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ihtikara meydan 

Majino 
Şiddetli 

ve Zigfrit hatlarında 
çarpışmalar başladı 

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

Almarıyanın Garp Şehirleri tahliye edildi 
--~---------------

Cephesinde Şiddetli hava muharebeleri 
Polonya 

YARELER! INGILİZ SAHiLLERİNİ DOLAŞT~. ~AKAT INGİLIZ TOPRı.\GI 
ALMAN TA~ARMADAN oöNDÜ ALMANYADA TUTUN YOK; TEREYAGJNA 
ş5~~~E25 ZAM YAPILDI - POLONYADA KA.RAKOYU ŞEHRİ TAHLiYE EDİLDİ 

Ükuyucularımıza 1 

.. h ·b"n dünya ı-\Vtupada patlayan aı 1 __ 

iktisadiyatı üzerinde yaptığı kotu te
sir bu fıı imanın haricinde kalmış olan 
memleketlere de sürııtle sirayet ede-
c ğ. d .. N"t kim bunun e ın e şuplıe yoktur. ı e 
ilk örneği ile aazeteler k.ıırŞ• karşı}a 

6 1 baş-
gelmiş bulunuyor. Harp baş ar f 
1 k·ğıt ı-
amaz yükselme-"'e başlayan a 
1 l> • ı· çık· 

at an bugün hemen iki mıs ıne 

r ,.----··-_..,...---~ .... ..,.,:;.------.... 1\----· _. 

1 mı ılur n 1 rı ral r, ıf 

verilmiyecektir 

Hükumet ihtikar ya-
panları şiddetle 
cezalandıracak 

A n k a r a : 6 ( ı elefonı ) 
Son b e y netmllel a -
U vazı ye 
zerine tUccar· ların t 

saklamakta oldukları rnaı 
bazılarımn da daha •im;~ 
den flatları yUkselttikl ı. 
anlaşılmaktadır eu erı 

· • vazı 

l 
tyetın Ankarada da başgtis 
ermesi Uzerlne .. hUkOme 

ciddi tedblrter almi t t l 
lhtlkftr yapanrar şldd:;r.; 
cezalandırılacakhr. 

Bugün lçfn Avrupadak 

:~hranıa memleketımızı~ ı 
ç bir alakası yoktur. Ve 

memleketlmlzde her bakı 
dan tam bir sUkQn ve /:: 
bli vaziyet hüküm sUr ~ 
tedlr. BUtUn yurttn va%enk 

1
~ 

daşlar lllmad, ve itldall~ 

~o:~~:!,~.lr şekllde çahş- ! ' 
................ •• •• •• 00 •• •• •• •• o o .... 

.nuştır, denebılir . Bu kağıt • buhrıını 
n;ı ihtikar kasdinin de azamı sure;te 
amıl oldu~unda şuphe yokt~r . ~-
1. •• beyle bır 
11.at ne yapalım ki bug:un 
L ' ı · bulu· 
ııakikatle karşı karşıya ge mış 
rı . ·ekte verme· uyoruz. Neşrıyatımıza !' • 

p0 ris : 6 (Havas) - Gaı p cephe
si faaliyetine ait Fransız tebliği : dün 
akşam ve gece mevzii ilerlemeler ol-

muştur. .. .. 
VARŞOVANIN DUNKU 

hesınd kı vaz yet hakkında ne redilen 
resmı teblige göre, bu sabah sailt 
beşte Varşova Alman tayyareleri ta
rafından şiddetle bombardıman edilmiş 
tir. 

Milli Şefimiz 

Sovyet 
dün 

Büyük 
kabul 

Elçisini 
ettiler 

zetelerın-
ınek ve okuyucularımızı ga .. 1 
d · · surat e en mahrum etmemek ıçın 

BOMiARDIMANl ı 
Londra : 6 (Royler) - Şark cep-

Cenubu garbide Polonya tayya. 

- Gerisi ikinci sahifede -
tedbirler düşünmek mecburiyetindle 
'd· JA akla ge en 
ı ık. Aunun için de evve i:l k 
şey fazla maddi fedakarlık yapara 
b _ k.. . . den kağıt ala· ugun u fıatlar üzerın · dokunma-
rak gazetemizin hacmıne . . 
rnak ·d· F k t bütün gayretlerımıze 

1 ı. a a lstanbul 
rağmen ne burada ve ne de . • 

. . . a kafı kağıt 
Pıyasasından ıhtıyacımız . 

dık . Bına· 
tedarikine imkan bulama k. 

_ _ ld ~ kadar a· 
enaleyh mumkun o U5U • d 

k buriyetın e 
l'ıttan tasarruf etme mec b ··t-n . k ' u u 
olduğumuzu anladık. Nıte ım k 

f b ld Çıkan ar a· 
Avrupa ve stan u a . ye baş vura· 
daşlarımız da aynı. çar~. - ve 
t k hacimlerinı kuçultmeA-e 
ah ya hife adetlerini azaltmak~ ~a-

Ya ut sa 1 Bunun ıçın· 
tar vermiş bulunuyor ar · T - ksözü 
dir ki, bugün elinize ge~en dur bir 

. . - teessır e en 
llü sizi ve bızı mu . . Yalnız şu-
kıyafette görmektesınız : k" . oku· 

1 ·ı· edelım 1 
• tasını derha ı ~ve _ olduğu kadar 

Yucularımıza mumkun gin bir 
bot haber vermek v~ . ze: zı ted· 
~nderec~tla çıkmak ·~·:sur aetmiyo
bfrtere muracaatta da untu lımnı 
tuz. Mesela, yazıları~ızınr~a doğu
küçülttük ve büyük bı~ğ~;iz hiç bir 
racağına kanaat etmedı karar ver
foto~nf koymamağa ~a . de yapıı
dik. Bu suretle hac_m 1~.ız ınertebe 
tunu:: küçültmeyi mu~ un 
telifi edece""imize kan ız . k 

ır; h"fe çı ı· 
Bugün bu şekilde altı sa ı ı da 

Yoruz. Okuyucularımıza . şura u ünkü 
derhal haber vetelim kı '. b g belki 
buhran devam ettiği takdırde ıkabi· 
de ancak dört sahife olarak ç daha 
ı.. . buhranın 
~ceğız. Yalnıı bu . ceğine 
uzun müddet devam etmıye oı 
uu-k. 

