhal tevkıf dilmiştir. 

Bir hırs1z sekiz ay 
hapse mahkum oldu 

Adana111n Dtrvişler kö)'ünden lb 
rahim oğlu Recebin kahvesin<Jen gra 
mofonaynasını çljlarak pazarda satar 
ken yakalanan Şıb Mustafa mahalle 
sinden sabıkalı Süleyman oğlu Kası
mın muhakemesi sonunda tekerrür 
de göz önüalJe tutularak 6 ıy hap 
sine karar verilmiştir. 

Ziraat teşkilatı 
kadrosunda terfiler 

Pamuk üretme çiftliginde müs 
tahdem hrahim Saip, Ziraat müca· 
dele baş teknisyeni Saad~ttin, zira 
at mektebi muallimi Avni, Şakir ve 
Tabirin maaşları 45 den 50 liraya 
Ziraat mektebi müdür ve mualli 
mi Muzaffeıin 55 Cfen 60 lirayı, 
ziraat müdürlüğü katibi ~Osmanın 
17,S dan 20 liraya, mektep ayniyat 
memuru Rızanın 14 den 15 e çıka 
rılmıştır. : 

Avusturalya Başvekilinin 
beyanatı 

Loodra : 4 a. a. - Salahiyettar 
bir menbadan bildirildiğine göre , 
Av.usturalya Başvekili beyanatla 
bulunarak Avuaturalyanın .harp ha· 
lin<le bulundu~unu ve lngiltr.renin 
mukavemet ettiği her noktada im· 
paratorluk ve Britanya alemi aha· 
!isinin lııgiltercnin yanında buluna· 
caAını söylemişliı • 

Londrada kapanan yerler 

Londra 4 a. ;t. - Radyo <.liin 
bütfln sinema ve tiyahotann ka· 
palı kalacaimı ilan etınitlir: Kili· 
seler açıktır. 

Hollandanın 

Amsterdaın : 1 a. a. - Hollanda 
hükumeti, bitaraflığını temin mdk· 
sadile , yabancı tayyarelerin Felc· 
menk toprakları üzerinden uçma· 
larım men için tcdbırler almıştır , 

Hılka yapılan 1:ebtifa1ta lrüku 
metin bu tedbirlerine muhalıf ha· 
rckette ~tunM tier tayyareye kar· 
şı hava kuvve\lerinin ve hava defi 
t?plarının harekete geçeceği bildi 
rılmektedir • 

Vilayet idare heyetinde 

Tapuda terfiler 

Seyhan gurup tapu ıicil müdü· 
rü f evzi Ôıen'in maaıı 60 liıaya, 
tapu sicil m4hafızı Bdiçet Evin'in 
maa ı da 50 liraya çıkarılmıştır. 

Amerikalılar . lieyecanda 
- Birinci sahifeden artan - 1 Filhakika bu nokta, Vaşington 

lllftnlli ı' nazarı dikkatini celbct. 
Vapurun sahipleri, ıeıl)iileki yol m~tdedir. Alman hiikümetinin bü

culMla mürettebatın: lli<Q. Jütiyi bul- t ük hlrbde batta Amcrika'nın müt 
duğunu beyan ctmektrdlffef. y . • . · 1 

Yolcuların büyük bir ,kısmı, buh toftld~e, ıltıbak etmesınden. evve 
ran dolayısile .Amerikayt avdet et· Amenka ya karşı amansız bır har 
mckte idiler. be girmeğe karar verilmemiş olduğu 

Athonianın tahlisiye sandalları , suali henüz irad edilmemektedir. 
1830 kişi alabilmekte idiler. Vapur, 
Liverpoldaıı 1000 tonlqk yük almış· 
tı. 

Vaşington : 4 a. a, - Hariciye 
ncıaı eti ''Athonı•t• da 3n Ameıika
lı bulundutumJ tasrih clı».ekPdir 

Neıaret, bu rakamm heds b 
ti olmadığını ilave etmiştir. 

Vaşington : 4 a. a. - B. Ken· 
ncdy, Athcnia vakurunun Be1fast'<la 
batırılması esnasında içinde 200 A· 
merikalı yolt·u bulunduğunu hariciye 
nezarctıne bildirmiştir. 

