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Büyük Manevralarına Başladık 
• Milli ŞEFi'MiZ HAR.B 

SAHASINDA BULUNUYOR 

Vekiller heyeti 
dün Edirneye 

ve Mareşalımız da 
muvasalat ettiler 

/nünü 

i.-ı.ınbul : 15 ( Telefon!• ) -Trak 
Y·ı ıııancvralarında buluııacdk olan 
~enci Kurmay Bışkanı Mareşal Fevzi 
f,.•kmak bu sabah yü~sck kumanda 
lıeyelinı teşkil eden zevattan bazıla
riyle manevra sahasına ğilmiştir. Ken
disine Orgeneral Asım Gündüz, !stan· 
bul Komutanı Korgeneral Halis Bıyık 
tay, Korgeneral S1lıh Onurtak refa 
kat etmek tcdirler. 

İSTANBUL 
cak ihbarla hücumdan haberdar ola 
cak ve derhal faaliyete "geçecektir. 

Bunun üzerine bisikletli polisler 
bisikletlere konulan hususi düdükler· 
le şdıir halkını haberdar edecekler 
Jir. V dpurlar da Jüdük çalacak. 
!ardır. Hücumdan haberdar olan 
hallr evlerinden dışHı çıkmıyacak, 
sokaktakiler en yakın sığınak ma· 
halline iltica edec~klerdir. Şehirde 
beş yüze yakın sığın1k yeri vardır. 

40 - 50 dakıb içerisinde düş· 
man tayyareleri hu fottan 'şehrimize 
gelebilecekleri için hu müddet zar· 
fında halkın bu sığınak yerlerine il· 
ticaları mümkün olacaktır. Sokakta 
gezenleri polis tevkif edecektir. 

HARP SAHA 1 İÇ h\ı DEDİR 

/lfrınevralıırda moı<irlii kuvveılerimiıdeii bir prı rçrı 
Bugün, mane..rdlar başlamış bu· 

lunmnkla beraber program mucibince 
harekat yapılmıyacak. kıtalar yerleı in· 
de mevzi almış olarak verilecek emre 
ıntizar edeceklerdir. 

Tayyare endahtlarının mcfruz 
isabetleri emniyet müdürüne haber 
ve•ilecek ve emre müheyya nak.I va. 
sıtalariyle bu ekipler harekete geçe 
cektir. Tayyarel~r raket ve torba 
atmak suretiyle bomtıa endaht et· 

miş alacaklardır. 

alınmış ili'. ı 
Vilayet mebzul miktarda her 

boy gaz maskesi temin etmiştir. Şeh 
rin muhtelif yerlerinde halkı bu hu- J 
susta ten vır ıçın kuı si Ar açılmıştır. 

Kurslardan iyi netice alınmıştır. 

Tayyare hücumu (Alarm ) ilanı 
muayyen diidüklerle yaptırılacaktır 
bu ilan polis vasıta siyle cadde ve, 
mahallelere kadar yayılac kt 

Manevra esnasında ancak emni
yet müdürlüğünün ruhsatını hamil 
kimsder sokaklarJa buluna bilecek 
)erdir. 

Çarşamba günü bu ekipler teftiş 
cdılcektir. 

Edirne · 15 ı Hu;usi muhab;ıimiz· 
den ) - M~nevralara ait bülün hazır 
lıklar sona ermiş, bu sabah lstan~ul· 
dan hareket eden mareşal Fevzi Çak· 
mak yüksek kumandd ~eyetini teşkil 
eden zevaıtan bazılariy le beraber bu 
akşam saat 19 da Edirne'ye ·gelmiş· 
tir, H•vzada general Kazım Diri< ve 
valı Ferıt tarafından karşılanan mare. 
Şal bütün yol güzergahında ve Edirne 
de h~lk tarafından hararetle selfımlan· 
ınıştır. Yarın da Mılli Şefımizin ve 
Vekiller heyetinin buraya gelmeleri 
beklenmektedir. Milli Şefimizin Trok· 
Y~ ve Edirn c'yı şereflendıreceği ha• 
beri bütün Trakya'da büyük bır sc. 
Vinçle karşılanmıştır. 1 fer tarafta tak 
lar kurulmakta, Edirne ve Trakya bu 
münasebetle müstesna günler yaşa· 

maktadır. 

lstanla ani olarak yapılacak ha 
va taaı ruzlarına karşı halkın korun· j 
ması için icap eden bütün tedbirler 

Tatbikat esnas nda şehrin aktif 

müdafaası için askeri nıakamlaıca 
tertibat alınmıştır. Bu tertibata göre 
muhtelif mevkilerde top ve ağır 

makineli tüfekler tarafın .fan tayyare 
lc re karşı manevra, hartuç ve fişek· 
lerlyle ateş açılacaktır. 

