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Sov~ -.. _, , ,dsyada sefer· Hitler'io 
senaryosu 

NEVZAD GÜVEN 

Y
ıllardanberi korkusunu 
çektl~amiz fırtma ni · 
hayet Avrupanm başın-

da koptu. 1 Eyl~lde Almanya ile 
Polonya arasında başlayan harp bu· 
gUn biraz dahn genişledi .. Harbe F
ransa ve İngilterede karışmış bulunu
yor. 

Yarın daha çok yayılarak butun 
Avrupayı, hatta dunyayı sarmıya· 

ca~ını kimse temin edemez. Milyon
larca insanın hayatına mal olarak 
insanlığı kökunden sarsacağından ve 
belki de bugUnkU medeniyetin yıkıl
masma sebep olacağında şuphe bu
lıınmıyan bu muthiş facianın mesuliye· 
ti tek bir adamın Uzerindedir. Zeka 
ve iradenin bir şaheseri olan yirminci 
asır medeniyetini yapmış olan bugUn 

1 ku .. insanlak için en hazin nokta dA 
1 • 

budur. Yani butun bir dun_yanın bir 
tek insanın arzusile bu kadar mut 
hiş bir girdaba suruklenmesi .. 

Bizzat Alman milletinin dahi böy
le bir yangını ateşlc.)'erek içine yu· 
varlanmak arzusunda olmadığı mu· 
hakkaktır. ilen Uz sulh zamanında 
bile, yıllardanberi yağdan ve ekmek· 
ten mahrum ya)'iayan bir millet uzun· 
ca devam edecek bir harpte başına 
neler geleceğini, ne muthiş yoksulluk
lara maruz kalacağım elbette bilmek 

tcdir. 
1 Iarbio l•aşlangıcmda te11.ssUs eden 

buı;Unku vnziyct hozulmadıgı takdirde 
Almaoyanın çok ga,yri mUsait şartlar 
içinde .ve kendisinden çok daha kuv· 
vctli nıuhasunlarla çarpışmak mcc· 
buriyetindc kaldığı aşikardır. Bu 
takdirde Almanya çok kısa bir za
man içinde Polonyaya kati darbeyi 
vurmak ve a ,·ni zamanda Fransız ve 
İngiliz ordul;rma karşı da çok çeti~ 
bir mukavemet göstermek me.:burı
yetindcdir. Bu i~ seciktikçc Almanya 
'. . I' r ansları azalacak ve sUratle 1çm za c ~ . . . 
korkunç bir akihcte doğru ılcrlıyc· 

cektir. 
Harbin henUz başlııngıcında.rız. Fa 

kat bugUo Polonyada olan muharebe 
)er hudud mıntakalarında cereyan et· 
mektcdir. Almanların harbe başlama· 
<lan evvel söylediği gibi, Alman ordu 
o;U bir yıldırım muharebesile beş 
~Un içinde Varşovaya vararak butun 
Lehistanı istil! edebileceğe pek ben· 
zemiyor. Diğer taraftan gnrp cep;e· 
. d henUz hakiki muharebeler aş 
sın e Al )arın Fran 

t Bakalım man 
lamamış ır. d l kar..,ısındaki va 

İngiliz or u arı ... ? 
sız ve ti e olacaktır · . . ukaveme n 
zıyetı ve m . aman gösterecek 
Butun bunları bıze s k açıktır Hitler 

l .. u nokta ço f 
tir ya naz , h t havat ve ka a-

. bu arp e J l" 
ve Nazızro h lduı+.•nu pek a o. 

u ba s o e- b" 
)arının mevzu . le,·h bu har ı 

d. 1 Bınaena J 
bilmekte ır er. 'lletini butun 

,_ · · Alman mı 
kaz:ınma ... ıçın k tuncaya kı:ıdar 

balarını uru D' 
varlık men rla .. ·acaktır. ığer 

d vamıı zo J • 
harbe e Fraosanın ıse 

İngiltere ve . ·1 
taraftan ve kıJndüerın 1 e 

A'"°upanın 
bu defo, . · Almanyaya son . hatlıırı ıçın 
ridekı ra k ve uzun yıllar onu 

b vi -vurmıı d" t dar e. umesinde UçuncU, or 
devletler oıanz bir kuvvet haline sok 

derecece L 
JuncU vermiş olarak harbe -:J4Ş 

k kararını . h b 
111• rıda upheııizdar. Bınaenaley aş 
ladıklab ş bir imha harbidir. Alman 
tayan harp de mağlup olduğu takdirde 

bu arp . f b • 
ya. ,. nınahedesine hır za er

1
. e

1 
r~tı 

VerııaJ b ret çekecekt ga ıp erın 
gibi 

65 fına bile rastgelse mutlak 
. flı tara k" h l" d en ıosa dan evvel ı a ıne uşu 

13isıı>ark. Farzı mahal olarakt 

ruıecektır. f rle bitirse, kendisi 
. :ı:a e h k 

barbı rıodan da a ço yıp 
vhasıınla k ve A-vrupada Teru-

ııı olaca 1 . 
0ııııŞ b 1 devlet erın nUfuz ve 

ra katınıŞ :ızd çaldıgı davulun par-
ta:ı:e [tın a 

_ı,kUınU a toplatacakdır. tah..,.. kahrına . 
111 baJ nediyorum kı, mUs 

!ias• .. ·le zan d .. 1 b 
· f'akat o) J]jtler en şoy e a-

esiller 
kbel 11 d"r • ta 1 cekler ı · tatarına doğru 

• eı>C rın or d d b 
bıS •• inci s.s }1itler a ın a U· 

\ ırııı 1 ~dolf t• ti Bu ad:lm 1>• ,·e 11 • d j\tınanY• . edisyen . deleın ) adm a 
bit traJ ( 1"Uc• ınaıa b&J• 

yUk l\•'°f J •e ,,yna. Alman 
,Mayn •O yı:ıa• artistdı ' 
bir seıı•:aisi btf 
Iadı • l{. 

ORTA AVRUPADAKi HARP 

Polonya 
Berlin'in 

tayyareleri 
üzerinde 

Fransızlar 
Almanya 

Zigfrit 
•• • 
uzerıne 

hattından 
yürüdüler 

şarki Prusya topraklarına geçen Polonyalılar muvaffakiyetler kazanıyor
Almanlardan bir çok esir, tank ve zırhlı otomobil alındı 

iki Alman zırhlısı batırıldı 

berlik yapılmış değil 
Dört sınıf tabii olarak bir ay son· 
ra için askere davet edildi 

iki sınıf da terhis edilecek 

gaıeteler, Sovyet Rusyada 936 - 937 ·senelerinde ask 
alınan efradda kanunuevvelde ter Baıı ferberlik yapıldıtı yolunda 

umumi ıe eıretmektcdirler. Bu haber· 
haberle~ niçin asılsızdır. Dün gece --------------. 
Jer bufU~ alınan malilmatta bu !ai
Mosko.v•1 ın yalan oldutunu anlat· 
bi şayıa ar 

edilecektedir. ~ 

maktadır. 5 ( Radyo ) - Sov-
Moskova : 
.. .. eti 1918 - 1919 sınıflarını 

yet huku~arak askere çağ'ırmışdır. 
normal 

0 ıflar 15 eylül ve 15 teşrin-
Bu sın ki d ·ıah allına almaca ar ır· 

e'lvelde ~920 _ 1921 sınıflarıda as 
_Geh~e metlerini yapmak üzere çat

kerlık ız 

Milletler Cemiyeti içt 
maı tehir edilecek 

Cenevre : 5 ( Radyo ) -
letler Cemiyeti Genel Sekrel 
Milletler Cemiyeti Heyeti Umu 
içtimamın tehiri hakkında büy 
devletlerden telgraflar almıştır • 

Polonya kıtaları 
Pru•yada 

Varşova : 5 (Rad 
}'O) - Polonya baş 

kumandanlı~ının neşr 

ettiği tebliğe naza· 
ran Polonya kıtalan 

rılmışt_ır_. _________________________ , 

-V-e-kı-·ııe_r_h_ey-et-i --AN K A R A -p AR is 
dün toplandı TiCARET p AKTI 

Bitkozov şehrmi ve 
diğer bir kasabayı ,, ·· 
terke mecbur ol· 
muşlardır. Bütün 
cephelerde muha· 
rebe devam etmek• 

tedir. 
Polonya süvari 

kıtaları şarki Prus· 
yada bir kasabayı 
işgal etmişlerdir. 