1. . ·n nıuthıkabuna "ç , ume ımızı 

Hayırlı bir müessesemizin 
temeli dün törenle atıldı 

ASKERi HASTANE 
iNŞAA Ti BAŞLADI 
DÜN BÜYÜK BlR TE.MEL AT,\\A ,\\ERASlMl YAPILDI 

Dün, şehrimizde, askeri hasta
hanenin temel atma töreni parlak bir 

şekilde yapıldı. 
Saat 16 dan itibaren davetliler, 

d ·ı rine tahsis edilen otomobillerle ken ı e . 
h

. d n inşaat yerme gelmeğe baş
şe ır e 
!adılar. . . K d K B şta vali muavını u ret ant-

) ;ümen komutanı General Arif 
oğu, R .. K E 
T 

. Belediye eısı asım ner, anyen, . 
T

.. Kurmay Başkanı Avnı Çırnaz, um en 
lb 

Yarbay ve diğer subaylerla 
A ay, N . K . • t ·andarma komutanı azını ev 
vılaye J 

bulacağına da kaniiz . . 
Okuyucularımızdan af dılerk.en, 

k akında eski halimize avdet ım-
ço y - "d .. d • 1 rını bulacağımız umı mı e kana .... 
kuvvet le muhafaza ettığımızı arze-

deriz • 
TÜRK SÖZÜ 

gen, Halk partisi reisi Fahri Uğurlu ve 
Halkevi Reisi Nevzad Güven, Emiyet 
direktörü, daire müdürleri, partililer, 
h<!lkevliler ve kalabalık bir dı1\'etli küt-

- Gerisi B~şinci sahifede -

DDkkatDer: 

BugUn matbaamıza mUteaddid mu 
racaatla.r oldu. ve bazı maddeler Uze 

rinde ihtikar yapılmaga ba:-landığından 
~ikayct edildi. ıne,,ela, cv\·elce yirmi 
kuru,.a kalaylannn bir kap için bugun 
J Uzelli kurus is(enmekte imi~. ve ba 
zı maddelerde bulunmamal!:a baslanmıs 
Normal şartlar içinde vas~van' meml; 
ketimizde bu kabil ha~·c:ketlcr dUpe 

duz hir ihtikar hareketidir. \' e şiddetle 
takip edilmesi lazımdır. Netekiıu bu-

~-- .... ~. • f, '.', 

Ankarn : i 1eleıonla )- M· ·~ 
S f. . t ı ı ll 

c ımız met nönll Sov•·et B ı 

Elçisini bugun ant l •.i da kabul bu~ 
\'urmuslnr \'e vnnl"rı~d-. ı · • .. " ... oır at 
kadar alıkovmu l .. rdır • Şukru Sara
coğlu da kabulde hazır bulunmu tur. 

Londra 
tehlike 

- Pariste 
• 
ışareti 

Londra : (; _ .. a B 
L ... · - u hah 

ondra'da tl!hlike işareti ·ı s~ . 
. verı mıştir. 

Parıs : 6 - a.a, - Sabah 
şı saat 1,40' da ca a kar -
duşman t:ıv,·ıı.rel . :ıa...-par . dudukleri 

v v erının arı . 
Uzerinden uçmaları ih . . s ve cıvarı 
ğunu haber vermiş} dt~malı bulundu

cr ır. 

Saat 4.10' drı dud 
geçtiğini ·ı · . Ukler tehlikenin 

1 an etmışlerdir. 

h
gUn. Ankaradan nldıı:;ımız bir hab .J 

uku t• il CrGe me ın, ma arını tok 
p.iyasadarı çeken tu..:c:rlnr ~·?karak, 
sıddetli tetbirler alma~ k a ında 
,., . . .. . ca arar Verd' 
5ını oğrendık ayni tetb· 1 • 1 

. • ır erın me l 
ketin her tarafında suratla l m e-

. . h a ınaca~ı 
emınız sa si faydalarını d b na 

ı k t . h U,Unerek 
mem e e ın avasında bir tel 
leket iktisadivıı.hnda bir b h a~ Ve ıne"ll 
• w u ran vıı. k 
ısteyenlerin karşılnşacağı ~ Pına 
huk . t' d . şey ancak 

ume ın emır yumrux..·d 
k f 

. . o .. ur. Bu 
a aa11za ıyıceycrlesdireli ı nu 

ı m .. 
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Fransız Cephesinde 
Başlayan Temaslar 

- Birınci sahifeden artan - zilya bitaraflığının lngiltere tarafın 
• dan ihlal edildiğirıi bildirmekte· 
releıi 14 Alman tayyaresi~i .d~şürmüş-ı dir. 
tür. 6 tayyare de kaybedılmışlır. Londra : 6 a. a. _ Siya~i mah· 

Pari.:: (i Rnd.) o - Dun akşam 
neşredilen j numnralı Fransız resmi 

tebliğinde sÖ) le denmektedir : 
tv1ozcl ile R(.n arasında duşman· 

la terna5lnra devam olunmal,tadır. 
P:ıri rad.) osu bu tebliğe su no· 

hı ila\·c d:mcktedir: 
Fransız rc~rni tcbli0 inin bu muh

tasarlığı akanı harbi.' enin Fran ız 
ordulaı ının 'nzi, eti hakkında duşrna· 
na bir fikir 'ermemek endişesinden 
ihri gdmc.:ktulır. 

Paris: G Rnd, o - Sant 14 -
c phclcı im izde su ne k <ıclar hiç bir 

"ukuat olınamıstır. 

KORSAN GEMiSi HALiNE GETiRi-
LEN ALMAN VAPURLARI 

Lond a : 6 a. a. - lstıhbarat 
nezareti bır kaç deniz hareketinin 
m ıvaffakiyctle ) apıldığını bu sabah 
b"ldirmiştir. 

Korsım gemısi haline getirilen 
üç alman \ apuru içındek ler emniyet 
altına alındıktan sonra atlantıkte tahrıp 
edılmiştıı. 1 

Dığc cıhetten alman t htclbahir
leri b r aç lngılız tic ret g mısıne 

1 
taarruz ederek batır~ışlardır. lngiliz 
harp gemileı i, m htelıf mahallerde bu 
tahtdbah riere hücum ctmi~lerdır. 

Alın n hükii ıv·ti, Mayn tar
laları vucu ie getırdigını bıldirmış 

tir 
lng lız tayyar leri, tarafından al· 

man g milerınc k rşı yapılan ta 
arr z a ın evve ce tııldirıldiğ ııden da 
h ınuvaff akiyetlı bır şekilde c re· 

yan ettiği zannedilmc::kte ir. 
Brüks 1 : 6 a :ı. 'Ind p nce 

~ lg ,, g zete inin Eupen muhabiri 
aı achape1le mıntabsına bir hava 
akını yapıl ! gını ve 1 ı ha sa Ec;c 
he 'eller ve !itol e g s na)İ mC'.'r 
k zerinin t om ardım ndan mütees· 
sır oldukiarırıı yaz ııak.tadır. 

V ARŞOVA YA YAPILAN AKIN 

Varşova : 6 a a. - Resmen 
bildırild ğıne göre ey fi uıı dördi.mcu 
günü ögle ten sonra Alman ta) ya 
releri V rş JVa üz erme bir akın y ... p 
mş'ardı . A ına ·ıo bombar ıman tay 
yaresı iş ırak etm"ştir, Şehrin üze 
ı ine t hrıp ve yangın bombaları 

atılmıştır. 

Tanareci er lilhassa f kir halk 
la meskun olan mahallelc.re taar 
ruz et .. ışlerdır. 15 kadar ölü v bir 
.ço yar.ı ı vardır. M rmilerden biri 
,ır çocuk grupuna i abet etmiş 

tır. 

Ta )are dafıı topları 7 Alınan 
tan~ si duşurmuşlerdir. Burıl r 
dan başka b•r duşman ta} ya resi de 
1 ır ornı na düşmuştür. Bu ta) yare 

aranmaktadır. 

BA RILA ' AL~1AN GEMiSi 

Ber ın : 6 n. a. -· Mont!video
dan D N. B. ajansına gelen bir 
hale e göre İngiliz krovazörü aj ks 
Alman vapuru Olindayı Brezilyanın 
Rio - Grande limanı önünde ba. 

ı · c:;B. NBu suretle- Bre 

fillerde söylendigine göre, bugun 
avam kamarasın•ja lngilız tayyare 
)erinin Kid üzerine yaptıkları akın 
hakkında beyanatta bu'unulacak
tır. 

