
SAHiP te BAŞMUHARRIRı 

Karulııf T arili 

1 Kinunııaani- 1924 ' . 

•• 
10 Ağustos 939 

i l İİİiiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ..... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii9l ADANA: Telefon: 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 il 
Oııbqiııci Yıl - Sayı : 4504 

·------.iiiiiiiiiiiiS Ku---.ruı ~' 

Almanya Oantzig'le iktifa 
etnıek isteıniyor ın.u! 

Yeni 
imkanı 

Münihin bugün bir 
olmadığı söyleniyor 

Puis : 9 (a.a.) "Jour" gezetesi, 
berJin muhabirinden .telefonla aldıj!'ı 
•ş;ıtıdıki haberi neşretmektedir: 

Berlin'deki }abancı diplomatik 
tııahfillcrdeki kanaata göre, Polonya
)'a karşı şiddetli neşriyatta bulunan 
~lmın propagandasının hedefi, Danı
~·~ makamlarının gümrük müfettişleri 
lf•nde Polonya karşısındaki ricatını 
lızlcmcktedir. Bütün Alman gazetele· 
rioin, hep bir aj!'ızdan, Polonyayı or
tadan kaldırmakla tehdid eden yazı· 
larındaki kindar ton insani hayrete 
dişürecck mahiyettedir. 

Bu mubafillerde tasrih cdıldij!'i 
ıribi, bu yazıl.u. Dantzig meselesi 
çerçivrsini çok geçen yazılardır. 

Pelit parisien diyor ki 
Alman gezetelerinin Polonyaya 

karşı olan nefrol hislerini haklı gös 
lcrmek için ileri sürdükleri bebaneleı. 

kimseyi aldatamaz. şurası çok açık · 

tır ki, bu yeni neşriyet ile Alman ga
zetelerinin takib ettij!'i hedef enter
nasyonal havayı zehirlemek ve soj!'uk 
kanlılıj!'ı ile Almanyayı ~inirlendiren 

Polonya üzerinde tesir icra eylemek
tir. 

Journal gazetesinin Berfin muha· 
biri de şunları yazıyor: 

Sanıldığına göre B. Förster, ya 
bancı bır memleketle olan münaıaa

Jarda Dantzig'in diplomatik mümessil· 
!iğini üzerine almasını Hitlere teklif 
etmiştir. 

Yakında Dantzig halkına bir be
yanname ncşrolunması muhtemeldir. 
Almanya, serbest şehre kolaylıklar 
gösterecektir. Mamafıh danlıig ile 
şarki prusya arasındaki gümıük hu 
dudunun şimdiden kaldırılmıyacaj!'ı 
tasrih olunmamaktadır. 

INGiLiZ GAZETECiLERi 
•• 

VE TURKiYE'MiZ 

Amele fırkası mebuslarından Parkerin 
Ankara radyosundaki konuşması 

Figaro gazetesi diyor ki: 

B. Hitlerin etrafında, Almanya

nın büyük riskler al madan geçen 

seneki harakati tekrarlıyabilecekini 

zan eden adamlar belki hala mev 

cuıtur. Diktatörlerin ida resi altında 

ki milletlere, bu gibi projeler düşüne 

bilmenin bir deli lik oldutunu ~öy 
lemek namuskarane bir hareket o 

lur . 

Epoque diyor ki: 

P olonya, krndisini müdafaaya, 

fngiltere ve Fransa da Polonyaya 

yardıma azmetmiş bulunuyor. Hava, 

geçen seneki Eyliil avının havası 
delildir. yeni bir münih 'in bugün 

imkanı yokhır. 

lngilterede 
manevralar 
Kral 130 h a rp g emisi n i 

tefti ş e diyor 

Ank~ra: 9 ( Tclcfonl• ) - ln~i 
ı,, amele fırk•" mebuslarıncl•n g • ıe 
leci Mr. Jehn p•rkcıle amele nıc:Jus 
nam,c<il:ıinJcn ır•zcteci ;cıi __ ,ıhopher ı 
M ' "hev ve ch .trles smıth dun g-. · ı-c 
Ankar• r•dyo evine gitmiş ve rıdy• 
V •ısıt;ısiyle bulün diinyııya nqredılen 
hir ınülak•t yapınışlaıdır. Kcııdılcrine , 
Tılrkiye ve bilhassa Ank•ı• lıııUın 

~1cın?c~r:llcı in111. ilrA sında !'.OO ''' 
ın;cnlAıda im ·ıalrln.ın \·e cı.;J..ıdcııbcıi 

n1cvcut old!l d ısıhı,ru IJır k .ıt dalı•t 
kııvvctlerıdııilııı ş lıııluııan Tüık - ın 
gilıı .trıl.tş ı n ı'iını hen ve it rJ...ıd;cşla · 1 
ııııı hüyiik bir scvın~· ıc; · ntlc lcl et k~ i 

Son manevraya 
dün 1300 tayyare 

g ird i 

el nıı·~ leyiı . j 
Geıisi ikinci salııfnlo 

l.oııdı.ı : 9 - ;ı. ••. f\r ıtl , Vı.y 
nınııll..'tt gılııırk ii1.r:ıc f'r ılh'drn h;t 
r1,."kct c lın ~lır . Kıal Vcyıno ullı ' tltı 
ılılıy . ıl r ı1 oy11 lcllı ş cyl ı y cc c-ldır , ıl ıkı ihlis•slari soı u l muş ve ~igcr hıı 1 

Ç<lk mevrnlar üıerindrkı diişıınrrlcrı 
•lııımıştır. Mehıı• ve aık•daşlaıı ken· 

iSPANYAD A 
--ı 

di dillcriyl~ bu svollcre c~varl.r ver G FRANGO 
mi~lerdir. Konuşma tam yirmi lı r ş da · • 

kika s ilmüşliir. 1 v K • L 
Mulakatıan sonra bir arkad_~~ın117 BAŞ E 1 

d ısı ve ınüttdık devlelın bu mıın"V · j 
veı leıindcn ı:-•1ctemi1 i\:in ılıli•asları · 
111 i~ıcmi,ıır. Hükume t 12 nazırdan 

M:salirlerdrn Mr, Cris thophcı ~hy 1 tere k küp e d iy o r 
hcv aynı 7 am•n la arkadaş'arı ııanıına / 
dcnıi~tir ki : 

Memlek~tinize aı·ak baslıll''llllZ 
d.ıkikadan ıtibareı gördiiğünıüz dost· 
luk ve misafirperveılikten harikulade 
mütehasslsiz Türkiyedeki k ısa ikame
timiz esnasında edindiğimiz ,intibalar 
çok derindir. Bizim Türkiye ıiyar~ti
mıı yolcu!utjumuzun muayyen bir 'ga
ye ile yapıld ı j!'ını unutturmuş ve bunu 
ideta bir tatil seyahatı mahiyet ine 
sokmuştur. 

fnırilteredeki vatandatlaıımızın da 
Türkiye J.akkında daha sahih ve da 
ha geniş • malümat edinebilmelerini 
de elimizden j!'e'diği kadar çı lışaca · 
tız, Esasen buraya o azimle g~lmiş· 
tik. 

En nankör bir tabiat çercevesi 
içinde Ankara şehriniz kadar güzel 
mamur, ağaçlıklı ve bilhassa fmodern 
bir şehirle karşılaştığımı? zaman ne 
'.<adar hayret ettiğimizi ve ne kadar 
ıncmnun kaldığımızı laril ;edemeyiz. 

Ankaranız azimli ve planlı imar 
siyasetinin neler yapmağa kadir oldu· 
ğunu bir kcrre daha ispat etmekte 
ve Türk sanatkarlığının ve inceliğ'inin 
en canlı bir misdlini teşkil etmek le· 
dir, 

TüJkiycyi bu kısa ziyarelimizdc 
takdir edecek şeyler çok olmakla be· 
18lıcr bilhassa Türkiyedc c talisme 
Prcıı·ı ı · · · d . sıp erinin müspet netice erını gor · 
u~: bu eserler m:mlekelin ,ihliyaç1a 

tını ı h' ı Ct~d amamcn. karşılıyabilccek ma ıyc 
. r. 

Bıırgos: 9 a,a . Resmi ga1ctcde 
çıkan bir kararnameye göre, genemi 
Franko, Başvekil ünvanını almaktadır. 
General Franko, ayrıca uhdesine hiç 
bir nezaret bulundurmıyacaktır. 

Neşredilen diğer kararnamelere 
göre, başvekil muavinliği mülgadır. 
Hükümct on iki nazırdan terekküp 
edecektir. 

Bu nezaretler haridye, dahiliye, 
harbiye, bahriye, hava, adliye, maliye 
sndüstri ve ticaret. ziraat, maarif, na
fia ve it nezaretleridiri 

Ayrıca :ğeneral Fronkonun riya· 
setinde müdafaa işlerine bakan üç 
nazırdan mürekkeb bir müdafaa kon
seyi kurulmuştur. 

Başvekalet muavinliğinin lağvı, 

sıyasi konseyi mühim mikyasta tak
viye eylemektedir. 

Dahiliye vekilimiz 

Tetkiklerine devanı e d iyor 

fslanbul, 9 ( Telefonla ) - Da
hiliye Vekilimi? B. Faik Ôzlrak ş~hir· 
deki tetkiklerine devam etmcktedır 
Bu gün fstanhul fuar idaresine gide· 
rek bir müddet meşgul olmuş ve 
izahat almıştır. Dahiliye Vekilimiz 
bundan sonra yanında B, Lıiifi Kır· 
dar olduğu halde kağıthaneye gide· 
rck tcqılı haı u ılarında tetkikler 

yapmıiıır . 

l.uıı d r.ı : 9 ;:ı . ;ı, - Bııgüıı, 
lug-ıllcr.::cı c, h ıva ku v vctlcıınc n1 cn 

!>tip b ı ıı üçyuz it,' )' ı ı c, şıııı l ı y c ktu.J.1r 
h ç vu1'ull g · lın r ııı i ş lılİ)ÜkHi l..lc hii
c ııın ve ınü ıl afa;ı ckzcı.şiı. lı.:ri yap · 
rrı;ıkıa , Krnl, ıhl ı yat lıloya mensup 
130 lı ırp gcınısını lefıış ctıııekll',[,,,ıJ 
ordu ı k loırlıktc rcd ı l ve ıhl • ya ' or 
clııl " rı ve }crıı n1 lis ko ,nb:nc ın ın .: v · 
ıal.ıra işl i ııik eylcnıckt rdır. 