Amerikanın her tarafından i'Cl· 
mektc olan haberlerde Athcniada\l:i 
Amerikalı yolcul,ır hakkında ma1ı1 · 

mı1t verllmckt~dir. Bu yolcular ara· 
sında Avrııprtda girmiş oldukları ta
tilden a vdct eden Teksas haküme
ti dahnindc kain Houstonlu 6 gttnç 
kız, Fredcrkksburg abalisindcn B. 
Robert ~horris, Sarataga · Springs 
belediye reisinin kaı ısı ve:. pğlu bu· 
lunmaktadır. 

Atlıenianın toıµiılcnm sı, Vaşirıg· 

ton8.ı fcvkıtlade heyecan uyandır· 
mışlır. Bu münasebetle Lusilanie 
meselesi hatırl<ıtılmakta ancak athc· 
nia, yalnız yolcu nakletmekte ol· 
du~unddn dolayı bu defaki loı pille· 
menin mazur gorülmiyece~i ila"e o 
lunmaktadır. C 

R Roo§veltin katihi B. Ştefhen 
C:ırly, Rei<1icu:nhura bu torpilleme 
hakkında resmi bir telgraf "gelmiş 
oldu~unu beyan ve şu sözleri nave 
etmiştir: 

•Resmi haberler-:- göre vapur, 
Liverpool t~r)kile Glas~oW'dM ~.eli 
yor ve hamil oldu~u bv.t~m multe 
cilcri Kanada'ya götürüyordu. vapu· 
run harp mühimmatı nakletmesinin 
katiyyen mümkün olmadığlm iı1bat 
etmek için bu nokta üzerinde israr 
f'tmck isterim. 

TorbilJemenin çok mü:ıim ve a· 
cil neticeler tevlid etm~si muhtemel
dir. 

Bazı zevat, B. Roosovelt'in ya 
rll) veı•d obiıgün kongreyi f ev· 
~ içtimaa davet etmuinin muh 
temel dtğilse de mümkün olduğu 
mu'aleasını serdetmektedirler. 

Londra : 4 (a.a.) - Amerika'nm 
lskoçya konsolosu, leslic d"vic mat. 
buat cemiyeti ne beyanatta buluna· 
rak demiştir ki: 

·oiio birçok Amcrikah seyyah· 
lar Glascow'dan hareket edememiı· 
ferdir, Bu seyyahlar, Amerika'ya 
hareket eden yolcuların çoll luğu do 
layısile vapurlarda yer bulc1mamıılar 
dır,.. 

L~v ı f?Oo\'P,a da birçok yolcular 
beklemekte idi. Atteoia vapuru ise 
bilhassa bu yolcuları almak için Li· 
verpool'a utramıştu. Normal şekilde 
llthenia'mn d'ltru Jao doğruya Glas· 
cow'dan t>elfast'a gitmesi lazımdı. 

Vf ington : 4 (a.a.) - Hariciye 
nt·zareti, Amerika'mo Varşova ı~f~ 
retinden bir telgraf alınl§hr: 8unJa 
bir Alman tayyaresinin sefirin lconı 
tonicin'de. 

lkaı:l)etgahının üzerine altı bom· 
ba athğı bildirilmiotir. Kimse yara 
lanmamışhr. Hariciye nezareti, bu 
llu.msta ne şelCil e tcşetil>fis yapıl 
ması lazımgeleceğini tedkik etmekte 
dir. 

Londra ı: 4 - (a.a.) - lıtihbarat 
nezaretine gelen bir habere göre 
içinde 1 .400 yolcu bulunan • Athe 

Dalgın bir 
general~ 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

SAL l 5 I 9 / 939 

12.30 Program 
12 35 Türk Müziği : ( Okuyan : 

Müzeyyen ~nar, çaJ4nlar : VCicıhe 
Daryal, Cevdet Kozan, Kemal Niyazi 
Seyhun ) 

1 Zeki Arif - Maye şarkı ( açıl· 
dı bahçede güller ~ 2 - Filzo -'l 
~ ~kriz şarkı t( Gönül ne ıtçin .atqlere 
yansın ) 3 - Halk 4üıküsü ~ ( eh-~· 
da dost deli gönül ) 4 - Şahane goz. 
lcr ) 5 - [ A Fadimem haydi senle 
lc'~hm ~ 6 ( K11' otl~nın v,ar• 

13.00 memleket saat ayarı, ajans 
ve roctcqro)oii a~r~ri 

13. 15 - H.00 müzik ( karışık 

Ankara radyo küme ses ve saz 
heyeti ) • 

21.30 ~On!",Şma 
21.45 Neşeli plaklar - R. 

