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Orta Avrupadaki askeri faaliyet 

Polonya hudutlarında 
Alman tahşidatı artıyor 
Berlinde bütün 

ve 

hususi otomobiller,kamyon, kamyonet 
otobüsler müsadere edildi 

Dam~ii : 10 ( Radyo )- Förster 
layyare meydanında Berline hareket 
ct!11~k üzere ıken gazetecilere de· 
rnıştır ki : 

- '' Demokrasiler inş:tflı olmalı. 
Bizim ( Danzigin ) Almanyaya ilti· 
hakımız elzemdir. Biz harp istemi· 
YOruz . Bizim anavatanımız Alman· 
yadır • 

Paris : 10 - Fuıniye ajansının 
Varşovadan aldığı rr.alamata göre 
d~n bir Alman askeri tayyaresi beş 
bın metre irtifada Lehistanın Zobot 
rnınt.tkası üzerinde uçmuştur . Leh 
tayyare dafı bataryaları ateş açmış· 
farsa da çok yüksekıen uçtuğu için 
Alman tayyaresine isabet etmemiştir. 

Paris : 10 - Berlinde bülü:l hu · 
susi olomobi'ler, kamyon, ka:nyonet 
ve otobüsler müsadere edilmiş, bun 
ların şoförleri de askeri makamlar 
emrine vcrilmiştir.:Bıınlar Ti) ergardcn 
parkında toplanmışlardır. 

Paris : 10 _: Alınanyanın askeri 
hazırlıkları tıakkında mufassal malü
mat neşreden Fransız matbuatı Av· 
rupada harp tehlikesinin henüz önü 
alınmadıiı kanaatini izhar etmekte· 
dir 

Jumal raıetesinin Berfin RlUha 
biri diyor ki : 
. " Almanyanın askeri harırlıkları 
şımdiye kadar yapılan hazırlıkJ,,rı 

trc:ıiş mikyasta geçmektedir. Berlinde 
şüphesiz bütün Alman hazırlıkla 
tamamlandıktan sJnta fran!ltzların. 
lngilizlerin, Polonyalıların ve Rllsların 
boyun eğ'ınesi için üçüı1cıı Reieh 
Şefinin mllkineyi sonuna kadar gdi 
rt:cck bir dügmeyc ba ·m~sı kafı ge· 
le\:c~ine inanan safdıllcr vardır . O 
z tmana intrzaren manevra maskesi 
altında Pomeı an yada , Şarki Pı us ya· 
<.J,,, cenubu gıtı bi hududunda, ccnuni 
ve garbi Almaııyada lahşidctl yapıl 
fnilkt<tdır ... 

Parıs : 10 - AlmAnyaııın askeri 
hazırlığı ~!rafında da iU ınalümat 
veıilınektedir : 

" Almanyada halıhazırda silah 
altında olan a ı...er:n sayısı 1 milyon 
800 bindir. Ay nihayetine kader bu 
3ayı iki milyonu bulacaktır. 

Bu iki milyondan 850 bini ddiıni 
hazer ordusu, 400 bini 1906 dan 1913 
enesin ie dahil kuralardır . Bunlar 

Nisan ayında üç ay müddetle talim 
etmek üzere çagrılmışlarsa da henüz 
terhis olunmcımışlardır . 

Diger dört yüz bin kişi de Ha-
7.ıranda cetbolunmuşlaı dır • 

Daha eski kuralara dahil dıger 

askerler de üçer ay müddetle silah 
altına alınmışlarsa da son günlerde 
bir tebliğ'le Eylülde terhis olunacak· 
lan bildirilmiştir. 

Hududa dogru h.tli inşada olan 
hütün yolların ikmali emıolunrnuşlur. 
45 yaşından 11şağı bütün Alınan dok· 
torlarının hudut haricine çıkmaları 

yasak edilmıştir . 
PolonyR polıs idaresince bildiri!· 

diğine göre temmuz ayı içinde polon· 
ya - Almanya I hududunu gcçmeğe 
teşebbüs eden 1025 kişi tevkıf olun· 

muştur. 

Bundan birkaç hafta evve-1 casus. 
luk ve nazi hücum kıtaları mcn'>ubun. 
darı ikisini kaçırmağa teşebbüs cürmü 

Oanzig mesclesıne alaka ğösıormeme 
!erini tem n edecekleri .söyleniliyor. 

Diğer bir rivayete göre de Hitler 
b:r emirn me :neşı·ederek Danziıli 
bütün Almanları Alınan tabiiyetine ka· 
bul edeııek vs Alın nyaya ilhak işini 
daha müsait bir zamanıt ,bırakılacak· 
tır. 

Bu rivayeıler efkarı uınumiyenin 
ıniittehid olmadığını, çıkma7. bir yola 
girmiş bulunduğunu idrake başladığı 
nı ve her türlü mantıka aykırı olarak 
ilahi bir sureti h.tl ümid cıtiğ"ıni gös· 
terir. 

Almanya geçen sene eylülde, çe· 
koıdovakyayı ~boyun c~meğe icbar 
etmek için Çek hududu etrafında 

1.5 milyon asker toplamıştı. 

Rngün de Lehistan ın cı-nup ve 
rarp hudutlarında 1.5 milyon kışilik 

bir kuvvet tahşit etmiştir. 

Nazarı dikkati celbeden bir hadi 
se de büyük haly;ın man:vralannın 

Pıyemonte ile Lumbardide, yani fıansız 
hududu civarında yapılmasıdır. Ha:ıır 

bulunulmak için bazı ihti)·at sınıfları 

12 aıustosta silah altına çağır nı ışt ır. 

MEMLEKET MESELELERi 

AOLiVEMiZDE 
JÜRi USULÜ 

Bu hususta vekalet 
Karar ittihaz 

yakında 
edecek 

bir 

htanbul ı 10 ( Telrfonla )- B r 
hafta kadar İstanbul adliyesinde tel· 
kıldcrde blllunıın adliye müstcşaı ı Se 
liın Nafiz evvelki akşam Ankaraya 
dönmüştür. 

Müsteşarın bura<!,aki tetkikleri, 
re"s ve hakimlerle yaptığı toplantılar 
sonundd bazı netıcclcre varılmış, ka 
rarlar alınmıştır. Alınan kararlar ara· 
sında lstanbul ağırceza mahkeme.:ıinin 
yığın yığ.ıı olan i:jlerini paylaşmak 
üzere yeni bir ağuceza mahkemesi 
teşkili ve asliye cezalarla aslıye hukuk 
mahkemelerinin tek hakimle iılarcsi 
şekli vardır. 

Hu husus lıeıkkında vekaletin ka · 

raı ı hu hafta içinde lstaubul nıiiddci 
umumıliğine bıldırılecek. icab eden 
hazıı lıklara giri~ılecektir. 

Müsteşar buradaki teıkıkleri ara· 
sında adliye vekıliınizin işuetıle nıah· 

kemelcrde jüri usuliinun ta'bikı hak· 
kınd<ı da tetkikler yapını , bir çok 
hukukçuların fıkiılerini sormuş billıas· 

sa gaıetemizin anketini alakayla takip 
etmi~tir. 

Jüri usulü lıakkıuda bütün "memle· 
kel hukukçuları 'c adliyecilcrinin:n 
fıkiı (eri alındık tarı sonra :yakında bir 
karar İltıhaz cdılccegı zannedı!ınek· 

tcdir. 

Yeniden Onbir Vapur 
lsmarlamakdayız 

Vapurların yedi tanesi 1800 ve 

dört tanesi d e 2800 tonluk olacaktır 

lstanbul : 10 (Telefonla - De· 
nizyolları idaresi iç;n yeniden ısmar
lanacak 11 vapurun biitün şartlaıı tes 
bit edilmi .. tir. Vapurların 7 tanesi ı 
1800 ve 4 tanesi de 2800 tonluk o· 
lacaktır. 

Bunları yapmak istiyen lngiliz 
tezgahları nihayet birinci teşrinin 10 
uncu gününe kadar teklif mektupla· 
riyle kati proje ve şarlnömelerini 
Mündkale Vekaletine vermiş olacak· 
!ardır. 

Tezgahlarla yapılacak ınüı;ıkere· 

Bunlardan en müsait şeıait gös· 
teren ıczgalıa geınılcr sipariş cdıle
cektir, Bedeller, lngilıı kı edısin<len 

odeııecck tir. 

Sovyetlerin Çine 
yapacağı yardım 

( 

Milli şefi 
İzmirliler 

davet ediyor 
rzmlr : 10 - Beledlye 

reisi doktor Behcet Öz fu 
ar ••haeın1 tefti• etınlftlr 

Fuardaki hazırhklar 
•on •afhaya g elmlftlr. 

Behcet Öx yakında An 
karaya giderek Mlın Şefi . 
mlze lzmlrlllerln taha••Ur 
Ve tazlmlerlnl •rz edecek 
ve Mllll Şefimizi ızmıre da 
det edeceklerdi r . 