Buıüıı lng . lız ır ı Tc lclc ı i bıı mu · 
na sebcıle, başnı ık a lcleri, lngillcıen · ıı 
nskeoi kın velinin yiik s cl ; ş i nc h a sı el· 
mrk tcd ir . Gazete ler , me:nlekelin bu 
ana kadar elde cdılmiş olan net ice
lerle ıkfla etm:yecej!'ini ve lngille· 
renin sulhu sevmekle beraber her 
türlü ihtimallere karşı koymağa hazır 
bulunduğ'unu da bildirmek tcdir. 

Mersin Belediye 
Meclisinin fevkal
ade toplantısı 

153 bin lira lık mun z am 

bir bü t ç e kabul e di l di 

Mersin : 9 ( Hususi ) - Şehrimiz 
Belediye Meclisi dün öğleden evvel 
fevkalade bir toplantı yaptı . Meclis 
bu toplantısında 153 bin lıralığ mun 
zam bir bütçe kabul etti . 

Bu paradan 5600 lirası yol ta· 
mirine, ~000 lirası yeni bir aruöz 
satın alınmasına, 125 bin lirası clck
lıik şiıketinden salın alınacak hisse 
srnctlrrine ve 16 bin lirası 3U lesi · 
salın;ı ilave edilecek İn i• al içın ay 

ııl nı;\ıı . 

r · · J ..... , ...1 ........, •• 

Sovyet-Mançu ~ T U RK - BULGAR 
hududunda f H u D u D u N D A K i 
çarpışmalar ! ~ ·5ENiN iÇ YÜZÜ 
Tokyo: 9 a . a. - Domeı ! HA Dı 

ajanaının Ma nçu kov, Mogo . ----- --- ------ ---
Hata n h udu dunda n aldıtı 

b ir h a bere gllre , Uç gUn- h" 1 • d k" h lk 
IUk bir faaıladan • o nra ( Hudud şe ır erın e 1 a ın 
Bulr g lllU clvarındıı S ov ( b 
yel ve Japo n tayyareler) ç tahliyesi ha ari de yalan! 
araaında mUaademeıer 5 l 
Atuatoa t a tekr ar ba,ıamı, { 

I 

tı r. Sovyel tayyare flloları { 
mUk e rre r defala r hududu ( 
geçmı,ıerdlr • 

MezkOr h aberde,bu Sov ~ 
( 

yet tayyare ıerlnden 74 U-
nun d u,ur üldüiü blldlrll ~ 1 

~ maktadır. iki J apon tayya. : 
.· reel UaaUne avdet etme- ' 

! mı,tır. ~ 
.,. ~~ 

"" . 

bil 
S f 9 a a _ Bu'aar ajansı o ya: . . . 6 

d iriyo r . . 
21 Temmuzda Svilengrad . cıv~rın_ 

d ı . 1 ve evvelce bıldırılmış a vu, ua ge en . _ . 
olan hudud hadisesinde bır Turk erı 

. T .. , .. d•hi'inde bır Bulgar 
nın urrı. arazısı ' 
hudud bekçisi tarafından vurulduğu 
h kk d b abancı gazeteler tara a ı n a azı y . 
fınd a n neşredilerek bir yaba~cı aıan: 

1 haberlcrı en katı 
s ı tara fından yazı an 

bir su •e•le yalanlamağa_ memur 
edı!miş iıulunuyoruz bu hadıse esna· 

Sovyet ... lngiliz - Fransız 
Askeri Görüşmeleri 

Müza kere le r e iştirak edecek 
Sovyet he ye ti seçildi 

Mo•kova : 
u a.a. - So v
vctlcr birliği 
lıalk ko ınise rı 

ıııcclisi. lngiliz 
ve Fransız as 
kcı i heyc ll t ri 
ile gö ı ü ~ ııı e !e 
ltr •e U u l u ı ıa · 

cıı k cı lr. ıı Sov · 
v<:l ask c ı i ht· 
ytlİnİ St\' lll İ Ş 
lı r. 

So\.·) el .as 
kı· r i hc yctı, ş ıı 
ZCV ill! . n ı n ü . 

ı t kkcplir: 

H L'}'tl ,.,.;,I 
Marcş,ıl Voro 
şilo r, rııiid"laa 
lıalk koın ise ri . 

Heyet aza
~ : ı: B i rırı c i ~ ır ı ı l 
ordu k ııman 

danı Ş a poşııi 
kov, genci kur 
may başkanı. 

ikinci sınır 
hrk ,ıteyn kep . 
lanı Kuznctıov 

• askeri bahriye 

halk koıııistri Mar a,aJ voro,ıı ot 
ikinci sınır ordu kumaııdanı L kl ' S d ' 0 ae , o . ıonov Kolordu kumandanı moro ın v, 6 • 

askerı hava kuvve tleri başk d .k. · başkanı. 
um an anı, ne! kurmay ı ıncı 

sında bir Türk eri, bulll'ar arazısının 
ikiyüy metre kadar içerisinde yaralan 
mış ve bu veka hadiseyi kapatan ve 
Türk bulgar hudud makamları tarafın 
dan imzalanmış bulunan zabıt varaka 
sı ile de tesbit olunmuştur. 

Dıj!'er t ırafdan yabancı bir ajan
sın verdijti bir habere göre bazı ga· 
zeteler Türk hududu civarındaki bul-
gal arazisince yirmi i'Ündenberi faal 
bir surette askeri lıazırlıklar yapılmak 

ta olduj!'unu ve hudud mınlakaaında 

halkın tahliye edilmekle bulunduj!'unu 
bildirmiştır. 

Herhangi bir tahliyenin vuku bıJI 
madıj!'ını v• halkın sükün içinde tarla 
işleriyle uj!'raştıj!'ını tasrihe sclahiyet 
darız. 

Askeri hazırlıklara !{elince, evvel 
ce resmen de bildirilmiş olduj!'u gibi 
bu modern harp silalıları ile ünsiyet 
peyda etmeleri için iki sınıf ihtiyat 
subay ve erlerin bir talim devresi için 
silah altına çağrılmasıdır bu ihtiyat· 
Jar mensup oldukları fırkaların mınta 

kala rı dahilinde ekzer~isler yapmak-
tadır. 

Anıt - Kabir Sa 
hasının istimlaki 

Ank.ra: 9 (Tclclonl. ıı Ebedi Şd 
Aıatürk'ün anıt ·· kabırlerı İ\·ın le.\· 
b ı cdılc.n s;ıhtıı ı ın islim l alı..ınc ı rıa Ve 
killeri rleycliııcc k.ırM v c ıılmışıiı . 
Ankaı a bcledıvcsi is l ıınlakc deı lı•I 
başli:trll"ı... liı. cı c ha71rlıkliırın11 d~v"'." 
etınckltoir. ilclcd ye, salı•nın ıslımla
ki:ıçin mC'n .ıfıiurnumıyc kararı \.Cr .ıJ· 
ııırsıni o. hılıyc Vrkalclindcn ıstrnıı~· 

tir . 

İngiltere' de 

Tica r e t gem i l e ri mill i 
m ü d afaada çalı şıyor 

Loııdra : 9 a. a. - "f pmerial 

airways,. kumpanyası .!Jugünden i· 

tiha ren yolcu nakliyatı servislerini 

azaltmıştır, Kumpanya bunı sebep 

olarak milli müdafaa i şleri dolıyısi le 
hava nezaretin in sivil tayyareciliğe 
lüzumu kadar yardım edecek vn i · 

yette bulunmadıtını göstermekte

dir. 

Maarif vekilimiz 
T rakyadalar 

Mcı arif m.-!vzularında 

Ankara' da müthiş 
bir Cinayet 

yapılan tetkikat 

Edirne : 9 - a.a .- Trakvadak· 
f . 1 • ' 1 

le tış.erı esnasın d a yanıııda ınüfdti 
lik maarif müşaviri olduğu halde ş • ma 
arif vekili Hasan Ali Yücel'e r=fa-

kat etıniş olan unu~ıi ınüfetıiş ge· 
neral Kazim Dirik dün Edirneye dön 
müştür. 

Maarif vekilimiz Hasan Ali Yü 
cel teftişleri esnasında mnuıni mü

fettiş Kazım Dirikten Tıakyayı ala 

kad?r eden bir çok meseleler etra

fında m :ılümat ;ılmı~lar ve eğitim 

- Gt!ıısı ikıncı &.qhiftde -

Kıskanç 
ve ev 

Ermeni karısını bit 
sahibini öldürdü 

İki çocuğunu da yaraladıktan sonra .. 7~ 
metrelik kale duvarından atlayarak oldu 

Dün Ankarada, son sentlcrdc 
. rastlanan bir facia olmuş 

rşıne az . 
1 F . nın kurbanlaıı ıkı erkek ur. .ıc ı a . 

1 1. k d 3 0· · ıü biri a•ıı diğcrı ıa >ır · a ın , 6 

fil yaralı iki çocuktur. 

Bir Jrk.ıda~ ınııı hddi~c hJkkınd• 
wvı.Ja ,.,mı mdkanıldrdan mdliım.ıt 

almış, sonra da hadise mahalline gı· 
derek ölenlerden birisinin karıM ve 
komşulariyle konuşmuştur. 

· Hl dl•• naeı l oldu? 