21.50 Müzik ( Bir ;$Olist ) 
22.gQ Müzik ( radyo orkutrası ) 
Konser takdipıi - Hplil .aodi 

Yönetken 
ı - Mozart Figaronun d.ütunü 

operasının uvertürü 2 - BoieJ:4ieu 
Le Califc de Bağdad OP,C asınUJ uver
türü 3 - Borodine :3. ncü Senfoni 

4 - Kodöly Ma,oşek dan~arı 
23.00 Son aja11s habcılcri, zi.r.uf, 

esham ve tahvilat, ~ambiyo nukut 
borsası Ç fiat ) 

2J.:?0 müzik ( cazband - pi. ) 
23.55 - 24.00 Yarınki pr9~ram 

L 

nia. vapuru Hebride adalarınan 200 
mil garbiode tor..pille-.~ir. Gemi, 
balm1tbr. 

-.ı.-.-... ...-. ...... _. .... --------·--.-...,.. ... ~~----1191!' ... __ '-"" ______ ,._.-.,...,... .... """'--.~---..~'!"'lll~,-,ı"""~~~~""l"'ı'~~·~i 91 Bremen vapurunun tevkifi 

GONOH 1 Gelen ajanlar , 
MEVı\iU Radom f'"hrinin 

. Alman tayyare· 
ıelrri taralmdan botnbardıman edil 
dif i.-i bildirdi . 

BOJDbardunaa edilea ~ıbur Lrh 
telaiıleti luıldunda bira 111ahlmat 
Y~relim : 

Leh· şehirleri nüfusu )0 bine çıktı. 1935 de 78 
bine vardı. Bu suretle şehir büyük 
bir inlCişara nail olmakta • idi ., 

Londra : 4 ( Royter ) ~ Atman ya 
nın Ameril:adan gelmekle olan 
Bremen vapuru dün ötleden •onra L~histan, tanı ımcrkrıinde ol 

duğu için . burasını he1rp sana) ii 
şehri haline gdimliıti . 

Radom şehri Mlcczna deresi üıc 
rin!Jedir . .,. 

KRAKOVI de ilk taaıruzua he· 
dcfleıjndiıra bir*: tefkil .ediyor. V•· 
aov~y~ 36S ıı #•ki ~~-" hu· 
du~ 121 k\~il'' \(~ 

üzerindedir, Nüfus:.ı 233 bin kişidir. ••• lngiliz harp ıe~leri tarafından tcv. 
Bu nüfusun ô D 84 Ü Po'onyahdır. VILNO ormanla dağlarla muiıat kil edilerek bir lngiliı JJarp limanını 

GOYNIA Polonyahlann Baltık bir vadidedir. Vilya ve Vıleyka'nın gğnderjlaaiştir. Bu geminin içinde 
üzerinde , Koridorun nihayetinde , birlcştiA'i noktadadır . Nüfusu 197 bini Q.litecaviz Alm~n vardır . 
Danzig'ın biraz garbinde kaindir . bin kişi . On dördüncü asırda bir Vafington : 4 ( Radyo ) - Ateo 
Alınan taarruzunun hedeflerinden Utvany.alı prens tarafandan wıiı ye remisinin batırılmasandan R~z· 
Liri de bura•dır • ~dilm bu tehir •eçea umumi barpt velt çok miiteeı~r OlmuJtur • 

Bu liman 1924 de tesis edildi. de çok ismi J.~çen merkczfer ara· ŞQJk~e ıO,e lUıı~n 14· 
Baştan aş~t· yeni yapıldı. t924 ae sınC:la idt. BiBliare ae münı.ıa• mev r'° '4•P ~· Am•b ....,. 
anca1' ~ nqfusu vardı. 19~ da ıuu oldu • ıini içtimu davet etmeli illimk&aa 

·-.--~l!!P.~ ... !1111!11111"""~""'.,..._..._..._._ ... .._.._ ................ --.... _.--... __ • _____________________ ._ ______ ..., ... .__...~,.idür. 