DANiMARKA ŞEHiRLERiNDE 
TEDBiRLER 

Berlın : 6 a. a - Kope-nhag· 
dan D. N B ;ıjansına bildıriliyor : 

E jergin Danenorg ac;ıklarında 
lngilız hınareleri tarafından bom· 
bardıman edılmesi üzerine limandaki 
antrepoların damlarına Danimarka 
bnyrakları boyanmıştır. Oığer da· 
nim t •.a şel irlerınde de a) ni ted· 
bırın alınacağı ve bomhardımandan 
mütevellit hasarın takrii:en 100 bin 
kurona ba ığ olduğu bildiri!rnekte 
dir. -

Boı.ıota : 6 a. a. - 2 000 ton· 
luk Alman Helgoland vapuru Pu· 
eıto·Co ombiaya iltica et iştir. Va 
pur, bir lngiliz harp gemisi· tara 
fından t kip edilmekte idi 

AL~ AN MILl ETiNE ATILAN 
BEY AN NAMELER 

Londra : 6 {Royter) - Ey ülün 
dört ve beşın.cı gccclerı, İngıliz tay 
y.ueleri l ır gece uçuş ı yaparak 
Rur bö'S! sı üzerınden Al'llon mil 
letine hıtap eden 2 3 mılyon kadar 
beyanname atmışlardır. 

AL ~.AN ORDUSU~UN ·ı EBLIGI 

Berlin: 6 - a.a - Aman or 
du u baş kumanı:laıılığının resmi teb 

liği: 
5 ry ülde A.man kıtaatının po 

lon)adaı<i h nek3tı dev211 t'ylemiş· 

lir. 
Dağ kıtaatı ve c.l ğer birlikler 

geı iş bır ctphe üzerincie beskidesin 
şımal tteklerını işgale muvoffak ol 
muş ve andez' dağı u ıleri harek t 
lerın devam ttn ekt("dır er. C ı up 
tan ve l atıdan krakovı'>e aoğru 

ılt·rlemekte olan müfrezeler diışmanı 
piı5kürtmiış \e düşman şehre ç<'kıl· 

miştır. 

Yukarı doğru silezyasının sınai 

bölgesini işgal ,.den Alman kıtaatı 

dün öğlt>den sonra daha şimalde 
checiny - lopussrıo - piotrkof hat· ' 
tını ele geçirmiştir. 

Sicradez'de alın· n kıtaları ınfüs· 
tahkem ha df'lmış ve varta nehrı 
nın oğli s ,1ilınde lodz'a dogru ile 
ri har ketlt'ı ıne devam etınf'kte bu
lunmuş ardır. vistül'un do~u sahilin· 
de culm ve graudenz civarında bu· 
lunan kıtaat Çt"kiln ekte olan düşma 
nı takibediyoı ıar. 

Doğu prıısyasınrlan gelen kıtaat 

almanyayı geçerek cıchanoff'u zap 
tetm şlcrdir. Cenuba dogrn çekilen 
düşman yakından takip edilmekte· 

dir. Kıtaatın seri müfrezeleri rozan 
yakininde naref'e varmışlardır. 

- Gerisi Beşinci Sayfada -

* .......... sz:ram ... a.._ .... ._. .................. . 

1 Ü~ 
lŞAATI • 

1 
" 

BARAJIN 
DURMUŞ DEGiLDiR 

BEYNELMİLEL VAZIYET DOLAYlSILE 1ŞLERINDEN AYRILARAI( 
MEMLEKETLERiNE DÖNMEK ISTIYEN ALMAN MÜHENDiSLER. 

ENDiŞENiN YERSlZL GINI ANUYARAK ŞEHRiMİZE DÖNM.f.KTELE~ 

Kadroya ikame 
işçileri inşaatı 

Büyiik Seyhan barajı İnşaatını Hoh· 
tif adlı Alman fırmasının aldı~ı ve 
İnşa etmekte olduğu m;:ıliimdur. 

Son günlerde beynelmil 1 siyasi 
vazİ) et dolayıc;ıle bu şırketin Alman 
mühendıs ve ust başılarından bazı· 

ları meml tlerine dönmek üzere 
şebımizJen ayrılmışlardı. Mühendis 
ve u ta aşıl. r İstant>u a gıdince, bu 
endışelerınin ynsız olduğunu gör
dukleı in jen şehrımiz,.., ış t'rİnin ba

şın avdet etmeğ başlamışlardır . 
Marn fıh , bu ayrılıktan inşaat 

zerre kadar s kte-ve uğrntılmanıış· 
tır. Eksıl<"n ınş-iat teknik kadrosuna 
deı h ~ı Turk Mühendı ve ustaba 
şıları ıkame edılm ştı 

Büyi k barnj n ınşı tı d vam et· 
mekt dır. Gun 200 anı 1 çalış 

maktaJır 70,0 O h tJr arazıyi :rn- ı 

Çiftçiler 
toplantı 

bir iği 
yapıyor 

Öğren ğımiz • gör 1 ugiın s. at 
1 O da Ç f çı r U lı ı , Tıclr t O· 
dası .. onu d b r topl n ı ) a~ a 

eaktır. 

M usları mızın , ç ftçi 'e tüc 
carla ımızın ıştirak ed c g-ı bu top
lantı 1 piy s v ı > tı , Vf' çif tçı 
ıhtıyaç aıı tetkık ' muz kere edi 
f,.cektır . 

ŞE ~IRUE HAVA 
~---

Dun ş hrımız e gök ) ÜLÜ kıs· 

men bu utlu, hdva hafıf ruzgarl idi 
en ço:c sıcdk go g de 32 d rt"ceyı 

du ınu~tu 

Bay Nazıni Kevgen 

Vilayt>t jand. rma Komutanımız 

binbaşı Ncızmi Kevgen } arbo) 1 ğa 
tC"rfı etınışler<lir . Kıymeti Komu 
lanımızı c ndan t brık e 1erız. 

Ölüm 

( Gnetemiz idare kısmı memur 
lıırından ark~da')ınıız Bay Mı::hmet 
Gören'in ÔLan adlı küçük oğlu 
dün, tutul dıığu h :ıstalıktan kurt u· 
lamıyarak vefat etm•ştir. Küçük ö 
lüye tanrıdan rahmet diler, arka· 
daşımızın kederlerine iştiriik ede· 
rız. 

1 

edilen Türk 
evamettiriyor 

la>ac k olan bü}ÜV barcjın n. zı 

l::.endinin temel çukurları kazılma 

tadır. Yakın bir günde tem .. 11 f 

beton dökülecektif.Dıger tar· f t.-tn 

sol kısımdaki suların talı ıye ı l ı 

rilmc üzer,.dir . 

Hohtif şirketi İnşaatta k nc.lı 

sabına bir Türk mühen lisı çalı 

tırmakta iır. lnşa tı hukii nf't nan 

kontrol eden ıkı mühendisım zlt" 
fen memurumuz da m vcut bul 
nuyor . 

Vaziyet dolayısile iş başmd 
ayrılan elektrık mühendisi Laysn 

ıle ölçü müheniısi Hı>nşge ve 
Şantiye Vırst işlerinin başına dö 
mektedirl r . 

lnşacıt, kontra Ş fı B:'ly C lalı 
nezareti altınJa ıl rlem ktedır. 