Doktor Behcet öz baf 
veklllmlzlde lzmlre davet 
edecektir. 

Ankara z iyaretinde Bay 
Behcet Öz Ankara radyo 
•uuda izmf r fuarı hakk1nda 
bir konu,ma yapacakbr. 

~ 

Çüriik kadın 
'çorapları r 

Meınleketimize do"rt ecne-
bi mü tahassıs geldi 

.. lstanbul : 10 ( Telefo.,ta )- Çü 
ıuk kadın .;oraplarının b. k d . 
k d 

ı r ço cdı 
o ula ra ) ol açması ve b' k 

d 1 
• ı r ısım ka 

ın uın çorapsız gezm•v. t 'h 
k 

• gı ercı ede 
re adeta bu hususta b. b k • ır oy ot 
yapmış .ol "Tia l arı alakadar fab r"k t•• 
l • 

1
• ı a or 

erı tc aşa düşürınü~tür Ç . k- b 
• w ' IJO U U 

'azıyet sebebiyle bilhPssa kad 1 ın ço 
rap arı .!fa tı~ı epeyce <1zalmıştır. 

Baz ı fabrikatörler yerli 1 "h . . çorap a. 
ıın şo retın ı bozan fena ı'm IA • .. .. a a ıın 
onune geçmek üzeıc Al .. manya dan 
nıutehassı s getirmı-ğe ka . 
1 d 

rar vermı• 
er ır. "' 

Bu maksatla ç:ığrılan do"ı t .. f - nıute 
ıassı laa rnurrkkrı> ' lıir 1 L h . • ıeyct bu 

sa. a kı "e!nı~lon cksprcsiyl~ ~hhri· 
rnıze g<"lmıştır. 

Miiteh ıssıslar dt:r hal f 1 'k .. 1 1 a:.>rı ·r1tor 
er e t< masa giriş rek sahi 

r k k . " am çorap 
...-• arma ıçin faıırıkaua t JI . e >ır ala· 
caklardır. 

iTALYADA 
HEYECAN' 

• • 
Volkanın içinde 
müthiş gürültü 

* 

J\ olk anın Krate ri 
ça tl adı; feci bir 

indifadan korkuluyot 

Arnavutlukta son hadiseler 

Arnavutlar İtalyanları 
baltalarla doğruyormuş 
Halk kuyulara zehir dök tü; 

içecek su ltalyadan 
İtalyan askerle rine 
ge tirtilmektedir 

1.stanbul 10 Dün Arnavutlllkta~ı gelen 
. . k d nlardan ınurekkcp 
ıhtıyar eıkek \'e a 1 • • 

bir yolcu kafılesi. ltalyan ışgalı al· 
tında bu!unan bu memleket h~kkın· 
da yeni ve dıkkate değer malumat 

~e liı miştir. 
Yolcuların anlattıklarına gj~e 

Arnavutluıun dağ'lık kısınınd ı, bıl-
h d b •ıordila ve Mal taraf· 

assa c ıe. " 
laı ındJ ltalyanlara karşı mukavemet 
har ek elleri kuvvetlenmiş ~ c .~a-ğla~a 
çıkan siialılı ve genç gönulluleı ın 
miktarı 25 000 i bulmuştur· 

ltalyan;arın, halktan ekseri ıleri 
h - ~ldep talebe· gelenleri ve enuz ın 

si ol bir çok gençleıi birer birer an . _ . 
toplayaı ak lıalyaya sürmesı uz.erme 
son günlerde yüzlerce genç ~ağlık 
mıntakadaki gönüllü çetelere ıltıhak 
etmişlerdir. . . 

Bu vaziyel ltalyan :ı kerlerının 
k · ı · · r k bozmuş· uvvei ınanevıye erını ,ço . .. 
tur. Kumandanlarının zorıyle ınute· 
~ddit defalar dağlı~. mıntakalara 
sokulmak isteyen ltalyanlaı hu sahn· 
larda tank ve diğer ınotörlü va;,ıta· 
!ardan istifade edemediklorinden ag .. 
zayiata uğrayarak bozgun halinde 
kaçmağa mecbur olmuşlardır. 

Gelen Arnavut yolcuları, bu 
daglık ariiZi çarpışıııalaı ından vasati 
olarak haftada iki yüz kadar lıalya· 
nın telef olduğu, bunun tesiriyle 
son derece korku içinde bulunan 
düşman askerlerinin şclıirleıde bile 
yalnız başına dolaşamaz oldualarını 
arıcak kırk, elli kişilik gruplarla so 
kağa çıkabildiklerini teyit e~h·or·. 
far. Süra-üne gonderilenler 2000 ı 
geçıniştir. 

ltalyarılar, Arnavutların her va· 
sıtayla intikam almasını muhtcm~l 
gordüklerindrn zehirlenmek korkusıy· 
le iJiitün yiyeceklerini ,.e hatta içe 
cckleri suyu bile vapurlarla ltaly;ıdan 
getiriyorlar. . . 

Filhakıka, lıa lyanların ıçınele~ı 
ihtimali olan bazı kuyulara zehır 
döküldüg· Ü anlaşılmıştı r. 

· d gayz ve · Arnavutla rın en zıya e 
. . · olan bir mese le, 

nefrctlerı nı mucıp 
bir kısım ltalyan askerinin genç Ar 

----

navut kadınlarına tecavüze kalkış· 
malarıdır. 

Bu askerler, kö1derde tckbaşına 
rastgeldikleri kadınları çeviriyor 
lar. 

Fakat Arnavut kadınları, düş· 
mana' teslim olmamak için canla· 
rını bil~ feda etmekten çekinme· 
mektedir. Son vaka şudur: 

Tiran civarındaki bir köyde o· 
turan genç bir köylü kadın, iki 1-
talyan askerinin tecavüz teşebbüsii 

karşısında kalmı~tır. Bunların silah 
lı olnrnlarına ve kendisini yarala· 

malarına rağmen soğuk kanlılığını 
muhafaza eden Arnavut kadını 

derhal bahçesindeki baltayı k apmı~ 
ve mütecavizlerin üstüne atılmış· 

tır. 

iki lta lyan askeri kaçmağa bi

le vakit bulmadan başlarına inen 
balta darbtleri altında yere yuva r

lanmışlardır. 

Kadın ikisinin de öldüğünü an· 
ladıktan sonra : "Bu itleri kalrlırı 
rınız!,, diye mahalli idareye, ha· 

diseyi haber vermiştir. ltalyan ask• 

ri kumandanlığı bu hadise dolayı· 
siyle halkın g111eyana gelmesinden 
endişe ederek cesetleri aleni hiç 
bir merasını yaptırmadan gizlice 
gömdürmüş, hattii : "Bizim kadına 
tecavüz edecek askerimiz yoktur?,, 
diyerek meseleyi kapamağa çalış· 

mıştır . 

ltalyanlar, Arnavutların adeta 
akın halinde miitemadiycn Yuğoslav· 
yaya iltica etmeleri dolayisiyle mem 
Jeketteıı ihtiyar erkek kadın ve ço· 
cuklardan başka kimscl~ r in çıkma· 
lam ı menetmiştir. 

Çünkü askerlik çağındaki Arna· 

vutların iltica eıtıkleri memleketler. 
de hazırlanarak tekrar .memlekcllcri 

Gcris! üçüncü sahifede-

ROMANYA'DA 
MANEVRALAR 

Romen manevralarına 450 
bin asker iştirak edecektir 

u··k .. 10 Romanyanın hazer or· 
oU rcş. . . R 11 

dusu asker sayısı 160,000 dır. oıııe 
1 kta olduğu ma· ordusunun hazır anma 
A" tosta başhyacak nevralar on beş 5LIS 

ve cylCıl nihayetine kadar devam ede· 

cektir. . 
ihtiyatlar iliih nltına aynı zaman-

da alınnııya1:ağ'ı için manevralarda 

k 
,,50 ile 450 bin arasında 

as er savısı -
mütehavvil olacaktır. 

Manevralar geniş ınıkyast,, R~-
Mncal·ı·stan hududunda, ku· 

manya -
çük mikyasta Dobruca \e Bulg~r h~· 

1 

rak edccc-ktir. Dort muhrıb ve bır 
tahtelb.ılıırdcn ibaret olan Romen do· 

1 
nanması da manevralara iştirak edcccktır 

-----~----

Çinliler ilerliyor 

Şanhay: 10 (Radyo) - Çin k u 
vetlerı Şanh;ıya doğru ileri hareket 
lerine devam etmektedirler ilci japon 

kolu imha edilmiştir. 

ılc tevkif ı~c!ilm"ş olan polonya güm· 
•ük ınüfetıişi lipinski, Hıtleri ve gob· 
bclsi tahkir etmiş olduğundan dolayı 
l8 av tıapsc mahküm olmu~ ur. 

!erde her hangi bir suretle olursa 
olsun bir rabancı şahsın tavassutu 
kabul cd.lmiyecek, ve bütün mııame· 
lat tezgahlarla Munakale Vel fileli 
arasında geçecektir. 