- Birinci sahifeden artan -

Varşova: 4 ı;..:;. a, a. ~,.fransanm: 
ngiltereyl! iltihak elmiş olduğu ve. 
b, ~i devletin beraberce Rolon. 

ulh 

fi, hava tehlikesinin hüviyetleri tayin 
edilememiş olan bir takım .tayyare
lerin geçmesi üzerine ilin edilmiş 
oldutunu beyan etmiştir. lngilizleriq 
avcı t~yareleri der hal ·yola çılCard· 
mış ve ~unlar geçen tayyarelerin 

1üviyetini !tayin 'f'tmitletdit. hatririi 
üzerine bir tayyare hücumunun mev 

u bıhsolmıdıtı anlaşılmıştır. Ne 
ıu · 1 1 • ti . de teblıke at atı mıştn. ışare tace 
"eriloıittir • 

• 
nnamesı 

Hitler sizi , kazanamıyacağınız 

bir harbin felaketlerine sürüklüyor. 
Alman milleti mÜ<fhiş bir sef Jletin, 
! cianın arifesinde bulunuyorsunuz r 
~efesimiz tükenmeden sizi mahve
decek kudretteyiz . Faht şunu da 
natırlatı.rız : 

Her hangi 
de ti 1, A:lıtran 
nazırız . 

r matbuatı 

B:i tÜ ıl dü ny 1 , kararını vermiştir. 
Ocıha şimdiden milyonlarca insan, 

fiitler'in adını telaffuz ederken deh 
şet içinde kalmaktadırlar. ağer o, 
bu şerefi istemiş idiyse, ona naif ol 
aıuştur ve olac.1ktır.,, 

I:; iournal ," 41 milyon Fransız, 
chancelier Hıtler'e hitab ediyorı" 
.,Ünvamnı taşıyan yazısmdıı şöyle 

diyor: 
"Harb tarikile sulha gideceğiz, 

çünkü bize ancak bu yolu bıraktınız. 

Bir kere daha dünya yüzündeki mil 
letlcrin kaffc!si bizi takib edecektir. 
B. Chancelier, bunu böyle biliniz. 
Bu sr:fer, mevzuu bahsolan mesele, 
Dantzig değildir. Silal-ılarınızı ebedi 
yen kırmaktır. Sulbü fethetmek is 
tediğimizden ve bunu ancak silahla 
rımiz yapabilecetinden, kuvvetimiz 
namağlubdur.,, 

Ekelsior büyük bir manşet ha· 
linde Daladier'nin şu cümlesini yaz· 
maktadır : 

Hitler, her türlü 
her türlü insaniyet hissine kulakların 
bkayarak ve yalnız delicesine guru 
runa, sersemccsine ihtirasına tabi 
olarak, bütün teklifleri reddetmiş, 
bütün ricaları istihkar eylemiştir. 

Şimdiye kadar dökülmüş olan ve 
şimdiden sonra da dökülecek olan 
kanlar, Hitler'in başına dökülecektir 

ikinci vilhelm de ayni cinaı de 
!iliği irtik:\b etmiş idi, bu hareketin 

kendisini nasıl bir akibcte sevketmiş 
olduğunu bilir. 

Matin gazetesi, diyor ki : 
Bu sefer, harbi çıkaran adamı 

cezadan kurtaracart doorn ve mille-

rin müftehir bulundukları medeniye 
tin fütuhatını tahrib edecek olan ye. 
ni kıtallerin önüne geçmek hususla 
rına delalet etmektedir. 

Hitler'in har•ıcuyane inadı, sulh . 
cuyanc bir israrlara galebe çalacak 
dcr~ccdc kuvvetli imiı,. ren nehrinin 
ö1'ti t.nfıadla Almariy 'iııin utM;..., 
c... hczidıeti bU< ejimdfn lcurlblacak 
olan milyonlarca erkelc ve kad*Hif 
inşirah ile ku11lay•cıtı muhakkak· 
trr, 

Tarafından nefis bir 
yaratılan 

r .. ~~~~~~Rıj 
Fr:ansızca Sözlü 

Gençlili ve Aşk Filmini Sunuyor 

iLAVETEN: 