Umanlarda : 
faallyet 

Londra : 5 (~ad
yo ) - Bütün de
nizlerde harekat ve 
faaliyet devam et
mektedir. lngillere 
nin Duvr. harp 
limanı , Fransaya 
nakliyatı temin için 
ticaret gemilerine 
kapalılmıştır. 

1 muharebeler DUnkU hmt• 
Varşova : 5 (Radyo) - ~lmank 

ı k ınme · tayyareleri, parıtşutle at ıyara . -
ı te olan Polonya tayyarecilerı uze·. 

. k. ı · t .. fenkle ateş ederek bır 
rıne ma ırıe ı u 
çoklarını yaralamıştır. 

Bir Alnıarı harp {femısı 

Varfovaya yapıEan taarruzlar 
Bcrlin : 5 (Royter) - Alman 

harbiyesinin neşrettiği bir rapora gö· 
re dün 3 zırhlı Alman kıtaları muvaf 
fakiyelli taarruzlar yapmışlardır. 

-Gerisi üçüncü sahifede -

Bitaraflıkların 
il&nı d~vamediyor 

Dün ispanya, Romanya ve Yuğoslavya hükumet 
leti bitaraf kalacaklarını tekrar ettiler 

Ruzvelt de son nutkile Ameri
kanın bitaraf lığını ilan etti 

Bükrcş 5 (Royter) - Romen na
zırlar meclisi bugün toplanmış ve bu 
içtimada Bay Kalinesko ile Bay Ga
f enko birbirine mümasil beyanatta 
bulunmuşlardır. 

Nazırlar verdikleri izahatta, mem
lekette sükün birlik ve itimadın hü-

küm sürdüğ'ünü, akalliyetlerin büyük 
camaatın uslünü tskibde devam etti
ğ'ini, hükümetin muslihane bir hattı 
hareket takibinde devam etmekte ol
duğunu, milli menfaatların ihtimamla 
korunduğunu ve Ailli hududlann mü-

- Gerisi ikinci sahifede -

. Ankara_: 5 (Tdefonla) - Ve 
kaller heyetı bugün başvek"f d . . d a et a-
ıresın en bir toplantı yap 1 

d . . . ttıış ar, ruz 
name ekı ışlen tetkik· et . I d' 

ı mış" ır. 

Romanya ordusu 
takviye ediliyor 

Bir çok sınıflar dü 
silah altına çağral:ı 
Bükr~ş: 5 (Radyo) - R 

h"'k" · om~nya u umetı tedbirlerini takv· .. 
b' k fi ıye ıçın ır ço sını arını silah alt d 
etmiştir. ına avet 

Draç - A vlonya li
manları kapandı 
Roma : 5 ( Radyo ) - 1 1 

Draç ve A 1 ta ya 
v onya limanlarını bütün 

vapurlara kapatmıştJr H .. .. 
d 1 · ususı mu-

saa e a an vapurlar r . . 
leceklerdir . ımana gırebı· 

r
.~ .......... ~ ................. 

-·-·-·--ı 
1 ihrae8tınıız ı 
jdurnıayacak i 
i --·--- i . . 
• t· • i ıcaret Vekalet· . i . 

1 
ımız . ! ace e tedbir alıyor ! 

i A i · nkara . s . 
• dıöıma gH · - Haber aı. • i re, •on hldl ı i 
• kar,ısında ı •• er . 
! cephaeını de hracatımızın ! 
! Acll tedblrıe~lftlrme•ı için ! 
! zerinde göru •hnmaaı U- ! 
! Ticaret Yekıı •Utmektedlr. ! 
! lzmlrde ••vka:!: bllhaeae ! 
! re bekllyan 0 0 mek Uze. ! 
! lerlmlzl ••rkz m ve incir. ! 
! rina ve bllh me~aketle· ' 
t •••a Mı i . ••vketmek için t •ı re . 
• •• yapmaktadır. •maaıar • 

! i Bu yolda lnglltar e 
i vasautta bulunmaktadı• ta- ! 
i kın bir zamanda lhrar.ve 
• m Cetı· • ızın normal ••kllde 

milleti d: figllran .• Avrupa tiyatro· 
sunda vazı sahne etti~i bu piyesin ilk 
kısımları Rende, Sarda , Viyanada , 
Pragda, Memelde geçiyordu . Seyirci 
olaıı Avrupa milletleri butun bu kı
sımları lakaydi ile seyretti . Piyesin 
son kısmı Danzigde başladığı zamaıı 

bu nahoş ve tatsız piyesten seyirci
lere artık usanç gelmişti . Etraftan 
ısltk ve. yuha ıııesleri işitilmele baş· 
ladı. Avrupa tiyatrosunu dolduran 
halk o kadar sinirlenmişti ki, sahneye ı 

attıkları domates ve yumurtayı kafi 
görmiyeren: artisti ve yanında bulu
nan zavallı figllranları tıışlaınağn baş
ladılar. Atılan taşlardan birisi bas 
artistin kafasına isabet etmişti . 1-fit: 
rer bir hapıshane köşesinde hazırla
dığı ve altı senedenberi oynadığı se
naryosunun son perdesinde sahnenin 
ortasına yuvarlanarak öldu. 

Sahnede milyonlarca figUrao da 
can vermişti . 

Zavallı figuranlar 

i mz yerini d•ll•tlrereİc Yal. 
i pıl•c•O• ve gerek kö Y•· 
J ve gerek•• tUccar YIUnun 
i'l'tl uıramamaaın ın zara
i •d0.:•11 habep ın ••mın 

J 
ı. l•dlr ••n ••m';:;,~m•k· 
nıa "" lnclp lh »•1-

İ mr ••eata 

···' 

Anlaşmanın esasları nelerdir? 

• 5 _ f rınsıı ile yaptı· 
Ankara . . 

eni ticaret anlaşması pazartesı 
ğımız y M "'klere teblit olunacaktır. 

~ - aumıu 1 gunu • ba lıca esasları fUn ar-
Anlaşmanın ş 

dır : T'" kiye ile fıanıa arasında 
1 -:. ::betler yeni anllfmaDln 

ticari ırıuna k.. e crirditi 1 ,.ytülden 
. t ırıev un a· d . . 

merıyı d ki takyidat aıre~ın-
itibaren aşıtın 'hususi takas y ollariy· 

'"nbasıra 
de.ınu edilecektir. 
le ıcr~. . menşeli mahsullerin Fran· 

Turk•Y:ıarak bedeUerinin yüzde 
sız franfl r takasta kullanılacak ba· 
94 ü husus 6 ı Türkiye Cumhuriyeti 
kiye yüıde n: açılan ve onun tara
bankası namı tçe tasarruf edilcc~k olan 
fından serbe~. le açılacak bir hesap
(8) brsabı ;,~!sız frangı hesabiyle 
ta hususi 

ıunacak tır. . F 
rüyet o t kas muamelelerınde • 

Hususf ~ emtianın Türkiyeye it· 
ransa nıenşe 1 

'·abil menfeli emtianın 
T .. k mu• 

hali, ur . halinden evveJ veya sonra 
fransıya ıt 
olabilecek Ur· mucibince 1939 senesi 

Anla~ına t•cesinde Fransız tütün 
. ıerı ne ı - k" siparış fı dan yapılan Tur ıye men-

.. · tarı n ı· 20 ·ı reıısı .. .. 'thalitı bede ı mı yon 
şeli tutun ~ar Fransız ofisine tevdi o
Jranga ka 
Junacaktıkr. Fransa ve gerrk Fransız 

Gere r- k" . . . ithal edilen uı ıye 
l_ı• dirınııune d ı· 10 ,ı 
~•" y. Af onların be e ı , .. m .. yo n 
menşeh dy 8) hesabına naklolun

ka ar 
fran~a re tediye olunacaktır. 
mak u~eki e 111,.nşeli emtianın Fran

fur ! et cirketi tarafından ya· 
T .. k tıcar y 

ko ur 1 uameleleti de hususi ta· 
pılan ı~.h\:tabi detildir. 
kas reJlmı da adı geçen şirketin 

Anlaom;. malların bedellerinin 
ith•l ed1:c~e~iye edileceti gösteril· 
ne suret 
ıniştir • nan bir maddesine göre 

AP1=~emlekeleri himaye altın
f ra~sıı mleketlerle Fransa mandası 
dak• nıAfrik• aralİIİ •Dfcli mahsu• 
altında sa'dan transit geçmek ıartiy· 
lal fr•"r takas rejimiae tibi olacak· 
le huıus 

tır · 111madan evvel yapılmıf olan 
~eler eski anlaşma hükümlerine 

aııJIOIO 
t&bi"ir. 