Moskova: 10 (Radyo) - Sov 

yet Rusyanın Çıne 750 000 000 
rublelik ikrazJa bu1unaca ğı hakkın· 
da V\"rilen haberler hakkında hü· 

kiimet mahafili h:-nüz teyit veya 

Stcfani : 10 (Napoli) - Ve7.üv 
y~nar .dağının Kraterınde bugün bii 
yuk bır çatlak hasıl olnııış ve volkan 
da müthiş bir gürültü haşlamıştır. 

d dl 
da olacak , e memlekctın dı

u arın . ~ 1• 1 • 
ğer lıududlarında modern sılah ta ını en 

Yugoslav başvekilinin 

lta1yaya yapacağı seyahal 

b Danzıgde Alman halkı ara~ında 
ır\'.ok rivayetler dolaşmaktadır. Al · 

ltıan - f rucssasının lngiltereye ve ran· 
~ Yeni ıarantiler vererek onların ---

Yani h'ç bir suretle komisyon 
verilmemesi karaı !aşmıştır. Vapuı lar 
için açılan münakasa yalnız İngiliz 
tezgahları anısındadır. 

tekzib eder 1,,ir malumat vermemiş 
bulur'. maktadır, 

. volkan sahasına yakın bulun .. n şc 
hır, koy ve kasabalardaki halk endi 
şe içindedir feci bir indifadan kor· 
kuımaktadır, 

yapılacaktır. . • 
M dern silahla haıbctnıenın bu· 

tün ın;totları tecrübe edilecektir. . 
Motorlu kıtalarla tayyareler gcnı~ 

ve büyük mıkyasta manevralara ışli· 

Belgrat : 10 (Radyo ) - Yu· 
goslavya başvekili yakında Roma 
ve Venediği ziyaret edecektir. 



, ________ .... __ , __________________ .................... ~ 
POLiS KOLEJi 

Bu nasıl bir müessese dir ? 
buraya nasıl girilir ? 

1 ô ç h a lb> e ır B e r şışmanlık 
'--------------·-------------·-------....--- ~asak! 
Parti müfettişimiz 'ORTA TEDRiSATTA 

Polis koltji polis mesleğine gir· 
mek istiyen gençleri Jiac sıraların· 
dan itibaren ciddi bir disiplin al 
tında tam bir bilgi ve kü tür ile 
yetişti ren bir yuvodır. 

Bu önemli müesses ~ bu meslekte 
inkişafın ilk adımını temin eyler. 

Kolejde yabancı dil tedrisatına 
hususi bir ehdmmiyet verilmektedir. 

Polis koleji yatılı ve parasızrlır 
Talebenin iaşe ve ibatesi ve her 
türlü techizatı kolej idartsi tarafıu· 
dan temin sdilir. Ayrıca talebeye 
harçlıklta verilir. 

Koleje na•ıl girilir. 

Polis kolejine giı iş şartları şun · 
lardı ı : 

1 - Orta okulu bitirmiş olmak. 
2 - Türk olmak. 
~ - Ailelerinin veya kendileri 

nin gerek geçmişte ve gerek şımdi 

ahlaki durumları düzgün ve muhit· 
lcrince kötü itiyat, fena ad ve huy· 
olmadığı zabıta tahkikatile anlaş· 
mık. 

4 - Vücudunun teşekkülü düz 
gün, sağlık yerinde ve bulaşıcı has· 
talığı olmamak. 

3 - Peltek, kel ve saire gibi 
farik alametleri olmamak ve vücu· 
dunun harici kısı:nlarında anık, kc. 
sik, yara, bere ve sairesi bulunma. 
mak, 

6 - Orta mektep mezurıu bu 
lunmak, 

7 - Yaşını taı hih ettirmemiş 
olmak, 

8 - Yaşı onbeş ile ondokuz 
arasında olmak, 

9 - 15 yaşında olanların boyu 
1,54 sıkleti tJ3 olmak, 16 Yaşında 
olanların boyu 1,59 sıkleti 43 olmak 
17 yaşında olanların boyu 1 ,63 sık 
leli 52 olma~ , 18 yaşında olanların 
boyu 1,65 sıkleti 57 olmak, 19 ya· 
şında olanların boyu 1,66 sıkleti 58 
olmak, 

Na•ıl mUraca11t edllir 

1 - Kolı jc giımek için pullu 
bir arzuhal ile mahalli Emniyet mü· 
dürlüğü ve,.1 amirliğine müracaat 
edilir. Bu dilekçeye ve Babasının 

adı ve soyadı, okudu~u mekteplerin 
isimleri, yabancı dil biliyorsa hangi 
sini bildiği, meptep kayıt numarası , 

boyu, yaşı, ağırlığı ve oturduğu ye· 
rin açık adrtsi yaı imalıdır. 

2 - Dilekçeye aşağıda yazılı 

nur. Sözlü sınav için Ankarayı ielip 
gitme paraları talebeye aittir. 

Seçme sınavları şu derslerden 
yapılır: 

a) Türkçe 
b) Tarih - Coğrafya 
c) Riyaziye. 

2 - Yazılı seçme sınavları vila 
yet merhzlerinde Emniyet Müdür
liiğü veya Emniyet Aınirliii di'irelc· 
rinde yapılır. 

Ucuz bira satışı 
hazırlığı 

On allı A~ustostan itibaren tat · 
bika başlanacak olan tt"nzilatlı bira 
fıatları için hazırlıklar yapılmakta· 
dır . Bu maksatla bira satanların 

ellerinde ne kadar bira bulunduğu 
bu ayın on beşinde lnh·sarlar lda 
resince tesbit edilecektir. Bayilere 1 

on beş kuru~un farkı inhisarlar lda 
resince der hal ödenecektir • 

Bütünlemeye kalmış 
talebeler 

Bütünlcmeyt kalmış olan talc· 
bedrn Türkkuşu kamplarında çalış 
makta olanlar bütünleme imtihan 
!arının yapıldığı zaman okullarında 
bulunamıyacaklarından bu gibilerin 
engelleri dikkate alınarak engel sı 
navlarının okullarına geldikltri za· 
man yapılması uygun görülmüştür . 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü açık, 
hava rüzgarlı idi . En çok !ıcak 36 
dert':ceyi l u'muştu. 

Ulus parkında yıkılan 
parmaklıklar 

Kilisli l·falil oğlu lsmail dün ak· 
şam Ulu' paıkı ile Halkevi arasın · 
daki demir parmaklıklara abanarak 
pehlivan r ıunı:.ıralarını seyrederken 
parmaklığın istinat elliği Juvar yı· 
kılmış ve lsmelil parm;ıklıklar altında 
kalarak hafıfçe ayağı:ıdan yaralan 
mışlır. 

Hasan Reşit ~angut 

P;uti müf cltişimiz Profesör Ha 
san Reşit Tangut dün Hataydan 
şehrimize gelmişler vilayeti, partiyi, 
beleôiyeyi ziyaret etmişlerdir, 

Bay Hasan Reşit Tangul öğle. 
den sonra Hataya avdet etmişler 
dir. 

Bir konser 
Fatih Halkevinöen iki 
genç şehrimize geliyor 

Fatih Halk(vi, ar ko!u sanat 
katlarından viyolonist Zeki Üngör 
ve Verda Üngör Fatih Halkevi adı 
na bir sanat teması seyahalına çık· 
mışlardır. 

Bu dtğerli sanatkarlar BanJırma 
manicıa, lzmir, Aydın, Afyon, Konya 
l,)kenderun, Adana, Kayseri, Sivas 
ve Samsunda konserler verecek· 
!erdir. 

Bu iki sanat~ar genç 13 ağu5 
tosda şehrimiz Halkcvinde de bir 
konser vereceklerdir. 

Şehrimiz Halkevi bahçe· 
sinde bir pehlivanımızın 

hünerleri 

Ünlü pehlivanlarımızdan Urf dlı 
RAşit şt>hri :nize gelmiş ve Halicevin 
de müv,,zrne ve kuvvet hareketi~· 
ıi yapmağa başlamıştır. 

Köylerimizden gelecek pehlivan 
lara intiıartn bu numaralara devam 
edilecektir. 

Bir muzik lfıgah 
hazırlanıyor 

Haber aldığımıza göre, maarif 
vekaleti bir muzik lüg-alı yapma · 
ya karar vermiş v :. hazırlıklara 

başbımıştır. Bu lugalt~ eski Türk 
musiki k« l ı mrlerine t hr nın İJ et veri· 
lı· cektir. 

Bay Nail Esin 
lzmir ticaret lisrsi mii 'ürü Bay 

Nail E,in dün sehrimize gelmiş, 

ticaret mektebini v~ dostlarını ziya· 
ret ettikten sorra a~şam tr('nile 
Ankarayı Larekct etmiştir. 