Hadise kısaca şudur. Koyunpa· 

-Gerısı uçurıciı S J~fde -



Hudutlarda mütema
diyen· değişiklik oldu l

,_ll!llm_llll!llml ______ _ _ mll!I __ , ...... _,....~,....~~ ... -._,, POLl;;~;~L!!'ve 

Ü Ç h ~ fb> ~ lr 0 e F ZAM AN ! 
'------~------------·--------1!111!!!!!!~~~~~---------------... ı 

Yinni 
Romen 
kaçar 

beş yıldanberi Alınan, Macar, 
, İtalyan , Sovyet hudutlari 
defa değişti biliyor musunuz ? 

Oyun aletleri Film • 
nızamı ı İki sene sınıfta kalan 1 

talebeler 
1 

Teknik ve öğretici filmler 

D eçen ilk bahardaki vahim ha 1 kiyt ise, Mustafa Kemal'in muzaf· 
U diselerden sonra idi. Haf talık ı feri yetinden sonra 1923 de Lozan 

bir Amerikan mecmuasında bir ka· muabedesile yeni bir hudut çizmeğe 
rikatür çıktı. Bu karikatür, seyyah muvaffak oldu . 
elbis(si giymiş, elinde valiu Kont 
dö Paris gibi b:r efendiyi gösteri· 
yordu Bu zat. idam için kendisinin 
her hangi bir şehre çağrılmasını 

bekliyordu . Karikatürün alttnda 
şöyle yazılıyordu: 

Bugün Avıupada en çok para 
getiren sanat hududlara kazık kak 
mak sanatıdır. 

Filhakika umumi harptcınbcri hu 
dut kazıklarının yürüdügünü, ileı leei 
ğini, gerilediğini tamamen ortadan 
kçybolduğunu ve ycıniden sıvrildiği· 

ni kaç kereler gördük 1 çeyrr k asır 
içinde Avrupa tam 81 ;huiut değiş 
mesi veva hudut tevellüdü olmuştur. 

T ahmin edeceğiz gibi, dinamik 
Almanya, mütrharrik hudutlu 

memleketler in en başında gelir 1918 
de- yapılan Brast - :Lıtovsk mua h~ 
desi ile Almanyanın şarkte ki hudu· 
du ilk dt fa olarak tebeddül etti. Er
tesi sene yapılan Versay muahedesi 
Almanya'ya altı yeni hudut çizdi. 

1938 de Avusturya'oın ilhakı 
ile alman - Avusturya hududu. or· 
fadan kalktı. onurı ' yerine Alman 
- f tal yan, Alınan - Yuğoslavya 
alman - mayar huJutları kaim ol· 
du. Alman - fsviçre ve halen mev· 
cut ve alman - çt k hudutları da 
anşlusla vücuda geldi. 

Altı ay sonra hudut kazıkcıla· 
rmın ekmekleaine gerie yağ çalındı: 
üçiincü Rayh çe .. oslovakyayı :lhak 
etti. Btı hadise ilt: rski Alman -
Avuslur)'a - çek hududu ortadan 
kalktı. Onun yerine Alman - F rh, 
ve Alman - Macar {hudutları kaim 
oldu. 

Cihan horbinden sonra Memele 
yapılan kuvvet darbesiyle alman 
- Litvanya hududu :da değişerek 
A iman yanın hudut değlştirrncsi 17 
ye (ıktı, Dakal ım Danzig veya başka 
bir yerde bir hu-:lut değişimi olacak 
mi ? 

A lmanyadan sonra en çok l?udut 
1 

dcı~işimine uğrayan Macarısla ı 
dır. Yıtinız 1918 c!enberi müstakil 
olan Macaristan 1921 de akdedilm 
Tri;non n u6h( df'si}·fe, A \ usfurva, 
Çekoslovakya, Yugoslavya' ve Ro· 
manya ile hem hudut oldu. ~Macar 
- Çek daha dofrusu macar -!Slo· 
vak hu-:lu du, geçen sene Münih'pen 

B rest · Litovsk'de çizilen bir 
taraftan Rusya ile Almanya 

arasında, bir taraftan Avusturya · 
Macaristan arasındaki hudutlar kısa 
sürdü. Lehistan - Rus harbi Riga 
muahedesiyle nihayet buldu . Bu 
muahede ile Rusya ile Lehistan 
arasındaki bugünkü hudutlar tcsbit 
edildi. Oiger anlaşmalarla , Rusya 
ile Romanya , Finlandiya , Letonya 
ve Estonya arasındaki hudutlar ta 
yin edildi. 

Y mi Lehistan devletinin , Rus, 
Romen, Çek veya Slovak , Alman, 
Lilvan ve Leton hudutları geçı-n 
sene ilk defa olarak ufak hir tadile 
uğradı ve Teşerı'le civaıı Çeko -
Slovakya'ya ilhak edildi. 

Harp sonrası memlt-ketleri olan 
dört memleketten: FınlanJiya'nın 3, 
Estonycı'nın 2 , Letonya'nın 4, Lit. 
vanya'nın 3 hu Judu vardır . Tabii 
bunlar zaten yirmi beş sendik birer 
devlet. Litvanya ile Almanya ara 
sındaki hudut bir kaç ay evvel Me· 
mel darl>esinden ~o:ıra tadile uğ 

ramıştır , 
Danimarkaya gelince , Versay 

muahedesi ile 186.t de kaybetmiş 
olduğu şimalde Slevski'yi tekrar 
ele geçirdi ve Almanya ile kendi 
arasında yeni bir hudut tesis etti . 

1 taf )'a, harpten sonra Avusturya 
ve Yugoslavya iJe hem hudut 

oldu. Geçen Nisanda Arnavutluk'u 

işgal ederek, hüdut taşlarını Yuna 
nistan sınırlarına kadar götürdü . 
Yugosl<Jvya ile ikinci bir hudut tesis 
etti. 

Avrııranın garbinde hudutlar da 
~a sabittir. Fransa ve Belçika , Al 
manyadan taraftaki h1ıdutlarım bir 

kerrcik tadıl dmişlerdir . Keza in· 
giltere dt-, h:ırpten sonra, 1921 Jc 
serbest lrlanda devletini tanıyarak 
hududunu bir kere düzeltmiştir. 

Hülasa, cihan ~arbinden sonra 
Avıupada 19 devld hudutlanm ta· 
dil etmiş, veya yeni hudutlar vü. 
cuda gelim. iştir. 

Sarkıntı\Jk 

sonra ilk ilk deva Viyana hakrm lcadiye mahalltsinden Mehmet 
usulü ile dtğişti. Macarların ikinci Reşit ayni mahallede lbrahim otlu 
hudut detişimi 1939 ,da karpatfar 16 yaşlarındaki Cabbara sarkmtıhk 
altı Ukranyı smı işgdli ile oldu. Bu etmiş vt çocuk tarafından müma· 
hadise ile macar - Leh müşterek naat gösterildiğinden çocuğu döv 

hududu teessüs etti. Macarlar a)ni düğü iJdiasile yakalara:C adliyeye 
zamanda Romanya ile de hem hu· sevkedilmiş ve yapılan duruşmada 

dut olduJar. suçun adabı umumiyeye taallükuna 

19] 8 de mu ıPkkat Bu kreş muahe mebni suçlunun tevkifine ve reşit ol 
desi Romanyayı Avrupayı ~- Ma mıyan küçük Cabbarın annesinin 

caristan larallığı ile hem hudue etti celbine kar ar! verilmiştir. 

Vılayetlerin mınnakaları dahilin
de bulunan merkez ve bilumum ka· 
za ve nahiye belediyelerinin bir se· 
nelik oyurı aletleri levhlları ihtiyaç 
farını birer birer tes'Jit e :lip bedel 
lerinide belediyelerden toplayarak 
ihtiyacı tevhidm topt.ın ve bir ka 
lr-m halind~ Darphane ve damğa 
m1tbaası idaresine sipariş veımele 
ri ve bedellerinin de temam olarak 
gön Je> mel eti icap L ettigi hakkında 
bir tamim gooderilmiştir. 

Bu tamimJe, yukarıJa sözü g<! 
çen idareye bedeli gön irrilerck iste 
nilm miktarına toptan olarak vila· 
yet makamına gönderileceğinden .tev 
ziatın bele liyelere vilayete-: icrası 
nın lazım olduğu, 

Mczkut idarece yalnız tavla ve 
bilardo levhalaıı yaprlm3kta olup so 
ğuk damğa veya yeni bir levha edil 
mediğinden siparişlariıı buna göre 
verilmesi. 

Evvelki yazının yanlış anJaşılma 
sı yüı~nde ı belediyelerce mürıferid 
siparişler yapılarak göndı!rilen be 
dellerin o be'ediyeJerin merbut bu 
lundugu vilayet . hesabına eınanete 
alınarak elde tutulmakta olduı.!U ve 
zikrolunan şekilde tevhid.!n sip:ıriş 

verildi~i takdirde evvdce belediye 
ler tarafından bu suretle münferiden 
gönderilen paraların yekundan ten 
zil olunarak bakiyesinin gönderilme 
si lüzumu bildirilmiştir. 

Memurhırın mezuniyet 
ve harcırahlara 

Vazife ile veya mezunen İs· 
tanbula gidenlerin veya l:;tant,uldan 
gelenlerin seyahat mü 1 Jetl .! rİ geliş 
ve gidiş ikişer ''gün iizerinden he 
sap ediliyor ve mezun olanlar dört 
giin seyahat müddeti, vazifedar o 
lanlar da bu dört giinlük seyah:ıt 
mısrafl'1rını alıyorlardı. Başvekalet 
bütün resmi :dairelere bir tamim 
yapuak Ankaradan hueket eden 
bir kısım t<enlerin g ·inu g:inifoe Is· 
tanbula vardıklarını, bu sebepten 
Ankara ile lstan'>ul arasının ·gerek 
harcırahlarda, ger.!k m !zuniyetlerd e 
bir gün olarak hesap edilm'!sini bil 
dirmiştir. 

