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Kuruluf Tarihi 

Kanunusani- 1924 

Tu''rk Madenciliğinde inkişaf 

Kömür istihsalatımız 
bir rekor yapıyor 

Birinci 
Trakya 

Ordumuzun 
manevrası 

• 
l 

BEŞ AYDA IKIBUÇUK MiLYON LiRALIK KROM S/\TDIK 

k 
1 

Ankora : 11 (Telefonla) - Ahi· 
" 1 ınak ı tış · J . aın ar. maden istıhsaf Ve Sd· 

n ış erımizin son aylar içinde seyri· 
1 tcsbit 1 • . ka e mışlcrdır. Elde edılen ra-
ınlara "Or -d d .. . . d 

b.. . & c ma en en ustrımır e 
uyuk b. 

ır inki~Jf vardı'. 
• 1\138 İslıhs.ıli Zon,,uldak lrn\7.a-
"ının l ·c ' o 'rk 

2 
arıııınde bir rekor teşkil ede-

~' k .588.087 tonu bulmuştur. Ba11 
d r etler, bilhassa Kıliınlı komiır nıa 

•nleri 9J8 d f -Jı 
1 

: e e\kdladr bır artış 

1 
''_" esıle umum istihsalıırizdekı hısse 

•tını so b. .. 
1 

· n ır sene 1.aı fında yuzdc 
. 91 den ·· .ı } uzue 13 15 e çıkarmıya 

nıııvaff ı •~ olrnuşlıır. 

.
1 

• Umum istilı,alimi1e yiiıde 29.5 
; e ıştiı ak edcıı ve nispeten geniş o
d•o Ctıbank işktmcleıınin i•lihsaıatın 

1 
• . 1938 de evvelki seneye göre 

d~1-2SI t .n veya yüzde on ni.•pelın-
bır artm1 Vdrdır. 

.. 939 da kömür ıst.hs3Jatınll7, 938c 
!l'orc ··h· H mu ım aılmalar kaydelınislir. 

•vzanırı 939 ılk beş aylık tuvcnan 
l 
9 
°ınür ıstihs•li, rekor senesı olan 

1 
38 in aynı devresine göre 147 575 

1 
on veya yüzde 14.44 nisbelindc ar· 
arak 1.169.918 tona (lkmıştır. 9J8 iıı 

aynı ~yları is!Jlıs.ıli 1.022.343 tandu. 
ı,tıhsaliıı artması ile memleket 

dahilinde varidat seneden seneye da· 
imi bir şekilde çol!'alıMktadır. Yeni 
rejıın .ıltınd• büyük adımlarla ilerli
yen irfan seviyemizin yükselmesi ve 
Cümhuriycıi11 endüslrileşmc>ındekı im, 
momlckclin m.ıdcn kömürü s•ıfiyatı 
nı giin gcçlıkç.: artlıım,kladır. 936 
scnc,indc 967.781 LJO olan dal.ılı ırn 
rdralıınır. ınütcdkip ıkı ~ene ıçındc 

yıiıdc 29.t nisbclın le ar';ııak lıır 

ınilyoı 249.216 loııu lıulınııştur . 
Bu i!rlış hın, ? J9 ilk he.~ 11yı i

ç:ndc kcnd si:ıi ınuh ıftıla ctınış ve 
d ıhi:f ıınr ırııt 9J'i scncsı aynı ;-ıy 

laıına na1.arıtn yüzde 35 91 nrsbc.lın· 

de art.r.ık 507 7% toııd.ın 669 993 
tona çıkmıştıı. 

Dahiıi köıııür ictihliıkimizin art· 

ınası t;ıbii c..larak yab;ıncı memleket 

lere olan ihracatımızı ı:zaltmıştır. 

Son dört sene z• fında d•hili is 

tihliikin evvelki smeye göre artma
sı ve h ırice satışımızın azalnıa>ı do 

Gerisi iiçiincü s'hifede -

()ıf!t'flCrfıl f''ahrctıın f/1111 

Bulgar 
Heye ti 
Rus yada 

Moskova : 11 - a. n. - Toıss 

;ıj~r.~ı hil9.ı iyor : 

DENiZ US TÜNDEKi FACiA 

Dün, h.ılk knrnıscrlc:ri mccli,;ı re· 
isi ve h1riciyc halk kı>miscri il. Mo
lotof , başlarında Mobıısan Meclisı 
rcıs vekili B. M.ırkof, har iciyc eııcii 

meni rei~: B. GGvedJrof ve M•liye 
encıımenı reisi B. A. Kosei'lanof ol 
duğıı halde Sovyetlcr Birliğıni ziya
ret etmekte buluuan Bulgar paıla
mento heyetini Kremlin'de kdbul et
miştir Bu kabulde, ayni zamanda. ha
ric,ye halk komiserleri muavrnleri B. 
Potemkin ve Dekanozov da huır 
buhı~muştur. Kabul rcsrni, Çok sa
mımı ve dostane bir hava içinde 
cerryan ey'emiştir . 

• 

Bizi toprağa 
• • 

çıkarın da F 1 o r i d a da 
.. ld ·· .. k a ç ı r ı l a n 

Orgeneral 
manevralar 

'/iıpcıı /arı mı z 

lstanbul : il (Telefonla) B .. 
ci ordunun bu salı er·· •. T ırın 
~ 1 6unu raky•da 
.. aş ıyacak olan biiyu· k 

1 k 
. manevra ı a 

zır ı IJrı bıtmiş gib·d· 
1 

1 ır manevra ko 
mutanı ve harekat müd .... b" . . -uru ırıncı or 

Fahrettin Altay yapılacak 
hakkında beyanatta bulundu 

bir nı illi e rrn ılo 

du müfettişi Orgeneral Fahreıtin Al
tay manevra komutan muavinliğini 

yapacak Genci kurmay ikinci reisi Orgc 
neral Asım Gündüz ve ın"nevra ko. 
mutanlıl!'ı genel kurmay reisi General 

Zckı ıle birlıkte bu sabah Harbiyede 
kı orducvinde manevraya iştirak ede 
cek komutar.ları ve hakem heyctı a 
zararını ayrı ayn kabul ederek ken
di'.eri.'.le vazifeleri hakkrnda göıiiş
rnuştu•. Orgeneral F.hreltin A!t•y 
Orgeneıal A"nı Gündüz 'c (;cncı;ıl 
Zeki cuınartcsi günü manevra !SCJhası 

: na lnrcket eJteeklir. Tıakyad ı yapı 
lacak m;ınevraların kom·ıtanı ordu m\I 
fett·ş· g ·ııeral F•lır~ttın All<1y gazc• 
ttcileıe şu lıeyanalta bulunmı:ştur. 

B.ı sene yapac.lğ'ııuız ınancvrcının 

esdsı g.:çeıl '\en :den hltı.ırlanrnıslır 

Üç Ordu lan ibHet olan TÜrkıye 
ordusundan her seıe bir o-du ınınta 

ka'iınd ı hır ınınevıa yapmak ınütallır 

bu sene sırd birinci orduda olnuğıı 

ıçın bu ordu mıntakasındJ ınancvıa 

yapılıyor gelec·k sene ikinci ordu iz 
mir konya, öbür sene üçüncü ordu 
f.rzinean Erwruın, D yarbakır mınta· 
kasında manevraldr yapac ıklar. 

Bu sene yapmak la olduğumuı 

nıanevranın umumi siyaset vaziyetiyle 
bir alakası yoktur böylece mutat olan 
işi yapıyoruz dünya harbe gidiyor 
diye kuvvet toplamış değiliz birinci 
ırrdu ınınt;ıkası Trakya - Ankaradır. 