~ kralına verilen 
fevkalade salahiyet 

INGILTEREDE 

İzinsız nakli 
1 memnu .eşya 

lngiliz ticaret gemile 
himayeli kafile halind 
harekete başlayacakl 

Londra : 5 ( Radyo ) - 8. Çu 
çil dün öğleden sonra beyanatta b 
Junarak Atenyan•n torpillenmesind 
sonra ticaret gemileri için himay 
bfile siıdeminin yakın bir zaman 
tatbika başlanacağını bildirmiştir. 

Londra : 5 ( RQyter ) - lngi 
hükumeti bir beyanname neşreder 
ne gibi eşyanın kaçak olduğunu h 
kı bildirmiştir. Bu beyannameye 
re hükumetten müsHdesiz 

' edilen , madeni eşya , para , hı 
yemleri ve digcr yiyecekler kı 
tır. 

Londrı : 5 ( Royter )- Lo 
tahliye komitesi, sona kalan ann 
rin tahliyesini bitirmek üzeredir. 
birden 600,000 anne çıkarılmıştır 
rıca 5000 kişi de hastahanele 
tabliye edilerek şehir dışına çı 

mıthr. 

Jngiliz Kralı il 
Lebrün arasınd 

Paris (Radyo) - lngiliz r 
Jorj ile Fransa Reisicumburu Le 
rün •rasında, harp münARbeti 
meııj teati edilmi,tİr. 'Ju mcaajlar 
Fransız - lngiliz tarihi doatl 
tebarüz ettirilmiıtir. 

Cenubi Afrika 
ya ile münasebatını kes 
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Seferler çok muntazam 

devam ediyor 

koylusu ı:.l1m•.; "'den de korkm:'
1

• ... ır; olumu Şehrin istihlak •• •• .:"~: ... :.·~iklal ıçın o mege d. ,.. .. .. .. HAYVAN SERGı ·s·ı 
alan bir kiııil'!"°"'::. """~" .ül~.'k ıa .. mdn ve ihracatı VE AT YARIŞLARI 

yüz elli yıl siyasi hüriyelinden zengin bölgesidir ki Lugünkü dünya 
mahrum kalmış olan Leh mille buhranı, işte bu A kısmı üzerindeki 

ti, bu müddet zarfında, bir taraftan ıhtirastan doğmuştur . B kısmı, Le-
çarlık Rusyd'sının zulmüne, öbür ta. histanın Çarlık Ru;yasından ku tul-
raftan Kayser Almanya'sının mah muş olan Ş ırktaki arazisidir . Uzun 
muzlu zihniyetine karşı isyan etmek yıllar çarlık iJaresinde inlemiş ve 
ten biran geri durmamıştı. Nıhayet 0 geri zihniyetle idare edilmiş olan 

Şehrimizin bir ay içinde istihlak 
ve ihracatına dair rakamları aşağıya 
sıralıyoruz : Açılacak büyük hayvan sergisinin 

hazırlıkları tamamlanmak Üzeredir 
1914 Ağustosunda, vaktiyle Leh bıı kısımda , A kısmına nisbetle , 
ükümdarlarının taç giydikleri Kra. her bakımdan daha az inkişaf etmiş 
av şehrinden Pilsudski ile hareket bir haldedir. Mamafih , son zaman 

Ağustos ayı içinde 3223 Koyun, 
684 Keçi, 117 inek , 33 Öküz , 13 
MJnJa kesilmiştir . 1822 kilo ya· 
pak, 6382 kilo sığır,373 kilo Man 
da, 7750 kilo koyun , 78Q kılo kıl 
Keçi , 40 kifo Deve derisi ihraç 
edilmiştir . 

Veteriner teşkilatının hayvan hastalığ1le mücadelesi 

Jen bir avuç lejyoner, günün birin !arda üçüncü bir ekonomi bölge· 
e bir ordu olmuş •e bugün bütün sinin ihlasıın füz•ım görülmüştür. 
unyanın heyecı:n ve helecan içinde C kıs nı diye anılan bu bölge,mer 
yreltiği L·histan devleti fıkrini ci 1 kezi Sandomierz'de olan rndü,trı 

an harbı sonunda hayalden hakika bölgesidir. 
çevirmişti. ff ükümet merkezi ol~n ve ".Şar. 
Bugünkü L~hislan, 6.000 kilo kın Paıisi • adı veıılen Var. 

metr,den fazla bir hudut çerçevesi şovanın nüfusu 1 ,2 milyonu aşmak 
içinde varlığını muhafaza ve müda· tadır. 383,003 kilometre murabba. 
faa etmek zorunda bulunmaktadır. ından ibar~t olan L·histanın mesij· 
Bur.un 3.000 kilometreye yaklaşan hası, 1937 sayımında 34,2 milyon 
kısmı Almanya tarafındadır; tesbit ed.Jmiştir ki, beher kilometre 

1 400 k ·ı d f 1 1 murabbaına 88 kişi düşmektedir , . ı ometre en az a o an 
Bütün nüfusu ı yüz le 73 Ü lröylü kısmı da 5ovydler birliği arasında- k 
dür. Geri kalan kısmı da asaba ki hu fo Ju teşkıl etmektedir, Lit 
ve şehir halkıdır. vanya ile olan hudut 500 kilometre 

Çok kaaaatkar olan leh köylüsü Lo}undadır, 
meşakkate de son derece mukavim. ff esmi istatistıklere göre, Lehis. dir. Bu köylü halk petrol ve tuzdan 

tan cümhuriyetinde yaşıyan dJ f · · -
gayri bütü ı ihtiyaç ma e erını, ış halkın yüzde 30,9 u Leh değildir. - · k 
!ediği toprağından temin etme te Bugün lütün cihanı sinir gerginiiği d 
dir. Burünkü Lehistan or usunun içinde ezen anlaşmazlığın mevzuu k 
özünü teşkil eden bu Leh öylüsü, 

olarak ileri sürülemekte olan Al· milli hayatın nazımı, memleket mü 
man akalliyeti İse", bu yüzde 30,9 dafaasının desteğidir. Bu münasebet 
içi!ld", 741 ,OO:J kişiden ibarettir. le şunu kaydetmek fizımdır ki, ha-
Gerı kalan kısmı, srrpilmiş bir hal yatın bin bir mihnet ve meşakkatiy 
de yaşıyan, ukranyalılar, Yahudiler, le yuğrulan bu köylü, yaman bir mu 
beyaz Ruslar, Litvanyalılardır. hariptir. Lehlinin en karakteristik 

So.ı yıllarda Lehistanı izah et. taraflarından biri küçıik davalar 
mek için bu ülkeyi A ve B kısım· karşısında hayata bir mana verme. 
farına ayırmak b.'r usul olmuştur • mesi büyük davalar için de ölmcğe 
Memleketin garbını teşkil edrn A hazır "olmisıdır. Ölüm~ gözün~ alan 
kısmı , gerek ekonomi münakale dan ise, koıku'ur, 
tekniği bakımından Lehistanın en 

Müzelerdeki 
eserlerimiz 

K. T. 

Bitaraflıkların ila
nı devam ediyor 

Sıtma enstitüsünde 
kurs başladı 

Hayvanlarımızı te,ntr ve' hayvııncıııjiı tefvlk maksadlle :bı. 
rlncl tefrin 939 pazar gUnU açılacak ehll hayvanlar serjilal 
için veteriner baf mUdürlUğUnce faaliyete devam edllmektedlr 

Bu yıl tıb fakültesini ikmal eden 
doktorlarımız şehrimize gelmiş ve 
sıtma enstitüsündeki kursa iştirak 
etmişlerdir, Kurs onümüzdeki ay 
sonuna kafar devam edecektir. 

Veraset - intikal 
• • 

Bu serğlnln wuvatfak olabll 
meal için muktazl tedbirlere 
baş vurulmu, ve lcab eden lh 
zaraıta bulunumu,tur. 

Bundan başka sergiyi takib eden 
pazu günleri yapılacak son bahar at 
yarışlaıı içinde hazırlıklara başlan 
mıştır. 