Derslere saat sekizde 
başlanıp ıs de bitirilecek 

Öğleden sonralara saat 14 den oo yediy~ 
kadar mütalea ve müzakere yapılacak 

Maarif ŞOr••• taralmdan kabul edilen yeni orta tahelt tan
matn•meelnln 25 eylulden itibaren tatbikine baflnnacaktır bu 
talimatnameye göre billUn U•e ve ort• mekteplerde evvelce 
saat dokuzdan on bafe k•d•r devam edan deralerln daha er 
ken bltlrllma•f temin adllmlftlr. 

Der•lera saat sekizde bafl• 
nacak beheri 45 daklkahk b•f 
der• yapılarak saat on Uçta 
•on der•• nihayet verllecektlr 

Üçüncü dersle dördüncü ders 
arasında yarım saatlik bir teneffüs 
yapılacaktık öğleCJen sonra mektep 
ler talebelerin derslerini hazırlaya 

bilmeleri için mütalr:a ve müzakere 
lere tiihsis olunmuştur. 

Bu kısım birinci devre için ih 
tiyari ikinci devre için mecbu•i ola 
caktır. 

Mütalea ve münkertlcrc saat 
ondörltc başlanacak ve on yediye 
kadar devam edilecektir. 

Bu mütelealar nöbetle zümre 
muallimlerinin idaresi aitında olacak 
lır valİyetleri sınıf geçmeğe müsait 
olup olmadıtı talebinin her üç ayda 
bir şifahi yalamalara istinaden mu 
aiti nleri latafından verilen kanaat 
notunun vasıtasilc anlaşılacaktır. 

Evvelce biraz karışık olan bu İş 
böylece basitlt-ştirilmiş oluyor Bu 

suretle mekteplerde kopy•!Cılıklc sı 
nıf geçmek ihtimalleri tamamile or 
tadan kaldırılwış bulunacaktır. 

Evvele~ lise ve orlamekteplerin 
üçüncü sınıflarının ayrı ayrı imtihan 
şekilleri vardı bu farklı muameleler 
<le ortaJan kalJmlmış dL:er sınıf l ar 
gibi muımele yapılm=1sı muvafık gö 
rulmüştür. 

Kanaat r.ot!.mııa görr, iiç der, · 
l c: n rııuvarf •k olmıyao tale~(', ıkmalc 
hırakılacaklarJır. Üçten f ctzla ders 
le kafı notu kaz~nmıyan talchc ~ı 

nıfta kalacaktır. 
Yeni hlimatoamcnin en miihim 

no'da\arından biri <le d.!vlct imtıh.ı 
ndır. Üı lamcklebi bitirenler liseltr
de lise mezunları girtctkl('ri yiiksrk 
mek lealeı de devJ('t imtihanına tabi 
tut ulacnula rdı r, 

- Gerisi üçüncü s ıhifede -

Halkevi gençleri 

Yakında köylerde temsil 
vermeğe başhyacak 

Şehrimiz Halknvi, iÖsterit kolu 

bir temsil vermek üzere 13 ıtuı· 
tosda incirlik köyüne ridcccktir. 

Gösteril komitesi ı('nç1eri, köy 
liimüze otüt verici bir tem,il h~zır
lamaktadırlar. 

iki kadın iki erkek 
saçsaça başbaşa ... 

Resul kızı Lutfİ)'t", Hasan kızı 
Fa(ma, Ado oğlu Hamit ve Ali 

oğlu derviş adındaki dört kişi arı 
sın ·ia çoculc yüzünden bir kavg1 

çıkmış, sopa ve keserle bir birleri· 
nı yanılamışlardır. 

K:tvgacılar yakalanmış, tahkikı 
ta başlanm ı ştır. 

Ceyhan da kanlı . kavga 

Cryhan : 10 (Hıısusi) - Sabı · 

kalı!ardan • Çof,.k Halil oğlu Sddık 

adında IJirisi dün kahvede <>turan 
Ahmet adında bir gl"nci dövmek is 

lcmiş Lunun üzerine Ahmet dışa 
ıı kaçmıştır. Fakat Sadık Ahmedin 

peşini bırakmamış ve 0:111 yakalaya 
retk sol böğründen bıçaklamışltr. 

Suçlu yakalanarak tevkif edilmiş, 

yaralı da Adana memleket hastaha 
nesine sevk olunmuştur. 

(Vrakın bağlanması laıımdır. _________________ _.. _ _.;,_, ________________ --------------------, 

A) Talebenin askeri okullara gi ,. 1 p 1 11 · • • ı p 1 a tur}·a'ılarda Mareşal Pilsudıki11in 
OONON oonyaıarıs Dırı en o o nv recek taleheltr hakkındaki beden tıkla! hareketle kumandası altında Lehlilerdcn mü· 

kabiliyeti talimatnamesi hükümlerine MEVZUU rinin 25 inci yıl t~şekkil hir ordu yaratmışlardı. ll 
tevfıkan sıhhatli hastalıktan beri ol. dönümünü kutladılar. İs .: bu paylaşmayı tanımadı Türkler lı p1ilÇl51'ıın kralı sıyılıyordu yalnız 1914 de Alman orduları V .u 
d ki 1 ı -r d t d ı k p 1 e kra1<0vi cıvann la m~z\u • üç devle u arını gösterir tam teşekküllü Diğer ismi de L-histan o an ,, u su era ave e er er en o onya s şovaya girince Cermen devletleri l 
satlık heyetlerinden alınmış ve fo- memleketin bir muvakkat guruLu firinin yerini boş bırakırlar te;;raf ıt tin hinnıes: altırlı:!-t S!rb~st bir mın meşruti bir Leh Krallığı meydana 
toğrafılerinin üzerine h atane tara· olmuş fakat bir buçuk asra yakın çı, takac k vardı. getirdiler am'lla buna bizzat Lehli 
fındarı mühür vurulmuş resmi ra kayboluftan sonra Polonya urr.umi - L .. h elçisi muereti ol.Juğun · Fakat çulırın ço

1
< şiddetli t.u· Jer: ilimad etm~di . Arbedeler çıktı. 

por. harbi müteakip yine ortaya çıkmış- dan gde.n eıni~tir 1 diye ilan eder yi'<'eri Ül .:rin~ Ruıya fa ,L:hliler a· Pılsu ı~ki tevkif elundu . 
di • yıklanınc:ı Moskoflar cehennemi bir 

B) Bir yılı tecavüz etmemiş olan tır. 1 f tı· ıa· f hu"''-. u~ ncllerı· 19 ı 8 J,~ nec:: · 
i~ti '>'u J ı b H 1a lılar üni'lersiteliler c ~ - v 

çiçek aşısı vesikası. On ~ekizinci cısırd11 bu memlckt-t Polonya 1772 ile 1795 arasmda beral>er bütü 
1 

m'ktep!er kap . tıldı rellikleri Vılson beyannam ·sile sulh 
C) Nüfus hüviyet cüzdanı, Rusyadan sonra Avrup:rnın en Lüyük iiçe ayııldıkt:ın sonra Lu ya~maya 1846 _ 1848 arasında Pıusya Vi! A şartlarından biri olarak, denize mah 
Ç) T 1 ··ık · d" f le t k il J d 1 iştirak eden üç komşu devlet onu af ebenin vr: isi tarafından u esıy ı a a ra arını ası za e er vıı slurya L'!glilcri de İsyana kalktı reci olarak bir Polonyamn teşkilini 

• · ıd· . h""k"" .I k'• h . r bir daha diriltmemek inin araların · verilecek noterlikçe musaddak kefa. seçı ı u umı.Jarıo mev ıı er ın 1 Krakovi şehri de Avusturyalıları l ileri sürdüler. 
1 t d' (B 1 k hapta biraz dah~ sarsılırdı harp ve da ahdettiler her biri kendi sahasm 
e sene ı . d u senet ykapbı acad sdeı.; - sulh yapmak vergi koymak asılzadc daki Lehlerin milli hu~ucıiyelleriııi dine g~çli. Şim3ıki Polonya da bu !SlS ü 
me sınavın an sonra a ul e il i~i Al l 86'i teki yeni bir ihtilal üıcri zerine kuruldu. Bütün iktid" M '"' Je 
t f'b t bl",. d"I · · - k' t lerin Diyet meclisine vcrilmi~ti mcc gidtrmek onları Ruslaştırmak m~n a 
a ı e e ı5 e ı m~sını mutea ıp an. l l ne Rusl.u umumi hayatta L~h di- IJ:ırg hıpishanesin icn çıkarılıp Vu· 
· 1 ) lise gelen h!r iş için ac;ılzadc mÜmt's laştırmak yahut Avusturya ı aştır-
ıım o unur. . k d lini ya >ak ettiler. Mc.!kteplerde Rus· covaya dön~n m ırec:tl Palsu Jskiye sillerineen her hangi biri •Ben iste ma istiyor ıı . b k ·ı v v 