ıstersenız o urun üniversiteliler 
~~~~~~~~-

İzmir limanına gelen 
Çekya'Jı 600 Yahudi 

vapurdaki 
böyle diyor 

Bocarton -floriı1a i 11 a.a. -Si
nama yıldızı yaprngk bahanesiyle 7 
ağustosla 17 ve 19 yaşlarında miami 
li iki genç kız unıversite talebesini 
kaçıran 34 ydşındaki Jeffeıson. tevkif 
olunmuştur. Polis, civardaki bataklık

larda t 7 yaşındaki gencin kurşunla 

dehkdeşik olmuş naşını bulmuş, 19 
yaşındaki genç kızı da marls civarında 
bir kulübede hapsedilmiş bir halde 
fakat sal!' ve ,salım ele geçirmiştir. 

Jefferson, bu :kıı.ları nejat fediyesi 
almak için kaçırdı~ını ve ti ;yaşında 
ki genç kızı d,ı öldürmüş oldugunu 
itiraf elnıişıir. 

LONDRADA 
TALiMLERi 

GECE 
OLDU 

Bu mıntakanın en çok kuvvetleri 
Trakyada olduğu için rnanevrayı ora 
da yapıyoruz malürndur ~ i Edirne ya 
kın tarihlere kadar büyük bir askeri 
şehirdi sonra askerden tecrit edildi 
ve nihayet komşularımızla iyi dostluk 
netice<i tekrar bu şehir ord ura ka
vuştu ve norma/ ha/ini aldı işte bu 
tarihi şehre a it güzel hatıralar müna 
sebeliyle bu sene ınanevralar;Edirne 
ye yakın o/arak intihap edildi mancv 
rarnııın esası ordunun talim ve terbi 
yesini tekemmül e!lırmek koınntanta 
rı ve ihtiyat subayları yetiştirmeklir. 
Tertip olunan mesele mefruz şimal ve 
garp rnüllefik ordularına karşı bir ce 
nup ordusunun harekatıdır 

Vapurdaki 
ederek 

Yah udiler ka p tana hücum 
boğmağa ka l kıştı l ar onu 

İzmir : 11 (Telefonla) - Çekos
lovakyadaki nasyonal sosyalist taz
yiki altında memleketlerini terke 
rııccbur kalan 600 ç,k .Yahudisinin 
hamil olan Parita vapuru, su, kö
llıur ve bütün kumanyası lamam ol
duıtu halde bugün hareket edeme 
nııştir. 

Runun sebebi de muhacirlerin hiç 
1,:, yere g:tm~k istemeyip lzmire 
çıkmakta ısrar etmeleridir. Hatta bu 
Yüzden İzrnirdeki vapurda bugün 
Yürekler acısı bazı hadiseler olmuş 
tur. 

Bu hadiselerin tafsilatını aynen 
bıldiriyorum : 

Vapur bugün kaptana isyan el· 
ıniş bir halde bulunmaktadır. Yahu
ı1ilcr vapurun güvertes nde çırılçıp· 

lak dolaşmakta ve mütemadiyen bat 
rışarak işaret!er yaparnk ·sahile çı· 
karılmalarını istemektedirler. 

Hadise lzmirde büyük bir aliıka 
uyandırmıştır. Sahılde biriken halk 
mütemadiyen vapuru seyretmekıedir. 
Kaptan dun gece vapuru tahrik et
nıek i~temiş, fakat yolcular hep be
raber hue~eıc gelerek kaptan•n 
ve 40 kişilik müreltebal kafilesinin 
üzerine atılmışlır. Kaptanı öldürmek 
ıstcmişler, makineleri tahrip elmiş 
lcr, islim borularını ~esmeğc kalkış· 
ıııışlardı.r. 

Kaptan bu sabah zabıtaya koş· 
ıııu. ,. . . 1 ' azıyctı an atmış : 

lıc .- Vapuru lıarekele gclirirseın 
ko;~ ve mürettebatı boğacaklar, 

uyoruın demiştir. 

111111 
llu ifdde üzerin~ dört polis ııı c 

Yolu 
1 

lahk kat ıçin 1 apura gitmiş, 
cu ar ı· l po ıs ere sarılarak : 

- Bizi buradan kurların, sahile 

çıkaı ın da bizi öldürün! diye • bag-ır
mışlardır . 

Zabıta gemin:n etrdfında sıkı 
tedbirler almıştır. 

- Gerisi ikinci sahifede-

DANZİG İÇ iN ÇEVRiLEN DOLAPLAR 

Förster Hitler'in dikte 
· ettiği nutku okudu 

Beri inde 
Varşova: 11 a.a. B. Försterin nut

ku, polonya .<iyasi mahafilinde fazla 
alaka uyandırmamıştır. Bu mahfiller 
B. Försterin resmi bir sıfatı bulunma
dığını tebarüz ettirmekle ve diğer 
taraftan da Polonyayı bugünkü vazi
yetin müsebbibi gibi göstermek bah
sindeki gayretlerin hiç kimseyi ikna 
eyliyemiyeceğinden emin bulundukla
rını söylemektedir. 

B. Fösterin nutkunda Almanyanın 
şark hududlarının umumi manzarasına 
yapılan telmihleri kaydeden Polonya 
siyasi mshiilleri, bu telnıihlerin birer 
itiraf teşkil ettiğini, · Almanyanın haki
ki planının ortaya çıkmakta olduğunu 
ve Danzig'in Almanyaya dönmesi la· 
leuinin yerini yeni yeni ı~leplere terk 
edeceğini müşahade eylemektedir. 

Danzig: J 1 a.a. - Havas muha-

idanılar 

biri bildiriyor: 
B. Fosterin nutku yeni bir unsur 

getirmemiş yalnız açık heddi lngiltere 
ve Fransayı Polonya ile alakadarlık
tan vazgeçirmekte olan Alman propa· 
gandasının esas fikirlerini birazdah 
şiddetlı bir tarzda yeniden bildirmiş~ 
tır. 

Di2"er taraftan, gerginlik, eskisi 
kadar vahim d_eva'.11. ediyor: Danzigin 
yemden askerıleştırılmesi işleri pek 
yakında sona erecektir. Vistül üzerin
deki yeni köprünün 15 al!'ustosda açı
lışı, bu faaliyet sahasında mühim bir 
merhde teşkil edecektir. 

Ayni zamanda temizleme işine 

de devam olunmaktadır: Son zaman
larda beş yüz kadar sui'kastcı Berline 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Müdafaa teşkilatı 
gaze t e cile r e mühim 

nazırının 

beyanatı 

Loııd ra : l ı _ a a e-t.. J • - >CCC bü-
;Ü~mond ra.da ışıkları lamamiyle sön

/ talımlerı yapılmıştır 
- ayyarelere kaışı rnüdaf . 
lalını yapmağa rn aa !aşkı· 

cnıur nazır sırjohn 

. 
gışe 

İsta syondaki 

Buyuk bir hinınıel e .· 
1 Ad . t 'eı l o aı•nk 

ana 1s asyonu b" Q 

h 
. . ır nıUddetl, b · 

çe rc-sını deği~tirmekt en erı 
t
'k . e ve gUn 
' çe gUzdle)nıcktedir 11 geç-

~· "kt·k · u gllzel l o1i" ı lcr :ırasınJa b"I l l c~ . . ı e ve ınu 1 
gı-.clel·ınin t . · · · I aıne e ' nnzııııııu < c '\:l. L·ı· . 
Yal · J ·' a 1 ırız nız ıza I! L"dile<.:~gini 1 1 
1 

<.uv,~ı.:l e 
'uguınuz bir nok ... ana isa t 1 uın· 

. . re e1.. cccgiz· 
l lıç sttphc yok ki A 1 . ·· 

• . . '. ı ana l\las \" 
muvınan ıtıbarılc en önel I · ~ onu 
. 1 • . c gc en bu-

·' Ut ısta .. ,·onlarınnzdan hiı·' 'd' ~ · ısı u· C..~u. 

ııUn her "'alında bJraıl:ı Lu,·~k L" 
kalabalık v3.rdır Bunun . : d. ır 
L

• • l'-;HI il' ki 
ılct 3.lına znın:ınınd3. gi-.eleı·in .. , l • onun. 

'c yıgıl:ın halk Lir hayli gllçlUklc 
kar}tl3.şınaktad11-. Gi-.ede r·:ı.lıs•n 

• T~ l•• lllC• 

mur ekserisi n1u.ı.nıclcli olan biletlerle 
ıne~gul oldugu için çok haklı olarak 
bu ışı sUratlc ve ht·rke"·ı ·• ıncınnun 

e~ccck dcrcı.:edc ba~nramıyor. At'alıa, 
bılhas ... a ,:ı;olı.:u adedinin yUksL"ldi .. j 
bu ıncvsimdc: gisclerde ı"k· 

0 

ı 1 llHllllUr 

çalışlırn1ak nıUınkun Jegil nıidir'! I ini .. 

kın her tu..ıu rahatını duştllıcn lslct· 
me ldaı-emizin bu sUçlUğU de orl~dan 
kaldıraeag1na enıin Lulunuyoruz . 

anderson, g~ce bütün Londrada teftiş 
!erde bulunduktan sonra, şafağa dolı' 
ru, ıı•zetecllerc demiştir ki : 

k · 1 r bü Bu gece yap ılan e zersız e ' -

lün ışıkların söndürülmesi gföi çok 
güç bir meselenin halli bahsın~e ~a 
yet faydalı b;r tecrübe teşkıl . e:m'.ş
tır. Bu geceki müşahedeler, buyuk 
bir kıymeli haiz bulunmaktadır. 

Nazır, hava şeraiti hakkında da, 
bundan daha kötü olamazdı. demış