Gizli uüfus vakalan 

D ıhılıye vekal ti yaptığı 

tam m le gizlı nufus v k 1 rı ı 
ber vnm yeni rd n ceza im c 
nı bıl Jırmış ve bu cez 1 rın n.ı 

ve ne şekilde alınacagına dair 
de talınıatname gönJermıştır. 

Yeni bir sigara 
Haber aldıgımıza göre i 

lar idue i "D.:>ğu, adlı ·r 

çıkarmaktadır. Bu igaranın 

b ş kuruş olac ktır 

Sıhhat müesseselerin 
yeni ya ılan tayin 

ve akill ~r 

Kozan hu ii net tabibı Se 
Barı, A ıl'ın tayınin kadar Ü 

bir maaşl.ı K >Zan h;ıstahanesi 
babetıne veka et eJecekt r. 

E9e mtktebı 939 m zunls 
dan M sru e: Berk ve Ar fe 
Adana do u ıı ve çocuk ba 
vj stajy r eb lı{?ine tayin ·edı.,._., ... 
tır, 

Brezilyanın bitarafb 

Londra: 6 (Royter) - Brez" 
Cumhurreisi, Brezilyanın bitar 
ğma ait kararnam yi imza etm· 
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-
AMERİKANIN 
BITARAFLIK 
KANUNUNU 

KALDIR.MASI 
İSTENiYOR 

Vaşington ; 6 ( Rady?} - R.uz 
velt tarafından bitaraflık ılan edıl.-

. .. 'ne Amerikan ga zetelerı mesı uzerı . 
harekete geçmişlerdir. Bütün amerı 

kan gazeteleri bitaraflık kanununun 

tadili mevzuunda ittifak etmekte 
dirler. Aynı zamanda bu gazeteler 
ambargonun derhal kaldırılmasını~a 
taleb etmektedirler. Amerika ~fkarı 
umumiyesinin züzde doksanı bıtaraf 
lık kanununun tadili taraftarıdır. 

"'"•• 1 ... •• 

" ' t, 

Sahife : ~ 

MEŞHUR_!~~ 

\ Po onya'nın 
\ damı 

ALMANYA 
LERARTTI 

'\ PiLSUDSKI 

Ha rp 
h iç 

istemiyoruz! 
bir alakamız 

naziler~ 

Yoktur! 
Alma n müstakil sosyalist partisi İngiliz İşçi 
partisine gönderdiği m ~sajda böyle deınektedi 

Londra : 6 (Radyo) - İngiliz 
müstakil işçi partisi harbin arif esinde, 
Alman müstakil sosyalist partisinden 
şöyle bir mesaj almıştır: .. .. . 

"Alınan işçileri ve koylulerı harp 
istemiyorlar. Ve nazilı-rl~ hi~. bir a:a-
k 1 Yoktur Alman mılletının ekse-a arı · . . b k 
·yeti harp istemıyor. Nazıler u e -rı b .. seriyelin arzusu hilafına har e gırıyor-

lar.,, 
Loııdra : 6 ( Rndyo ) - Alman-

nlonyalılaı· bıı :-;ık~şık gi~~J~-
1'[5) rınc!e 111~r~~al Pıl~ııd-;kı nın F mezarı onundC' toı en yap· 

k vı'den ayrılıı ken mareşal 11\a~ .. Kra 
0
Rydz bayan Pılsudski'nin 

Sınıgıy 

elini 
0~~"ic dogup 1935 le ölen Pil
l " h dusu kumandanlığındn, k" Le or . 

sııds 1 

1 rcıslig-ınde bulunmuş ve 
Leh De\ le la ınücadC'le etmiş ıneş
istikHil ı;~ıunl 

eşnldır. 
huı nıar 'k .. basında doğdu. Kra

·ı 1 v ·as.ı , 
r.ll •) .' l'k tahsil ettiği sırcıda 
'i hekıın ı . d·x.· .. kavı t e ckkiilüne gır ıliı ıçın 

Polonyalılar · l~Şn•ı iinıveısiteden kov-
çar lıiiküınctı 1 gizlı bir sivclsi klü-

Vılno-ua na 
muştur. den Sibiıyaya 

----.. s k;ı-.,..',_-=~ 

Rus - Japon 
fokyoya gitti. 
lalı lehine çe

ı. 

memleketin
Bliyük harp-

elli. Polonya 

Mısırda müdafaa 
hazırlıkları 

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

ATEN YA FA C i ASI 
~i\at meydana 

il 

K h. . 6 (Radyo) - Harp ila a ıre. . 
k b .. t.. Mısırda büyük bır nı a ra rı u un 

sükun ve ferağat dunbusile karşılan 
mıştır müdafaa hazırlıkları mükem. 
mel şartlar içinde devam etmektedı r 
Mısır her hangi birini vzi karşı lama
ğa temaınilc hazırdır. 

lNGIL TEREDE 

Mecburi askerlik 
kanununun kabulu 

Lordlar ve Avam kamarası 
kanunu kabul etti 

Lodra : 6 (Royter) - Oosekiz 
d 45 }' 1'Şına karla r o'a nların yaşın an . . 

1 • askerliklerıne darr çıkarı lan mec >Urı 
Lordlar ve Avam 'kamarası kanunu • 

dün kabul etoıiştir. 

Gemini!1 süvarisi ve yolcula:, vapurun Alman 
tahtelbahiri tarafından b:ıtırıldıgını İsrarla söylüyor 

YAVRULARINI ARAYAN ANALAR, ANA VE BABALARINI 
AR AYAN BETBAHT ÇOCUKLARIN FERYi\ Df ARASINDA 
VUKU BULAN iNFiLAK PEK FECi OLDU 

Y olcula~ın yüzde 25 i kurtulamadı 
Lonclra : 6 Royler - İkigün ev 

vel bir Alman tahlelbahiri tarafından 
batırılan Atenyada geç-en facia hakkın 
da mütt-ınmim malfımat alınmıştır. 

Bir Amerikan vapuru, sandallarda 
bulurıan Atenya yolcularından 200 ki 
şiyi almıştır. Alrnarı .!On malfımata gö 
rt' kayıp olan yolcuların sayısı 60 dır 

Londra : 6 (Royter ı - Batan 
Atenye yolcu gemisinin birinin süvari 
si ile görüşen biı njan... ınulıabiıiııe 
siivari şunları anlatmıştır. 

Hu mani 

- "Şunu Tl'u'1a',kak olarak b·ı· k. ı ıyoruz 1 

Atenyc. bir Alman tahtelbahiri -ta-
rafından torpille batırılmıştır tarassu
~t~ bulu~an ikinci ~üvarj bu tahtelba hırın perıskobunu go;.lerile .. .. 

gormuş ve 
çok ~eç~:e·~.erı denizaltının govdesini 
de görmuştt~r talıtelb.ıhir sndan çıkar 
çıkın~z geınıye ateşe başlamıştır . 

Bır yolcuda faciayı şöyle anlatmaktadır. 