Seçme Smavıarı !aştırma programını tat i ettı er. v.:rildi 28 Hizİran 1919 da Polon· 
miyorum,, diyebilirdi memldkette N 1 d Polonyalı K '"k k·ı· ı · · .J'I B b t - Koleje girmek için yazılı apo yon zamanın a \to 1 1 ıse erıoı ez ~u er. u a ya hij 1<um~tinin hududları taayyuıı 
tir mily.>n asil on üç milyon halk lar iç"n yeni bir ümid parladı Fran dir,..de L:hlilere en mülatim siya- ettı· , 

ve sözlü seçme sınavları yapılır. d 1 lk k··ı ·b· b" h" var ı ve bu 1a o e gı ıy ı ıç sız cihangiri 1807 de bir Varşova seli Avu~turalyalılar tatbik etm;ş· 
Yazılı sınav 1 A~ustos da baş bir hakka sahip bulunuyordu. Jiikalığı kur hı fdkat anc:lk s~kiz se tir. 

lar ve 5 Ağustos da sona erer. l:ııte bu ş ~ rait altında bulunan p0 rıe mevcu Jiyet · suren bu hükamel 
Sözlü sınav 5 Eylulde başlar ve lonyayı bilhassa Rus Çariçt>si ikinci 1815 Je Napo'yol Bo,ıaputın suku 

1 O Eylulde sona erer. Katerinin ve Prusya kralı büyük Fre tıı üzerin e dağıldı garp kısmı Pozc· 

. . 
işte Cıhan hu~lİ palladıgı sıra· 

tın 

S on zamanlarda · Almd~trıl 
yiyecek azalmıştır. Har~ ~n 
'!lanındaki kadar detHtl ~4'C anı yakın kayıtlar konmu•· 

yıt pek az miktarda bUl~'Z 
Et, yumurh da böyledir. Al_,. J uy~ 
cali : Diz topu tcrcyarına t~~ ' 
ederiz diyerek icabmda ıc; k-.:.L'' 

. .. Öfl"'.-·~ı-f aka t sılabJanmayı muvıf• r lakı 
lcrini ınlıtıyorlar. _ . ~e 

P .. ris Soir gazetesinin, Wölld"' 
her beo'>ıchter gaıctcsiaden ~ 
verditi bir habere rörc, Al111 . ti: 
da (azla yemek yenmesine kır.fi ~u. 
mücadele :açılmıştır. Gö~~lı, lı 
çeneli her Alman vatan hıını , .. i:zi 
dilmek tehlikesine maruzdur. PAS". 
ki bunun fulı yemekten ileri I"~ •~ 
ditini isbat etsin ... 

Almanyada iııe ·mütehassıs>. 
dan profesör Virtz, Völkischrr a~ 

bachttr gazetesinde yazriıtı m•~•v 
de diyor ki : ; •rı 

Bir ziyafette yahut evindr. f•. lcr 
yemek yiyen bi' alman vatın ~da 
dir. bu suretle vatandaşlarını bılf'~a~ 
yiytcekten mahrum etmektedir·~ er 
ter taraftan ekmek yıpıhmt• ld 
kullamlabilec ·k hu bu bat ile h•Y <>s 
larına. be~liyen köylıiler d~h_a b~~~ ~ 
mücumdırler. Mareşal Go11nı tr 

. · N · ·· i bitir açıkça söylenmıştır. azı repdl .
10 kabil ziyCetlere nihayet yerecek1' 

-----------------------~~ ~. 
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TÜRKiYE RADYO OifüZIY~lrlı 
POSTALA~! TÜRKiYE RAD'ı'C Eı 

ANKARA RAOYO.)U 

C U M A - 1 ti 8' 939 

12.3'! praı:nm 

12 35 Tiirk Mfüiai - l'l. ., 
13.0U Memleket saal ay .. ı ı, 11! 

\'C nıclcoı oloji habcrlerr. ~ 
·r- k · -r.c. · (l' " 11~ lJ.15 - 11 UT • ffillllt:"I " 

rı ı>gnm) 

]!) 00 f'ıOJi:lilOl 

19 05 ·" üzik ( 0.-ıı~ nıüıi'İ 
1'1.) el 

19.30 Tüı k müzi~i (Fa sıl he) ptl 
20.15 Konu~ma ( llıtfıalık ,. 

servisi) . 
20.30 Memleket saal ayaı ı . /\J~ 

ve melco•oloji haberleri. 
20.50 Türk Müıiti er 
ı _ ...... - Karcigar V 

revi. 2 - Mahmut Cclalettin P~~·,,. 
Kıtrcıgar ~aı kı - Vah meyusi "'s' / 
dir. 3 - Lemi - Karcığ'ar . şatl-:~,r 
Hüsnüne el varına. '1- Lcmı - 1,. 

cıx.ar şaı k ı - Çe~manı o meh''e~,r 
& ,, ... 

5 - . . . . . . . - Kemençe , ,er 
mi. 6 - Sclahattin Pınar -. K'v 
ğar şarkı - Sana gönül verdıtıJ· ,., 
Udi Mch net - Hüuam şarkı - rl' 
mam söyleyemem çünki. 8 - t(t '' 
ni Sadı - Segah şarkı - R uııı.ırıı j~ 
olen. 9 - .ı\lımet Rasiın - Sc~;ı. 
şaı kı - ll :nim sen nemsin ey 
ber. 

21.30 Konuşına 

21. 15 Neşeli pl•kl-.r - R. 1 . ,st 
21.45 - 14 Mii7.ik ( R•Y ,011• 

Cumhur Bandosu - Şef lhsan ~ 
çer ) . c\ 1 

ı - G. Weıtg-c - Resn11 1 ,ıı 
2 - O, Fetras - Ll\ morcna ls:ıb'1 
yol vctlsı J -· Albeıt. W. Kel t,tcll 
- Chal Romano uvcrtüıü ·1 -

5 delssohn - ilkbahar ~arkısı rıırı' 
Masscncl - Manon operasından 
tcı.i ) 

22/10 Müzik ( Cifzhand - pi 
1 

zır•' 23.00 Son ajans h .. bcaıleri, · ~ 11 ı 
esham, td.hvilat, kambiyo - "" Yazılı sınavda muvaffak olanlar p deriğin tr~vikiyle Rus)'a, Almanya nan dükalığı isrnile rusyaya geçli . 

söz\ü sınıtv için Ankata polis kolc· ve Avusturya taksim etti Türkiye Rusya Çarı ise Lehıstanın en yat 
jine çatuılır ve imtahanın sonuna 

da Lchist.m bu vazi~ı~tteydi. Ru;· 
lar, Rus himayesinde müstdkil bir 
L~histan kurac lk l.ırını ilan ettiler. 
Diğer taraftan Almanlarl<t Avus 

Polonya Bolşevik or,lularını dıır 

tJurduktan sonra 1921 de Riga mu 
ahedesile şark hududunu da tanıttı. 
Bugün 388,328 kilom~trc murab· 
balık ve 38 milyon nüf us'u bir mem 
lekctlir. l hor~ası ( fiyat ) 

23.20 Müzik (Cırnband - pi) 

kadar kolejde yatırılır ve iaşe olu· 
--~--... ,......~--,_.,--_.. ........ ________ ,__ ____________ ._,, ............... ._ ........ _...,_,... ______________________________ .... ..__..., 

23.55 - 24 Yarınki pıoıraın 



[ TUllK llOzU•NUN KOÇUK HIKl VESi 1 

Fırtınaların Ruhu ... 
e· 

Portekiz edebiyatından 

ın ız, Bar baırla 
Yrıldı~otprağmdın 

•n sonra 

" " kiiıtatı bq e aydınlatmıştı. '------------_J 
ki sizin izleriniz 
üzeıinc atılac.lctır, 

Ona karşı rüzgir· 
ları, fırtınaıları zin f 

Dahiliye Vekili 
sular idaresinde 

Faik Ôztrak yenı 
direktifler verdi 

cirden boşaltacıtım. ez:fir. yıldızlı arabaısını sessiıce 
YU •Yordu. Gemilerimiz süzülerek 

Yarıyordu s . 
•ralc •vıfçılarımız ön tarafta olu· 
a,L ortılıtı gözetlemekte iken 

,.,ırnız - 1- d kla tı us un e havaları . karan. 
~ ran kira bir bul t .. "ndli 

t yij u roru 
relcleri.aize dehşet 11ldı. 

Yazık o donanmaya ki , 1İzin· 
kinden sonra ilk defa olarak berim 
z:ücüme meydan okumata gelecek 
tır 1 · Daha benim sularım üzerinde 
görünür görünmez çarpılacak , dı 
ğılıcak, dılgalırın ıriıdabı içerisine 
gömülecektir . 

lstanbul : 10 ( Telefonla ) _ 

Şehrimizde bulunan Dahiliye 
Vekili Faik Ôztrık dün beraberin· 
de Vali olduğu halde Sular idare
sinde meşgul olmuş , müteakiben 
otomobillerle terşih havuzlarının bu 
lunduğu Kaj'ıthane köyüne gidilmiş 
tir . 