tir. 

Ziraat Vekilimiz 

Ankara : 11 ( Telofonla ) - Zi· 

raat vekilimiz B. Muhlis Erkmen bu 
gün saat 17.20 ,de hareket eden 

Zongold;ık treniyle Boluya 'gitme~ 
üzere şehıimizden ha reket edecektır 
n. Muhlis Erkmen yarın sabnh kara 
biı: · varac1k ve oradan Soluya ge· 

çerek vilayetin ziraat vekaletine bağ 
lı daire ve müesseselerini teftiş ede

cek tetkikler yapacaktır, Zıraat veki 
limize bu seyahatin de Orman umum 
müdürü bay Fahri Bük. Ziraat veka 

leti hususi kalem müdürü B. Servol 
Şefık Orman miidürlüğü orman işlet 
me müdürü B. Ridvan refakat etmek 

tedir. Sayı n vekılimiz bir ~kaç gün 
ssnra şehrimize avdet etmiş olacak

tır, 

Trakyaya taarruz eden şima l ve 

iarp müttefik ordu ları bu suretle 

kırklareli ve Edirne mınlakalarında 
kırmızı ordu ile karşılaşacaklardı r . 
l'vfanevralardan sonra iki geçit resmi 

yapılac;ıktır. 

Birincisi 25 ağustos öğleden ev· 

vel Edirne, ikincisi aynı gün akşam 

üzeri kırklarelinde olacaktır kırkla
reli müstahkem bir mevki olmak 

itibarile oraya ecnebilerin girmesi 

kanunen memnu olduğundan ecnebi 

ateşemililerler yalnız Edirncde yapı: 
lacak geçit resmine davet edilmişler 
dir bunlar Edirne civarındaki ma -

nevranın son gününde de bulunacak 

!ardır bizim ordunun komutan ve su 
bay larının terfileri 30 ağustos zafer 

bayramında t~bliğ edilir. 

-Gerisi üçüncü sahifede-

Milli Şefimiz İnönü 
fatanbulda 

lstanbul: 11 (Tclefanla) Reisi

cumhur lnönü refaka tlerinde Bayan 
lnönü ve hariciye veki li Saracoi!'lu 
oldui!'u halde bugün saat 10 da hu
susi trenle lstanbula gelmişlerdir. 

Milli Şefimiz istasyonda valı, 
emniyet direktörü, lstanbulda bulu

nan mebuslar, parti (ve diier hü 

kumel erkanı ve kabalık halk tars 

fından hararetle karşılanmışlar ve 

alkışlanınişlardtr. 

Reisicumhur doğruca Dolmabah · 

çe sarayına ıitmişlerdiı. 



Orta Avrupa vaziyeti r~----D-ç--h--a __ b __ <e __ r __ O_e __ r ____ ~ "'NDAN BUNDAN 

Romanya 
M a c aristao 
sınırında Neler var? l'--------------·---------------

Güzel 

j fi lmanya köpekcılik 
~ 17 ve 18 vilayet 

Yukarı Tiıızı nehri Macaristanlı 
Romanya arasında hudut vazifesini 
görür. Bu mıntaka, aşağı Karpatlar 
veya aşağı Karpat Ulnınyası adı 
altmda, Macar - Leh hududunun 
birleşınesi hakkındaki münakaşalar 
arasmrla günün meselesi halini al. 

mııtı . 
Oduncuların idaresi altında neh 

re inen sallann sahilden yapılan işa 

rctlere cevap vermeden geçmiş ol 
malan bir Avrupa meselesi değildir . 

Bu hadisenin sık sık tekerrür et 
me-si hudut nöbetçilerini sinirlendir 

miştir.Karşılıklı itimatsızlığın,Macar ve 
Romen mütehassıslarının Sinaya'da 
müzakereye başladıkları gün berrak 
sular üzerinden altı saatlik bir ateş 
teatisi ile neticelenmiş olması tabii 
biraz heyecan uyandırmıştır . Müza· 
kerelerin keailmesiyle birlikte Ma 
car ve Bulgarların Romenlere karşı 
radyo ve gazetelerle şiddetli bir 
mücadeleye girişmeleri de bedbin 
liğe sevkedici bir ş"ydir . Nihayet 
bu hadisenin Avrupa kıtasının en 
nazik noktalarından t irinde geçmiş 
olması bizi devrin fikri sabitini leş• 
kil eden bir noktaya, stratejiye irca 
ediyor. 

Bütün gözler Danzig'e çevril 
miştir . Bu:ıunla beraber , Danzig 
yüzünden bir harp çıkırsa bu harp 
derhal Prusya 'dan aşağı Karpatlara 
kadar Almanyanın ve Pofonyanın 
bütün hudutlarını alakadar edecek 
lir. Bu itibarla dikkatimizin yalnız 
Danzig üzerine teksif edilme~i doğ· 
ru olmaz: Alman - Leh hudutları 
bütün boyunca askeri bakımdan 
mfitalea edilmelidir . 

Ayni ke\'fıyet bir diplomatik 
tazyik manevrası hususunda da va 
rittir Hitler kurmayı Danzig'e az 
çok maskelenmiş asker ve silah 
göndermek suretile Polonyanın ma 
neviyatını kırabilecrğini sanmış ola 
maz. Buna mukabil, Hıtler kurmayı, 
Polonyaya Saltıktan aşağı Karpat. 

Deniz üstündeki 
facia 

- Birinci sahifeden artan -

________ .Viliyetlerin ŞEHRiN KADASTRO 
kadroları iŞLERi iLERLiYOR 

Bu sene Viyada , 
binasında biit ün cinsten k .. 
havi umum bir köpekler ,er 
pacaktar. Sergi Viyana bel 

Dr. lng Hermann Neubacheı' 
yesi altında bulunacaktır. Bil 
Avusturyanm köpekçiler ·c 

Yazan 

L. ROM İVE 
Le Figaro'dan 

lara kadar silahlı kütleler tarafından 
çevrilmiş olduğu hissini verdiği 
takdirde onun cesaretini kırmaya 
muvaffak olac<lğım pek a1a sana· 
bilir. Bu hesap Çekoslovakya üze 
rind~ iki defa muvaffak olmuştur : 
Zahiren mukavemet edilemez ve 
kurtuluş imkana olmıyan bir teh· 
like yaratılması . 

Harita üzerinde , Sovyetler bir
liği toprakları istisna edilirse , Po. 
lonya için Romanya tarafından bir 
kapı aÇJk kalacaktır . Bu tarafta , 
Polonyanın Cenupta Türkler ve 
garp devletlerile irtibatı temin edi 
lebilecektir. imdi, Tisza'daki Macar 
- Romen hadisesi bundan böyle 
tehdit altında olan irtibat noktası 
üzerinde vukua gelmiştir. 

Macaristan Polonyayı yalnız bı 
rakıınak ve daha Cenupta Bulgar 
!arla ltalyanların harekete geçme· 
sile Romanyayı hareketsizleştirmek 
hususuntlaki Alman manevrasına 
zemin vazifesi görmeyi kabul ettise 
bu tehdit vakidir. 

Danzig nümayişler yapıyor . Bu 
dıpeştede gizli sırlar vardır. 

Yüzıiıe müsa
bakaları 

J\ğustosun 13 ve 14 üncü gün 
leri şehrimiz yüzücüleri Mersine gi 
derek or;1da yapılacak olan yüzme 
~irinciliklerine iştirak edecekler-
dir. 

Bu birinciliklere kulüp haricin· 
deki gençlet de İştirak edebilirler, 
Bunun için bölgemiz su spC>rlari a· 
ianlığına müracaat edilmesi lazım · 
dır. 

Uyuyan bir adflmın pa
rasını çalan hırsız 

Yeni bareme göre 
yapılan tesbit 

Yeni barem kanunu esaslarına 
göre Dahiliye vekaleti vilayetler 
kadrosundaki değişiklikleri tesbit 
etmiş ve 1 eylülden itibaren baıem 
kanununun mali kısmının tatlıi~i i 
çin de liizum!u hava!elerin hözırlığı 

nı ikmal etıni~tir. 

Bareme müktesep hakları b<ıki 
kalmak üzere kaymakamlıklar 40, 
50, 60 vP. 70 lira asli maaşlı ol· 
mak üzere dört sınıf, nahiye mu
dürlükleri de 20, 25, 30 ve 35 ol· 
mak üzere keza dö t sınıfa ayrıl

mıştır. 

Vekalet barem kanununun tes
bit ettiği bu esasa uıarak eski ien 
kaymakamlıklarda 45 ve 55 lira 
3sli maaşla çalışan kaymaka ml:ı r 
müktesep hakları baki kalmak üze 
re 40 ve elli lira asli maaş1ara na· 
hiye müdürlüklerinde 22,5 lira as i 
maaşla ç=tlışanlar müktesep h;ıkla· 

rı baki kalmak üzere 20 lira asli 
maaşa alınmışlardır: 

M:1aşları yeni bareme uymak ü. J 

zere daha aşağı derecey<! indiri· 
!enler almakta oldukları maaşın far. 
kını terfi edinciye kadar almakta 
devam edeceklerdir. 