Bu maksatla Kar?isalı mıntaka· 
sında bir tetkik ve teşvik gezisinde 
bulunulıı uş'ur. 

Veteriner teşkilatı hayvan hasta 
lıkları iled.ı ehem ııiyetle meşgul oJ. 
maktadır. 

Merkezin byarlı köyündeki ya 
nı Kıra ile B ·kç•li köyün-ieki Antra 

Vera 1et ve intikal vergisi nizam ks ve Dörtyol merkrzindeki kuduz 
salbınları söıdürülmüş ve bu yerler 

nızamnamesı 

namesinin 19 uncu mıddesi aş•ğı · 6 

daki şekilde değiştirilmiştir. deki mevzii letbiı ler kaldırılmıştır. 
O Kozanın Sırkıntı nahiyesine bağ len kimsenin v.ısik.lara mii~te d k 

lı sevinçli köyü geçilerinde anlır a nit borçlariyle kanunun 13 uncü 
si ve Ceyhanın cevheribucağı, Misimaddesinde zikredilen borçlar ve 
sin Dabağnde çiftliği ve Adananın masraflar varislerine intikal eden v< r 
Akdam köyü sığırlarında Yanıkare giye tabi olan ve olmıyan malların 

kıymetleriyle mütenasiben taksim ve F'ekenin Tortulu köyü keçilerinde 
o'uuralc her birine iılbet eden mik ııyuz çılcmış ve iktiza eden tetbirler 

alınmışı r Cevheri bucağı, Akdam, ve tar m!zkur kıymetlerinden ayrı ay 
Dabağzade ve kamışlı köylerinden rı indirilir tahriri bulunm şekle tıbi 
L 160 sığıra Yanıkara aşısı tatbik vesaikin kanun~n maayyen olan ve· 
edilmiştir 233 at ve kısrağa mallein ya taraflarca hususi bir ş~kilde ya 

' · tetbik edılmek suretiye yapılan Ru pılma ıı kararlaştırılmış bulunan akit am m}cı ldesinjen müsbet teamül 
lerde tekerrür eden şekilde olması 

'
• gö .ülmedigin-len hayvan sahiplerine aıı-n:lır bu ıun hlricin.:le bulunan ve 
·k ruam ş~h .ıdelnamesi verilmiştir. sı al ar. borçlar kanununu" 12, 13 ve 

15 Kadirli mıntakasında zehirli pa inci ma~Jesin~eki külcü-ıılae mu 
tabık ise kabul olunur. muk tohumu yiyen 12 hayvan ani 

ikametgahı yabancı memlekette olarak ölmüş ve derhal te~his edile 
b 1 rek başka vı,ku.lta m!ydan veril u unan ölünün borçlarından yalnız 

Adliyedeki tatil 

20 rem muzdan itibaren tatil· 
yapan bir kısım mahkemalerimiz 
bugünden itibaren müddetin bitme
si dolayısiyle faaliyete geçecekler. 
dir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimiz.:le gök yüzü kıs 
men bulutlu ve hava rüzgarlı 

geçmiştir. En çok sıcak 34 derece· 
yi bulmuştu. 

Ôgleden sonra saat 14, 15 de 
şehre rüzgarla karışık kısa süren 
bir yağmur düşmüştür. 

Bir kazaya kurban 
o!an kız! 

Baklalı köyünden Veli km, 16 
yaşında, Ümmi adında bir kızcağız dün 

bir kazaya kurban gitmiştir. 
Ayni köyden Molla Ahmedin 

tarlasında çalışmakta olan O.n.ı.ü, 
Mulla Ahmedin oğlrı Mehmedin e · 
!inde lıulunan Av tüfeğinin tam 
karşısında bulunduğu bir sırada tü 
ftnk ateş almış ve Ümmü düşerek 
can vermiştir. 

Yakalanan suçlu adliyeye teslim 
edilmiştir, 

120 lirayı çalıp 
savuşurken tutuldu 

T k memiştır. Kar ataşın Bebeli, Karaisa On beş yaşlarında, Bog· azlıyan Ür iyede vergiye ta'ıi menkul ve 
lının Kuzgun ve merkezin bazı ova kazasının Urmeş köyünden Yusuf fstanbul·. 5 _ D·~n çıkan gaze - Birinci sahifeden artan - gayri menkul malları gibi kabul edi 

f J b ır ölen kimsenin ticııi borçları var i5 r -

lstanb~I : S - f.uelki günJen 
itibaren AkJeniz limınlarile limanı· 
mız arasında yolcu ve yük nakliyatı 
tamıoıen durmuştur. Seferlerin lağ· 
vı kat'i olarak kararlaşmıştır. Yalnız 
Akdenizdeki yolcu vapurları seri SU· 

rette limanımıza gelecek, fakat bu· 
radan Akdenize gerek yolcu ve ge· 
rek yük nakliyatı yapılmıyacaktır. 

Çanakkaley~ kadar olan Marma· 
ra limanları ile limanımız arasında 
eskisi gibi muntazam seferlere de· 
vam edilmektedir. 

Yine limanımızla Karadeniz li. 
manian arasında da seferler ayni İn· 
tizamdadır. Bu hatlarda, hiç bir in 
kıta yoktur. Karadenizde bulunan 
bazı lngiliz ve Fransız gemileri li· 
manımıza sığınmışlardır. Bir kısmı 

da Boğazdan girerek Büyükdere ön. 
le rinde demirlemiştir. 

Evvelki gün Pire ve lskenderiye · 
ye hareket eden Romanya vapuru 
telsizle geri çevrilmiş ve limanımıza 
gel~rek burada kalmıştır. 

Her ihtimale karşı Marmara li· 
manları arasında seferler yapacak 
olan vapurlara geceleri ışık yakma. 
malırı ve salon ve kam ıra pencere. 
ferini iyice maskelemeleri bildiri!· 
miştir. 

IRADYOI 
Bugünkü Proğram 

TÜRKiYE RADYO DIFüZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

ÇARŞAMBA - 619 I 939 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği - Pi, 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri 
13. 15 - 14.00 Müzik ( Riyase· 

ticümhur Bandosu - Şef : insan Kün 
çer ) 

1 - Furgeot marş 2 - G. pares 
fiametta mazurka 3 - Keler - bela 
Romantik uvertür 4 - leo delibcs 
coppelia balesi seleksiyonu 5 - Gus· 
tave Michiels çardaş no. 1 

19.00 Proğram 

u ı· ko"ylerin le hastal,k haberi alınmış o"'lu Memduh adında bı" ı' hı'zmet 
te er en azılarında • topkapı sara d ıfaası için icabeden her tedbirin b ve veteriner gönderilerek mahiye çilik Jlaptığı, istiklal mahallesinden Ç ·ı-k" k T k J sı un'arın IİC'<İ dtf.erle • V! bunla yı. ını 

1 

oş ve Ür slam eser alınaca"'ı bildirilmiştir. !eri t~ş~is ve icap eden tetbir afın· Mesudun 120 lirasile panto!on, ca· 20.15 Konuşma 1 • Ô ~ ra at mı'u'>!rat v! vesikıların tev erı müz~si müJü Ü Tahsin zün Belarad 5 ( Radyo ) _ Yoğos- mı)lır. ket ve ayakkabılarını".çalarak sıvış 20.30 Memleket saat ayarı, ajans 0 

~ik edilmesi lazımdır. J J 
eski eserler hakkında alınacak ted. lav hükümeti neşrettiği bir tebliğde, Ku Juz şübhesi gösteren ve müş~ mak istemişse de yakayı ele vere· ve meteorolo i haber eri 

19.05 Müzik ( bir konserto ) 
19.30 Türk müzil(i ( incesaı fas· 

lı ) 

birleri görüşmek üzere Ankaraya Yugo•lav hiikümetinin niyabet idaresi he<le altına alınan 3 köpek menfi ne rek adliye)·e sevk edilmiştir: 20.50 Türk müziği : ( Müşterek 
gittiği yazılmaktadır. altıeda beş senedenbcri takibettiği po. B tice vermiştir bu münasebetle bir ta ve solo taganni ) 