Damdan düşen çocuk 

Alidede mahallesinden yapıcı 
usta,, Mehmet oğlu Hamidin brş 
yaşlarındaki çocuğu E jibe dün g .. ce 
damdan düşerek başından yaralan 
mı~. memleket hastahanesinde teda 
vi altına alınmıştır. 

ŞEl-IIRDE Hı\ VA 

Dün şehrimizde gök ) ÜLÜ açik, 
hava haf ıf ı üzgaılr idi . E.ı çok sı 
cak gölgede ~6 dereceyi l ulmuştu. 

Üst üste iki yıl sınıft1 kaldıktan 
sonra Ortamektep imtihan talimat· 
namesioe tevfıkan kendilerine birer 
vesika verilerek bulundukları mek· 
tepten çıkarılan talebelerden kal· 
dıkları sınıflarda bir yıl daha oku 
mak üzere hususi bir mektebe gi
renlerin üçüncü yıl sonunda resmi 
mekteplerin birinde geçirect-kleri 

imtihanlar sonunda bütünleme ve 
<'ngtl i ..-ı I ihanlarına kala bilecekleri 
Maarif Vek.nletince kararlaştırılmış · 

tır . 

Adana-Karataş yolu 

Dün aldığımız malumata göre 
Adana - Karataş yolunun tamirine 
başlanmı~ lı' . Bu yolun yakın bir 
zamanda tamirinin l>itirilmesine ça 
lışılacaktır . 

Dünkü ve daha eV\'elki nüs
halarımızda doktor Muzaffer Lok· 
manın avdet ederek hastalarım 

kabule başladığı hakkındaki ilan 
yanlışlıkla intişar etmiştir • Doktor 
Muzaffer Lok nan henüz dönme 
miştir. Özür dileriz. 

İngiliz gazeteci
leri ve Türkiye-

• 
mız 

Birin<;İ sahifeden artan -

Bugün Arıbradan Kaysrriye gi 
dccek orada mensucat falnikasını, 
nümune köyleri ziyaret ettikten sor.· 
ra Adana ve ora fan fstanbul tarikiy. 
le memleketimize avdet ~ed"cetiz. 

M~bus P.nkcr şu sözlrri ilave 
etmi~tir : 

- fngilter~ye avdetim~e. fransa 
ile lngiltere arasında mevcut olan 
benzer şekilde bir türk - İngiliz me 
b:.ısları do:,t luğu cemiyeti teşkil d 

mek için ark •daşlarımı trşvik edeceğim 
Bunda muvaffak olacağımı ve beri 
yarıdan lıu cemiyetin dığer kolunu 

kurmak için de Tiirk parlemontosu 
nda da aynı gayelerle bir :ttşckkül 
vücuda getir. c .:ğini üm·t ve tc!menni 
ediyorum. 

DUnkU yemek 

Djn Mıtbuıt O nuın MjJürlüğü 
tar;.ıfından İngiliz mebüs gazetecilc,.i 

şerefine Ankara P dl asta bir yemek 
verilmiştir. Bu yemekte Matbuat 
U.num Mü fürlütü t"ıka u ve g.ıze te . 
ciler lıulunnıuşlardır. 

hakkında yeni bir ni
zamname çıktı 

Dahiliye vekaletince hazırlanıp 
devlet şurasınca görülen öğretici 
ve teknik filmlerin kontrolüne dair 
olan:rıiLamname icra vekilleri h~ye. 
tince kabul olunmuştur. Nizamna· 
meye göre ftrtler ve herncv1 mü· 
C4'sessler tarafından getirilen tama· 
men teknik ve öğretici filmler hak
kın da filiml~rin kontrolü komisyo · 
nunca kabul edildiği takdirde An-

kara ve fstanbulda teşekkül edm film 
murakabe komisyonunca perde üze~ 
rinde görüldükten sonra teknik ve 
öğretici film olduğuna karar veri· 
lecektir. 

Murakabe komisyonu Ankarada 
gend kurmay reisliği ile daniliye. 
maarif, iktisat ve ziraat vekaktleri 
namına birer zattan, fstanbulda da 
bu makamları temsil eden zatlardan 
müteşekkil olacakt11. Filmlerin ma 
hiyetine güre komisyonlarda alakalı 
vekaletlerin birer memuru buluna· 
caktır. 

Öğretici ve teknik filmleıin kont 
ro!ünü istiyenlcr Ankarada dahiliye 
vekaletine, fstanbultfa valiliğe istida 
ile müracaat edecekler ve filmin 
Türkçeye çevrilmiş hulasasından
bcş nushayı istidaya bağlıyacaklar · 
dır. Ecnebi memleketlerden getiri· 
len tamamı öğretici ve teknik filim 
lerin kontrolü gümrük muayenesin 
den evvel yapılacaktır. Filmlerin öi• 
retici ve teknik olduğu kabul edil· 
dikim sonra "film sahibinin müsaade 
vesika .: ı verilecektir. 

Bu vesika alındıktan sonra ya
l>ancı memleketlerden gelen bu ka 
bil filmler gümrük rrsminden muaf 
lutulacaktır. 

Bir kadını yaraladı 

Sugediği mahall(sinden Şevket 
oğlu Kadir Genel evlerde Salih kı· 
zı Emineyi bıçakla sağ ,bacağından 
yaralamış ve suçlu yakalanarak 
mahkcme)·c sevkedilmiştir. 

Maarif vekilimiz 
TrakyadaJ 

Birinci sahifeden artan -

kursu merkezi ile mıntaka dahilinde 
ki artez:y~n kuyul.ırı ile alakadar o 
larak ve bu kuyulann gerek açılma 
larıııda ve gerek iş'etmelerindeki ça 
lış11alarm fa~ ve başarılarındın do 
layı kijçük Tü ·k sanatkarlarını tak 
dir eylemişlerdir. 

Paris muahrdtsinden sonra Raman. ,-·------------------_... ___________ _,,_.. ---~-... ·------ı:.-------------., 
ya burünkü hudutlarını kazandı. Ma 

1 

Ev 1 ene c ek KOCANIZI SIKMAYIN dostları ağırlıy.1bilec!k ıüzel bir sof 

Maarif vekilimiz ayrılırken daha 
geniş bir surette tetkikatta bulun 
ınak üzere ilk fırsatta tekrar Trak
yaya geleceklerini bildirmişlerdir. 

carlnrla yugoslıvyalıla lehlilere bul 1 KADIN ra hazırlıyabilmeli ·Jir. 
delikanlının a· 

gar ve çeklerle hudut ortagı ·oldu ERKEK radrğı kadın , 
Tituluku _ Litvinof anlaşmasiyle Kocasının masasının üzerini tvp her, kendini büsbütün koyuverme ıı: 

Romm - Rus hudutları tar.ı11dı. kocasına kendi seçtiği kıra - ladığı za'llan bile, oradaki " mun meli, güzelliğine ve vücuduna daimi Kocasının elbisesine itina gösteı 
'ı' I h R vatlan zorla taktırmaz. Onun sev· tazam dağınıklığı, hozmamağa ça• surette itina göstermelidir. melidit; Ufak bir sökük, kopmak 
ııgos avya arpten rnnra 0 dı'klerı" nı· t akmasına mu·· •amaha ao··s· 1 b" d '" · 

.., 6 1 b d ğ ki kta şi11aA "tt et· * üzere o an ır uır..me v. s. yı ta. manya b~ı devletle Macaristan , ışır ve u a mı ı n J g 

1 terir. mir etmeli, fak at bundan dolayı da Bulaaristan ve Almanya ve talya mcz. Koc~sıııın ı"cı"rıı· hafifletmesi, me· 
e • ,. v kocasını azarlamamalıdır. ile hem hu-Jut oldu.Yugoslav haya • sda bayram tebriklerini ve "an· 

hududu Slavların zararına olarak Kocasına ikide bir : "Fazla siga· ideal ze\·cenin gayet az masrafla k 1 
garya,, ıne tup arını onun yazması 

Annunzio'nun Fiumc'ye yaphğı kuv ra içiyorsun,, diyecek yerde, onun güzel g;yinebilmesi ve kocasına dai lazımdır. 
vet darbuile zaten tadil edilmişti. bu ufak ''günah,. ını hoş görerek, ma yeni elbişeler göstererek sürp· 

Umumi harpte mağlup olan kendisi kocasına sigara ikram e- rizler yapması şarttır. 
Bulgaristan 1918 de · Yugoslavya der, * Pdsta, sarıJöviç gibi şeyleri ya-

* 

* 
T illillerde, seyahatleri, hem ken 

disinın, hem onun zevkini tatmin e· 
decek şekilde tertip etmelidir. Yal 
nız kendi arzusunu ileri sürmesi 

ve Romanya ile hem hudut oldu . * Ev işleriyle uğraşmakla bera· pahilmeli ve az masrafla bi.- çok 

Sevr muahedesine karşı gelen Tür- ~---------------------------=---:-=ı:ııı:111.:=ı:ı=-:ı==ı::c:ı:r:::ı:ıaz:-ı:::ı:==-::ıı::s:==z=.::---:ı:==-s:ı::;:;mcııı!='ilw==ı;;;:;.;ıııı-.,.. 
dotru detildir. 