Yeni vaziyete göre nahire mii· 
dürltri 26 lira asli maaşlı 681, 25 
lira maaşlı 258, 30 lira maaşlı 

153, 35 lir<t maaşlı da 7 olarak tes 
bit cdilmis ve vilayetlere de bu şe. 

kilde tebligat yapılmıştır. 

Çifçi mahsulunu 
korumak için 

Bağlar mıntakası ve Kocavezir mahal 
lesinin de kadastrosuna başlanıyor 

Kadastro hakimi Ankaradan geldi; Kadastro işleri 
1ç1n merkezde mühim kararlar alandı 

Taııu ve Kada:,lıo Umum Mü· 1 
dürliiğünün daveti üzerine Ankaraya 
gi Jcn Vilayetimiz Kadastro Hakimi 
Bay CevJd Benker §ehrimize dön· 

mü tür . 
Dun kendisile görijşea bir arka· 

daşımıza şu malu nalı vermiştir: 
- Tapu ve Kadastro trşkilatının 

Adliye Vekaletine bağlandığını bi
liyorsuııuı . Gayrimenkullere müte· 
allik mülkiyet haklarile ayni ve şalı 
si hakların t<"sbit ve temliki işle· 
rindeki hususiyet ve ehemmiyet göz 
önüne alınırsa bu teşkilatın az çok 
istiklaliyet arzetmesinin zaruri bu· 
hınduğu ken Jiligin•Jen anlaşılır. Bu 
nun için her veçhile miinasebet ve 
alakası bulunan Adliye Vekaletine 
bağlanmasında büyük bir isabet 
vardır . Nittkim bir çok medeni 
memleketlerde de böyledir. 

tahdit ve tcsbit işleri bitirilmiş, Ha 
nedan ve istiklal mahallelerinin de 
tahdit ve tesbitine başlanmııtır. 

Yakında şimendifer hattının Şi · 
malin le ve Belediye hududu dahi 
lind.-1 imal saht.1sı İçindeki bağlık 
mıntaka ile Kocavezir mahalluinin 
de Kadastrosuna başlanacaktır . 

Tesbit işleri bitirilen mahalle 
!erden takriben 20) ,000 lirayı mü 
tccaviz bir kıymetle mektum e.nval 
meydana çıkaaılmıştır. 

Kadastro teşkilatının girmiş ol· 
duğu bu yeni safhada daha verimli 
olacağı ve Lu kşkilatırı yakında 
araziye de teşmil edileceği ümit 
ediliyor • 

Korkudan çocuğu
nu düşüren kadın 4 Vilayet Hakimile 2 grup Mü 

düı ü ve Merkez Müdürleri topla· 
narak Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürü Bay halid Ziyanın Reisliği 
altında müzakerelerde bulunuldu . Hacı Mahmud kızı Emine adında 

eski Almanyanınkilerle biri 
den btıi Avusturyada yı 

köpekler sergisidir. 

Rayhin en yüksek mık 
Viyana belediyesi ve gerek 

yada ve gerek ecnebi mernl 
de pek; çok U'TIUmi heyet 'le 
yeller sergide birinci gelenlerf 

kif at ve ikrantiyet~r 
bildirmişlerdir. 

Mensup oldutu grupl 
mtJntazamfarı olan üç "köp 
nelmilel güzdlik şampiyondl 

zedi ) ( 1939 Viyana biri~ 
( 1939 Viyana Gençler bi 
lakabları ve bundan maa Jı ti 
kemmel köpekleri terbiye 
muhtelif grup mükif atları v 
tir, 

Bugünkü Progra 

TÜRKiYE RADYO olFOt 
POSTALARI TÜRKiYE RAD 

ANKARA RADYOSU 

CUM~RTESI 121819'39 
T bir kadın zabitaya mürac3at ederek 

Kadastro komisyonlarının vt apu • 
i ş 1 e r i n i n d a h a veı imli MJhmut oğlu F eh ııi isminde biri 13 30 prağram 

nin t vin ~ taarruz neticesinJe korku ·1 k · · bir ş kle sokulması , ilan müddet J 3.35 ür muzıtı 

h A k dan ço::ug~ unu dü..:üı düllrünü söylemiş 1 u ak !erinin azaltılması ve atla ısmen ., 5 - • · • · • • - H 
kal imlması. bazı lüzumsuz forma· tir. 2 - L:mi - Uşşak şarkı -
litelerin bertaraf edilmesi , halkın S ıçlu yakal:ı'lm ş v~ m lhk:ıne · geçiyor 1 -- Lemi - Uşşak -

)'t' sevk eJilmiştir. Ruhumda buldum. '4 - Şükrll 
şikayetini mucip olan güclükleıin Uşşak şarkı _ Gezer dolaşır· 
kaldırılması, Temyiz mahkemelerin ŞEHiRDE HAVA Suphi Zıya - Unak şarkı-. 
den Kadastro mahkemelerine ait müş zan!:>ak gibi. 6 - OedeniO 
kararl,mn tetkika tabi tuhılması Vi· - Halk türküsü - Giltide 
layet Mı!rkezlerinde kuyudatın mu· Şehrimizde dün gök yiizü açık, verdi. 

Memlı·ket dahilinJt! ydişen her l l · 14 oo Memleket saat ayarı, 
hafazası için ma ızen er ınş:tsı n hava rüzgarlı idi. en çok sıcak göl• 

dürlü nebatları hastalıktan v~ zarar ve meteoroloji haberleri. 
saire gibi knrarlar '11ıncJı . gede 37 derrceyi bulmuştur. 

lı höceklerden koruma hakkındaki 14.10-15 30 Müzik!(Dans 
Mü iüriyeti Urnuıniye ayrıca re-

2906 sayılı kanu.ıu:ı iki'lci maddesi 1 k T K d t Nu··fus me<ııurl~rının ala- Pi.) vizyon ar yapara apu a as ro ~ 
mucibince yurda girmemesi lazım ge 18 30 Program 

mınınelatıoın mooroi kanunumuzla ... h ı 
len haşrre ve hastalıklara ait liste cagı arç pu U 18 JS Müzik ( Küçük 

ahenkli bir şekilJe yürümt si hu 
zirast vekaletinden vilayetlere tamim ra Şef : Necip Aşkın ) 

susunda çareler ve tedbirler ala- C 11 
cfümiştir. k 1 k 1 - Billy GolWyn - a kt Hnc pulu ve ıymtl i evra 

Emniyet müdürü bu akşam va· Bu listenin alakadarlarca göz ca · ır' (Fokstrot) 2 - Hıns Zander 
D::n arık l'erde u_•ıuyan bı'r a .ıa * ihtiyacını peşin para ile almak isti- d 1 · (1 ı v ı ) 4 .,... 

purdaki kafilenin ileri gelenlerden .. .. J önün Je tutularak icap eden tertiba a usıa S"'aııyo a sı 
mm parası ç"lınmıştır. Şdırimi1. le KaJaslro işleri ileri· yen nüfus mü iür ve memurlarının Löhr - Büyük Vals 

bir kaçını getirerek kendilerine ih· Mustafa oğlu M.ıhmut bir ara tın alınması istenmektedir. lenıt!kte lır ~iırdıye kadar Vılaye- kdalete tabi tululınamalaıı karar · 19.10 Türk müzigi ( tnc• 
tarda bulunmuştur. Vapur üç aydan 1 b f . . ,, T k .,.. Al " J j S l"'şmı;;:tır. fas'ı) 

lık uykuya da mış, unu ırsat bilen tıınızue lir oca.ı;ı, ı c el e , arı- " ... 
beri denizlerde dolaşmaktadır. Yol Sadık Soto oğ'u Kerim de yakla. Sıhhat ınemurları yakur, c .. malpaş 'Kurtuluş 1 Re Yalnız nüfus müdürlerinin her 20.00 Memleket saat ayarı. 
cularm vapur-. ateş~ vermtleri veya şarak cebinden alta lirasını aşırmış şal >ey, Çınarlı' Kayafıl>ağ malnl Jef dsında elli, kaza nüfus memur· 20.00 Temsil 
makineleri bozmaian ihtimalı nazarı t Sıhhat ictiınai muavenet trşkita lelcrirıiu Kactastrorn y~pılmış ' kü· !arının 25, nahiye nufus memurl;ırı 20.'10 Aj;\ns ve mctcoroloJ 
itibare alınmış ooa göre tedbir itti · mış ır. . k 1 k ·ı · 1 · nın da 15 lı'radan aşaöı olmamak bcrlcri. 
haz edilmiştir. Şikayet üzerıne ya a anan suç· tına mensup sıhhat m !ınurları.un ter tü lerı yazılmış ve apu sencl erı t-

K 
lunun üuri aranmış ve paranın bir fılerine daiı hazırlanın V.! tastıkten sahiplerine tevzi eJılıniştır. ve beyiye aidatı verilmemek şartiy- 21.00 Tiiık Miizigi 

aptanın söyledillrine göre mu· AL 1 hıcirler Rodosta da 
5 

ayni suretle kıs~ı bul~na_ra~ evrakile adliyeye geçen listeler vilaıet sıhh ll ın "i ltir T ... peba~ı , U uca mi , Kar<tsokıı , le kefa'et "anununa la ,,i tutu nıu prşr~v~ 2 ~· .' . '. '. '. ~ .. _ 
ayaklanmış ve gemiyi limandan çı· teslım edılmıştır. lüklerine teblig edilm,.ktedir. Kuru'<öprü, Döşeme mahallelerinin yacaklardır. kürdi şark ı - lfü vefasız 'i''' 