Yıeni Dünya Haberleri 

ilişiği kesild. 
Eski Horozdibak karşısında Elek 

trik evi namı altında tesi.11 edilmiş 
bulunan şirketle Mehmet Kaplan 
Oitttü'nbtı hı~ bir alakası kalm1dığı 
nı aliltıld r mUWtWf~rim ... ila'l ede
rinr>;i 

'Elektrik evi aablpletinden y,. fıf j 
Pens eski Orozdibak kıtrrrr N. s e.5 

ıı~ 

lüg"ünden: ı .. ·. k .. d <J™> . St~eymu vercs !':1 nın tera um e en ~ 
h il sıoden "' r-T • • b te 

Bakırsındı ml( 6an e) alt nış k11ruş ~a V! ~{an. v(elrg2ı3sı) ?. ~~uıı. ·". 
Üç yiiı dö: t lira J ij · 2 hesabında kayıtlı yuı ~ırıqt ,.ç 
mini l.1h i İ li için ayni ına~a. ~~ metl' ~kar h\fle, vilayet idare heyJ,fHıln 
nu,uralı ( 150 ) yüz ellı IJ(r? \Y 
kararile satışa çı~arılın~t~. : ~J9 tarjhinJe~ 7ı r:- .9 - 9~9 tc1:ihiqp. kı 

S lhş nıüJJetı ~ 9 . 00 l~ pqy akÇ!sıle b).r~kte Vılayet ~da.re be 
d ıı_ 21 gü ı hir. !alıplerı: leıqeleri Vff ihale günü ola~ 7 - 2 -. 9.~9 
ye tı kale.nine ınurJc~at { d Vıla1et idar~ "Yetme gp,,tp.ı \en ılan 
p erş em'>e günü saat ( \ 

20 
~ 25 -n~ - 5 J0969 

olunur. _ t? ı ı 'i 

-
-

Belediye 
Kanun No: 3710 

'l n 

.. l)tinde'I\ arta'J 

K~nunu 

Kabult•ihi:-717t U,39 

Neşri tarihi: 14f7ff 939 

__ Ll.f' • ahkemt'fe kaydedildiği günden iti· 
rZUPU ının d t 

Madde 13 - Dava. a livaları tercih " tar aflar mahk~meyeo ne 
b f da dıter Bb'd' aren 8 gü ıı zar ın h l(tme usulüne t ı ır. 
edilir. Bu dav:ılar basit rnu : mi nOi:lisleri her sene toplantılanl"IM" ilk 

Madd ı 4 - Vilaye.t P u n15hendis mimar ve ylp.>t ~flerinden 
e h'bl rın~il ve k "- 1 

haf tasında mülk sa 1 e . . jQ dan aşaf\ ve iO dan yu arı ve 'KIZ'a ar 
anlayanlardan vilayetler ıçı'.!ı.: elec i4in 10 dan aşağı ve •5 den yulCan 

·ı"'t olıın''\iıottY . . 1 . h . b' ı: t 'tn . la belediye teşkı a 1 f ler Bunların asım crırıı avı ır He ı a hl' ku s er . 
olmamak üzere r ıvu k "ne g&rderilir. 
halli asliye hukuk ına~ e;J, k mahkemesi, yukarıdaki madded~ fÖ~te· 

MadJe 15 - Aslıye -~~ ten aı ve be~~n fazla olmamak üzere eh. 
•1 eya hanv uç 

rilen listeye dahı v 
livukuf tayin eder. birisi ve beş kişnik heyc.tltn ikisi mimar ve rtıü. 

Üç kişilik heyetten yerlerde .)'ıBpı işlerınden anlayadfatdan alı· 
hendislcrden ve bulunmayan 

nır. • hükümler tatbik edilir. 
Ehlivukuf hakkıncfa .. ~aıı kulün kı~İni emsalinin alım -safım ra· 

hl: vukuf ~ygti(la~rı ~en k esbabı mucibeli bir raporla nihayet 8 
• 't' ı . . ı · • tayın e;Jere 

yıcine göre tarn-\ bilditir. . 
gün içinde mahkemeye müracaat edılen hallerde, duruşmadan ev-

Madde 16 - Mahkemeye en ullere hemen vaziyed olunması belediye· 
ve! isti:nlak olunacak gay(ı ın · menl.ul~" alt:dir edile,p y~ti, 0 o 20 faz 