M oskovaya iki lngi_~ 
Fransız heyeti gı .1,ı Askeri temaslar, 91 l" 

ittifaklardan sonra olurdu, bu ·r 
adetti. Menıleketleri tutan da 51 ;: 

ittifaklardır. Askeri ittifaklars••.
1 

rai ve hir nevi umumi nizamlar 1 

fakı dır: " 
Ananeden bu sefer vazgeçil 
lngiltere klasik nizamı boıd11• va~ 

hakkı var. Dört ayJır, Prag üıe~ lcr 
taarruz yapılıhdaobui Londra ~tq 
kova ile münasebettedir. of 

Bu müzakcı eler devam eti kc 
· müddetçe. Kremlin f~vkalade te Üz 

kinli davrandı. itirazlarını ve •~la 
isteklerini artırdı. Hatta ~ari~~ytl nı 
zmnı bile d~ğistirdi: Stal.n muz•. ka 
reyi kendi elinde tutabilmesi 'f/ 
Litvinofun yerine Molotof geçti·~li li 

Çemberlayn çok sabırlı •. '" al 
hareket ederek heyecan verll1'~ \li 

Harpten evvel lngiliz - Rus ai ?I 
zakerelerinin on bir ay sürdül ıçi 
hatırlatarak: ~ b 

- Bu müzakereleri harpten d 
ceki müzakerelerden evvel hir ~' 

-·· rara bağlıyacağız.dedi. g 

-----~----_,..------~__...l ct 
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11.15 Türk müziği du 
ı - Sdlim bey - hicaz pcş''ı i~ 

2 - Leyla hcınım - şarkı - :z''
1 

ki 
sevda duyamadım 3 - S , Jah~1 

pınar - hicıız şarkı - leyla gib1 
11 

ın 
kırsa 4 - klarnet taksimi 5 - $'1, hı 
hattin pınar - hicaz şarkı - s1

\, 

yıın kalbimi sev 6 - 111 selim - 2 
naz longa . 8~ k 

l3.00 memleket saat ayaıı, :ıJ 
ve meleoı oloji haberleri. 

12 .3n prağram 

13. 15 - 14 Müzik ( J\I 
program - pi, ) 

19.00 Proğram 
J 9.05 müzık ( operetler - P'-
19.30 Türk müziği ( fası l he. 
20. 15 Konuşma ( ziraat saıll,'°' 
~0.30 Memleket saat ayarı, ,,., 

ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği 
1 - Isfahan peşrevi 2 

arif - ısfahan şarkı - gönlüınii ;;_ 
na verdim 3 - dede - aşık -~ 
4 • - zeki - Uşşak şarkı - bir~ 
gclc~ck:1in diyt 0 - kanuni il ~ 
- uşşak şarkı - s<·vdim ald~ 
beni 6 H.c ız türkü - eli göıl;( 
kurbaf) olduğum 7 - Lemi - • 
tiaraban şarkı - bakasız h:jsoiill,tı 
venmc anına 8 - sadettin kayo 
bayaliaraba11 şarkı - ömrümün ~ 
siz geçdi 9 - dağları hep kar ~ 
10 - muhayyer kürdili türkü -
pınar başı'lda. ) l 

21.30 Konuşma ( ikt isat .s••11 ~ 
21.45 Neş:li plaklar - R. 
21·50 Müzik ( Btr ıı;olisl - ,. 
22 00 Mü.zik ( küçük or~cstt• 

şer : Necip Atkın ) . 
1 - Ganglbergcr - aşk ç~" 

2 - Adolf gr unov - Bertin vı 

valsı 3 - Beece T'" screnad 4 ~ 
rccktcnvald - grinzingde ( pot 

6 
~ 

5 - r acbmaninoff - pzclüd ;,; 
ganglberge· - küçük flüt iç:n k f. 
parçdsı 7 - sorgc bortkivecz - -, 
vot 8 - Brahms - macar d• 
No. 17 ,;. 

23.00 Son ajans h1berlcri, ı r ,ıı& 
cshaın, tahvilat , kambiyo - "" 
borusı ( f•ya t ) 

1 
) 

'l3.W Müzik ( cazband - P · 
?J. 55 - 21 Yar.nki pro~ 

Bu gece nöbetçi eczall' 
Y aj camii civannda 

Ali Nasibi eczahanedit 
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KÜFÜR iHTiYACI 
~Uf~et.nek, şUphesiz, pek ayıptıı, pek iptidai torbiyıye bile muga· 
~ ırdır. Bununla beraber her vakit tcrbıycli ve pek nazik insanlar· 
d~n bazıl:ırı vakit vakit kufur etmek için gerçekten bir ihti_pç 
~ıssedcrler. 

İzmir 
600 

önünde 
Yahudi 

Erzurum'da 
Bazı muhitlerde İnsanların birine hitap ederken kaba. söYlemelcri 
sık sık kufur savurmaları, tabii, bu bahse gireınez. Onl;rınki bi: 
ihtiyaç Uzerioe değil, aldıkları "terbiyenin - daha do~rusu öğren· 
dikleri terb:yesizliğin ~devamlı bir neticesidir. ~ 

• 

muhacir var 
Elektrik tesisatı dün 

törenle açıldı 

V•k·~eniın_ söylemek istediğim, her 
· le .' terbıyeli ve nazik olan kimse 
tt~o k a~a~a sırada duydukları küfür 
Öfk ~ ıhtıyacıdır. Vakıa, hu ihtiyacı 

t kc ~ eııdiği zaman herkes duyar. Of 
İiz '~•anın ağzından çıkan sözleri 
• Ctınde İradesinin kontrolünü bir 
•aıııaıı . . 
Ilı ıçın kaybetıirdiğinden o za· 

Kimisi bu azabın tesirine daya 
namıyarak, zihninde tasarladığı söz 
ferin telaffuzunu da ha~ırlar ve ağzı· 

nın içinden kimseye duyurmadan, o 
sözleri telaffuz eder. Bununla bera
ber sıkıntıdan, azaptan kurtul~maz. 
Aksine, çektiği azap iki kat olur: 

Sari hastalık sebebile 
karaya çıkarılmadılar 

lzmir 9 (Hususi muhabirimizden 
telefonla) - Panama bandıralı Po· 
rita vapuru Çekyalı 600 Yahudi 
muhacirle limanımıza gelmiştir. Ka 
rantina idaresi, vapur yolcuları a· 

rasında sari hastalık bulunması ih· 
!İmalinden dolayı pratika vermemiş 
tir. 

Erzurum : 9 a. a. - inşaat ve 
tesisatı bir sene evvel imar birliği 
tarafından ihale edilen ş~hir elek· 
trik merkezi dün gece vali Haşi n 
/şcan tarafından işletmiye açılmış 
ve Erzurum elektriğe kavuşmuş· 
tur. 

Erzurum: 9 a. a. - EevkalaJc 
bir içtima yapan belediye meclisi 
parti başkanı Avukat Mesut Çan. 
kay~yı. ittifakla belediye reisliğine 
s~mıştır. 

•nda ""fk b .... k 0 eye se ep olanın yuzune 
~ :rş~ da - her vakit adeti olmıyan 

ffcı aba ve kötü sözler savurur ... 
al e ıııukabele edemiyeceği, intikam 
Vi~~'Y•cağı birinden zarar gördüğü 
ol ıt, savrulan küfürler daha bol 

Biri küfür etmek ihtiyacını yerine 
getirememe•i, biri de ağzının için. 
den telaffuz ettiği sözler acaba du· 
yuldu mu endişesi. 

i ~r. Uzaktan gönderilen kötü sözlar 
çın " .. .. . . 

Bazısı, hiç münasebeti olmadan, 
manası IJUJun'lladığı halde duyduğu 
küfür etmek ihtiyacını bir müddet 

z3ptettiktcn sonra çektiği azabın 

şidJetine dayanamıyarak tasarladı · 

iı sözleri açıkça saıfeder. O zaman, 
bilseniz, ne kadar büyük zevk, ne 
şe .. 

b lu curmumeşhut ., ihtımalı de 
d:h •ııımıyacağından o ıaman insan 

ı ~ rahat ve daha çok küfür eder. 
Ôfke zamanında küfür etmekde 

!~;~ekte~ ~ir ihtiyaçtır. insan küfür 
h' Çe sınırleri r.ı.hatlır. Aklı başına 
k 11 

zaman için kaybettiği iradesinin 

f~Qtrolü yerine gelir. Demek ki kü · 
,ur etmek ihtiyacı, pek az müstesna 
t•~ .. olan, hemen hemen umumi ve 
a " bir ıhtiyaçtır. Kendilerine fena 
~UaıııtJe edildiii yahut yüzlerine 

1 
arş_ı kötü sözler söylendiği halde 
Ctbıyelerini bozmıyan, güzel sözlerle 

lllukabele eden insanlar varu da 
~ıılar da pek tabii sayılamazlar, 
ıahut • · . . acız, mıskın sayılırlar. 

d Hemen herkesin öfke zamanında 
b Uydua-u bu küfür et111ek :ıhtiyacmı 
d •zıları hiç öfkclcn~edtn, durup 

'; j;:r.urkrıı his,.darler. Fakat he;:si o 
~ k/1!•cı hem!n yerine grtiıemez. 

•fıır et nek derin bir hastalık ala. 
lllcfd' 

il h ı ır : çok defa erken bunama 
ı astalığına delalet eder. 

ı' Bereket versin ki çoğu, duydu 
~ ~u o ihtiyacı yerine getirmekten 

.. enı.fisini zaptcder. Ancak, pek bü 
~~k ıstırap ve sıkıntı duyarak. Kü 
Ur sözleri zihninde hazırlanmış du· 
~~r, onları sar fctmek için şiddetli 
ır ihtiyaç duyar. O sözleri söyle 

llıeııin yeri olmadığını, SÖ) lem ek 
:aıı~sız ve ayıp düşeceiini bilir, 
eııdısiııi tutar. Bundan da deriıı bir 

•zap hisseder. 

~---·-··· 

Böyle birini bilirim, küfür etmek 
ihtiyacını, bilhassa yeni taniştığı a· 
damlar karşısında duyar. Kendisi ile 
teklifsiz olanlar onun lüzumsuz, 
ve manasız küfürlerini işitmej\'e alış
mış olduklarından onların karşışında 
bu ihtiyacı pek hissetmez de, birini 
yeni tanıyınca ilk zananlarda keyfi 
kaçar, yüzü buruşur. küfür edemedi 

ğinden dol,yı içinden duyduğu azap 
yür.ünden anlaşılır. Sonra birden bi
re "Hay eşş .... " yahut "vay ana ..• 

diye savurur, arkasından kahkahayı 
da basar. Keyfı yerine gelmiş de· 
mekıir. Karşısında bulunan ~e yeni 
tanıdığı adam da onunla teklifsiz ol 
mıya mecbur kalır ... 