1 
I<ıııhılı deniz uzaklarda, kaya 

iııc ~arak _kırılan dalııların sc· 
zer bır fÜriiltü çıkarıyor 

- u r · i k kıu aı11nın, diye batırdım. 
f f 0 • wtın bu feliket ne? Bura· 

wtınadın d1ha büyük bir şey 

Daha so" .... b'. . . O .. .. zuınu ıtirmemıştım: 
lltde bü "k •yf .. k yu ve korkunç bir 

Onunla ber~ber başıboş yuru · 
yüJleri içinde benim saraılmaz ye 
rimi gören ve benim varlıj'ımı size 
i(şa eden gemici mahvolacak 1 Ve 

bu cez1, gclccetin, size hazırladrtı 
felaketlerin ancak başlangıcı ola 
caktır . Eter mukadderat kitabını 
okuyabiliyorsam , her yıl sizin için 
yeni yıkımlar getirccrk , ölüm, acı· 
larınızın en küçüğü olacak , 

Vekil, idarenin ecnebi ellerdeki 
faaliyeti ile şimdiki faaliyeti hak 
kında Miidürden izahat almış , di 
rektiflcr vermiştir. Buradan F eriköye 
geçilmiş , Sular idaresine ait atöl · 
yeler gezilmiştir . Vekilin tetkikleri 
devam edecektir , 

• )'rı seldi. Duruşu korkunçtu· 
Vrı v.tı • • ' 

11 
sı, rengi soluk, S1kılı kaı 

Korkunç ötütlcrine devam edi· 
yordu. Kentlisine doğru atılarak : 

lngiliz hariciye nazırı 
Strangtan izahat aldı 

crj ve karmakarışıktı: saçlarınm ü· 
.tel toprak ve çtkrllı dolu idi; du 
•b a~. lc~ra, ~işleri. çelik gibiydi; si 
r le ırpıklerı ~ıltında gözleri dö 
e kıvılcım saçıyordu. 

- Sen canavar, stn kimsin? de 
dim. Senin aj'zınfa hangi şeytan 
hizc söz söylüyor ? . 

0 
Boyu yükaeklikk, vaktiyle Ro. 
~ U~ 'llererı ve lı:iinıb şa,.tın 
ota sutunı yetifiyordu. 

Çirkin ve korkunç Jev, üzerime 
utursuz bir göz attı. ltrenç dudak 
laırı kuvvetle açıldı ve aralarından 
müthiş bir batrış ı,;rktı . Nıhayet 
ıtır ve ö(keli bir s~sle bana cevap 
verdi : İrd ~ze ~şladı: Müthiş ses dtniz 

1 ın~~ ıçınden geliyor gibiydi. 
e "tın goıüoüşü karşııında, yere ıe· 

serici go" 1 • .. "nd 1 

- Ben fırtınaların ruhuyum : 
Pctelomelerin , Plinlerin , Strabon· 
ların, Pomponiusların,l.ıu ilimlerden 
hiç birinin tanımadrtı bu geniş bur· 
nu şenlendiriyorum. 

·ıc ı erı onu e saç arımız 
·, ~ ~ılcen .. oldu, bir korku litreyi 
i d 1011 vucudu11uzu 11rdı ve bi· 

ondurdu. 

O batırdı : 

iri - Ey ulua, biitü11 rıluslırın en 
ak&'~~rl ~eınc:C artık sizi '.durdura. 

rç bır engel yok. Boyıın ~t 
ez · 
lı ~avaşçılarl Yorulmu gemiciler! 
eJı b k . . ld e çısı o utum bu denizle 

c, bir yab . . h' b' ancı g !mının •ç ır zı 

:~ gclmediti bu denizlere gir 
korkrı3uzJuzunu gö>terdiniz 

h 
Siz la 1>iaıtan, ne il.nin, ne J ,, 

canı 1 1 n a a ın1 rğı sırl•rı çıbrınrş 

Yorsunuı Pek iyi küiliııh f•niler ' r • q , 

, 
1 
"lrnılı kurncıl; üurinde ve lıarp 
Yak altına alacatrnız o uzak 

Opraklard~ sizi ~kliyen belaları u 
lıfıııayınız. · 

V •y haline, o koıku !uz gemirıin 

Burada, Cenup Kutbuna bakan 
ve bugüne kadar fa 1ilerin göılerine 
kapılı kalarak şu dakikada sizin 
korkusuzluğu ıuza kızan bıı tepe üze 
rinde Afrika topraklarını bitiriyo 
rum • 

Benim kuru •nuş etimden, kaya 
h ıline gelmiş kemiklerim1cn, Tan . 
rıla r, istekleri yorulmaz Tanrılar, bu 

f''n'ş sular ortasında uzman gen;ş 
burııu yaptrla·; ve benim azapl~rımı 
çoıialtmak için , beniııı rslırabrmla 

ej ·nın:k için Telis lı<'r giin ıslak 

kıı1ağı il-. beni sarın ıja gelir. 

Hu sö7.lt"rdcn s·•n•a pınar gil.ıi 

göı yaşlaıı döktü ve k•yboldu ... 
O ııırıla birlikte karalı ılı bulut ıla 

daj'ıldı ve deniz ıızu1 1.ırr inilti çı· 

kaıır gibi oldu 

Arnavutlukta son 
Hadiseler 

- Bırinci sahifeden artan -

ti .. 
ki 11 •.~ın clin:len kurtarmaj'a gele 
ltb~rını hesaplıyoılar. Bılhıssa çete 

1 ltalyınları çok yıld.ırmrştır. 
Arnıvutlukta halkın bir kısmının 

'~iıtı bır kemik fal vardır. 

4
k l<oyuoun sırt kemıj'ine bakılı 

li Y ıpıhn hu fıll• meşgul bir ih· 
hı A•navut reçenlerde etrafına 

0Plananlara kral Zogonrın be, ay 
~Qra Arnavutluta döneceğini söyle· 

"'''ti'· 

ı v.ıısillj'ini yapın eski Tiran mebusu 

Abdurrahm 1n Mali 'schrimizd~ bu· 
lunmık ta v~ kralla muntanman mu 
hılıere etmektedir, 

Gerek Ahdurıahman M•tİ ıilcsı 
gerek diter yaşlı Arnavut ileri ge· 
fenleri vaziyet hakkında nikbin gö· 
rünüyorlar ve : 

• - Kralımız h~yatta oldııkça 
muh<ıkkık Arnavutluğa Jönecetimi 
ze lcat'i imınımız v11rdır ı,, diyor· 
lar. 

. ~ondra : 10 ( Radyo )- lngiliz 
harıcıyc nazırı Lord Hali/aks Mos 
kov~dın dönmüş olan Bay Strang
tan ızahat almış , bilahare Alınan 
elçisini kabul etmiştir . 

fngiliz fransız askeri 
heyetleri Moslcovada 

- Ankara : 1 O ( r elclonla) - · Mos· 
kovaya gelmekte olıın lngiliz, Fra'l· 
sız askeri h 'yelleri bu rice saat ya 
rımJa Moskovada olacaklardır' 

Orta tedrisatta 
- Birinci sah.feJcn aıtan _ 

Mamafih ortamckt• p mczuuları 
nın devl•t iıntih •nı ınrselesi iiz rin 
de vekalet henüı tetkiklerini l iıir . 
mi~ d ' ğifdir. Bu kısımların Lu ders 
yılın,Jan itilıaren tatlıik eıJiliı> edil 
nıiyrcrği yakında brlli ol;;c,.ktır 

Yeni talimatname csa,laıı maa
rif h•yalrmız la büy•ik bir canlılık 

temin c:fec~ti v~ tthsil raadımanı · 
nın yarıyarıya çoğalac•ğ'ı muhakk.k 
görülmtktedir. 

O gunluk imtihanı sisteminin 
kaldııılması çok ehemmiyetli sa~ı 
lıyor. O. tamektepleri bitirenlerden 
bilahare hıısusi tahsil iddiasiyle mü 
racaat edeııler ancak emulleıinin 
liseyi bitirdikleri tarihten bir sene 
sonra lise mezuniyet iıntih~nma ka . 
bul edilebileceklt rdir 

Mevsimin En büyük lılnıini 

Görmek için Muhakkak 

BU AKŞAM 

Yazlık Sinemaya 
Gidiniz ve Büyük facıa artisti 
VICTOR MAC LAGLEN 

Tanfından temsil tdilen eınsabiz 

( 

Urla'da 
göçmen evleri yapılıyor 

Tüm Satın 
Reisliğinden 

Cinsi Miktarı 

Kilo 

16.0UO 
32000 

:ı -
Alma Komisyonu 

Mııh•mm .. n beddi Irk teminatı 
Lira Lira 

1040 78 
2560 

Ankara : 10 (Telonla) - Buse 
ne Urlada 150 göç"Den evi yapıla 
caktır rvlerin beherine 475 lira talı 
min bedeli takdir edi1'1liştir. 