.. ,.. 'se r.e~Y.rı 11 ~ hk d' d' lerce zaıuri ~öruBfıi'1' t;,·Wne yatırıfara maKbuzu ma emeye tev ı e ı· 
lasile nıilli uı;Ma r 

lir. . i maddelerde yazılı şekilde bir tebli~ ile gay -
10 ye J 1 ınc 8 .. f d . Mahkemt, tı • r k meye davet eder ve gun zar ın a gayrı men-

ri rnenkul sahi inı mfh e --takdirine H1s olabilecek bütün evsafını, tes· 
f(olün vaziyetini ...e-~ tevsik cttirertk o gayri menkulün siciline key· 
b.iti delail usulü da~r~~pu dairesine bil~irir. 
fıyctin şerhedilınesın~kernenin davetine icabet etmeyen veya deliılin tes. 
l· . . Bu muamele, ınabulunmayan gayıi menkul sahiplerinin gıyabında ya· 
' 1 tı sırasında baJJf 

Pılabilir l"k 1 ·~ . k \.. Mlk' . h' M · istim a o unaca11; gayrı men \Jtul) ruu ıyıtı veya ıs· 
ıe 'kdde 1

1 
111111 bulunduğu hallerJe dahi 16 ncı madd .. ~kümleri 

tat:'ılcı ddar~ sabibleri arasındakı ihtilaflarda belcdıyeler,'\;asım olam~z. e ılır 

(Sonu Var) 8953 
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Devlet Demiryollut 6 cı l,letme K.m.ronuadan: 

Kony.claki taleb& ~ 939 - ,.it iMİylM:I olan 
•Pt1ela cins, •zami milsdar ve ............ 52 kelem •uru 
erzak 3S kalem Hbze ve •JW ile lit, ~7' et ve aynca ek· 
mek pwiyonca ~ lüzma ~ tt" içinde verilmek 
ve •yrı, ayrı ihaleleri ,..,.._. izere bu 4 il; açlk~meye lcODIDUftur. 
Ekıiltme, 16/9/939 Cum•te• ...... ı 11 de Acfiud. lıletme Müdür· 
lüiü binıllllcla toplaa,cak kOlllİlfoaea hiribirİlli taıla1Mıa yaplmc•ktır. 

l.teldilerin 939 ytll T1earet oclall wai .... nüf8I tnkirui ve •ıatad• 
mikdarlar1 fÖI terilen -.v.kbt temiaat mplan veJ• ıırtn•maine ilitik 
nümuMIİ veçhile Banka mektabl.rile birlite aiinc:aıt etmeleri veya te. 
minatlır1nı vezaemize yıt1rar•k ... vatlı•• ebilimeye iftira lderi. 

Mukavele ve prtMmeler Konya t.lelle l*lliJoaumuzı veyı Komis· 
yonumuza mür1e11t halinde bechW. törlllr. 

1-5-10-tS 10992 

Ele mele 
Et 
~t:İ· • ıı'.t·. Vt' , ... ve 'i Oi;url 
l\.u ı u cı za~ 

Kuru 

Mavalckat 
L 
99 

133 
69 

JÜÔ 

Sebze 
~-Muhammen 

Teminat 
K 
75 
S7,S 
52,.S 

Kg. ihale 
Mik. Bedeli Yekun Fiyatı 

M11ın cinsi Kg. L. K. L. K. L. K 

Sade yat 1000 90 900 
Zeytin yat 600 55 330 
Beya7. peynir 600 40 240 
Pirinç 1000 . 25 250 
Mı karna 500 30 ıso· 
Şeker 1100 32-28 308 
Un 800 12 96 
Tuz 300 5 15 
Bulrur 260 il 28,60 
Kuru qan 1000 8 80 
Patates 2000 8 160 
Domates aalçaıı 200 25 62,SO 
Reçel 200 30 60 
Tere yat 200 90 180 
Pirinç unu 35 30 10,.SO 
irmik .so 25 12,SO 
Şeri ye 35 .30 10,SO 
Sirlce 160 10 16 
Yumurta 15000 A. 1 ~so 
S.rtmHlc 40 5 2 
Kuru f aıulye 550 ıs 82,SO 
Mercimek 260 10 ,6 
Nohut l&uıu 2SO 10 25 
Amaıya bamya 16 90· 120 J 4,40 
Beyaz aabun 500 40 200 
Yeşil sabun 400 30 120 
Çay 10 3 50 35 
Kuru üzüm 300 15 45 
Zeytin tanesi 300 2.S 75 
Aşurelik bufd•y 35 10 3,SO 