- ' Atcnycnin tahlisiye sandalları!' 
na bırıeıkcıı Almuı talıtelbahirin, goz 
!erimle goıdüm bız<.len bir mil ~adar 

kendisini tev
oya kuvvetle· 
si sene meın· 
eldu. 1920 se· 
harb çıkınca 

iysc de g~n: 
Devlet reıslı· 

bırakardk Har
def a Başvekillik 

68 yaşında ~1-
l lcketinin mılen 

rdU· 
. ve Polonya 
1 

· \'ardır. erı 

·nada Aten-1111 e:-. 
11 !onunda bir sa 
t~t bat ulunu
i telef oldular. 

dahi tayf anın 
ar a· 
yaıdım e ıyor 

~uın, çocuğum) 
cu ıa zavallı ka-
ıııılH 

"nü anlayınca ğll ve h(')ğuldu. 
k feci oldu. pe .. 

1 unun yuzde ,o c.; 

sahifede -...--:---, 
c;ırda bu he-r 

ç adı. Holbnda· 
a Almanyaya 

o ' . 
, a jean Lascarıs 



ırısı 
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Polonya - Almanya ihtilafı ŞUNDAN BUNDAN 

ALMANYA BiR. BEYAZ 
KiT AP MI NEŞREDiYOR ' • 

SAT 1L1 KJ 
KOCALAR 

E rkeklerin paralariylc kadın 
alabilecekleri eski devirler de 
görülmez şeylerd i . Bu gün 

Bcrlin: 6- a.a. D. N.B. Ajansı, 
Leh - Alman buhranının son saf· 
hası hakkında l:ugün bir beyaz ki . 
tap neşredileceğini bildiriyor: 

Bu kititpla neşredilen vesikalara 
göre, ağustos ayının i!k günlerinde 
Alman hükumeti Danzig ile Po!on 
ya arasında gümrük müfettişlerinin 

meselesi hakkında nota teatisindeıı 
haberdar edilmiştir. 

Polonyanın bu notası ültimatom 1 
m~~iyetini haiz ve mukabelci bil· 
mı~ıl. tehdidini muhtevi bulunmak- ı 
ta ıdı. Alman hükumeti bu ültima· 

cc~yetindeki d"!flııarşı retrlr... • 
rnkun~qe lr il arşı ittihaz edilen 

ç~onomik tedbfirlcrjn bu memleketi 
ithalat ve ihracatı için başka yollar 
aramağa mecbur edeceğini bildir. 
miştir. 

l O ağustosla Var şova hükvrneti 
Almanyanın dantzig- işlerine mü 
dahalesini Polonya tnenfaafl"rine 
zarar verecek ve bu itibar la dıı te 
cavüzi hareket olarak telakki ede. 
ceğini bildirmıştir. 

B. Nevil Chaınbcrlain 22 ı1ğus 
losda Sovyet - Alman paktı mü 
nasebetiyle B. Hitlcrc şahsi bir mek 
tup göndererek lngiltcrenin pofon 
yaya karşı olan vecibelerini k~ti su 
rette ifaya karar vermi~ ol itJğunu 

· beyan etmiştir. 
B. Hiller 23 ağustos tarihli ce. 

vabında Alman Leh buhrarı1 oın ha. 
kiki sebeplerini anlatmış ve mart 

ayındaki tek!ifıni hatulatatak Polon 
yaya verilen lngiliz ve Fraosıı: gatan 
tilcrinin Polonya hükumet~ni yalnız 
Alman teklifini red.Jc teş..,ik t1e teş 
ci etmekle kı-lmıyarak ayrıj zamanda 
Polonyadaki Alman ahaliye karşı 
tedhiş hareketlerine ve Danzigi cko 
nomik cihetten tahribe sevk fyledi 
ğini ilave eylemiştir. 

B. Hitler Almanyanın korkutma 
hareketlerine ehemmiyet verrniyece 
kini ve h~yali menfatlerioin zaman 
a~tın.a almağa d<:vam edeı.:l'~in; bil
dırmıştir. 

, Bundan sonra B. Hitler lıigiitere 
ile bir anlaşmaya varmak için yeni 
bir tecrübe yapmağ'a karar vermiş 
ve fngiliz büyük elçisini kabul ede· 
rek vaziyet hakkındaki noktai naza 
rını bir kerre daha kenJ:sine bilJir· 
miş ve İngiltere ile Almanya arasın 
da geniş ve devcım ' r bir anlaşmanın 
dayanacağı prtns;plerio tıeler olacı 
ğını izah eylemiştir. 

Aynı zamanda B. D;ıladier · ile 
B. Hitlcr arasında da mektuplar te 
ati edilmiş ve B. Hitler verdiği cc 
vapta Leh - Alman meselecıi hak· 
kın.Jaki noktai nazuını teferruatile 
bildirdikten sonra şim:iiki Fransız 
Alman hudutlarını kati olarak tı:ıoı 
mak hakkındaki mutlak kararını bir 
kcrre daha teyit eylemiştir. 

* 
Almanya neşrettiği beyaı kitapta, siyasi forma
litelere temamen riayet edildiğini ve ayni za-

bile bir çok geri memleketler de bu 
adat hala bakidir. 

Fakat dünyada erkeklerin satıldı· 
ğı yerler de yok değildir. Mesela 
Hindistanın cenup havalisinde evle· 
necek kızlara olduğu gibi erkeklere 
de mukabil taraf para verir. Evlene· 
cek olan kızın babası zenginse ken
disine iyi bir damat alabilir. Fak irse 
kızını pek ucuza satacaktır. 

1 manda Almanyanın Polonyaya değil Polonya
nın Almanyaya tecavüz ettiğini iddia etmek
tedir - Kitabın diger kısımları ... 

marşına cevap olarak İngiliz · alman l 
münasebetleri için yeni bir tarzı hal 
li müzakereye amade olduğunu bil· 
dirmiştir. 

Keza İngiltere polonya hükfune 
linin de Leh Alman meselelerinin I 
doğru doğruya müzakeresi için alman 
Ya ile temasa girmek arzusunu ingi1 
tereye bildirdiğini de kaydeylemiştit 

fngiltere, bir Leh Alman anlaş 
ınasının beynelmilel diplomatık bir 
vasıta ile zaman altına atınma~ı ica 
bedeceği kanaatını göstermiştir. 

B. Hitler 29 ağusto!lta İngiliz 
büyük elçisine verdiği cevapta ingi 
liz teklifini kabul etmiş ve 30 ağuu 
tosta bir leh mümessilinin muvasa· 
latına intizar ettiğini bildirerek hü 
kuınetinin kabule şayan teklifleri he 
men hazırlıyarak mümkün olduğu tak 
dirde bu mümessilin muvasala tın J~n 
evvel İngiliz hükümetine de tebliğ 
edeceğini ilave eylemiştir. 

1 Eylül akşamı İngiliz ve f ransız 
biiyük elçileri alman huiciye nazı· 

rına aynı maalde bir nota vererek 
alman.yanın feb toprağından kttaatı 

nı ç~km~sini istemişler ve bu tal"p 
kabul edilmediği takdird: iki mem· 
leke tin polonyaya karşı vazifeleı ini 
yapacaklarını bildirmişlerdir. 

Alman hariciye nazırı verdiği ce 
vapta almanyanın mütearriz olduğu 

tezini kabul etmediğini bildirmiştir. 
Bunun üzerine Musolini bir harp 

tehlikesini bertaraf için bir mütareke 
ak l•ni ve leh alman ihtilafının hal 
li için konferansın içtimaa çağrılma 
sını teklif eylemiştir Fransa ve Al. 
manya bu teklifi kabul etmişlerse de 
İngiltere ret eylemiştir. 