ı k d b k urgos 5 ( Radyo ) - General Okuyanlar : Melek tokgöz, mus· Dün sabah Ankaradan dönen iti a evam edeceğini ve u · ararın- F k J rafdan başı boş .dolaşan 150 ko"pek 1 d 1 s· G • B d" d - . ran ·o spanyanın bi\araflığ_ ını ılan er en ıusu ı arc ı;an ve or ızo tala çağlar Çalanlar : Ruşen kam, Tahsin Öz bu seyahatinin sadece a sonuna kadar sebat (Östereceğını d b k h 
1 Yugoslav istikliil ve bütünlüğünü te. e en cyannameyi in.zalamışlır. le brş edi z• irlettirilmiş diger ta· alet eri vastasile 93 tosun, 22 koç, cevdeı kozan, zühlü bardakoğlu 1-

müze kadrolıırile a'a <adar olduğu mın eden bitaraflıkla devam olunaca- Va~ington : 5 (Radyo) - Ame· raf Jan mücadele yapmaları için ve. 17 teke ihsa eltirilmiştir. bestenigAr pt:şrevi 2 - bimen şen 
rıu, müzelerin noımal bir halde bu ğını ve bu politıkada devam için. hal· rika cu nhurreisi !:Jay Ruzvelt dün sika mukabilinde köy muhtarlarına 17 at, 261 öküz, 22 İnek, 150 - bestenigar şarkı (derdimi umma· 
lunduğunu, ancak tarı r t dolayı· kın sadakat ve tezahüratına itimat et· söylediği nutukla Amerikanın bita· zehirli ilaçlar verilmiştir, dana, 34 manda ve 1 bo~a muaye· na döktüm 3 - eviç türkü ( atladım 
· 1 T k b ld fi ı; bahçene girdim ) 4 - udi fahri -sıy e O,> aFı sarayının kapdlı ol· tığıni .' irmişlir. ra ığıoı ilan etmiştir. Damızlığa yaramayan afi cıns· neden geçirilmiştir. 

du}unu ~öylemlştir. Müze müdü•Ü --------------------------------·------ hicaz şaıkı (bahar olsa ,emenzar 
r ------------------ olsa ) 5 - santur taksimi - zühtü İzıhatında ihtiyati bir tedbir olarak ., bardakoğlu 6 - udi ahmet - segah kıymetli eski eserlerin sand.klara ı OUNON ı Almanya ile Almanya - Polo:ıya harbi münasebetiyle f 

1 
t . d şarkı (bakıp ahvali perişanına ar d 

harbe tutuşan •Z a ayyaresı var ır. (Almanyanın olJurulduğu h ıbeıi mevsimsiz bir MEVZUU eyle gönül ) 7 ~ Ethem efendim Polonyanın kuv M k 1 B 1 k Ş neşriyat olduğunu söylemektedir, u ay ese e r a tı ve imal Denizinde olmak - Hüzzam şarkı ( Eski çeşmin has· 
D:irıyanın her tarafında o!duğu veli büyük devletlerden sonra iotih üzere iki donanması vardır. Her relinle aglayor 8 - Refık fersan -

gibi mütc eserlerinin nakli için ih faf edılemiyecek derec·dedir. Leh mahur türku ( tepeler tepeler ) 9 -
· • db ı ·ıı · • ı h · ı· M"J Şıındılik Lehislanın elinde mev !eri kendisine düşman yapmıştır, donanmanın üçer tane a~ır saffı harp Faize - Nihavent şarkı ( kız sen gel: tıyatı le ir er alındığı bir z ın anda mı etı ço~ cesur ve mu aııp ır. 1 ıs • din çırkışdm ) ıo _ Rdik fersan _ 
- 1 • d • d ı ·· · ( k · · -t cut ha ı f · - 2ll(J0 Alınanyanın ilıugü,,kü genişliği · · d muu erımiz e de aynı tarzda h.He lı ~ ·;ı ar U!~rın c ço. tıtız ve mu rp ayyare erının sJyısı gemısı var ır. Mahur şarkı ( kirpi~ine sürme çek ) 

ket edilmesi çok tabii ve yerinde te~ittir. dir, Lth nıenabiint grire, avcı ve 680 000 kilo-ıı e tre muıabbaıdır. '.!1 30 Haftalık posta kutusu 
1 U 12 hafif kruvazör ile muhripler o ur. numi hHp esnasın:la bu gi· Polon}·anın mesahai satbiyesi bo11barJıın1n tayyare~i olarak Le Nufusu: 87 milyondur, 2l.45 Neşeli plaklar -R· 

hi es•rler Anadoluya nakledılmı•,I r h' 1 35 de Alman donanmJsını kuvvet ver 21 .50 Müzik ( Melodiler ) 19ll.OOO kilometredir. 10 an 00 la~yare"ye sahiptir. H.ı 5 lh d Al Bugurı!erde Parist<ki miize uerlerı u zamanın a manya ordu mektedir. Bunlardan başka Alman 22 00 Müzık ( Küçük orkestra -d ~'"( 35 O'JO 000 dur len L~h hava kumandanlığının em. Şef : Necip a•kın ) e ayrı şcLilJc dah• em· 1 • 1 "u usu : · · · su 850.000 k;,siden ibarettir. Y 

" • ı Y· r rre donanması denı·z aft ·ı · 't'b ı - Rudolf nu" tzlader haydı' ba· 
ki d r ki d- ıin.Je 6000 tayyareci vardır. Lrlııs· ı gemı erı ı ı a· 

na c ı me e ır, Ask~rlik itibariyle sulh zama- t Al Haıp halinde Almanyanın çıkar riyle kuvvetlidir. Fakat bütün bu na bir hava daha cal 2 - Fransız 
Fransa - fngiltere hükfı. nında .150 bin kişilik ordusu vardır. anın mın huJudun• yakın biiyük lehar çocuk prens operetinden vals 

ÜLÜm ve incir mübayaa kada toplayacığı asker dört mil 

Şehirleri Krakof Zakon•ne Kalovı'tsa acağı asker 12.000.000 nu bulaüak kuvvetler lngiliz donanması önünd_e 3 ı e · ·· r d' e ıı· entodan meli memleketimizden Harp halinde 21 ı deıı 40 yaşına - mozar r maıo ıv r m 

Loh, Poznan, Toıun ve G Jinze'dir. tır. daimı :baş,ğmrğe mecburdur. mcnuet dansı 4 - Emmerich kalman 
ediyor yonu mütecavizdir. Fakat, ic~brlliki 

1 . I . takdirde lu miktarı 6 milyona .;ıka zmır : 5 -- Fransa ve ngıltere b·r· 
h .1 • I ra ı ır. 
u;cuınetlerı zmirdrn üzüın '/e incir 

almaktadır . Bu münasebetle ihra ' Lehislanda iki bu} uk tanı•' 
c ıtçılMla Banka Müdürleri Lugün fabrıkası vaıdır. 
bir toplantı yapmı~lardır. 

Almanlar bılhassa motörleşliril gollandalı kadın operetinden potpuri 
Polonya ile harbı- tutuşan Al Almanyanm L~h hududuna ya· 5 - Pcpi müller la kaloma şarkısı 

miş kıt.ıalı ve hava kuvvetlerine faz üzerine poıpuri 6 - ziehrer viyanah 
many•, Anşlusd;ın ve Çrkoslovdk kın olan şehirleri Breslaz Frankfur · küçük kız 
Ya ·ıh k k 1.: la clıemmıyet vermtktedir. 

fi ı a tlti ten sonra \ıyuk bir 23.00 Son ajan~ haberlcrı, ıiraat ı 1 senaoJer, Opel, Şaydemule h h ·ı· k b. k ı 'e, t ..ılmıJ 1 fur F.lık bu Lüyıık Almanya hwa kuvvetl•ıinin av· ve' es am ve ta vı at, am ıyo nu u 
d 1 · Ş J 'd borsası flaı ) ev et onJ n 1 nevı lı dev' et cı v ... lombardıman olarak 5000 den o P ur. 

eKmek 23.20 müzik ( caıband - PJ. ) 
23. 55 - '.l4.00 Yarınki program 

( 

i. 