kırmak ~tiyen romorkür~rin attık~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~·,~·~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ düm. 3 - Nobar - Ev~ ~ 

1 h 1 t k · 1 d' B ·· h. · · · · ·· ·· 0 du Sevgilim bu akşam. 4 - · · arı a a ı esmış er ır. unun uze· Nazı· Almany~sının mu·· 101 tıpı sını goruy r · 1 1 

1 
Gazetelerde mü - - " Türkü - Yürüdükçe sc \il 

rine i .i talya torpidosu vapuru zor MEŞHUR . . . t e madıyen ısmı Aıtık onu Viyana gibi, Prag nır. 5 - Ra r bey - Karcıt•' 
la limandan çıbrmışlarJır. Vapur ADAMLAR geçen şahsiyet H ı VO hı tat gilıi Almanyanın siyasi emeller bes- - Gülüver sevdıtim· 6 - · · 
yarın hareket etmediği takdirde lerden Helmuth Vohltat Alman ik· e m u lediği ın~mleketlerde iktisa1i 'işle · - Karcığar köçek -· Pınarın 
esitslı tedbirler alınacak, belki de. tisadi siyasetinin seyyar ajanıdır. rın tanzimile meşgul görüyoruz. da, 7 - Sadet:in Kaynak -
Uyanek Mayın gemisinin refakatin. d D 1 k h ~· li · D ı · • ŞMkı - Bir hü ·ıün çokdü. 8 "" Kırk dört yaşında ır. usse alktı. asrn ~ır en rı leruıng ın pt·~ın Alman hiiklım e tirıiıı iktisadi iş ~ 
de ayni tedbirler alınmak suretiyle d f k • ı .. · · . · · - Halk türı.uşu 

d 
or ta büyük bir şap acının og u. B IA 1 kk k t d' den ayrılnııyorJu. 1930 Ja Ameri. J Ş j k h k ..:am oldu yine basdı kareler 

limanımız an • uzaklaştmlacaktır: d G · . u P ;ını ta ıa 11 e nıe ı, lcr inin miit ürli oldu . imr i i ·i üyü v 

K d
. l l ,. P 

1 
b ur. ayet 1>'1 yaşamasını sever. kalı bir kızla evlendi. Bu kız, mcş Arıt bey - l lüzı.ım şıukı -

0 u iıs : a. a. - 0 is, u Hoş sohbet, meclisiarııdır. Molıllat, bir sabah c binde <tn· gayesi vardır. Romanyanın iktisaden ucldi l>cyiın evde durulma-ı . 1 ,. 
lıur doktor Schacht'ın fakir akra f 1 ı. "• 

ubah geceleyin gizlice Jiayf a kör J .mnazdan çıktıktan sonra, !ıÜ· cak . bizim paramızla beş 011 bı istismari ve aşist spınyanın tec .. ...... _ Hüzzam tÜ'" 
ff'zine çıkmıya teşebbüs eden 297 vari zabit oldu. Harbe bu sıfatle ruş olarak uyandı. Berlinde banker 1 asıııdaıı Alman asıllı bir mürehbi lıizi . ~anada yaptırayım N"ciycm aıO 
Yahudi m:.ilteciyi tevkif 'etmiştir. iştırik etti. Ti piki bir Prusya as. olan çoculduk arkadaşlarından bi· yedir. Tirgarten Je mükemmel bir vil 21..ıo Konuşma 
Bu yahudiler, m'!çhul bir vapurdan keridır. Harp sonunda, Ro:nanyada rine r,telszrııfla müracaat ederek ı 933 lİ.! Bloınl>erg kendisini a 1 h b d B 21.55 Neşeli plaklar - R· ., a sa i i ir. asit bir hayat yaşı " 
indirilen b!ş tahlisiye kayığı ile Fi- aeneral Von Blombergin maıye· yardım ıstemişti, Cevabı ht"yecanla lelacel . ça..,.ırdı. Doktor Schacht'd 22.00 Haftalık posta k11t&J$ 

h • .ı; yor. Uıu,ı sözlerden nefret eder. 
!istin sa illerine yanaşmışlardır. tı'nde'çalıştı. bekliyordu. Banker istenilen yadım nebi dillerde) 

onu takdim etli. Bu su et le Volıltat Hareketi!teı cih eder. f f 
Mülteci Yahudilerin üzerinde da bulundu. 22.30 Müzik ( Karışık Ha 1 

1 h. d p ı· b Bu memleketin petrpl işlerile da nazi Alınanyasının miihim ş-:ıb · ·k Pi ) 

-

)' 

1 
2 
1 

yanız ırer mayo var ır. o ıs, u Vohltdt btınun u" ·zeı,:ne llltıvAf. Seyahatten de hoşlanırdı. Q,18 zı - . .,il alikalandı. Harbin bitmesinden son " ... G ,,.. kalabalık yüzücü kafilesinden şüp f k k d . S siyetll!rİ arasına girdı. eııç ıııütc · Alınan ı'ktı"sadı" sı"yas"tı'nı'n S"yyar 23.00 Son ajans habearlcrı, J 
ra or.Judan ayrılarak Amerikaya hicret a iyet ara na ta t!vam ettı eya ... ·· il 

helenerek mültecileri karaya ayak R ş .. ı,b:s 0 ·sır"' l arcfa Re'ıclıv .. hr ·1 ı... • 1, • esham, tahvilat, kaınbıyo -etti ve omanya petrolcularile pey· hallere çıktı, ç=llıştı, tde~büJe lrn- •·v " '" '' apmı lomııwı · UJ a1;cı11 ii Jiyor· 
basar basmaz yallalamıştır. Mülte· da etti"'i münasebetten istifadeye lundu. Petrol işlerinde ugy raştı . Bil- Rcichbank arasında iı ti bat vazife lar. hor.sası ( fiyat ) pi) 
ciler, Hayfada tevkif edilmiş bu· 6 23.20 Müzik (Canband -

lunmaktad1r. -----------------------------------------------·--------- 23.55 - 24 Yarınki proır•111 



İrinci ordumuzun 
r rakya manevreşı 

- Ülrinci sahifeden artan -

. . Komııtanların intihap-ve tayinle 
rını Ask • ş· erı ura yapar bunun için 
tClrı " 1 
1 

aza arı manevralardaı haıır bu 
k~narak ko.nutan namzetlerinin hare 
atını takip ederler askeı i ıGra 1111 

tevr~dın sonra toplanarak komutan 
ar:~ ıntihap v~ tayinleri işini bitire 
ce"ti 
d 

' bu tayinler 30 ağustosa ka· 
ar R · · eısıcumhurun da tastikindcn ge 

Çerelc lcatiyet kesbedecektir. 

Türk madencili
ğinde inkişaf 

- Birin.:i sahifeden artan -

1 &:'siyle 9j8 de 129.11 ulmuştUr: 
t na mukabil harice ihıacatımız 93' 

4
; 100 farzedilditine göre 938 de 

. 46 ya, yani vasati olarak yarı 
Yarıya inmiştir. 

939 da harice kömür satışları 
;;za ıelince, ilk brş ay zarf mda 
:L ,909 ton hamule ve 22.922 ton 
'lif k" 1 ıye olarak yabancı memleket 
Ye temilerine taş kömür ihracatı 
Yapılmıştır. 

Binarnaleyh 939 ilk beş aylık kö 
mür ihracaallmız 110. 881 tonu 
bulmuştur. . 

Bu miktar 938 aynı aylarına na 
Zaran yüzde 32.99 nisbetinde bir 
azalma kaydetmekte.iir. En çok kö· 
rnür sattıtımız memleket, bütün ih· 
~ıcatımızın yüzde 49.50 sini alan 
r11sa'dır. 

Kroınlarımız : 
Krom istihsal ve ihracımız bü· 

Yük bir inkiıaf halindedir. 1937 de 
192. 708 ton olan istihsaf, 938 de 
208 405 tona çıkıJJış, ve aynı hızla 
~?39 seıwsi ilk bet ayı zarfında in 
. lfafında dcva'D etmiştir. '1938 in 
ılk beı ayı içindeki krom ihracatı. 
nıız 80 111 ton iken bu yılın aynı 
ayları yekunu 100372 t:>na yüksel· 
Dıiştir. 

. Geçen seneye göre artış nisbe· 
tı yüzde 25.54ü bulmuştur. Etilıank, 
1939 da umum istihsalittaki hisse 
sini bir sene içinde yüzde 34 90 dan 
Yüzde 43,04 de çıkarmıya muvaffak 
olmuş ve 1939 ilk beş ayında 
43.289 ton krom cevheri ihraç el 
nıiştir. 

Bun3 mukabil lethiye ıirketinin 
urnurn ihracattaki p ıyı 1üzde 32.40 
dan yüz le 22,90 n! geri'emiştir. 1 S 
c Yakın olan hususi şirketlerin ihra· 
Cat hiisesi 1938 seviyesini, yani yüz 
de 20 yi mu ıafaıa etmişken Türk 
ttıaadin şirketi bir sene içinde hisse 
&İni yüde 12.00 den, yüz Je 18.49 a 

çıkarabilmiştir. 
939 da dışarıya satılan 10057 

lorı lcrom, muhte'if memleketlere 
~ıı suretle tevzı adilmektedir : 7 4 
124 toı Almanya 67.:n ton Ame· 
rika Birleşik devletleri, 3. 760 ton 
F rınsa, 2 790 ton lsv !Ç4 8,031 ton 

ltalya, 3.650 ton Norveç, 1.485 ton 
diter memleketler • 