Eskiden hekimler böyle küfür 
etmek ihtiyacına dcjenerelik aliime 
tı derlerdi. Şimdi, bunun da hor· 
mon i~i oldu~u anlaşılıyor. Zeka ile 
iradeyi de tanzim eden troit hudde· 
si hormonunun bir bozukluğu eseri . 
Ancak, bundan dolayı o guddenin 
her vakit bozuk cldueuna hükmet 
mek doğru olamaz, çünkü küfür et· 
mek ihtiyacını duyan adam her va· 
kit zeki, terbiyeli, demek ki iradesi 
yolunda olur. Küfür etmek ihtiyacı 
ona arada sırada bozulmasından ile 
ri geliyor demek... - G. A. 

Ankarada müthiş 
bir cinayet 

- Biriuci sahifcdrn ar lan - dan ib•rct olan evin bahçesi müş e 
rektir. 60 yaşlarında olan Agobun, 40 
yaşlarında kadar bir karısı vardır. 

Komşular Hayganoşun Agoba göre 

Mendreğin dışında demirlemiş 
bulunan vapurdaki muh•cirler, Çek 
yanın işgalindrn sonra kaçarak Ro. 
manyaya gelmişler, Köstenceden 
vapura binerek Rodosa gitmişler, 
ltalyan makamları adaya çıkmala
rına izin vermeyince vapur lzmire 
gelmiştir. 

Vapur kaptmı m•s!lenin bu son 
safhasını gizlemekte vo İstanbuldan 
geçerek Rodosa girmekte ;iken ma· 
kinelerde çıkan arıza yüzünden iz 
mire ıelmek mecburiyetinde kaldı 
iını, arızanın tamirinden sonra li· 
mandan aytrlacağını ve telsizle va· 
ıiyeti lstanbuldaki acentasına bildi· 
rerek para istedi~ini şöylemekte· 
dir. 

Kendisine limanı terketmesi teb 
liğ olunmuştur. Vapurdaki yahudile 
rin ağır şartlar altında oldukları 
söyleniyor. Mülteciler vapurun gö· 
vertesinde çıplak olarak dolaşmak 
la, işaretler yaparak karaya çıkma 
larını istemektedirler. 

Aralarında çocuklar da bu1unan 
ve vapurda balık istifi şeklinde yer 
leşmiş olan müJt,cilerin vaziyctl•ri 
hazindir. 

re acı bir feryatla uyandım. Rifat 
bana ninem derdi. Acı acı bağırı 
yordu: 

"- Yetiş ninem, yeti~! Beni öl
dürüyorlar!,. 

Erzurum : 9 a. a. - Şehrimizde 
imar işleri geniş mikyasta devam 
etmektedir. Yalnız Erzurum içinde 
imar işleı inde çalışan amele ve usta 
adedi halen üç bini geçmektedir. 
Çalışmalara geceleri de devam edil 
mektedir. 

Trakyada arıcılık 

Bir kongre toplandı 

Edirne : 9 -a.a.- Trakya arı. 
cı.lık kongresi hılk~vi Sllo:ıunda E. 
dırne m •busların lan F' aik Kaltak· 
kıranın. başlcanlığın :la açıl.nıştır böl 
ıe vılııyetloriııd!n arıcılık mutahas 
sısı 30 ddeg! ile ınıcaristanda kurs 
gpren ınuallımlerin İştirak ettikleri 
bu topla ılı Ja Trakya arıcılık işleri 
hakkında okunan rapor ta · 

svıp ve 
ın•Jrahh ısların bu mevzuJı .1 • .. 
d"kl . d' ı erı >Ur 
~ erı ılekler ve zorluk k . çe en aıı 

cılara resı n ıiz şeker v•r 'ıl . 
1 k . . . . - m •sı arıcı 
ı tahsılı ıçın bir kaç ge · . : .. . . ııcın ısvıç· 
reye gonderılmesı tasvib edı·ı . ı· k . ınışır. 
ongr~. ~.ıne bu topLntısında milli 

Şef lnoııu ıle biiyüklerinıiz, taziın tef 
grafları çekilerek Trakya arıcıların 
s.o~suz saygı ve bağlılıklarının bil· 
dırılıııesini alkışlar arasında ittifakla 
kabul eylemiştir. 

Edirne: 9 -a a _ Bölg .1• 1 . J . • · e vı ayet 
erın ıen ellı tale !>e ıı'n . ı· • k . · ış ıra ıttigi 
arıcılık kursu dün aç 1 t K .. ı mış ır. urs 18 
gun devam edecektir. 

men orad "ld" a o urmiiş sonra B R · 
h.. . · ırata 

ucum etmış kısa b' .. d 
ır muca ele ol· 

".1uş ve onun da barsaklarını deşmi 
tır sonra çocuklarına saldırmış o 1 ş 

Deli gibi fırladım Kocanı bar· 
saklan delik deşik yerlerde kan 
içinde y•tıyordu V ~ bağırarak po 
lisi çağırdım. Gcldiğimide Hayga 
noşun kanlar içinde ölüsünü bul 
duk: Ağop biri onjbir yaşlarında,di 
ğeri 9 yaşın~ı olan kız ve erkek iki 
çocuğunu da bıçaklamıştı. Birisi a· 
ğır, dığ~ri h1fıf yaralı idi, K•ndi· 
~ini aradılar. Bir de baktık ki uçu 
ıu·n:lan atla"TJış. Polisler yanını in 
diler. Kendisi de, kocam la ölmemiş 
lerdi. So.ır;ı ikisi de hastanede öl 
düler. 

rı yaralanı r • öldük! . k . n a 
' erıne aııı olduk 

tan s~nra bahçenin bir ucunda aşa· 
ğ'ıd•kı uçuru ın lara bakan k .. 
miş ora :l•n 70 m •tre ka 1 oş•}e gel 
atlamıştır. lr aş1ğıya 

Talihsiz kadın durma.fan ağl 1 • 
yordu Kendisine Agopla aralaıır-da 
bir ha:lis~ olup ııt!mıdığını sordum: 

" - Hiç bir şey yoktu , hiç bir 
şey yoktu .. . Bu adam muhakkak 
deli olmuştu 1 • dedi. 

ResınJ tahkikat 

B. R.fat hastanede verd ğ' "f d 
Je ten :lisiııi Agrıbu l - ~ ı ı a e 

söylemiş H.ı yganoşu~ Y~n~:d~~ ~~ 1~1 
masını oradan ge k u un 

Çer en aya· 
kaym1sı ş,kr ::I· f . . gının 

ın - to .sır etınışti r 
Yaralılardan 11 Y•şındaki. kız 

çocuk ağırdır 9 y ışların j 1 k ·k , • a " .n er .. ço.u~u 1 yara~ı lnf,ftir. A 

>.aıınja terzilik yapan Agop ismin
de bir 1'rmeni tr.rzi, kiracı olarak 
0turdugu evin sahibi eski hakimler
den mütekait B. Rilati, kendi karısı 
li4;·g4 ıı0ş 11 bıçakla öldürmüş, iki ço· 
cua:unu yardlamış ve kendisi de 70 
ltıctrc k~dar yüksekle olan kale du 
v~rından atlıyarak ölmüştür. 

*** 

genç ve taze kalmış oldug-nnu söylü· 
yorlar. 

B. Rilat da e\lıdir ve kend.si de 
60 a yakındır. Refıkası Rayan İclal 
45 yaşlarıııda kadar kibar, evine 
düşkün, kendi halinde bir kadınca. 
g-ııdır, 

Halbuki resmi tahkikat ve yara 
lıların •on ncf•sleı in.:le ver dikleri 
ifadelerden istidlal tarikiyle anla· 
şıldığına göre hadiseye kıskançlık 
sebep olmuştur . 

ve Hlyganoş, iki küçük 
1
. gop 

ki ye ıın bırak 
tı arııdan dün a-:lliye '( . 

k mar ctıyle 
tere e tesbit edilıııi>tir. 

Şofar ihsanın anlattıkları 
F a;ianın olduğu evin karşısın.la 

oturan l 158 numaralı taksi şoföıü 

Bulgaristana ya
bancı amele 
gelmiyormuş 

Sofya : 9 a. a. - Bulgar 
ajansı, bir çok Alman ve lıalyan 
asker ve amelesinin Bulgaristana 
gelmiş olduğu hakkında Bulgaris· 
tandan alınmış gibi yabancı mat· 
buatta çıkan haberltri kati surette 
yalanlamağa selahiyettardır. Hiç bir 
Alman ve ltalyan askeri veyahut 
amelesi Bulgaristana gelmış d•ğil· 
dir. 

' Türkiyeye yakında 
Mısır askeri heyeti 

geliyor 

Ankara : 9 (a.a.) _ (Anadolu 
ajansının Kahıre hususi muhahi•i bil· 
diriyor) ordu trşkiletımız ve askeri 
usullerimiz ~trafın la tetkikatta bıı· 
lunmak üz.re K•lıire topcu kuman· 
danı hım general Hüsnü E!zeydi 
pa~anııı riya ;etinde bir heyet Tür· 
kiyeyi ziyaret dnıek üzere yakında 
har•ket edecektir. 

Harp·e Slovak askeri 

Bratislava : 9 - a. a. _ Baş· 
vekil nıuavinı B. Tuka , bir kabul 
resmimle beyanııta bulunarak "H ırp 
esnasında Slovak askerleıi Alrııaiıya 
aıkerlerinin yanı başında yürüye· 
cektir • demiştir . 

YAZLIK SiNEMADA j 
BU AKŞAM 

Yeni ve emsalsiz Jönprömiy(! 