ı. •• 



Varşova : 5 ( Royter )- Polonya Genel Kurma B k 
1 

.. 
numualı resmi tebliğini neşretmiştir. Bu tebliğe ö:e 3 aş an ığıA bugun .4 
düşman tayyareleri Varşova civarındaki sa fi g . -: 4. Eylul gecesı 

M ksika f ngiltere 
beraberliği 

Polonya Cümhurreisi ile 
fngiliz kralı arasında 

gene telgraflar 
bardıman etmişlerdir B ·· d V Y ye mahallerını şıddetle bom· 

P 1 • ugun e arşo\·a ve daha iki şehir bombalanmışt•r. 
o onya tayyareleri bir düş h 1 . 

etmiş VI! 3 E lılld man zır ı. kolunu bombardıman ve tahrıp 
ta . Y . e 17 Alman tayyaresı düşürmüşlerdir . Kendileri de 8 yyare ıayı etmışlerd!r • 

Cenubu aarbr böl · d . - · 
I' 0 gesın e çetın muharebeler devam ediyor . Bir suvarı 
ıvasıoın Alman zırhlı kıtalanna yaptığı taarruz pek mu vuffakıyetli olmuşıur. 
Zırhlı kıtaları dağıtılmıştır. Polonya kuvvetleri ayni zamanda Şarki Prus{a 
hucfudunda Kuvalarenden geçerek Alman top,reklarında ileri/emeğe b~şb~. 
mıştır. Kuvalaren cenubunda Alman tayyarelerinden ellisi yaplığı_ abn~ 1 .. 'r hü 1 b' ı · · · H lbuki bu trenm u un cvm a ır sa ıbıahmer trenini tahrip etmişlerdır. a 

8 
Al· Va J •• • tJerı· mevcuttu . unu gon arı ustünde büyük, büyük Salibiahmer ışare 

man tayyarelc inin görmemesine imkan yoktu. 

Dün saat 17 de Varşovaya muh
telif nokt<1lardan yapılan hava hü
cumları pek şiddetli olmuştur. Ölen
lerin miktarı tcsbit redilcmemiştir. 
Harnodı'dc bir şehir tcmamen harap 
edilmiştir. Varşovaya 13 bomba bıra
kılmıştır. 

Vaşington : 5 (Radyo) - 30 
Polonya tayyaresi Berfin üzerine 
bir hücumyaptı. Zayiat vermden 
geri dönmüşlerdir. 

Londra : 5 (R1dyo) - iki Al· 
man vapuru lngilizler tarafından batı 
rılmıştır. Almanlarda bir İngiliz ge
misini batırdı. 

Şehrin bir çok yerleri harap ol
muş, büyük yangınlar çıkmıştır. 

Frenatz kuvvetlerlnln hareketi 

Paris : 5 (Havas) - Fransız 
crkanıharbiyesinin neşrettiği birinci 
rapora göre; F tansız kuvvetleı İ 

Cephede tedricen harekete başlamış 
lardır. Hava ve deniz k11vvetleri yer 
lcrin; almış, keşiflere Laşlamı~Jar· 
dır. 

Dün saat 18 de fngiliz hava 
filoları Almanların Vıİhelm shafen 
liınanım bJmbardıman etmişlerdir. 

Paris : 5 (Havas) - Danimarka 
nın Ehcn şehrine meçhul bir tay 
Yare tarafından atılan bombanın in 
filakı netic~sinde üç kişi yaralanmış 
ve bir kişi ölmüştür. 

Paris ; 5 (Havas) - Bir fogiliz 
kı Üvazörü bir Alman şile bini batır 
tnış ve tayfasını esir ederek Mon· 
tevisoya sevketmiştir. 

Koridorda toplantı 

Londra : 5 (Radyo) - f ngiltere 
ve Fransanın harbe girmek suretile 
Yaptığı büyük yardım Polonyalıların 
tnane"i kuvvetlerini fevkalade ar
~ırmıştır. Vaziyet umumiyetle daha 
ıyidir. 

Şaıki Pıusyada harekat devam 
ttrnektcdir. VHna şehri büyük bir 
kahramanlıkla mukavemet ediyor. 
Polonya orduları Koridorda toplan· 
lnağa başlamıştır. Almanlar tarafın
dan açılan bir yarma muvaffakiyet 
le kapatılmıştır. 

Polonya süvarı kıtaları mukabil 
taarruza geçmiş ve alınanlar tara. 
fından işgal edilmiş olan iki şehri 
teri almışlardır. Şu saatta harekat 
Alınan topraklarında cereyan et· 
ltıe:Ctedir. 

Varşova : 5 (Radyo) - Cenu 
bi Polonyada mücadele devam e
diyor. Bir çok Alman esiri almdı. 
Siraçta mukabil taarruz yapıldı. 
Almanlar bir çok tank ve zırhlı oto 
mobil bırakıp kaçtı. 

Fransızların Zigfirite hücumu 

Londra: 5 ( Rad.) o ) - Fr:ın~ız 

ordusunun, Almanlnrın Zigfrit nıudn
foa hattına yapiıklnrı taarruz inki
şaf etmektedir. Fransız ordu"'.ı lıu 
foarruzlarında ccnahlarını lııtaı-:ı f 

memleketlere istinat! cttirml'ktcdir. 

Batan bir :Alman gemisi 

Pa.ris: 5 ıı . a. (lI:ıvn~ bildiriyor) 
Bir lngiliz kravözörU Bir Almnn ge
misini yakahyarak lrnhrmı~tır. Gcıııİ· 

nin tayfası esir cdilcn·k ı\lon(cvi 

doya göturtılmu~tur. 

Alman şehrinin bombardıma 

Londra: 5 a ,a. - İng iliz ha vn 
kuvvetleri dun s.'.lnt 18 de Al ııınnlnrın 
Vilhelmshnvcn şehrini bombardıman 
etmişlerdir. 

Tahrip edilen Alman zırhlısı 

Londra 5 (Radyo) - <lun lngiliz 
tayyareleri tarafından Kiel kanalının 
medhalinde bulunan Almnn donanma
sı Uzerine buyuk mıwaffokiyelle ne· 
ticelenen bir taarruz yapılmıştır. Al
man zırhlılarından birisi üzerine bu-
• Jk çapta mUtcaddid bombalar duş

J h h .. 
muş ve bu gemi hattı arp arıcı 

olacak derecede hasara uğramı~tır. 
Demirli olan diğer bir harp zırh

lısı da aynı şekilde bombalanmış ve 
ehemmiyetli surette hasara uğratıl
mıştır .. Taarruz .rııpıın 12 İngiliz tay

yarcsindcn beşi duşmttştur. 
Londra: 5 ( Radyo ) - Birçok 

İngiliz tayyareleri ~imali Alınıınyanın 
butua şehirleri üzerinde dolaşarak 
altı milyon bc_ynnnıınıe atmı~lardır. 
Jngiliz ta.vyu.relcri Lu uçuşları. esna
sında hiç bir Alman ta~._, ııresı tara· 
fından rahatsız edilmemişlerdir. 

Meks~ka İşçiler birliği 
reisinin faaliyeti 

Meksika: 5 5 (Radyo) - Mek 
sika Küba · Şişli ve Urguay işçile
ri birliği reisi bi Bo:nbardo toleda
noya beyanatta bulunarak demiştir 
ki. 

- "Bu harpde Meksika için bi 
taraf kalmak mevzu bahis olamaz. 
Meksika Almanyaya karşı harhe gir 
mek mecburiyetindedir bu harbin me 
suliyeti temamile Nazilere aitdir.,, 

Lombardoyı birliğe vasıl bütün 
federasyonlara bir emir göndererek 
halk kütlereri arasında büyük propa 

ğanda hareketine geçilmesini ve har 
bin hakiki sebeb ve amillerinin hal 
ka anlatı imasını istemiştir &yni za
manda birleşik Amerika İşçileri fe· 
derasyonlarınada ayni mealde bir 
mesaj göndermiştir. 

Bundan başka Meksika İşçileri 
birliği Meksikadaki ajanlarİ vasta$i 
le yiyecek vesaire maddeleri almağa 
başlayan Alman yanın bu faaliyetine 
mani olmak için siiratlı ve şi ddetli 

tetbirler almaktedır. 

İranın bitaraflığı 

Tahran : 5 ( a. a. ) - Alınan 
malumata göre, fran hük(iıneti neş
rettiği bir tebliğle bütün ihti laflar 
karşısında l İt<ıraf'ık ve bunu ida. 
mede sadık kaldığım bildirmiştir. 

Varşova : 5 ( Radyo )- Polon. 
ya Reisicümhuru İngiliz Kralına, 
başlayan harp münasebetile bir 
telgraf çekerek Polonyalıların İn· 
giliz milletine karşı beslediği mu· 
habbeti tebarüz ettirmiştir . Bu tel
grafa lngiliz kralı samimi bir 
mukabelede bulunmuştur. 