Nakli yelcun 36Ş8 -
Arorot 20 80 16 
Niıasta 10 30 3 
Kuru incir 200 25 50 
Ka)'ltı kurusu 15 25 18,7S 
Ceviz içi 80 70 S6 
Badem içi 10 ı JO 
Fmdık içi 20 1 20 
Çım f111ttı 7 1 20 8,40 
Tel kadıyıf 200 2.S 50 
Limon 2000 A. 3 60 
Tahin helva11 150 32,5 48,75 
Kuş üıümü 10 20 2 

Kuru barbunya f asulyaa 150 20 30 
K•kıo 2 1 60 3,20 
Pekmez 20 J5 3 
Kaşar peyniri 10 70 7 
Tarçın 1 2 2 
Karabiber 2 1 2 
Kimyon 1 30 - 30 
Yenibahar 1 60 -60 

ihale bedeli 
Yekunu 
L. K. 

Vanilya 0,500 - Oda muhammen bedel 

Kırmızı biber 2 So 
bildirmemiıtir. 

1 
4080 

Sebze, taze meyve ve süt, yoğurt 

Kg .1uhıunrnen Kg ihıle ihale bedel 
. ·d li · ' fiyatı yekunu tını l 

-- - . t.. j 

., .. , L K L K 
Elma 700 5 ' 35 
Kiraz 200 10 20 
Taze üzüm 500 5 25 

Kavun !'00 4 20 
Karpuz soo· · 4 20 
Portakal ~ A. 3 90 

)'Va 150 10 ıs 
Keıtane kabalı 200 5 10 
Liha•. 700 ..J __ .15 

1 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -. 
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az en çok .. 
K.' s. K. S. Kilo 

ioza - --

f>iyasa parla~ • 
Pipsa temizi • 

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

YAPAGI 
Beyaz 
Siyah 

ÇICIT 
~ 

Yerli •Yemlik,. 

" •Toliumluk,. 4,50 5,50 
~-

HUBUBAT 
Butday Kıbns 3,50 1 

• Yerli 3,'25 

• Men tane 
Arpa • • 
Fııulyı 
Yulaf ~.so 

Dslice 
Ruı yemi 
Keten tohumn -

Merame 
t. ·Susam 13,75 

UN 
Dört yıldız Salih . .. üç .. " :.c ~ 15ört yıldız Dotruluk 

~ ı:: Ü~ .. • o ı:: Simit :: "i ,. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet 
N B. üç " ,, it 

Si mü " 
Linrpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

4 I 9 I 1938 I~ Baukasından alınmıştır. 
Pene Santim --

Hazır 5 91 Lirtt ----- Rayişmark Vadeli 1. 5 m- - 3- 16 ~ Frank (Fransız ) m 5 19 - 5 35 Vadeli Sterlin ( ingiliz ) 
Hind hazır - 4 95 --Dolar ( Amerika ) -- ~32 1 45 
Nevyork 8 37 - Frank (İsviçre) 00 00 

Prasa 700 4 28 
fspanak 800 4 32 
Karnı bahar 200 12 24 
Semiz otu 300 ( 5 15 
Taze baldı 300 5 15 
Taze kabak 300 5 15 
Taze fasulya 500 . 7,5 ?t7 50 
Patlıcan 400 6 24 
Kırmızı domates 400 5 20 
Dolmalık büber 200 5 10 
Taze barbunya 200 8- 10 16 
fasulyısı 
Salamura yaprak 150 10 15 
Havuç 400 3 12 
Taze so~an 200 5 10 
Göbekli marul · 1000 A. 3 30 
Salatalık 800 A. 2,5 20 
Hiyar 500 Kg s 25 
Dere otu 200 demet 1 2 
Maydanoz - 600 • 1 6 

626 50 

Siyah turp 100 3 3 
Taze bezelye 200 10 20 
Kereviz 200 10 20 
Yer elması 250 5 12 so 
Armut 300 15 45 
Süt 1500 8 120 
Yoturt 1000 8 80 