3 Eylül sabahleyin saat 9 da in 
giliz büyük elçisi ,leh topraklarının 

tehlikesi için iki c;aallik miihlet veren 
bir ultimatum tebliğ eylemiş ve in· 
giliz hariciye nazırına saat 11 den 

itibaren ingilterenin almanya ile harp 
halinde olduğunu alman maslahtğii· 
zarına bildirmişiir. 

Alman hariciye nazırı saat 11,30 
da lngiliz büyük elçisine verdiği 
cev.ap ta lngiliz teklifini red etmiş 
ve harpten fngiltere11İn mtsul ol· 
duğunu ilave eylemiştir. 

Fransız büyük elçisi de öğle vak 
tı hariciye nazırını ziyaret edtrck 
Alm~n hükumetinin 1 Eyıul ta ·ihli 
notaya tatmin edici cevap verip 
vcremiyeceğini sormuştur . Alman 
hariciye nazırı lngiliz hükumctjnin 

ültimatom verdiğini ve bunun Al· 
man hükumeti tarafından red e.1il· 
diğini, Fransız hattı har~keti de 
ayni mülahazalardan mülhem ise 
Almanyanın buna ancak teessüf 
edeceğini bildirmiş . Bunun üzerine 
Fransız büyük elçisi bu sözleri Al· 
manyanın tatmin edici bir cevap 
veremediği mahiyetinde anladığını 

kaydederek Fransanın 3 Eylul saat 
17 den itibaren Polooyaıya karşı 
vecibeler:ni ifa edeceğini kendisine 
tebliğ mecburiyetinde olduğunu söy 
!emiştir . 

IRADYOI 
Bugünkü Proğram 

TÜRKiYE RADYO otFOZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

PERŞEMBE - 7 /9 / 939 

12.30 Progıaın 
12 .3~ Türk müziği 
Okuyanlar : Necmi Riza Ahıskan 

Çalanlar : Cevdet kozan, ruşcn kam 
1 - ishak - b:ıyati peşrevi 2 -
Ali efendi - bayati şarkı ( daim ben 
aranın ) 3 - Şevki bey - uşşak 
şarkı ( Esirizülfünün ey yüzü mahım) 
4 - Ali efendi - ( sen ey scrvire 
van ruhsan gülgfın 5 - Salahaddin 
pınar - bayati şarkı ( delisin deli 
gönlüm ) 6 - Halk türküsü ( yağ· 
mur yağar ordan burdan ) 

13.00 Memleket saat ayarı. aj<1ns 
\'e meteoroloji haberleri 

Oradaki nikah piyasasına göre 
bir kız 500 ila 1000 rupni (yani bizim 
paramızla 50 ila bin lira) eder Hal
buki iyi bir aileden güze} ve sihhatli 
bir genç en ~z 10,000 rupniye (10.000) 
liraya kadar satılır. 

Rugün Hind kızları bilhassc. garp 
kültürü ile yetişmiş gençleri tercih 
edi} orlar . Bunun için, Avrupadı1 ve· 
ya Amerikada okuyup gelen gençler 
daha fazla para ediyor. 

Bununla beraber, satılık kacalar 
şarkta görür.müyor Geçenlerde Nev· 
yorkta da bir adam kendisini satlığa 
ç karı,nış ve ;,00 dolar verebilecek 
bir kadınla derhal evleneceğini ilan 
ctıniştir . Bir lrlandalı olan bu adam 
evlidir. ve karısı memleket basrefinc 
dayanamadı~ı. lrlandaya gitmek isde
diği için kendini satmaya karar ver· 
miştir. Bu parayla karısını lrlandaya 
gönderecekmiş. 

Zeki lrlanddlı eski karısını başın.' 
dan atmak yeni bir kadın ve bir hç 
yüz lira para elde etmek için doğru
su güzel bir usul bulmuş. 

Yazlık Sin•m•d• 

BlY Alkşam 
Şarışın Yıldızların En Güzeli 

Loretta Y oung 
ile Büyük Sanatkar 

Varner Bakster 
Tarafmdan nrfis bir tarzda 

yaratılan 

13. 15 - 14.00 Müzik ( karışık Fransızca Sözlü 
ptoğ'ram ) 

19.00 Proğram Gençlik vt: Aşk Filmini Sunuyor 

19.05 Müzik ( oda müzi~i - Pi. ) iLAVETEN : 
19 30 Tüı k müziği ( fasıl heyeti) 1 1 
20.15 Konuşma (ziraat saati ) yeni Dünya Haberleri 
20.30 Memleket saat ayarı, ajans 10991 

ve meteoroloji haberleıi --------------= 
20.50 Türk müziği : 
Okuyan : Radife neydik çalanlar 

Ruşen kam, cevdet kosan , Y.Ühtii bar· 
dakoğlu 1 - vasilaki - Kürdilihicaz · 
kar peşrevi 2 -· .Salaheddin pınar 
- Krdhczkar şarkı ( Aşkınla yanan 
gönlüme busenle şifa sun l neşe ile 
geçen ) 3 - - Piyanist Yorgi 4 - cev 
det ~ozan - ud taksimi 5 - Udi 
İbrahim - krdhc1.k2r şarkı ( sarı bir 
gül gibi ) 6 - Şükrü Şenozan - bu· 
selik şıtrkı ( g(inül harareti sönmez 

2 - · Okuyan : S.:ıdi Hoşses : 

5 - Nıkolaki - mahur saz senı ;.isi 
21 30 Konuşma 
21.45 Neşe!! pldklar - R. 

. 21.50 Müzik ı bir operet selek· 
sıyonı.ı ) 

22 00 müzik ( küçük orke.':ilra -
ş .. r : Necip aşkın ) 

1 - vaıt her ~chradcr akşam üıc 
ri ( H;,ıin parça ) 2 - Levine lıümo 
rcsk 3 - Gerhard vinklcr Donna şi
kita ( İspanyol unvertürii 4 - Hubin 
stein Kostümlii balo süitinden : Toı ca 
dor ve cndülüs 5 - Fritı köpp ya1. 
akşamı süiti 6 - Jac Gril mayıs ih· 
tişamı ( vals ) 7 - marş 

23.00 Son ajans haberler:, ziıaat 
esham ve tahvilat, kambiyo nukut 
bor sası ( f ıat ) 28 Ağustosla İngiltere hükGıne 

ti B. Hitrerin 25 a~ustos tarihli de , daha evvel iki saat mühletli bir 

1 - Bol ahenk nuri bey - rast 
şarkı ( ınailem bir nazlı yare ) 2 -
Rcfık Fcrsan - Rast şarkı ( af eyle 
suçum ) J - Şemsettin ziya - Ma · 
hur şarkı ( şu güzele bir bakın ) 4 -
lsak varsan - ( şu gümüş ırmağın ) 1 

23.20 müzik ( cazband - Pi. ) 
23.55 - 24.00 Yarınki pro~am 

' 
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6 BiN SENE EVVELKi 
MÜSl,AHKEM ŞEHiR BiR 

MERSiN 
Geçen yıl Mersinde \hafriyat yapan 
Liverpol üniversitesi heyeti Taymis 
gazetesind.! bu mevzua ait çok 
enteresan makaleler yazmaktadır 

• 
Hara şehir içinde yeknesak ev

lerden başka bir saray harabesi de 

bulunmuştur. Şehrin harabesi Hitit
lere ait kalenin sekiz metre derinli· 
ğinde meydana çıkarılmışhr. 