Bugün mareşaldan maada ayrıca 
bu akşamki tr ·ole emekli generalle" 
den bazı mebuslar da şrhriınizc gel· 
rn iş lerdır. 

İstanbul : 15 ( Telefonla ) - Şeh 
ı iınizin bugünden itibaren harb ha· 
!inde bulunduğu farzediJecek, manev· 
ra mefruz bir hali olduğuna göre İs 
tanbul da bugünden itil>aren manevra 
ı•aziyeli} le alakadar olacaktır. Trak
ya'da yapılacak manevranın mevzula· 
rından b'ri de harp halinde :müttefik 
orc!ulara karşı hiıcüm edecek olan 
düşman ordusuna mensup hava k uv
vetlerinin lstanbul'a hücümları teşkil 
etmektedir. f;tanbul'da pasif korun 
ına tertibatı alınmıştır. Bu tertibat 
ciim'es'nden olarak şehrin tayyareye 
karşı ko:unması lazım oldn yerlerinde 
tayyare dalı topları, aıı-ır nı.ıkineli 

tüfenkler ve ileri harp vasııaları yer· 
leştirilecektir. 

11,fanevranın bıı safhasına kıtaalın 
düşman tayyarekrine karşı rt>anevra 
fişekleriyle yapacakları enddhtla rla 

şahit olacağız. Manevranın bu kısıııı 
Yani mütekab 1 endaht, tayyare hu· 
tfını safhasını tesbit edecektir. 

Alman 
ateş 

gazeteleri yine 
püskür mekte 

"Dantzig işi ile meşgul olmak 
dan bizi kimse menedemz,, 

Londra : 15 . a.a.· Alman · İta! 
yan gör üşmcleri kadar Hiller burc 
khardl müziikatı da t~gıliz matbuatı 
için karanlıkta kalmaktadır. . 

Sabah gazeteleri milletler cemı· 

ydi komiserinin bcrbhetesgaden'e git 
medeo evvel Lıındradan talımat alma 
mış olmısınl ragın~n Hitlere ingilte· 
re lıükümetinin kaliyetle verdigi ka· 
rarlar h1kkındJ ın1lumJt verecek va 
ziyette olduğ'unu yazm ıktadırlar. 

Geri kalan şey burckhardt'in yap 
tığı mülakattan ne gibi bir intiba edil 
diğini ve bilhassa bundan soorı ne 
yapacağını tayin etm~kteıı ib1reıtir. 

PMi; : 15 ·a.a.· Fransız ma bua· 
tı bugün de yine Alman · ltalyan mü 
zakereleriyle meşgul olmaktadır. j 

Epogue gazetesi diyor ki . 
Almanya Dantzigi istemekle kal· 1 

mıyor bıri biri ardından bütün mesele 
1 

tün ınilletlerı tek bir cephe halinde 
birleştir: yor yok, Alman}a büyük bir 
konferansın akdini istihdaf ediyorsa 
o zaman bunu anlarız bu geniş enler 
nasyonal toplantıya görüşme mevzu. 
ları lazımdır Almanya azami metali · 
batta bulunabilmek için mümkün ol· 
duğu kadar fazla meseleyi ortaya al 
mak mecburiyetindedir. 

Ocuvre şöyle yazıyor. 

a ır. 

. Alarrı:ı işaret!, düdüklerle kuvet 
leşıp zayıflaşan ve böylece üç da· 
kika devam eden fasılalı seslerd' 

ır. 

Bu işaret verildikten sonra hal· 
kın ve nakil vasıtaların:n hareket 
tarzı şöyle oldcaktır : 

lstanbul : 15 ( Telefonla) 

- Gerisi üçüncü sahifede 

r-~~-~~------...., 

Milli Şefi miz ç 

lstanbul : 15 a. a . _ 

RelsıcUmhur i smet lnbn .. 
lstanbul'u husual au reıt~ 
ziya r et eden Yunan ha r ı . 
clye müate,arı e. Mavru 

d lal Florya 'd a kabul b uy u r 
mu, ıa rdır. 

. 
lngiliz-Japon 
müzakereleri 

Bugün başlayacak mı ? 

Tokyo : 15 - a. a _ 0 . 
. · omeı 

ajansı. Japon - lngili1 müzakerele-
rin;n yakında ve belki de 16 A,. 

"us. 
tosta tekrar başlıyabiieceğinı haber 
vermektedir. 