1939 sene.si ilk beş ayında ihraç 
tdilen krom cevheri memlekete 
2.428 719 liralık dövil getirmiştir. 

Burada kayd:: değer mühim bir nok 
tı, Cerıubi Rodezya, Cenu~i Afrika 

itt:nadı ve kaledonya gibi en mühim 
'ie büyiik krom ihra~ memleketlerin 
de istihsalde büytjk azalışlar olma· 
'•na ratmen memleketimizde görülen 
~iiltaclmezdir. 
0•ı... mldenlerlmlr : 

h 938 İn ilk beş ayı içinde, hemen 
tınen b . . . büt.. u toprakaltı servctımızın 

Ye uıı çeşitleri üzerine bir isi ihsal 
lötı~ b ırı·· d v artması vardır : mese'i u 

Halk odaları 
kuruluyor 

Ankara: 11 (Telefonla) - Par· 
tiden aldığım malumata göre, C. H. 
Partiıinin son beşinci büyük kurul 
tayında halk terbiyt-ıine hizmet et· 
mek ve halkevleıi gibi Partinin kül 
tür kurumları olmak üzere bir de 
halkodaları kurulması kararlaşmış 
ve Parti niıamnamesine bu maksatla 
kayıtlar konmuştur. 

Kifı bina bulunmıyan ve çalıf 
tmlacak elemanı ız olan yerlerde 
açılacaic olan bu halkodalarına ait 
esas talimatı C. fi P. Umumi ida · 
re heyeti son toplantılarında 
liyetek tavslp etmiftir. 

KOZANDA 

ince-

Bir delikanlı 
bomba ile 

oynarken parça 
parça oldu 

Kozan : 11 (Hususi) - Kozanın 
Çanaklı mevkiin..ieki bağında oturan 
kozanın Telgraf hat bakıcısı Abdul 
lahın oğlu lsmail Hakkı bağlarının 
içinde buldutu eski bir el bom· 
basını yatlamak için kız kardaşın· 
dan yat isteyor yatlarken birden 
bire ateş ılıyor ani bir patlayış ne 
ticel6i lsmail H,ıkkıyı parça parça et 
ınekle beraber kard•şını seyre telen 
küçük kardaşındJ muhtelif yerleein 
den ıtır surette yaralıyor ölen Is· 
mail Hakkı henüz 17 ya~ındadır. 

Kozanlı bir 
kadının cömertliği 

Kozan : 11 (Husuri) - Kozanın 
Ha:nam köyünden Bekir kızı 55 yaş 
ların !a Dal Emine, 500 liraya yakın 
servetini Tü<k hava koruınu la teber 
ruğ' etmiştir. Hamiyetli Türk kadı· 
nının teberru~ ettiği servet 20 ka 
lemden i!>aret ve başlıcuı tarla inrk 
ve ev eşyalarıdır D.ıl E-nine ile tü· 
rüştüm. 

Bana dediki: Mıtl ve mülkiimü 
tayyare cemiyetine tebcrrutumdan 
dolayı büyük surur duyuyor ve ılk 
bahtiyarlığı his ediyorum ne çareki 

servetin azdı ddha ol sa da verseydirn 
ne olurdu dedi. 

------------
Dört kişilik bir hırsız 

gurubu tutuldu 

Polis dün Ahmet oğlu Duran 
adında birisini bir çok mutfak eş· 
yasiyle yakalamıştır. Duranın, Ha · 
san oğlu Kemal, Abdullah o}lu Ke· 

mal, Ahmet oğlu Cabbar adlarında 
daha üç aıkadaşı olduğunu söyle
mesi ÜZt"tine polis bunları da yaka· 
lamıştır. Suçlular, Şıhzade mahalle· 
sinde öğretmen Muc;taf anın evinden 
yatak çarşafı, sandalya. kavanoz 
tencere olmak üzere 2ı parça eşya 
çaldıklaı ını ikrar etmişlerdir. 

Suçlular. çalınan t'şyalarla bir 
likte adliyeye verilmişlerdir. 

lngilii - Fransız 
askeri Heyeti 

Moskovada 

L~ningrad: 11· a.a. -Dün şeh· 
ri geun lngiliz va Fransız askeri 
heyetleri, gece yarısı trenle Mosko· 
vaya harek( t etmişlerdir. 

Ankara : 11 ( Radyo ) - Mos
kovadan Bildirilditine göre lngiliz, 
Fransız askeri heyetleri bugün saat 
10130 da Moskovaya gelmişlerdir. 

Heyet Sovyet askeri erkinile fngiliz 
ve Fransız sefirleri ve Türk ate~csi 
tarafından karşılanmiş ve başkaca 
hiç bir devletin akşesi bulunmamuş 
tur, Askeri heyet bugün saat 15 de 
Mare,al Voroşilof tarafından kabul 
edil,.ccktir . 

Londra : 1 1 - a. a. - Star 
gazetesi, f ngiliz-F ransız -Rus mü 
zakerelerinin Parlamentonun içtimaa 
dav!ti tarihinden evvel bir itilafa 
varması halinde B. Çcmberlaynin 
bu hususu şahsen bildirmek üzere 
Avam Kamarasını içtimaa davet 
edecc:ğini yazmaktadır . 

Danzing için çev
rilen dolaplar 

- 6iriuci sahifeden artan -

gönderilmiştir. Bunların Berlinde mu
hakemesi bitirilmiş ve bazısı idam 
dahi edilmiştir. 

Danıig: 11 a.a. - B. Föster B. 
HitlerP. Polonyanın şehri tahrip tehdid
lerini protesto için toplanan ebedi 
suretle Alınan Danıig şehri halkı na
mına bir telgraf çekerek führere karşı 

olan itimat ve sedakati bildirmişti: 

Paris: 11 a.a.a - Heyeti umu· 
miyesi ile matbuat Försteriıı nut
kundan bugün için fazla en ~işcler 
çıkarmamakta, gazetelerin bü} iik 
ekseriyeti bu nutku bir korkutm A 

kampanyasının b;ışlangıcı telakki 
eyi emektedir. 

Pctit Jumaldan: 
f östrerin nutku şiddetlidir. Fakat

1 

Nazi şrflerinin bizi alıştırdıkları hi- ı 
tabet tezahürleri çtrçevesini açma· 
mıştır. Nutuk Varşovada Polonyanın 
buhran bidayetindenberi gösterdiği 
ayni sükanct ile karşılamıştır. 

Mevsimin En büyük iki fılmini 
Görmek için Muhakkak 

BU AKŞAM 

Yazlık Sinemaya 

Gidiniz ve Büyük facıa art:sti 
vıc roR MAC LAGLEN 

Tarafından temsil tdilen emsalsız 

(Kancık Arkadaş) 
Yahut 

(Kadın vE Şeytan) 

ŞAHESERiN! görünüz. Bu hü>ük 
filmi unutamıyacak günlerce tesiri 

altında kalacaksır. ız. 

2 

Dünya Edebiyatının şahascri 
GÖTE ' nin ölmez romanı 

lVertetl 
ın 

BlÜlylYı!Y{ Aşlko 

Kaymakamlar arasında 
değişiklikler oldü 

Dahiliye vekaleti kaymakamlar 
arasında yeniden bazı değişiklikler 
y~pmıya karar vermiştir. Ve\ta\et 
bu hususta hazırladığı kararname 
projesini yüksek tasdika arzedilmek 
üzere Başv ... kalete vermiştir. 

Hukuk işleri müdürü 

Hususi işlerınin tesviyesi için 
bir hafta evvel Ankaraya giden vi 
!ayet hukuk işleri müdürü Ali Rı· 
za Ulusman dün şehrimiıc dönmüş 
vazifesin başlamıştır. 

Maarif piyangosu 

Haber aldığımıza göre Tfak 
kültür kurumu her yıl olduğu gibi 
bu sene de zeki, çalışkan, fakat yok. 
sul ve kimsesiz türk çoçuklarnıın 

okumalarını temin maksadiyle bir 
piyango tertibine karar vermiş, ve 
hazırlıklarına başlamıştır . 

Biranın ucuzlaması ve 
bayilerin vaziyeti 

Biranın 15 Ağustostan itibaren 
16 kuruşe satılaccıgı y:ızılmıştı. lnhi. 

rlar i hrcsi bu bJsu<;taki h ızırlık 
farını bıtiı miştir, Ayın 01 dördü~cü 

günü akşamına kadar bütün inhi 
1 b 

.
1 

. sar 
ar ayı erı inhisarler idarf'sine eli . 
tindeki bira mevcu fonu bildirece~
lerdir. B3yıl r tarHfından e I vvc ce 
alınıp da bu tarihten sonra satıla 
cak biralardaki 14 kuruşluk fark 
inhisarlor i !aresi tarafından karşı· 

!anacaktır, 

Halkevi Başkanlığından: 

Nazarı dikkate 
Milli Mensucat Hastanesi Müdürlüğünden : 

Sıhhat ve içtimai muavenet V ekiletinin 9 - 8 - 939 tarih ve 20 
numaralı rubsatiyesi ile hastanemizin 23 yatağını haricden gelecek ücretli 

hasta,ara tahsis ediyoruz . 
Hastanemiz Adananın en havadar bir yerinde etrafı portakal ve · çi· 

çek bahçelerile muhat modern, her türlü konforu hllvİ ve feıınin bütün 
icaplarını içinde toplamış müstes~a ~ir sıhh.at yurdudur. 