Macaristanda örfi 
idare haberi yalan 

. Budapeşte: 5 ( Radyo ) _ M . 
carıstanda örfi idare ilanı habe~i 
yalandır. 

İrıgiliz Kralından Hor 
Belişaya mesaj 

Londra : 5 ( Radyo ) f .
1
. 

K l H . , - ngı ız 
ra ı or Belışa ya bir mesa· .. 

d · J gon· 
ererek, IngiJiz ordusunun . d' 

k d .. . şırn ıye 
a ar boyle bır cidale atılın d .. 

a ıgını 
ve fakat bu cidal de Alla hın 
d .1 f yar 
ımı ı e muva fak olunacag"' ın b"I 

d. 1 1. 
ırmiş, orduya karşı duydu" 

h bb .. h gu mu-
a etı ız ar ve selamlarını .. • 

d . . gon 
erm·ştır. 

Suriyenin Fransaya 
bağlılığı 

Şam : 5 (Hususi) - Suriye "k 
k k . . F YU se omıserı, ransız rharic"ıy . . • esırıe 

bır telgraf çekerek, Hitlerin va . 
. k zıye. 
Iı~e arşı Fraosanın gösterdiği 
asıl hareketten Suriyelilerin du d 
ğ . . y u 

u memnunıyetı tebarüz ettir . 
b"t" s . . ınış ve u un urıyelılerin Fr"'n .

1 ~ .. sa ı e 
beraber çalışmak kararında old k. 
larını bildirmiştir, u 

----------------------~ ------· -Doktor 

i. Kemal Safir 
Kızılay civarında iskan dairesi yanında 

Müslüm apartmanı 

Hastalarmı her gUn sabahtan akşama kadar kabul ed 
er. 

G A. 16 - 26 1 0909 

Nazarı dikkate --
Milli Mensucat Hastanesi Müdürlüğünden : 

Sıhhat ve içtimai muavenet Vekaletinin 9 - 8 _ 
939 

. 
numaralı ruhsatiyesi ile hastanemizin 23 yatağını haricden 

1 
tarıkh .~e 20 

· d' ge ece ucretli hastalara tahsıs e ıyoruz. 

Bel~lke Krahnın nutku 

Londra :' 5 (Royter} - Kralı 
"adyoda söylediti bir nutukta. har
bin Belçika kapulannda patlamış ol 
duğunu bununla beraber memleket 
\taziy.!ti.nin müemmen olduğunu,' .. Bel 
çikanın bitaraflık sözünden don· 
h.. d'ıc.' . ve bu kararda devam 

Yazhk Sinemada 

Hastanemiz Adananın en havadar bir yerinde etraf 
1 

t k 
1 

• 
h d h .. )'" k f por a a ve Çt· çek bahçele,ile mu at mo ern, er t~r u on oru hwi ve feıınin b"'t" 

icaplarını içinde toplamış müstesna bır sıhhat yurdudur. u un 
"•C ı5 ınr k ·· 
ed ıc.· . so"ylemiş ve halkın ye vu . 

eceaını .. 
Cud olarak hükumete müzaheretını Bu Akşam 

Şarışın Yıldızların En Güzeli 

Loretta Y oung 
lle Büyük Sanatkar 

Varner Bakster 
Tarafından nefis bir tarzda 

yaratılan 

Kadın . . .

1 rcix.~~~~~.' ... 
_._ 

0 

•• Fransızca Sözlü 
e Aık Filmini Sunuyor 

~•;ır.ı;wrRaber~i 

Bilgisi, iktidarı ve muvaffakiyetli ameliy ıtlarile herke · .. 
k 1 O t .. ·· .. k sın ıtunat ve tev ccühunu azanmış o an pera orumuz ço müsait şart) I h 

nı tedavi edecektir. ar a astaları 

Hastanemizde tedavi olmak isteyen '1ütün müracaat sahi '
1 

. 
den de diledikleri Doktoru serbestce alabilirler, p erı haric· 

Muhterem halkımıza bir hizmet gayesile açılan b 
u yurt çok ucuz ücretlerle memlehtin sıhhati için herkesin emrindedir. 

Hastane Gazhane yanındaki yol ile ~ehre bağlıdır. 
Her ihtiyaç anında h;astane müdiirlüğüne müracaat 

olunur. 10- 15 G. A. edilmı>si 
10939 

rıca 

~-----------------------------
Adana biçki yurdu 
Refika Rec ·; kan 

Bebekli kilise sokağn: 
kaydine ha 

2-10 .G A. ~ m 
:s 
(D 

ilayeti Dörtyol Orman Çe· 

Cinsi 
Çam 

üdürlüğünden : 
Miktarı Muhammen vebit fiah Tutan 

Lira Kuruş Lira 
4 90 1190 

etinin Dörtyol kazası dahilinde Horu ormanından 243 
1- Seyhall 1 kerestelik eşçar satışa çıkarılmıştır • 

metre M3. mik 1939 gününden iribaren on beş gün sonra 21-9-939 
2- Satış .. 6 \ 08 beşte Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü daire· 

per~embe günl Jptlıcaktır 
sinde arttırma ey ırıikibımn muhammen fiatı dört lira doksan kuruştur. 

3- Beher m mukavelename projeleri Ankara Orman Umum Mü· 
4 - Şartnalll1.n Orman Çevirgc Müdürlüğü ve Dörtyol Orman Bölre 

dürlüğü ve Se,-.--
Şefliğinden ahoır t m'nat 89 lira 30 kuruştur. 

5- Muvakkat ~. 11006 6-9-13-19 
.-.ımıdır. 6- Satış u..-

Doktor Osman Bozkurt 
fstanbuldaD 

gelmiştir • Hastalarını 

kabul eder 

her 

11008 L..------------,------
Adana Belediye Riyasetinden : 

ıfe• 

11t•r 
.. d ihalesi yapılacağı evvelce ilan edilen Taşkö~ 

29 ·8 ·939 tarıblll ek kaldırım inşaatı için mezkur tarihte kapalı t 

Yazlık siııeml arası P::a~asada vukubulan teklifler )ayık hadde 2Q.rJ 
usulilc icra kılınan tD hnda pazarlıkla yaptırılacaktır, 

d h' ay ıar d ' me iğinden ır d' 15318,14 lira ır. • 
1 - Ke~if b~d :vrakı A :lan1 belediyesi fen işleri rı:·Dahiliy~ Na-
Hu ige aıt k~ıf 1 J akşam, brr nu-

" b'J'nde a mır. F So 76 kuru muka ı • . 48 86 liradır. ~re, . rruısa, v-ş at t~mınatı 11 ' - ~ . a ve Italya Başve· 
2 - Muvakk h 511ı ve cıımı gJnf erı saıt ' b' B 

1 
K f 

. 1 in er lOO? e ır eş er on e-
3 - Tal•p er tları ilan \llunur. 1 nası ihtimalinden bah-

encümene müracı• 

e bir konferansın dünya 
bir altın devresi açacağı
rayicinin tdlıminler fev • 

_ _._.-----~ayacağım söylemiştir. ______ .,,._ k Silfıhlann tahcUdJ 

Y • çıkan anUn O - Havas: 
enı -mahfellerde dün akşam 

nberi beynelmilel va· 
?Jen salılha işaret edil· daha evvel 

..111yol meselesile Fransız· lan ettık. T 

ıstim)pı~fı muslihane bir şekilde ol;n11k gerek 

Belediye ti takdirde silahların tahdidi ka bir tez m 
~kereye başlanması derpiş e- r:n buldu 

.eDı eceif! talhmin olunmakta idi. mevdana , 
Kanun No: 3710 Salahiyettar mahfeler. İtalyan ta - sında bir m 

Jebler'nin neden ibaret olduğunu sa - bu mmtaka 
Al· rih olarak b lmediklerini itiraf etmek· vağı dahi 

.ldc.tı Je beraber İtalyanlann evvelA aşın İlmf ıra., 
~b a: ~ebterde bulunacaklerı.ndan, ~kaı yellerin bö 

lstiır.11~ netief'de bf · •nZ.§ma.Ja.iaıJ oJaca~dan vasına 
Madde 18 .. ~et feımş- şftPbe etnlf~mektedirler. bir hedef. 