Kuru soğan 
Patates 
Kuıu üzüm 12.00U 1800 

192 
135 

1 - Adanad;ıki Askeri birliklerin ihtiyacı için yuka, .ı . . ıua cıns ve mık· 
tarları yazılı üç kalem erzakın muhammen bedelle, j ile t · t 1 

Yurdda hafif zelzele 

Ankara : 1 J ( T cfefonla ) Bu· 
gün Ankarada saat 1/5 da hafif 
ve lznıilte de 1/40 da biraz 'd· 
detlice iki zelzele kayded'I · t~ı 
H 

ı ınış ır 

asar yoktur. ' 

f ngiliz - Japon 
müzakereleri 

Loııdra : 10 ( Radyo ) _ 1 h'I' 
J 

rı ı rz . 
apon müzakeralı henüz lı ·I >şama-

mrştır. 

Almanlar hububat v 
h

• e 
za ıre alıyorlar 

Almanlar son günl d 
1 k 

. . er e nıem 
e elımızdcn çok fazla h' 

h b 
za ıre ve 

u ubat almata başlamışlardır. 
Buna mukabil Türkiyeı•e m . _ 

f t .. d anı a ura gon crmekttdirlcr G" "k 'd . • · umru 
varı atı trcaı ı münasebeti . 

erın art. 
masından dolayı son ayda IOO b' 
r b' f ın ıra ır azlalık gösterınişt' ır • 

1 Karataş --P 1 a j ı 

iZMiR 
FUARI 

k 
emrna tutar an 

arşılarında gösterilmiştir. 
2 - ihaleleri Adınada Tıiınen karargahında 29 8 9 - - 39 Çarşamba 

ll'Ünü saat 10 da )apılacaktır. 
3 - istekliler Ticaret oda ,ında mukayyet oldukların• d · 'k 1 . . . . ~ aır vesı a a· 

rını ve ilk temind makbuzlarıle bırlıkte bellı saatta k omıvyona müracaat 

elmekri lazımdır. 11 16-23 26 109]2 

Adana Erkek 
ğünden: 

Lisesi 

Lira 

2565 
2800 
3000 

720 
240 
500 
300 

1280 
96 
22 

Tutarı 
Kuruş 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 

~·. 7,5 
Teminatı 

Lira 

192 
2IO 
225 

54 
18 
37 
22 
96 

7,5 
17 

mu vak kate 
Kuruş Kilo 

50 27000 
00 7000 
00 3000 
00 3000 
00 2000 
50 5000 
50 200U 
00 40000 
00 1600 
00 3000 

Direktörlü-

Fi. 
Krıruş Cinsi 

9,5 Bir inci nevi ekmek 
40 Koyun eti 

100 Sade yat 
24 Pırinç 

12 Yoğurt 

W Süt 
15 Ku·u fasulya 
3,20 Madt'n kömiiıü 

6 Kuru soğan 
7,5 Patates 

Yrıkarıda cinş ve müfredatı yazılı okulumuz pansiyonunun 1 Teşri" 
evvel 1939 dan 31 Mayıs 1940 taribine kadar 8 aylık y\yecek ve yaka· 
cak ;lıtiyacı olan 10 kalem erzak tarihi ilanından itibaren 15 gim müddet· 
le eksiltmeye konulduğundan istekli!erin :.ıl , Ağostos 1939 Pazartesi günü 
saat onda yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçelerile, birlikte Sey. 
han Kültür Dir~ktörlü,tüne müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

6 - 9 - 12 - 15 - 19 10922 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

V ergilerdc ihbarııa ınelcriıı 
ve temyiz usullerine ve 

koınisyo ıları lcşldline 

K~ıııııı Ncı : :!692 

lcbliğiııc ve itiraz 
itiraz ve temyiz 
dair kanun 

Kabul ıaıilıi: 6 7 l '.nr.ı 

- Viiııdcıı arla11 · 

takdirde rı•sır•i ve hıısu>İ lıilum <ım teşekküllerden alacağı ırnlıi uald isti · 

naden yaparlar. 
Muterizfrr, şıfahi izahat vermeği, itiraz hakkında komisyonca lıir ka • 

rar verilmeden evvel yazı ile isterlerse komisyonca dinlenmeleri mccLu· 
ridir. 

Bu izahat bizzat muteriz veya vekaletname ile musa:ldak vekili la· 
ra(ından verilebilir. Mükelle~ı~ ta.nrnmış imzasını havi bir istida ile gön· 
dereceği usul ve füruu ile ıkıncı derecrye kadar civar hı~rmları ve karı 
veya kocası ve mikdarı 300 liraya kadar olan vergiler lıııkkrnda mükcl· 
ldın daimi mlistahdemi tarafırıdan da komisyona izalıat verilebilir. Ko· 
misy.,rıun tayin ve teblit etliği günde hazır bulunmayanların dinlcnme 

h.kfarı düşrr. 
Komisyon, lüzum göıüse veya muteriz tarafından yukarıki şekilde 

İstenilmiş olursa, azası arasından tayin edeceği bir zatın nezaret ve mes' 
uliyeti altında yeminli vukuf .. hli marifetile arazi ve bi11aları göden gc· 
çirmek, mükellefin d .. fter ve vesikalaırnı tetkik etmek, mükelldleri vesa· 
ir lüzum .ıördütü kirns leri davet edip izohat almak sııretile tetkiklrrini 
genişleterek varacağı netierye göre kararım verir. 

d lıılyanlar, hertararr aratarak bul· 
d~'.'luklari ihtiyarı h1psetmiş ve ke n 
ısıııe : İslam Ansiklopedisi (Kancık Arkadaş) 

20 

Bu 
A ÖU&TOS 20 E ı LOL 

tarihi Unutmayınız 

Komisyon kararlar :nın mucib sebebleıe dayanması şaı ltır. 
Komisyonca mükellefin hlksrzlığına karar vr.rilen hallerde itirazın 

münhasıran verginin tah>ilini tehir maksadile yapıldığı kana•tı hasıl olur· 
sa verginin aslına yüzJe ona kadar zam yapılması karar altına ılrnrr, Bu 
(ıha hükmü bina ve arızi itirazlarına şamil detildir. d - Kralını hapishanede b .. kle, 

crııitlcrdir. 

'•ki";_rupııda seyahat etmekte olan 
~ •navut kralı logodan dün 

•ılık' hl . 1 yakınlarına bir mektup 
l'llıştir 

. 1(,111 k 
ıyj ,.~ . • ıne tubundı seyahatinin 

S •Çtıt' • 
'•r 1,1 

1111• bir ay kadar ıonrı tek 
illl,tıla o 1 t ' . bif:J' . . 1(, 

1 
.c ece ını ırmrştır. 

~ :f ttı ~·~•ıı. pederi Cemal paşanın 
Cfiıııı altı yaşıqdın it ibaren 

-'--~--

Maarif Vekaleti Avıupada ilmi 
bir heyet tarafından Almanca ve 
Fransızca ve lnzilizce olarak yazıl · 
mış olın 151.im ansiklopedisini Türk 
çeye tcı cümeye karar ver n i~ !r 

Ürıüvers : te, ec 'e 'ıi yat fak ültcsi 
dtkanı Hiımidin riyaseti altında 

lopl~nan bir heyet bu hu~usta ttt· 

kikata ba;lamıştır , 

Yahut 

(Kadın vE Şeytan ) 
ŞAHESERiNi göıürıüz Bu hıiyük 
filmi unutamıyacak günlcrce tesiri 

altında kalacaksırız. 

ilaveten: 
Güzel Lir MIK I MA VS 

10986 

939 FUARINI MUHAKKAK 
ZIY ARET ETMELISINIY 

Ticaret, Sanat, Kültür 
ve eğlerıce kayuağı olan 

Fuarı muhakkak 
surette görünüz 

itiraz komisyonu kararları 

Madde 23 - itiraz konıisyonuııc·a veıilrn kararlar üç nüsha ol~ıak 
lanziın ve iki nüshası işe aid dosya ile birlikte vilayetlerde varidat ve· 
ya hususi muhasebe müdürlüğüne ve kazal~rda mal miidürliiğüne veya 
hususi muhasebe memurluğuna lstanlulda ta '-. akkuk şubesi şe flıklnınc, 
tesliın tarihi gösterilnırk suetilc, İmza mukabilinde trsliın olunur Bu 
kararların bir nüshası mükellefın dosyasına konularak diğer nüshası ih· 
barname ile loirlıktc nıukrizc tebliğ edilir, Üçüncü 11 u"sha 1 k · c.I sakı s omısyon a 
· •nır. 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 
-

PAMUK ve KOZA -
KiLO FIATI 

CiNSi En az 
1 

En çok 
Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
Koz• 7.12 = ~ 

Pılasa parlata • 
Pipsa temizi .. 26 

Klevland 38 1 

YAPAGI 
- ~ 

Beyaz 

1 1 1 Siyah 
~· ÇIGIT 

Yerli •Yemlik. 
• •Tohumluk,. 4,50 5,50 

HUBUBAT 
Butday Kıbrıs 3;50 

-ı 1 
• Yerli 2,37 2 75 

" Men tane 
Arpa 3 3.12 

Fuulya 
Yulaf :t,80 2,82 
Delice 
Kuş yemi 4,37 . -
l<eten tohumn fJ '25 
Mercimek 
Susam 16 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

·= .ı:ı 
üç • " .o lllS Dört yıldız Doğruluk 

..lll ı:: üç .a ı::: " • 

.~ i Simit " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet = N c; 
üç l" ti il -
Simit ,, 

Livrrpo) Telgraflar1 Kambiyo ve Para 
10 / 8 I 1938 ~.ıw r iş Baukasından alınmıştır. 