Li~erpol univer~itesi heyeti bu 
k zıları geçen sene yapmıştı. Bu sene 

araştırmalara devam edılecektir. Ar
ke aloğlar bu şehir harabesini ilk Mı-

s r htikumdarlığından h r kaç } ıl ve 
lsadan 3600 yıl önceye aid oldu~unu 

sö lı_ erek Taymıs gazetesinde yazı-

, lar ' zmaktadırlar. 

Belçika parlementosu 
fevk : de ictima yapıyor 

Hayırlı bir 
Müessesemiz 

- Birinci sahaf eden artan -

lesi huzurile saat 17 de törene baş
landı. 

Tümen komutanı Tuğ general A
rif Tanyeri güzel bir nutuk verdi. Re-
jime sadakat, hükumete merbutiyet 
ve minnet ifade eden bu nutuk çok 
alkışlandı. Müteakiben "Türkıye Cüm
hurıyeti ınktlabının yurddaşlanna ve 
ulusa hediye ettıği Adana tümen has
tahanesinin temel atma törenini 6 ey-
lul 939 günü saat 17 de yapbk. Yurd 
ve yurddaş için hayırlı olmasını can
dan dıler, rejimimize bağlılıklaıımızı mm 
netle tekrarlarız.,, 

İbaresini muhtevi yazı ile bir se
ri Türkiye cümhuriyeti parasını havi 
şiş!, General Arif Tanyerı tarafından 
temele konarak vali muavini, tü-
men komutanı, beledıye reisi saylav
lar, müteahhit mühendis Fettah Aytaç 
tarafından temele çımento atıldı. Ha· 
zırlanan soğuk meşrubat büfesinde 
misafir ve davttliler izaz ve ikram e
dıldı er. 

Hastahane yeri, Dilberler sekisi 
rnevkıındedir. 2 ,O O lıra bedel ke
şifli, 2:>0 yatağı ıhtiva edecek, 3 kat 
üzerine tesis edılecek, kalorifer, vanti
lasyon, bahçe, havu::, rontken, asansor, 
tesisatlı, tam konf örlü bir muessese 

Sahile : S 

Atenya faciası 
- Üçünü sahifeden artan _ 

25 i kurtulamadı ve vapı:r içirıd ka 
tarak infilikde parça parça old e 

Geminin infilakinden beş on u. . 
evvel, gögert~de ana ve bab sanıye 

asını ara 
yan çocukların fer yadı pek acık! "d· 

K h ı ı ı. 
orsan te tel~ahirınin suya dalar 

ken attığı bır obus bır yavrunun ka
fasını alıp gotürdü. Bu eşsiz fa . 
naçar seyr edıyorduk !., cıayı, 

Londra : 6 (Radyo _ Buradaki 
Amerıkan sefırı Atenya vapurunun t 

·11 or 
pı 1enmesı hadisesi hakkında }ıükume 
te hır rapor '\iCrmiştır. Bu vapurda 
Atenycden kurtarılan yolcularıp f .1 tereye çıkarıl,'ı ı fakat henl··1z A ngı. " mcrı 
kan şubr nden " ç ~ ışinin ölöp k 
kışının u • rıln ış oldu~u!lu beİ~ 
olmadığ ı rnektedır sefi~ kurta 
rılan Anı • ı a n dınlenmek .. uzere 

A!11erıkar \tıaşe N ıvalini memur etmi 
lır yolculard n bı ısı vapurda batıra-ş 
r .k tıshtelbahrı go müş olduğunu sö 
lem tır t h J ı hıç bir haber ve~ 

olacaktır. 

Yen 
940 da 

mış ve sonra su 

binamız 30 ağustos 

a sız Cephesinde 
aşlayan Temaslar 

Burüksel : 6 (Radyo) - Hüku 

met parlementoyu fevkalade bir ic· 

Yeni çıkan kanuı: ve nizamlar 

u-
tı a çağ rmıştır parlemento bu top ;.._-----

keri t are ri Alman-

bug n k şif uçuş arı 
sa im n üs erıne dön 

r ı · 6 (R yter) A manyada 

yo t ır. T re ya ı a da yuz 

z m yapı mı tır. 
n : 6 (Royt r) - Alm nya

hır rı tahlıye ~di ış 

~ a : 6 (Roy r) - Şuk 
'-taın~.,;.. . Po 0 y lılaı Karakoyu 

1 siz oJar .. k tah ·ye etmiş 

Ro te 
a teb ğı : Alm n ha a 
un Polonya ü erınde 

na devam ederek sivil hal 
r kollan bomb rdıman 

1/1 hytı~:ı bu 

Jantısında ordu un takvıyesi için 2 
mı yar franklık bır kredi kabul et 

mıştır 

İsveçin VarŞO\ a elç si 
Lubline nakletti 

Varşova : 6 ( Radyo ) - f:;veçın 
Va şova e çısı sdaretı L"blıne nak 

letmıştır . 

Fransa nazırı 
ile lugıliz lordu arasın 

daki telgraflar 

P r · : 6 a. . - Fransa bahriye 

naz rı C pinchı, amarıllik birinci 
Lordu vıston Churchill'den aşağr 

dakı telgr fı almış ır. 

" amırallık bır inci Lordu vazife 

sini yüklendığım ru sırada Fransız 

bab iye i e bırlikte bır kere daha 

çalışın k fırsatını eld etmış olmak 

tan mütev llıt memnuniye ımi size 

bıldırm k isterifJI. Yakın bir ıstıkbal 

de izi le gôrüşm k fırsatını bula· 

ca ımı umıd tdi) orum . 

Camp nchı şu cevabı vermıştir: 
" Fransız bahri esinın kardeşce 

bir ark daşlık z hrıiyetıy e teşrıkı 
mesaı eriec ğı şanlı lngiliz bahriye· 

sının h şında sizi bır kere daha 

gör nekle bahtı.,arım. litn d~ s zin

le ya mda görüşmek fırsatını bulur. 

sam pek bahtıyar olacağım. 

mu eoeler esna nda 14 Alman 
t y r s nı duşurmuş ur. Üsleı ınden 
h k t eden 6 Po onya t yyaresi de 

ı donmem ştı . Polc nya tavyaıe· 

duş nın bır çok hava uslerini 
ıh dıman etm•ş erılir . 
Eylu un do•d ncu günü 67 Al· 

ın n t yy resi V rşovaya b r taarruz 
yaparak bır çok tahrip ve yangıa 

bombaları atmışlardır . Bu bombar· 
dımanda sivil halktan ıs kişi ölmüı-

tür. B r ÇO'f yaralı vardır. 

Belediye İstimlak 
Kanun No 3710 

· ıde r a, 

't ~ mm 3SI a m el 

lak bedelmden mahsub edı ır. 

Ş refıye m kdarlarına k şı gayr 

racaat hakları mahfuzdur. 

Madde 22 - lstim ak o unan y 

at ve tesısattan b d ye v .ız g • · 
lale muamelesinın kat'ıleş nesınJ n ı 

rınct maddede yazılı ıstım a( UZJ DJ :J CJ!J 

yapı im yarak 1 tım ak olunan y r old Jğu gı 1 

bedelinı iade ederek o yerı g rı a ılırler. 

Kanunu 
Kahultarihi: 7 711939 

i tarihi: 14 7 1939 

ş r fıyen·n tamamı, istim• 

mu hkemeye mü-

rrer o an inşa. 

J ... rse veya ıs tim. 