927 

Et 
Kg muhammtn Kg ihale ihale bedel 

miktarı ~deli ye)t\in fiyatı yekunu 
Malın cinsi Kg. L K L K L K L K 
Koyun eti 4000 35 1400 
Kuzu eti 300 30 90 
Sıtır eti 1000 20 200 . 
Dana eti 200 25 50 . 
Ciğe r 250 A. 10 25 
Paça 1000 

" 
1 10 

işkembe 200 " 
3 6 

1781 

Ekmek 

K.mubammen 
miktarı bedeli yekQn Kg ihale Fi lh•lebedeliY 

Malan cinıi Kg. L K L K L K L K 
Bir kiloluk 1400$ 9,5 1330 
birinci nevi 

Seyhan Vakıflar Müdürlüğünde 
Senelik 
Muhammen 
Bedeli 

Dönüm 

Lira icar müddeti Vakfa Cinıi tabm inen Mevkii 

200 Üç ıenedir Deli ata bahçe iken 93 
zade tarla 

Kuııyaka 
han mıhıll 

Yukarıda evsafı yazılı tarlanın 1 - 9 - 939 tarihinden itibaren 
senelik icarı on gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 8-9- 9 
Cuma günü saat onda V ıkıflar idaresinde yaplıcakbr. isteklilerin mür 
c11tlırı ilin olunur. 109 

30- 2 - 5 

Adana Belediye Reisliğinden : 

Levha, siper asanların nazarı dikkatlna 
ı - Bilumum dükkanlardı ticari, sınai müesseselerinin kapılann• 

sılan levhalarla, tente, siper ve saqit saçaklara ait 939 senesi tah11kkı# 
ettirilen resmi gösterir tahıkkuk müfredat cedvelleri belediye dairesi ti 
hakkuk memurlutu kapısına 111Jm,ıtır. 

2 - Levha siper, tentt' resm\nin ödeme müddeti eylul 939 ayının 
nu ve bir taksittir. Bu müdded içinde ödenmeyen bu resimlere yüzde rJ 
ceıa eklenir. 

Bu cetveller 12-9-939 tarihinde kaldırılıcıktıri itirazı olanların b' 
müddet içinJe istida ile beleJiye riyasetine müracaat etmeleri ilin ofd 
nur. 3-5 11001 

Adana biçki yurdu 
Refika Recep Tümerkan 

Bebekli kilise sokağındaki yurda talebe 
kaydine başlamışhr 

2- 10 G. A. 10995 

Nazarı dikkate 

Milli Mensucat Hastanesi Müdürlüğünden : 

Sıhhat ve içtimai muavenet Vekaletinin 9 - 8 - 939 tarih ve 
numarala rubsatiyesi ile hastanemizin 23 yatı~ını haricden gelecek ücre 
hastalara tahsis ediyoruz. 

Hastanemiz Adananın en havadar bir yerinde etrafı portakal ve 
çek bahçelerile muhat modern, her türlü konforu havi ve fennin büt 
icaplarını içinde toplamış müstesna bir sıhhat yurdudur. 

Bilgisi, iktidarı ve muvaffakiyetli amcliy.ıtlarile herkesin itim~t 
tevtccühunu kazınmış olan Operatörümüz çok müsait ıartlarla h.utal• 
m tedavi edecektir. , 

Hastanemizde tedavi olmak isteyen bütün müracaat sahipleri hır 
den de diledikleri Doktoru serbcstce alabilirler. 

Muhterem halkımıza bir hizmet rayeaile açılan bu yurt çok 
ücretlerle memleketin sıhhati İçin herkesin emrindedir. · 

Hastane Gazhane yanındaki yol ile tehre bıtlıdır. 
Her ihtiyaç anınd• h11tıne müdürlütüne müracaat edilmesi 

olunur, 10- 15 G. A. 10939 

1 

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

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylu~ 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

I K R A M 1 Y E L E R: 

1 Adet 2000 Lir1lılc 2.000 Lire 
5 • 1000 • ~.000 • 
8 • soo • 4.000 • 

16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
65 • so • 4.750 • 

250 • 25 • 6.250 • 
435 32.000 

T. 1, Bankasını para yıtırmakla, yalnız pare biriktirnıiı olmaz, •~ 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 1()66 

goı 

Umumi 'itiz 11 .. •ü 

Mar.>n<fra . ~ 
Aa..~ .... ilc 