Bilgisi, iktidarı ve muvaffakıye~·"·· a~elıy ttlarile herkesin itimat ve 
teveccühunu kazanmış olan qperatorumuz çok müsait şartlarla hastaları 

nı tedavi edecektir. 
Hastanemizde tedavi olmak isteyen bütün müracaat sahipleri haric· 

den de dilcdıkleri Doktoru serbestcc alabilirler. 
Muhterem halkımıza bir hizmet gaycsile açılan bu yurt çok ucuz 

ücretlerle memleketin sıhhati iç'.n herkesin emrindedir. 
Hastane Gazhane yanındakı yol ile ~ehre bağlıdır. 

H 
.ht'yaç anında h,stane müdürlüğüne müracaat edilmrsi rica 

er ı ı 1 1 olunur. - 5 G. A. 10939 

Umumi kongreye davet • • 

Milli Mensucat Spor Kulübünden : 

Kulübümüzün Uınumi Kongrası 14 -. 8 - 939 tarihine tesadüf eden 

P t 
. .. .. saat ( 18 ) onsekizJe Mıllı Mcnsucct Fabrikası Sinema 

azcr esı gunu . . . 
s'\lonunda yapılacığından üyelerım:zın o saatla hazır bulunmalarını rıca 

ederiz. 

RUZNAME: 

1 
K a divanı riyasetinin intibahı : 

- ongr · 1 · d · h · · ·1 h d f 1 · 2 G•çen seneki hesap ış erme aır eyetı ıuare '!Sap c ter erı 

rın tetkiki : 
2 G Çf'n seneki rnuameletı1 dair idare rapoıunun tetkiki ; 
4 _ H ımi, Fahri; Unu 11i R ıslerle idare ve murakabe heyetlerinin 

ve yedek az~ların intihabı : . . 

5 H ·yet divanı azasının ıntıhabı : - aysı . . . . . . 
6 Geçen sene hesap katıyesının tetkıkıle yem sene bütçesinin müza· 

keresi : • 
7 _ Kongra tarafından ikmal edilemiycn işlerin kongrada intihap 

komisyona havalesi. 10934 

Y ?~sul halkın istida ve ilmüha. j berlerını yazan hükil~et daircsin~e. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 
ki Halk işleri bürosu lağvedilmi, .Yeni çıkan kariur: ve nizamlar 
olduğundan bundan sonra fakir k.. . 
1
.. • oy 
u ve şehırlilerin istida ve ilmüha. 
ber gibi yazıları Evimiz.le paraMz 
olarak ya:rılacatı ilin olunur. 

10936 

ı_K_a •r •a•t •a•ş 
Plajı 

Ço~ukların Cennetidir 

Yavrularınızı bu tabiat 
tini H cenne. 

n avaaından, Ne•'••lnden 
ve Faydalarından mahru 
memek için hiç olmasa Hm 1 et. 
da iki gün oraya götUrünUa ta. z. 

l lcr glln nıunlnı:nnı o{ubtıs f 
1 

sc er 
eri \•ardır. 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çalışm k üzere Lir lıiz 

metçi kadın aranmak , ır . İst . 
yenk r İduu hanrnıize miırccaat 

etsinler . C. 

• 

Vergilerde ihbarna.melerin 
ve temyiz usullerıne . ~e 

komisyonları teşkılıne 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve temyiz 
dair kanun 

Kabul tarihi : 6 7 19~i9 
Kanun No : 3692 

... Dünden artan · 

k 
· nda kalan nüshası reis ve aza taraf ındar imzala-~ 

Kararların omısyo • "h ·· ·ı ··t .. ı k · t 

D
. - h 

1 
komisyonun resmı mu ru ı e munur enere rcıs ara-

nır ığer nus a arı 

fından imzalanır. Kat'i olan komisyon kararları 
Madde 

2
9 _ Jı şağ'ıdaki hallerde itiraz komisyonu kararı kat'i olup 

temyiz edilemez; _ . . • . . 

1 
_ Gündelik gayri safi kazançları uzuınden vergıye- tabı mükellef· 

1 t ( d nlf 
ve derecıolerine ve mükelleflerle idare tarafından gün· 

er ara ın an sı . 
d l

'k · f" kazanç mikdarlaıına karşı yapılan ıtirazlar, 
e ı gayrı sa ı . . . . 

2 
_ Bina ve arazi vergilrnnde 25 lı_r~ ve daha aşa~ı mıkdarlardakı 

. f" . d ya kısmete karşı yapılan ıtıraılar, 
ayrı sa ı ıra ve . . • 

3 
_ Muamele, istihlak ve buğdayı koruma karşılığı vergılerınde aslı 

mlktaıı 100 ve hayvanlar vergisi hariç o~~ak üzere diğer v~rgilerde 25 

1
• n tarhiyata karşı yapılan ıtırazlar. 
ırayı geçmeye d . · d · d'I · · k ı 

9 
addede yazılı müd et ıçın e temyız e ı meyen ıtıraz o 

. . unkcu mrları kıt'ileşir. Şu kadar ki, taraflardan biri müddeti için 
mısyonu ara . f .. dd · · ı d · 
d 

. 1 ı·ıı.j takdirde, dığer tara mu etı geçmış oısa a, temyız 
c temyız ey CJlg • • · b" ı 

k 
. ·ık defa karar verilıncıye kadar, temyız lale ındc bu una· 

omısyonunca ı 

bilir. TEMYiZ 

M dd 30 _ Temyiz tetkik·tı t'vrak üzdrinde icra olunur. Temyiz 

ko 
. a e n sala"hiyeti tem.ıizen itiraz olun.an noktalara maksur olup 

mısyonunu ; . . . 
bidaveten itira

7 
komisyonuna d~rmayf't olunmayan ıddıalar temyız ko· 

misyonuna dermeran olunamaz. . 
A k t tk'k sırasında tenı)iZ arzuhalinde dermeyan edılmemekle bera· 

nca e ı b' . d"f d'ld'lllr" 
ber 23 üncİJ ma ldede sa} ılan maddi' hırtalardan ırınc tesa u e ı ı5ı 
tnkd el bunLu hakkırıJa da karar verilebilir. 

.;:,:yiı koıni 3yonu aş'lgıda b yan oluna l sebeblcrden dolayı itiraz 

komisyonu kararını nak~eder: . . 
A) Vazife ve salahı yet dışında bır ışe bakılmış olması, 

) Kanun ve nizamname! r hukuınlerine aykırı karar verilmesi, 
C) l ·i tıır fta ı birinin iddınsını isbat için serdettiği delillerin kanuni 

sel tbe rııüstenid olmıyarak kabul edilmemesi, 
u det · 1 tc°'he . ıçinde 980 ton antimuvan 

baıtır k~ı, 5035 ton arsenik, 899 ton 1 
ulçc 6. 100 ton blend. 7. 139 ton 1 

10986 
Borasit, 3.600 kiloğraın civa, 3 600 
ton çiııkolü kurşun, 5.800 ton galt'n 
3,170 ton zımpara ihraç edilmiştir. --------------= -------..---------?1 (Sonu Var) 8953 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az 
1 

f.n çok 
K. s. K. S. Kilo 

~--

Koza 7.12 

1 Pilua earlafl • 
Piyasa temizi • 26 

1 

1 
Klevland 46 ·ı 

YAPAGI 
-

_B9az 
1 1 1 Siyah 

~ 

çtCIT 

1 
Yerli •Yemlik,. 

1 .. •Tobumluk. 4,50 5,30 

HUBUBAT 
Buğday Kıbnı 3,50 1 

2,37 • Yerli 2 75 -
• Men tane 

- 3 --3,87 

.. 

Seyhan orman çevirge müdürlüğünde·n: 

.. Hacmı Muhammen vahit fiyatı Tutarı 

Cinsi M3 03 Lira Kuruş LirJl K. 
Çam 86 000 4 90 421 40 

1- Seyhan vilayetinin Kadirli kazası dahilinde Kirazlı seki ormanın· 
dan 86 metre M3 mikJarında kerestelik çam eşçarı satışa çıkarılmıştır ,9! 

2- Satış 1 -8-1939 gününden itibarrtl on beş gün sonra 16-8-939 
çarşamba saat {on birde)Şeyhan orman çevirge müdürlüğü dairesinde açık 
arttırma ile yapılacaktır. 

3·- Beher metre mikabının muhammen fiyatı dört lira doksan kuruştur 
4- Şartname ve mukavelt!name projeleri Ankara orman Umum Mü 

dürlüğü Seyhan orman Çcvirge Müdürliiğü, ve Kadirli orman bölge ;tef 
liğinden alınır. 

5- Muvakkat teminat .31 lira 61 kuruştur. 

6- Satış umumidir. 10905 1- 4- 8- 12 

Adana Belediye Riyasetinde 

1 - A~f alt yollar tamir işindt- kullanılmak üzere 250 metre 
Hacıkırı taşı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1000 liradir. 

3 - Muvakkat teminatı 75 liradır . 

4 - ihalesi ağustosun 15 inci Salı günü saat onda 

encümeninde yapılacaktır. 
"rt 

5 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada go 
bili der. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbu7.larile 