ıç ftd oeledıyece bı· 
ı h r h 1ngı bir tesisat 

, :s hıb en istımlilc 

Madde 23 - Bu kanun tıuküm rın tev cak istimlak mu-

amelesi, 10 ve 11 ınci maddelerde y ızılı te 16 c r yana başlar. 
Tebliğ tarıhınden ıtıbaren gayrı menkul s h binın, y rınde yeni anşaat 

vücu Je getırmek veya mevcuJ ınşaatta sas ı J 1 r yapmak hak· 

lara t=ıkyıd edılır. Ancak bu t kyıdat teblığ ı ren bır sene-

den fazla devam edemez. 

Bu müddet ıçande istım ile muam esı ık u o a tedıye edilmez-

se, gayri m nkul sahı inan mutlak tasarruf hakkı avJc:t eder, 

Madde 24 - Bu kanun hukum en Ankara imar Mü Jürhiğünce yapı. 
lacak ıs ımlak muamelelerı hakkında dahı carıdır. 

Madde 25 - Beledıyı-1 rc'" yapı acak ıstımlak hakkın aki 2497 nu

marala kanun i ga edılmıştır. 

Muvakkat Madde - Bu kanunun n şri tcırihınle kat'ı eşmem"ş olan 

istimlak işlerinde de bu kanun huku nlerı tatbık o unur. 

Madae 26 - Bu kanun neşrı tarıhıoden ıtıbaren m ra ır. 
Madde 27 - Bu kanun htikü n rı ıı ıcray3 icra Vek ı H•yeti me• 

murdur. 10 7 1939 

2 
Ko.rarname No: 11604 

(SON) 

Neşri tarihi: 10/8 1939 

Mılli Müdafaa V ~kıllığince hazırlanıp Devlet Şürasınca görülerek 

2J/7 1939 tarih ve 10J22 sayılı tezkere ile tevdi cdılen ılışik Tüık Bay

rağı Nızamnamesine ek nizamnameoın mer'ıyete konu maSJ; icra Vekilleri 

Heyetince 29 711939 tarihinde kabul edilmiştir. 29/7 1939 

(Sonu Var) 8953 
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Sahife : 6 Türk sözü 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
·-----~-------~-- ------=----------------· KiLO FIATI 

ClNSI En az 
K. S. 

E.n çok 
K. S. 

oza 
Piyasa parlafl • 

~-"-----~-~--Piyasa temizi .. 

Klevland 
-Klevland_(_Y~M-:-) 

=== 
26 -32~50 __ -,-
YAPAGI 

Sablan Mikdar 

Kilo 

- __ , _____ _ ,-__ _ Beyaz _ 
Siyah 

== ÇIGIT 
·-- ---1 - -, __ _ 

Yerli "Yemlik,,_'--__ 1
1 4

,SO 
5150 

1------
.. •Tohumluk,, 

HUBUBAT 
--~~--~~-~-

~ I 
d Kb Bu~ ay ı rıs • 

-ı Yerli 3,25 • .. ---.. Men tane 
) AT"'" 

..._-.,, •R .. - __ ,,,..., • -.....:ı 
Faııulya 
Yulaf 2,80 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 12,75: 1 

UN -
Dö~ıldız Salih ..,.---

... üç .. ,, 
:ö ~ Dört yıldız Doğruluk ("j 

~ t= üç .E! c: .. .. 
o - Simit ':':: ca " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet =' 

CN °' üç r-.. ,. 
" 

Simit .. 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

6 I 9 1 1938 lş Baukasından alınmıştır. 
Pt'ne Santim. 

Hazır l-f 88 Liret 

ı-Rayişmark 
--

Vadeli 1. 20 Frank ( Fransız ) 1 3 16 -5--21-Vadeli IIl Sterlin (İngiliz ) 5 55 
Hind hazır -5, 60 -Dolar (Amerika ) '321 45 
Nevyork 8 75 -Frank- ( İ sviçre ) 00 00 

Tüm Satın Alma Komisyonu Re-
isliği • • 

1 - Adanadaki birliklerin kışlık mahrukat ihtiyaci için 15.000 kilo 
sömikok maden kömürü açık eksiltme ile 18191939 pazartesi günü saat 

onda ihalesi yapılmak üzre eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
49.50 lira olup ilk teminatı 371 lira 15 kuruştur. 

2 - Eksiltme Adana Tümen karargahında satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İstekliler şartnamesini Ankara lstanbul levazım amir tikleri 

ile K~yseri kor ve Adana da Tüm Satın Alma Komisyonlarında her gün 
göre bilirler. 

3 - istekliler 2490 sayılı kanunun 2, 3 ci maddeleri :1i haiz oldukla. 
rına dair vesaiki hamil olmak üzre ihale saatında ilk teminat makbuzile 

müracaat etmeleri lazımdır. 27- 2- 7-12 10982 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha SiSi 

Hergün muayenehanesinde hasbs. arını kabule 
başlamıştır. 

Kayseri askeri satın alma komisyonu 
riyasetinden 

1 - Adanada gösterilecek yerde iki garaj ınşası kapalı 
eksiltmeye konmuştur-

2 - Ke-şif bedeli 64884 lira 24 kuruştur. 
3 - ihalesi 22 · 9· 939 cuma günü saat on altıda Kayseride komu· 

tanlık dairesinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - istekliler du İşe ait şartname, keşif ve projesini Kayseri. Adana 

askeri ve Ankara lstanbnl levazım amirlikleri satın alma komisyonların· 
dan 325 kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - İsteklilerin bu işe girebi!mesi için mahalli nafia müdürlükle-rin· 
den büyük ölçüde inşaat yaptırdığına dair vesaik ile 2490 sayı_l ı lça.nunu 

2 ve ~ maddelerinde yazıh belgeleri ve ilk teminatı havi teklif mektup· 
)arını ihafe· saatmdan en geç bir saat evveline kadar komisyon reisliğin. 
de makbuz m~~buz ~ukabili vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler: 
kabul edilmiyecektir, 7 - 12 · 16 · 2J 1100Q 

--------~-------------------Mliiı--------------------~ ı I 
balık T k f ı 

1 

aze e a 
yumurta Si 

Dünyada en fazla rağbet gören Karataş 

mahsul meşhur taze kefal balık yumurtası geldi 
istifade bulunmaz bir fırsattır . Fiatlar elverişlidir 

dalyanının Y e 11 

. Bu kuvvetli gıdads 
. Satış yeri T arsll 

kapısında köşe başında 1 numaralı dükkandır . 

Toptan istiyenler : Eski is tas yon 
Hamit Şadiye müracaat . 

5-30 1 0991 

T. iŞ BANK ASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikr pJa 

KAFAT 

• 
amıye 

•• MU 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eyliıl 
ekilecektir 1 İkinciteşrin tarihlerinde ç 

iKRAMiYE LE R: 
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 1000 -• • 5.000 " 
8 500 -• " 

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

250 25 -
" • 6.250 • 

435 3 2.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para 
zamanda talihinizi de denemiş ol 

Elektrik evi Bugec 
' 

Yn i cami civarında 

Her türlü Elektrik ve makine Toros 
tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 1 

ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs. 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 

Umu 
mulatı Adana Acentalığı • 

" 
mi neşriyat müd~,11 

Eski Orozdibak karşısa No::ss 
to736 47 

M acid Güçlii 
Türksözü matb Adana 