Londra : 15 - a. a, - Daily 
Telgraf gazetesi , Tokyo miizakere. 
!erinin muvaffakıyet ihtimalleri hıı
susun<la bedbin göıükmcklcdir . 

Bugün de vilayette genel kurmay 
rl;ın gönderilen subayların iştirakiyle 
b r toplantı yapılmış ve bu :hazırlık· 
1
''r !rözdcn geçirilmiştir. Ayrıca •şık 
800diirıne tedbirleri için de bir talı
llıatname hazırlanmıştır. 

İstanbul'a havadan taarruz manev 
rasının rıe gün yapılacağı ma 1um de 

ğıldir. Vılayet Trakyadan vaki ola· 

Jeri ortaya atıyor umumi bir tasfiye 
meselesi çıkarılmak istenildıği intibaı 
oltında kalmamağ'a imkan varmı ? fa 
kat bu iş nasıl yapacak ? harp ile 

101 ? bu ihtimal daima variddir fakat 
şayet harp mevzuu bahis d~ğ'ilse Al 
man manevrası hiç de ınahırane de
gıldir. Çünkü bütün mes~lelere birdcıı 
temas etmekle tehlikede bulunan bü 1 

HepiA1iz biliriz ki ne biz ne de 
Almanlar Dantzig için ölmiyeceğiz 
eğer ölürsek hem de onlar bunun 
sebebi Hıtlerin "aktiyle o ka~ar şid 

detle tenkid ettiği i~inci Vilhelm'in 
siyasetini aynen ele almış olmasıdır 
hem de daha kötü şartlar altında çün 
kü bugün 1~14 de oldugu gibi ne 
lng;lterenin vaziyetinden ne de Rus 

yanın ve hatta Amerikanın kararın 
dan şüphe edilemel eğer yarın Hit 
!erin iradesiyle ve Musolinin muvaf 
faatiyle bütün avrupa yeni bir har· 
be atılırsa Dantzig için degil boşu 

boşuna ölmüş olac,ktır lu ise nıa· 

nasızlığın son perdesi olur. 

- Gerisi üçüncü sabifcde -

Bu gazete, lngiliz biiyük elçisinin 
Londıadan lalınıat aldıktan sonra 
ekonomik meseleleri de görüşeceğini 
Japon hükumetine bildirdığinc dair 

Toı<ı odan veri : en habeı!cri ihtiyatla 
kar~ılamak lazımgeldıl[ini ya7lyor . 

Moskova' da askeri 
konuşmalar igi saf hada 

SOVYETLER SORUYOR: -

Bir harbi takdirinde 

ve 

Rus - Japon 
fngilterenin alacağı vaziyet 

Fransa 
nedir? 

L d t • 1 a " ı - J)ai 1' tc· on ra : ·> .~ · • 
1 h d. k' . Öde haber aldık· egrap ı~'· or ı · . 

ki 1 ngiliz hukiınıetine dun okıanı mo.~· 
k d . I kurma" mUıakcrclerı· ova an gene ~ 

1 nın tcrakkiçi hakkında bir rapor gc. 

. t' B 1 .. kereler ınu,ait bir mı~ ır. u ınl z.... . 
. ·ltİl'e benzı\'OI'. ha va içinde cereyan c ı::ı • 
• . . J r ki Sonct l• aka.t ıntılıaımız ~u 11 1 

• 

h (. hh a ı nnlasoıa esasının eve ı nıura a' ~ l • 

İn~iJtere ve FJ'ansa t.lr:tfınJan dcrpış 
· h ti Uzcrİn· ~<lildiğin<lcn Jaha. gcnı~ n ar 

de- araştırılnuısını teklif eylcmiştiı·. 

Söy1anlldig-inc gdrc, Sov_ycllt'ı· 
birligi. lıir nvrupa harbine nılllcallik 

meselelerden boşka l>ir Rus -- Jn· 
pon harbi takdlrın<lc 1ngiltcre ve 
F'ra.n~anın nasıl bir hattı hareket İ( li 
haz edeceklerini de ıuUıakcrc tlını:k 
arzusundadır . 

Bu gazele, Jl\-10.1>kovadak1 Fı-aıı ... ız 
ve lng:iliz ınurahhaslnrına yeni li'lı· 
limat göndcrilecegini ~\"azıyoı'. 

I UZAK ŞARKTA SON HAOISELER 1 

JAPONLAR UN BiR 
TAARRUZ YAPTILAR 

Dün On üç Çin tayyaresi düşürüldü 

Hsinking : 15 a. a. - Domei 
ajansı Nomonhan gölü civarında 

kiai ajansı bildiriyor : 

hudut vadyetinin deıı-işmediğini bil. 
dirnıektedır. 