tine kanuni ınu i! . . 1.ondradan Le Matin guetesine bil- be 
. · de rıza arazısı· tapu daıre~ın . rmıştır dirlltyor: 

len kıymetin tam~~ . o- Umumiyetle iyi mahirnat alan mah
buzu mahkemere~e~ e~Şhe- fel!erde bu akŞ$11 elde edılen intlbaa 
kulün belediye nı htÇ ŞUP ...n..-e. Çemberlayn A"l'Tttpa yat14ması i· 

br. .Buna e- d b"' "k 
Madde t 9 .-1IŞ toPrak!ar çin örümilzdeki yaz çıkma an uyu rcndiğ!m 

ril b fediy;ı ni ... bir teşebbüste bulunacaktır. Bu mah- sonra teessür 
en ve e :]cU11UD · 1 d' .. · .. ç be -

rin tahliyelerini . .ıuğtınU söy- fellerde soy en ı~lA gohl re, ta':ı:di r o- zeJ teşebb 
b'I,.. layn, esas ~avesı sı a ann smda iki ku 

sinden isteye ı ' ı.aıcak bir bi.ıyük devletler konferansı • ı...-t ktu 
1 d . eteır- imdi:ki' ı·h seut' yo !'. cra aır d nın fçttmaını temin için .ş· sa a ld 

1 liği suretile o g~JD a devresinden istifade etmek arzu - o Ular 

ni bildirir. • • sundadır. Bu hususta iptidai tetkikata .ş.llf--~• 
Bu müddet b DJD pek yakında başlıy_acak .,.--a.ttee bel· Kamtınmn w 

· dilir. l. li olur .olm•z BaşVekil kaı;akım vere- 11 fJlr mnna 
ye teslım e d 1 ~'kttr. (A.A.) abl •"unu, 
kiracı kiralayan a 

1 
tat;Je cTan. 

Mad~~ 20 ;~~ v;;J v taqj Rumen Safiri l O gün ıçınde, .ör6 

t · lunııbilir. ı. •;imlik muamelesini cfurt,ı. 
emyız o .. ,~at, 1SM1o • 

Temyize mur , ... l"k aebeili!e solcağm veya umumı ıada pne ba 
- .,tım a lcl h lede .. aıar 

Madde 21 . banın yüzüne çık~• a veya er ne suretle olur UI• ~ ,.:,. 
meydan ve ye!ıl akra yahud yüzün~ buluad~tu yollar genişlemekle "U 
sun sokağın yu rin 8 inci maddede yaz& kom11yon tarıf1ndan takdir 
kıymeti artın kıymetile yeni kıymeti arasındaki farkın yarıs., •erefiye 
edilecek olan mahsus olmak ve beş senede ve beı taksitte tahlil edil· 
olarak bir def VirıP ve 'Fethulerinin tahsiline dıır ohm ~.-ldimJere 



-
-

kadar 

raporu 

Lıra 

65 
25 

Adet 
130 
125 

Cınsı 

Oluklu ınüstaı .el galvcnez 
Müstamel çam dilmesi muh 

'telıf eba tda 

~crmerli mılhallesinde borsa karşısında 33 belediye nı m ralı vakıf 
hanede mahfuz bulunan yukarda vakıfları yazılı eşya peşin para ve açık 

artırme ile mahallinde satılacaktır. Ilı ılesi 16-9 - 939 cumartesi günü sa 
at 11 dedir. istekliler satılacak rşyayı mahallinde ve ~artname,ini dedai 
rede görebi irle r 3 6 9 10998 

Adana Orta Tecim okulu 
direktörlüğünden: 

1 EylUI 939 tarihiıd n itibaren tdlebe kay:t ve kabu'ıine başlanmış· 

tır. Kabul şutları Vf' getirecekleri vesikalar aşağı lcı göstt'rilmiştir: 

1 - Beş sınıflı ilk o'rnl mezunu bulunmak ve dip!omasım ibraz et· 
mek. 

2 - Nüfus tezkeresi, sılıhat raporu, aşı kağıdı ve 4 adet fotoğraf. 

3 - 12 ile 16 yaşında bulunmak . 1-3 6 10989 

-----..---------------------------=-==----------------------
Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 

Bizim bisikletci Yunus Necip Özyazgan 

Bisikle ve Motosiklet 
eraklılarına ! 

Dürkopp 

Acaıılalığını a!mdk için sene 

lcrdenberi uğraştığım DÜR K ()P 
fabrıkasmın bi~ikletleri gdmiştır 

Dünyırnın en eski fabrikasının 

yaptığı, lmtün nıalıemesi çelikten 

olan DÜR KOP l3isiklt tlerinin nrn· 

deııi aksamı Kı omdan manıGI olup 
yağmur ve çamura rağm n kati) en 

p~s ıutınaz Bisiklet mcrnklıları rıll. 

teşriflerinde DÜRKO? Bısikletleri 

ni görmek v.: almak menfaal1cri 
\ktiz~sından fır. Bı'l'ıımıın bisiklet 

yedtk parçal:uile Konlinanlal iç ve 
dış la~lıkleri m ğazau ızJa ffi( vcul · 
tur. 10911 11 45 

Dürkopp 

__ ...., __ ,.... ______ ..__..=---~==-------=-=------------------------. 

Taze kefal balık 
yumurtası 

Din yadı en r ıılıı ragbct gören Kara l 1ş dalyanının y en 1 

m ihsul en !şhur taze bf.:ıl bJlı'< yun ırtası g :IJi Bu kuvvetli gıdadan 
islif:ı le bu'urı'llaz: bir fırs ıttır. F11tl ır elveriş'i Jir . Satış yeri Tarsus 
kapısında köşe başında 1 numaralı dük~and ı r. 

Toptan istiycnler: E5ki istasyon caddesinde 
Haınit Ş1diye ınüracaat . 

4-30 10991 

;....-----------------------~---------------------------

f)r. okman 

- Ankara ~sken V~teriner O '.culuda bu yıl ~ivil tam devreli 
lerden iyi \'e pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlaunı 
miş olmak şartile talebe kabul edilir. isteklilerin aşiıdaki vasıf ve 
l arı haiz olması lazımdır. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tabasından ve Türk ırkından olmak 
B - Yaşı 18 - 21 olmak 
C ..: Beden teş ekküll eri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal b4 

te müsait olmak dil rekaketi olarılar alınmaz. 

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

ibraz etmek. 
2 - isteklilerin müracaat istidalanna şu vesikaların batlanmasa 

zımdır . 

A - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti 
B - Sıhh at i hakkınna tam teşekküllü askeri hastahane raporU 

aşı kağıdı. 

C - Lise mazuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli su 
D - · Okula alındığı takdirde askeri kanun nizam ve talimatlan 

bul ettiği hakkında ve!isinin ve kendi,)inin noterlikten tasdikli te• 
senedi. 

E - Saralı uyurken gezen sidikli bayılma ve çı•pmmıya müpte" 
madığı hakkında verilen noterlikten ta!dıkli teahhütnamesi bu gibi 
talıklardan biri ile okula girmezden evvel malul oldukları anlaşıl 
okuldan çıbrı lır. ve bu müddete aid hükuın l!t masrafları velileriıı' 
dettirilir. 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelarine istid• 
müracaat edecekler ve şubl"ler ince ikinci maddede bildirilen evrakı ik 
ettikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner fakiilt 
askeri talebe amirliğine gönderilec~ ktir. 

4 - Kabul duhul im tihanına b ağlı değild ir. Ş1hadetname derece 
ne ve müracaat sırasına göredir. lstC'kli adedi tamam olunca kayit 
leri kapanır; klbul edi lenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile 
liğat yapılır. 

5 - Müracaat müddeti Eylul 20 sine kadardır ondan 
caat kabul edilmu . 

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

... 

• ·~--
~· 

TURJCf)'! 

~IRAAT:i8NKASt 

10967 

,-_______ ..,._...., 

Bu g ece nöbetçi eczane 
Y ni otel civarında 

Türksöz 
Gündelik siyasi ı•zete 

d 
t 

}' 

t 

d 

Tahsin eczahanesldir y 

12 

:::ne şartl~~J i~ 
6 Ayhk = uı 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

t"'sisatr, Elektrik malzemesi, Radyo . 

. 3 Aylak ~ 
l Aylık 

1 -Dı~ memleketler için 
bedeli detifmez yalnıı posta 
zammedilir. 