ticaret odası kayt vesikalarile encümene müracaatları ilan olurur · 

30-4 8-12 10900 

T. iŞ BANKASI' 
Arpa - -Fasulya 
Yulaf 2,80 2,82 Pla nh: 

rol 1939 K. Tasarruf ikramiye 
Dellce -
Kuı yemi '1,37. - -Keten tohumn 9 ,'25 ---- -
Mercimek 
Susam 16 1 

UN 
Dört yıldız Salih --.. üç • .. . 

·- ı::ı Dört yıldız Doğruluk .D ~ . 
~ ı:: üç ..a ı:: .. • ---o - Simit ~~ ,. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı -CN c.> üç " .. ,, 

Simit " 
Livtrpol Telgrafları 

~llm 1 
Kambiyo ve Para 

11 I 8 I 1938 [ş Baukasından alınmıştır. 

/'ene - ı--Hazır 5 23 Liret 
Rayişmark 4 « Vadeli 1. .. 
Frank ( Frans~~ ) -y 35 

Vadeli il. 
-4-38 --s 93 Sterlin ( İngiliz ) 

Hind hazır 4 23 Dolar ( Amerika ) 126 l 67. 

Nev~ork B 92 Frank ( isviçre) 00 00 

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat,) Mayıs, 26 ı'\ğustos, l Eylô1 

1 İt<inciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

İKRAMiYELER: 

AJd 2CC.0 Liıalrk 2.000 Lira 
5 .. 1000 " ~ .000 " 
R " 500 .. 4.000 .. 

16 .. 350 " '1.000 .. 
60 " 100 .. 6.000 " 
65 " 50 " '1.750 " 

250 " '} 5 " 6 250 .. 
435 . 32000 

T. Jş Bankasına para yatırmakla, yaln11, para biriktirmiş olmaz1.,.~~ zamanda talihinizi de denemiş olursunuz UO" 
~ 

<le 

B 
b 
T _________ ./_ ri 

Cebelibereket icra Memur lf'" ,, h 
Adana Erkek Lisesi Direktörlü-

ğünden: 
Iuğundan: TürksÖZ~ b 

% 7,5 
Tutarı Teminatı muvakkate Fi. 

Lira Kuruş Lira Kuruş Kilo Kuruş Cinsi 

2565 00 192 50 27000 9,5 Birinci nevi ekmek 

2800 00 210 00 7000 40 Koyun eli 

3000 00 225 00 3000 100 Sade yağ 

720 00 54 00 3000 24 Pirinç 

240 00 18 00 2000 12 Yo~urt 

500 00 37 50 5000 10 Süt 

300 00 22 50 2000 15 Kuru fasulya 

1280 00 96 00 40000 3,20 Maden kömürü 

96 00 7,5 00 1600 6 Kuru soğan 

22 50 17 00 3000 7,5 Patates 

Yukarıda cins ve müfredatı yazılı okulumuz pansiyonunun 1 Tc:.-şdn 
evvel 1939 dan 31 Mayıs 1940 taribine kadar 8 aylık yiyecek ve yaka 
cak ;htiyacı olan 10 kalem erzak tarihi ilanından itibaren 15 gün müddet 
le eksiltmeye konulduğun 1an isteklilerin ı 1 , Ağostos 1939 Pazaı lesi glinii 
saat onda yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçelerile, birlikte Sey. 
han Kültür Dir~ktörlüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

6 - 9 - 12 - 15 - 19 10922 

Seyhan orman çevirge müdürlüğünden: 

Cinsi 
Katran 

Hac mı 
M.3 0 .3 
75 000 

Muhammtn vahit fiyatı 
Lira Kuruş 

7 80 

Tutar bcddi 
Lıra K. 
585 00 

1- Seyhan vilayetinin Kadirli kazası dahilinde Elmalı koyak ormanırı. 
dan 75 metre M3 miktarında kerestelik kattan eşcan satışa çıka-
rılmıştır . 

2- Satı; 1-8-1~39 gününden itibaren on beş gün sonra 16-8- 939 
çarşamba günü saaton birde Seyhan Orman Çcvirge Müdürlüğü daire· 
sinde arttırma ile yapılacaktır. 

_______________________________ .._. ____________________ __ 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECİRiN iDARESİNDE 

Osmanİy<'nİn Cumhuriyet ma· 
\ıallesiııin çağ şak me\ kiindc kain 
nisan 937 tarih ve 24 sayısında 

7,5252 H. 2. tarlanın altıda beş hisse 

Ç I
• f t h sinin beher metre murabbaının bir a n kuruş muhammen kıymetle artırmaya 

1 çıkarılmıştır, 1. inci artırması ] 5 9 936 

K ı f ı • t t• cuma günü saat 9 dan 14 de kadar a p ı ca Si aa ı ye e geç ı Cebelibereket icra dairesinde yapı-
lacakdır. Şartnamesi 9 - 9 - 939 

Banyo - Lokanta - Gazino_ Otel ?~nünden itibare~ ~~ıktır ~crkes 
ıl::\nı ve şartnameyı ogrenmış ad 

Çiftehan 
trenlerde 

kaphcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ' • ediniz 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLIC.ASI 

Radyo aktüvitesi biitün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengin bi: tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı , 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada 
. . .. 

geçırınız 

Konfora, temizliğe, ucu:duğuna hayran kalacaksınız 

Lira Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

Tarifeye bakınız 

Bir uecellk tcım konforuyla otel 
Taş odalar ( 4 kişilik ) 
Biı inci baraka ( 4 kişi l ik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 

yatak iicretı 

dolunacıkdır, ipotek sahi\>i ahc:;k 
lılarla diğer alakadarların ve irtifak 

hakkı sahiplerinin gayri menkul üze· 
rinde haklarile diğer ~iddialarını ilan 
tarihind('n itibaren 20 gün içinde 

evrakr müsbitelerile bildirmesi a:1.si 
halde satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar artır m11 gününde gayri 
mrnkul en çok aı tırana ihale edilir 

ancak yüzde yetmiş beş muhammen 
kıymeti bulmaz ve ruçhani olacak 
alacaklıların mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa 15 gün artırma temdit 
edilerek ayııi saatde ihale yapılır. 

Bedeli satış istiyenin alac<tğına ruç 
hani olan diğer alacaklıların işbu 

gayri menkul ile temin edilmiş ala 
caklıları nıecmuundan fazlaya çık· 
mak şartile en yüksek artıranl ihale 
si yapılır. Aksi halde icra iflas ka 
nunun nnddei mahsusalarıle 2280 
numaralı kanun tal bik edileceği ve 
fazla mahımat almak istiy~nler Cc· 

belibert ht icrasının 938 73 sayılı 
dosyasına müracaat etmeleri ilan 
olıınur. !0935 

3- Beher metre mikabının muhammen fiyatı yedi lira seksen kuruşt~r Büyiik islifade!er görecek, nıemnun kalacaksınız 

Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

Kur"' 
12oO 
6o0 
3oO 
,~ 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

rı ~ 
l -Dış nıcıııld.dlcı ıı,:1 ; 

bedeli dcğişmc1 yalnız poslll 

zammedilir. 

2 - ilanlar için 
caat eciilmclidir. 

------~ 

Elektrike 
Her türlü Elektrik ve. ~ 

tesisatı, Elektrik malzemesı.1 
ve El ·ktrik aldleri tamiratı. I 
ram Ampuller!, Ganz f abrı~ 
mulatı Adana Acentalığı . 

Eski Orozdibak karşısı 
1 ... 736 

Pazarları 

Kara taşa 
Otobüs 

. ı ot" 11 er gllıı ış cycn 
baş kil P:tzar günleri aJ rırll 
biı· Otol.ıth işletilecektir. . ~ 

Bu Otobüs, Saat kulcS1 
sın da Çarşı Hamamı - lJ o' 
köşesinde bekleyecek ve 
hareket edecektir . 1 
Sabahları tam saat 

4- Şar\name ve mukavelename projeleri Ankara orman Umum Mü· / ç •tt h K ı b k •• 
dürlütü Seyhan· orman çevirge Müdürlüğü, ve Kadirli ormarı bölge şef· 1 e an ap IC8S 1n1 UgÜ rı U 

50 kuruş C l 
Bu gece nöbetçi eczane ... ı ---· Y . 

K· l ekapısı civarında 1 Umumi nt'şriyat müd~'~ 
"tinden alınır. 

1

.

1 
haliyle bir kere görünüz 

5- Muvakkat teminat 43 lira 88 kuruştur. 

6-Sı~ umumid~ 10~4 1-4-8-12 ~~~~~~~~~~10~6~3~1~~--~---6-2~~~~~~ 
M. Rifat eczahanedir 1 Macid Güçlii 

Adana Türksöıü matb,I 