_ı- Tyron Pover -, __ 
/1.f, !,( //,/. 1 lc 1 I///' 

( Loretta Young ) 
Tarafından Nefis Bir Taızda Yaratılan 
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1; iK-iNCi BALAYI 
llı__:~_:_--:--:-:~:-;;;-;:~~:;-;:;~;:-;;:-:-·~-Aşk Ve Güzelllk Filmini Görünüz _. 

iLAVETEN 

Yeni Dünya Havadisleri 

Gelecek Program : 

1 
( Kadın Ve Şeytan ) 

Rüyük Facıa Fılmi lv906 

Yeni çıkan kanıu: ve nizamlar 
--

Vergilerde ihbarna.melerin 
ve temyiz usullerıne . ~e 

komisyonları teşkılıne 

Kanun Ncı : 3692 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve temyiz 
dair kanun 

K.bul tarihi : 6 7 19:i9 

- Dünden artan 

., . 'd 1 21 ·nci maddede yaıılı makamlara Vtrilir. ou ıslı a ar ı . ~ .. 
y I k tcdkikat neticesinde tarhıyatta hata yapılt!ıgı 1"bcnuıı e. 
apı aca 1 k"ld d" 1 ·ı· · derse bu bata 23 iincü nudılede yazı ı şe ı e uıe tı ır ve netıcesi mü· 

kellefc yazı ile bildirilir. . . . . 
Madde 25 _ Mükellrflere ıtıraz lıakkı vrnlmış olan muamelelerde, 

23 ·· .. dd d yazılı neviden bir hata vuku3 getirilmiş ol luğu itıraz 
uııcu ma e e .. . 

m"dd 1. . b't sı'nden sonra gerek mukellefın müracaatı, gerek tetkik u e ının ı ıne 

V t ft . 1
. · •le anldsıldığı takdirde, tarhiyat itiraz veya temyiz ko e e ış ne ıcesın " 

m. 1 k ·ıe kat'ıl•şnıiş o!maınak veya komisyonlarca esastan tet-
ısyoıı .rı ararı .. . . . 

1 
• 

k"k d.l k · · ınüruıu !IludJet sebebıle rcd.ledılmış bu unmak şertıle, 
ı e ı me sızrn 

·t· "dd t' •çlikten sonra da 23 üncü nıad ledeki usui dairesinde du. 
ı ıraz mu e ı g• 

zeltilebilir. 
K . karaıına ıktiran elmiş olan vergilerde 23 üncü maddede 
onıısyoıı . . 

1 dd• l talar Lıılundugu takdırde, bunlar hıH ın Ja konıısyonlar-
sayı an ma ı ıa . , . 

b. k ·1meıııi' olmak şartıle bu hatalar karar kat ıleş nış olsı ca ır ·arar verı • . . . 
b'J d" 1 ·ı b'lir 23 üncti maddede yazılı ıı vı len ıdare alc hıne vakı 

ı e uze tı e ı . 1 d . . d l. 1 ·ı b I' A k b h 1 d h' b maddrde yazılı şart ar aır•sın e c iıze tı e ı ır. nca u 
ata ar a ı u ·ı . "k il f b'" . tt 

t kd . d 'k 1 tarholunacak vergı crın mu ·e t ~ te .ıgı ~ar ır. a ır e ı ma en 
Mük~llef bu tarhiyota brşı 18, 19 ve 21 nci m~d~eler k }-lZılı şe· 

k'ld · · t yiz t ılebinde bulunmak hakkını haızdır. 
ı e ıtıraz ve enı ' , .. . 

iç hisar, eski Ankaranın cıı li· 
' n k mahallclcr:ndcn birisidir. lilurı-

" '·· 

Evvelki gece kiracılarla ev sahip 
leıi beraber oturuyorlar. Gı •mofon 
çalıyorlar. B. Rıfat : keman çalıyor, 

cğ'leniyoılar ve saat on bire doğru 

yalıyorlar. 

Agopla karısı Hayganoş bahçede 
ve bir cibinliğin içinde yatmakta 
dırlar. G • ceniıı ilerlemiş saatinde 
ve bire doğru, B Rifat yavaş yavaş 
yerinden kalkmış, ses çıkarmamağa 
çalışarak diger karı kocanın yata 
ğına yaklaşmış , cibinliği aralamış 
ve Hayganoşun yanına sokulmuş 
tur. Bu sırada Agop belki dikkat 
sil bir hareketin tesıriyle uyanmış 

tır . 

B. Ihsan vakayı şöyle anlatıyor. 
- Eve yeni gelmiştim henüz 

yatmamıştım ki acı fuyatla uyandım 
hemen koştun Rıfat şu gördüğünü, 
~erde barsakları dışırda cm çekiş 
ırken_ hulJu"TJ çocukların vaziyeti iç 
acısı ıdı lnn~n lı ,11 ;i ıi oto n.J 'lile ko 
yarak ha5taneye g~tirdim yolda B. 
R fat kendisini AgoSun vurduğunu 
söylüyordu. 

Madde 26 _ 24 ve 25 inci ıııa.ldelerde yazı ı dıız~llıııcler, vrrgıdc 
tahakkuk müruru zaman· hadis olduktan sonra yapılamaz. 

b ayakta durabilmek için birbirin~ 
v ıJ V~rmiş eski, harap, kafesli evler 

11 k c ancak bir arabanın geçebileceği 
~t •d•r · · · ı. il lilc ınışlı çıkışlı baı>ıınsız yo a· 

)oı. ınsana garip bir hüzün vcri-

oı.01ç hisarın hemen hemen sonu 
lı b;~•lcl.apı sokağında 14 numara· 
lcrdc~ ev_ vardır. Burası eski hakim 
~ısıııındıııutekait B, Rifatın ev;dir. Bir 
nı da a kendisi otuı ııyor. bir kısmı 
t. lcı · A ıı. zı goba kiraya vermiş· 

Hadisenin bundan sonrasını, 

vakanın kahramanlarının son nefes· 
!erinde söyledikleri sözler ve hadi 
seye ş~hit olmuş olanlar muhtelif 
ş~kilde anlatmaktadırlar. Mesela B. 
Rifatın karısı bayan lclal diyor ki: 

"- EvJe .tahta kurusu vardı. 

Hepimiz dışarıda yatıyoruz. Ko· 
canı' şişman bir adamdır. Soyuna 

l" u.k . yalar • .Saatin . .. kaç kaç olduğu 
nu bilmiyorum, d.ılmı~ım . Bırde'.ltı 

Facia o zaman bir anda vuku 
bu 1 muştu deliye dönen ihtiyar koca 

1 .eline gcçirdiğı bıçakla evvela karı 
~ını yedı · ytıındtn bıç~ldıyar.ık be'· 

Ölülere ha>lıncJe olop,i yapıl 
mıştır facia civarda ve şehirde l iiyiikbiı 
teessür uyandırmıştır adliye lahkika 
ta devam etmektedir. 

'· ı ·ııı;. 

İtiraz tetkikleri 
M dJ 27 _ İtiraz komisyoıılarının tetkikleıi itıraz olunan nokı.ıla· 

r .. 
3

h e d \ncak tetkık masında, itıraz arzoıhalinde drrıııcyan edil• a mun asır ır. · 
nırmekle berab~r 23 üncü rııaJJede sayılan maddi lı~talardan birine te-
sadüf edıldiği takdirde bunlar h~kkın la da karar ve~ılcbılır. 

itiraz, arazi ve binalara takdır ed,leıı kıyoı~t ve ırad nııkdarır~, rrsrn 
tarhi alta resen takdır olunan matrahı taalluk eder ve konoıS)On da 
Yapt~ı te;kikatta bu mikdarları:ı az veya çok olduğu nrtic~sine vaı ır ise 
bu mikdarları kendisi t,1yin ve l•kJır eder. 

Komisyonlar tetkiklerıni itirazl~ra, mPnıurun mütaleasına, larhiyalın 
davaııdığı evrak, zalııt ve v~sikalara 1rtsair delillere ve liirnnı göıiildül':li 

,• ·(Sonu- Var) 
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Çiftlik Makinist 
şartları : 

Mektebine 

1 - Türk, y c1 şı 15 ile 19 arası, ilk mektep meztınu, köyJü çocuğu 
veya bir tam.rhane Je çalışmış olmak, hü$nühal sahibi. göz ve vücut 
hastalıklarından beri ve makinistliğe elverişli bulunmak şarltır. 

2- YukarJaki şartları haiz olan istcklilet hüviyet cüzdanı, i!k mek. 
tep şahadetnamesi, sıhhat raporu, hüsnühal kağıdı, aşı kağıdı, köylü çocu 
~u veya bir tamirhanede çalıştığına dair v~sik:ıdan ibaret müracaat ev 
rakım ve en son çıkarılmış 4 a.Jet vesikalık fotoğraf larını bir istida ya iliş -
tirerek bulundukları mahallin en büyük mülkiye memurlu~u veya ziraat 
idaresi vasıtasile eksiksiz olarak mektep müdürlüğüne göndermelidirler. 

3 - Evrak en geç 1 O ey ifil akş~mına kar' ar mektebe gelmiş olma 
lıdır. V t:sikaların noksan olması vrya maksadı temin etmemesi halinde 
mektep idaresi bunları muhabere ile t ~ mamlamaya mrcbur değildir. 

4 - isteklilerin sayıBı fazla olduğun':lan Türkç,., hesap, hendese 
derslerinden seçme imtihanı ile lüzumu kadarı alınacaktır. Bu sebeple 
evrakım göndermiş olanların 20 eyliil çar~amha gü:ıü saat lO da mek· 
t~pte bulunmal;uı lazımdır. 5-10 10914 

T. iŞ BANKASI' 0ın 
1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 

l İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

İKRAMiYELER: 

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 32 000 

T. iş Banka~ına para yatırmakla, yalnız para biriktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Adana Ziraat mekt~bi kabul şartları 

l - Türk, yaşı 19 zu geçmemiş. ortamektepten mezun. çiftçi veya 
arezı sahibi evladı olmak, hüsnühal sahibi, göz ve vücud hastalıklarından 
beri ve ziraat işlerinde çal 1şmağa dayanıkh bulunmak, mektebi bitirdikten 
sonra beş sene ziraatv ekaleti hizmetinde çalışacağına dair numunesine gö 
re noterlikten tastikli kefaletname vermek şarttır. 