Pene 

Hazır 5 20 Ur et ı--Rayişmark 
Vadeli 1. -4 « Frank ( Fransız ) ~35 -4-35 Vadeli il. Sterlin ( İngiliz ) -5-93 
Hind haı.ır 4 15 Dolar ( Amerika ) 126 67 

8 93 Frank ( isvicre) - --
Nev~ork 00 00 

.... ----------------------------------------------------
T. iŞ BANKASI' nın 

1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye pJanı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfıl, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 
" 

1000 
" 

~.000 .. 
8 .. 500 

" 
4000 .. 

16 
" 350 " 

4.000 " 
60 

" 
100 

" 
6.000 " 

65 
" 

50 
" 

4.750 " 
250 

" 
25 .. 6 250 

" 
435 32 000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Seyhan orman çevirge müdürlüğünden: 

Hacmı 
M.3 D.3 
75 000 

Muhammtn vahit fiyatı Tutar bedtli 
Cinsi 
Katran 

Lira Kuruş 
7 80 

Lıra K. 
585 00 

1 - Seyhan vilayetinin Kadirli kazası dahilinde Elmalı koyak ormanın-
dan 75 metre M3 miktarında kere5lelik katran eşcarı satışa çıka· 

rılmıştır • . 

2- Satı~ 1-8-1~39 gününden itibartn on beş gün sonra 16-8-939 
çarşamba günü saaton birde Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü daire· 

sinde arttırma ile yapa]acaktır. 

3- Beher metre mikibmın muhammen fiyatı yedi lira seksen kuruşl:..ir 

4- Şartname ve mukavelename projeleri Ankara orman Umum Mü
dürlütü Seyhan orman çevirgc Müdürlüğü, ve Kadirli ormarı bölge şef · 
litinden alını;, 

5- Muvakkat teminat 43 lira 88 kuruştur. . 
6- Satıı umumidir, 10904 1-4- 8-12 

Murakıp alınacal( 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 

1 idaremiz müııhallerine alınması kararlaştırılan ve ın<:a;ları 30 
dan 55 liraya kadar olan murakipler için müsabaka imtihanı yapılacaktır 

2 - isteklilerin ( hüviyet cüzdanı, mektep şehadetnamesi sıhhat ra 

poru, aşı kağıdı, zabıta ve adliyeden musaddak iyi hal kağıdı, asketlik 
vesikası, dört fotoğraf ) ve bir dilt'kçe ile ( halen memur olanların zati 

sicil cüzdanları ile dilek~elerini ) 18 Ağostos 939 akşamına kadar Anka 
ra, lstanbul, İzmir, Konya, Seyhan, Siv3s, Kastamonu. Trat,zon, Erzurum, 
Diyarbakır ve Edirne Vilayet P. T. T. Müdürlüklerine müracaet eyleme
leri ve bunların 788 sayılı memurin kanununun dördüııcü maddesindeki 
şartları haiz olmakla beraber devlet memuriyetine ilk deh gireceklerin 

30 yaşını geçmiş bulunmamaları. 
3 - Murakipliğe alınacakların en az lise mtzurıu olmaları lazımdır. 

Hukuk, Mülkiye, yüksek iktisat ve ticaret mektebi mezunlarile muadil 
olan ecnebi mekteplerden mezun olanlar ve bunlardan da eenebi lisanı 

bilenler tercihan a1ınırlilr. 

4 - Müsabaka, adı ge.çen vilayt'l P. T. T. Müdürlüklerinde 21 Ağos· 
tos 939 pazarertesi günü saat on dörtte yapılacaktır. 

5 - Müsabıda muvaffak olanlardan lise m::- zunlarına 20 ve yükstk mck 
tep mezunlarına da tahsil dcrrct'İerine Vt' 3656 sayılı tcvlııt ve teadul 
kanunu hiikümlerine göre asli maaş verilir. 

6 - Başka dairelerden naklen gelrct k olanlar müsahakaya tabi ol· 
makla beraber kendilerine umunıi hiikümlcr dairesinde maaş veriJir, 

7 - Müsabaka imtihanında. muvaffak olup ta murakip' iğe tayin edi
lecfkler teşrini evvel 939 bidayetinden itibaren Ankarada on beş giin 
kurs görecekler ve bununu'l neticesinde yapılacak imtihanda kazananlar 
murc1kip sıfariyle vilayetlere ~önderilerek alakadarlara tcdıi!>te buluna· 
caklardır. 

8 - Kursta muvaffak olmıyanlar<lan hariçtrn gelenler memuriyete 
kabul cdilmiyrcekler \C naklen gelenler ise iJareııin tensip edeceği diğer 
vazifelere tayin edileceklerdir . 

9 - Murakipların makar ve mırıtabları idarece tensip olunur. 

23 - ı - 1 ı 1 cB, J 
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Bisiklet Meraklılarına! 
Dür kop 

Acantalığını a'mak için sen~ 

lerdenberi u~raştığım DÜRKQP 
fabrikasının bhiklctleri gelmiştir. 

Dünyanın en eski fabrikasının 
yaptığı, bütün malzemesi çelıkten 

olan DÜRKOP Bisikldlerinin ma· 

deni <tksamı Kromdan manıUl olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 
pu tutmaz Bisiklet meraklılarırıın 

Ulus parkı karşısında Bizim l.isikletç 
Yunus Necip Öz) azgan Acarı tasına 
teşrifleriı. de DÜRKO? Bisikletleri 

ni görmek ve almak mmfaat eri 
ilctizasındandır. Biiiimıım bisiı.lct 

yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastıkleri mağazamızda mt vcut · 
tur. 10911 3 - 45 

Dür kop 

Doktor 

i. Kemal Satir 
Kızılay civarında iskan dairesi yanınd• 

Müslüm apartmanı 

Haatalarmı her gün aabahtan ak,ama kadar kebul 

G.A. 4 -26 10909 

---------------------__..----------------------

~--------------..-------~ 
tesisatla Yepyeni bir 

VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çiftehan~·t 
Kaplıcası faaliyete ge :~ 
Banyo - Lokanta - Gazino -

Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek 
yüzde 50 tenzilat yap 

• 
Muhakkak ziyaret edinit 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcala~ı 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesi 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane 
Karaciğer ve mide. ağrılarından kurtu1rn~1', 
Birkaç gününüzü burada geçı~ 

Kc•nf ora, temizliğe, ucu:.duğuna hayran kalac• 

Tarifeye bakınız ----1 
Lira Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

Bir gecelik tam konforuyla otel 
Taş odalar ( 4 kişilik ) 
Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
Hususi banyo 

"cr•11 
yalak LI 

Umumi banyo 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalac• 

Ç iftehan Kaplıcasını bugü~ 

1 
haliyle bir kere görünU 

10631 61 

Pamuk üretme çiftliği \ 
müdürlüğünden : 

1- Hacıali köyündeki alalı zira· 
iye hangarının bir kısım inşaatı açık 
eksiltme suretılc y;ıptırılacaktır. 

2 - Bu işin keşif bede!i 1l4 t ,ı)3 
lira ve muvakkat teminatı 85,58 li 
radır . 

Bu gece nöbetçi ti 
Hükumet civarı 

istikamet eczah' 

3- İ:ıtlk' ilcr keşif ve şartnameyi r 
Seyhan Nafia müdürliiğündc göre· 
re bilirler. 

4- İhale 22 --Ağustos- 939 ta
rihinde saat 1 O da Pamuk üretme 
çiftliği müdürlüğünde yapılacaktır. 

5- ihaleye gireLileceklerin Vi· 
layel Nafia müdürlüğünden Lu işi 

yapabileceklerine dair ehliyet vesi· 
kaları almaları ve komisyona ibriJZ 
etmeleri lazımdır . 

10924 8-t t-15-18 

Elektrik evi 
1 ier türlü Elektrik ve nıilkine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve El.:ktrik aletleri tamiratı Tungs. 
ram Ampullrri, Gaıız fabrikası ma 
mulatı Adana Acmlalığı . 

Eski Orozdibak karşısı No::85 
lv736 33 

12 Aylık . 

6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1 -Dış mcııılcı...cılc' ... ~ 
bedeli dcğişıncı yalrııı pu
zammcdilir. 

2 - ilanlar içııİ 
ccıal eri ilınclidir . 

U 
. l 11ıii0~ 

nıumı ncşrıya 

.. I~ 
Macid GıJÇ 

' 
Adana Türlcsözü 111• 
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