2- Yuk:trdaki şartları haiz olan istekliler hüviyet C'Üıdam ortamek 
tep şah1detnamesi, sıhhat raporu, aşı kağıdı, hüsnühal kağıdı, çiftçi veya 
arazi sahibi evradı olduklarma dair mazbatadaıı ibaret müracaat evrakı 
nı ve e-n son çıkarılmış 4 adet vesikalık fotoğraflarım bir isti :laya iliştir • 
rck mahallin en büyük mülkiye memurluğu veya ıiraat idaresi vasıtasile 
eksiksiz olarak mektep müdürlüğüne göndermelidirler. 

3 - Evrak en geç 10 eylul akşamına kadar mektebe gelmiş olmalı 
dır. Vesikaların noksan olması veya maksadı temin etmemesi halinde mek 
tep idaresi bunları muhabere ile temamlmaya mecbur değildir. 

4 - Mektebe kabul için istekliler arasından şahadetna(lle dereceleri 
le matematik ve tabiiye dereceleri nazarı dikkate alınarak seçim yapıla 
cağından, sözü geçen derslerin derecelerini gösteren vesaikinde müracaat 
evrakı arasında bulunması Jaz1mdır. 

5 - Müsavi şartlan hı.iz isteklilerden bilfiil çiftçilikle mtşgul olan 
aile çocukları ve bunlar arasında da arazisi geniş bulunanlar tercih edilir 

6 - Kabul edileoJere ilk müracaat dtikleri makamlar vasıtasi)e 22/ 
eylulJ 939 tarihine kadar tt:bligat yapılacak ve birinci maddede bahscdi· 

len kefaletname numunesi gördcri!ecektir. 
7 - Kabul olunanlarm lüzum görülürse mektepçe yaktnılacak sıhhi 

muayenede sağlam ve ziraat işlerini yapmağa elverişli bünyesi oldukları. 
nın tahakkuku mrşruttur. 10915 5-10 

Seyhan P. T. T. müdürlüğünden : 
1 - Hergünkü tren ve posta seferlerine göre merkezden istasyona 

ve ishsyondan merkeze, stfer adedi ve ağırlığı gayri muayyen postaları 
götürüp getirmek üzere Adana posta merkeziyle Adana - istasyon ara· 
sı posta nakliyatı kamyonetle ve bir sene müddetle 21 - 8 - 939 
pazartesi günü saat onda iha1e e .:ii1mek üzere 5 - 8-939 Tarihinden iti
baren on beş gün müddetle açık eksiltmeyi! çıkarılmıştır. 

2 - ihale Seyhan P. T. T. müdürlüğü binasmda komisyon tarafmdan 
yapılacaktır. 

3 - işin eski ayllk b~deli 100 ve muhammen bedeli 150 !ita olup 
muvaHat teminat 135 liradır. 

4 -lsteklilerdm 2490 nohı . kanunun 4 üncü maddesinde yazılı kimse 
lerle ticaret veya sanayi ohıarına kayıtlı olduk\anna dair 939 senesine 
ait vesikası olmuyanlar ve reşid ve iyi hoy sahibi olduklarını ve cürüm, 
ağır hapis veya o derece c ·zayi icap cllirccek bir fıil ile mahHı. n bulon 
m1dıkların ı dair vesika ibraı: et O<!yenler ihalcy~ giremezler. 

5 - Bu baptaki sartname ve mukavclenameyi görmek isteyen istcklilc 
rin hergün mesai Jahilin le mü forlük k ll~m sef iği le V<! ih 1leye girec>!k 
Jetin de ihale gün ve saalında lem:natı muvakkate makbuzlari ve riördüıı
cü meddede :1ildirilen vesikalarla birlıkte ınüdürlü1-c l>iuasındaki jhalc 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. 10922 

6 -· 10 - 15 ·- 19 

Adana Vakıflar müdürlüğünden: 

Muhammen 
kıymeti 

Lira Ku. Vakfın adı Mevkii Cinsi Miktarı Vakıf No. 

2440 00 Bozzade Şerıfe Ak kapı Taıla 61 dönüm 332 
4400 00 Alidede hital>eti Ada soka. 

" 
88 

" 
294 

ğı Mıdık 

1900 00 Barutçu zade Akkapı 
" 48 

" 242 

Yukarıda yazılı Vakıf tarlaların mülkiyetleri p<'şin para ile ve yirmi 
gün müddr tle açık artırmaya konulmuştur . ihaleleri 24-8- 939 tarihine 
rastlayan Perşembe günü saat 10 da Seyhan Vakıflar müdürlü~ü bina 
.sında yapılacaktır. İsteklilerin ve fazla malumat almak istiyrulerin % yedi 
buçuk hesabile teminat akçalarını hamilen Seyhan Vakıflar müdürlüğüne 
müraca:.lları iian o!umır . 10:117 5- 10 - 15- 19 

Nafia Vekaletinden • 
• 

3611 numaralı kanunun muvakkat 1 inci maddesi mucibiııce mülga 
.. Nafia fen mektebi " mezunu ofup halen bilumum Devlet Deva iri e,,. 
lediyclcr veya bunlara bağlı müesseselerde maaş veya ücretle müstah. 
dem bulunanlarla serbest çalışanlara dahi 12- 12-936 tarihinde " 40,. 
yaşını ikmal etmemiş ofmak ve Mühendisrik tahsiline kabaliyctli görülmek 
şartıle teknik okulunda açılmış olan Mühendislik kurslarına 1evam hakkı 
bahşolduğuna naz:ran alakadarların lu h~ktan istif adc edebilmeleri için 
yine m<"zkiir maddenin sarahatı veçhilc 31-12-939 taıihirıe kadar Nafia 
Vekaletine yazı ile müracaat etmeleri aksi takdirde kursa devam hak
laıınrn zail olacaktnı ilan olunur. (2503) 27,6- 10,8-20,9 10790 

Dörtyol orman bölge Şefliğinden ' 
Bir kentalinin 

Miktarı muhammen fi atı T ular b~ L 
kental Cinsi Lira Kuruş Lira K~ 
2115 Karışık odun 00 08 169 20 

Seyhan vilayetinin DörtyoJ, kausı dahilınde Kındırah ormanmd•P' 
kental ka!"ışık odun satışa çıkanlmıştır. r 

Satış 8-8-939 tar.hinden itibaren başlaı~ış olduiundan 15 ııa. 
sonraya müsadif 23 8 - 939 g~i•ıü sacıt l l de Dörtyol ormın 
şefliği dairesinJe açık artırma ile yapılacaktır. Beher kentalinin rouh• 
men fiatı 8 kuruştur . Şırtname ve mukavelename projeleri DörtY~ 
man bölge şefliğinden ve Seyhan Otman Ç virge Müdürlüğü ile (Jıd 
Umum Müdürlüğünden alınır. Muvakkat teminatı 12 lira 69 kuruştur· 

Satış umumidir. 10931 10 -13 - 17-20 

Dörtyol orman bölge ŞefliğindeV 

Miktarı 

Kental 

712 

Cinsi 

kaı ışık meşe 

O. kömürü 

Bir kentalinin 
muhammen fiatı 
Lira kuruş 

25 

Tutar 

Lira 

178 

Bedeli 

Kuruş_..1 

00 

Seyhan vilayetinin Döıtyol kazası dahilinde Mişmiş ormanındall 
Kental karışık mrşe kömürü serbest sataşa çıkarılmıştır. Satış 8-8"' 
tarihinden itibaren başlamış olduğuıdan 15 gün sonraya müsadif ı 
939 günü saat 11 de Dörtyol orman Bölge şefliğı dairesinde açık •' 
ile yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename projeleri Dörtyol Orman Bölge ştflif 
ve Sey~an Orman Çevirge müdürlütü ile Orman U :num müdürlüi. 
alınır beh~r kentatinin muh:tm n~n fiatı 25 kuruştur. Muvakkat te, 
13 Jira 35 kuruştur • 
Satış Umumidir. 

• .. •. 
~ 

-. \. 

10930 

. :"\ 

Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

l2 Aylık 
6 Aylık 
3 Ayltk 
J Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

l -Dış mcmlckellcı iıw:in Aboı. e 

bedeli değişmeı yalnız posla masrafı 
zaınmedilir. ı 

2 - llanlar için idareye müra-

caat edilmelidir. l 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi. Radyo 
ve El~ktrik ilet!eri tamiratı Tungs • 
ram Ampulleri. Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentalığı . 

Eski Orozdibak karşısı No::85 
lv736 32 

10-14-18-21 

.• 

Or. · I 

Seyhan vilayeti d~ 
encii meninden: 

o 
1 - Adana - Misis y~ 

2 -ı 100 - 4 . 270 aras•~,f 
muhtelif parçalarda sökulıfl 0 
tutan (585) metrelik şosa~, 
ratı (1098) lira (21) kuruf 
eksiltmeye konulmuştur. 

9 
ı 

2 - Eksiltme 24 8 93 .. 
ne müsadif prrşembe gij~iJ 
kuzda vilayet daimi erıcı.ıfll 
ya pılacak1tır. . ,il 

3 - stiyenler ~u ıŞ~. l 
evrakiJe şartnamelerini ı0' ,ı 
Nafia müdürlüğüne müracı 
bı1irler. ~~ı 

4 - isteklilerin rouVJ) ~ 
minat olarak (82) lira (3 .1,er; 
vermeleri ve bn işi • yap•~' er 

dair ehliyet n sikasıalmak u~i~ 
maddede yaulı tarihten se tll 
evvel vilayetr müracaat 
lazımdır. 10913 

/ 
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Umumi· neşriyat rnu 

Macid GüçlÖ 

Adana Ttirksciı.ü aıoll ~ 