Holstcin nehrinin sağ sahilind.e 
Japonlar muntazam Çin k~vvetlerı· 

Şanghay'da çıkan "China Pıess, 
gazetesine beyanatla bulu~an Amc· 
rikan Çin ticaret ateşcsı Julean Ar 
nold, Amerikan efkarı uınumiyesinin 
vaziyet hakkında şımdi bir kanaat 
edindiğini. Amerikalıların uzak şark 

had!sclerile ynkından aJakadar olduk. 
Jarını ve haklarına riayet ·ettirmek 
lıizımgeld;ğini anladıklarını söylemiş· 

. . . u"te•ddıt taarruz. 
nın ve çetelerının m " 
!arını püskürtmüşler ve altı Çin tay· 
yaresi düşürmüşlerdir. Japon tayya: 
releri de ayrıca 13 Çın tayyarrsı 

d .. .. .. .. J on tayyareleı ıııden 
uşurmıştur. ap .. 

ikisi Üssüne dönmemıştır. Ch 
Hong · Kong : 15 a. a. - e· 

kiai ajansı bıldiriyor. muka· 
1 agustosta başladıkları 

ff kiyetle devam bil taarruza ınuva a .. faa 
eden Çin kıtaları mahalli muda 
te~ekk üllerinin yardı mil~ Vangn~:~'ansı 
civarında kaın Chungs an mı k 

d kara~a çı an 
sahillerinde geçen e • 

1 
d. 

.. k" tmuş er ır. 
Japonlaıı geri pus ur ·. . 1 . ı·ı ·n tazyrkı a · jdponlar, Çını erı 

. ·wca etmek mec 
tında gemilerınc 1 1 

b · t' d kalm ı şlardır. 
urıye ın e . ·ı· 1 . kirala· B ·ıer Jngı ız eıın 

u geını. ' binde Paean is· 
dık!Jrı arazının gar 
tikametinde uzaklaşmışlardır. Ch 

Hong · Kong ' l 5 a. a. - c· 

tir. 

Arnold, Amerika'da bir sene 
kaldıktan sonra geçenlerde Çin'e 
dönmüştür. Mumaileyh infirad siya· 
selinin sona erdiğini ve Amerıka 
halkının şıındi eskisinden ziyade dün· 
ya hadiselerile alakadar olduğunu 

ilave etmiştir. 

Şanghay'a donıneden evvel Ar
nold, Çın'in cenubu ıarbi mınlaka· 
!arını ziyaret etmiştir. Mumaileyh 
Çinlilerin endüstrilerini Sechnan mm· 
takasına nakletmek hıısusunda gös· 
terdıkleri mah.,eti ~e harp halinde 
bulunulmasına rağmen endüstri saha· 
sında gorülen faaliyeti takdir ettiği· 
ni beyan etmiştir. 

Sovyet, Mogol - Japon, Mançu 
kuvvetlerı arasında çarpışmalar 

Süngü harbi eri olmuş 

T k. 15 a a _ Asahi gazetesi o ıo : .. 
yazıyor ; 

Hsinking'den aldığımız malümata 
.. vyet _ ınogot kıtaatı nomon· gorc, so . 

han etrafında japon kunrtlerıne taar-
ruzda devam etmektedir. Burada 27 

t beri kanlı çarpışmalar olmak· 
mayıs an h . . ,. 
tadır. Sovyetlerin holstein ne rının sa5 
ve sol sahillerinde mevzilerini tarsın 
c-ınek yolundaki gayretleri her 'defasın 
da akim bıraktırılmışlır, 

7 Ağustos gece_si bin kadar sov
yet piyadesi süngü ıle bır taarruzda 
bulunmuşlarsa da 80 ölü verdirilerek 
ricat ettirilmiştir. 

RUzveltin nok
tai nazarı 

Cambobello ada." : - a. a. -
Amerika Reisicümuuru Ruzvelt , ga· 
zetecilere yaptığı b.:yanalla seyahat 
etmekte olduğu Tuscnlano kruvaze· 
runde enternasyonal vazıyetten mun· 
lazam h•berddt edıldiğini ıöylemi~ 
ve bu vaziyetin iki haftadanbcri dah 
ziyade fenalaşmadığı bnaatini izhar 
eylemiştir . 

• 



• 

Almanya iktisaden 
çenberlenmiş değil! 

AlıııaııJ d korkuıı~ Lir ıııeııgcnc i~iııc lı.ıpscdilnıi~liı·. De· 
nıokrn 1 ik ch:vlcllcr oııu '<İyaSclcn \'cnlıcrlcıııcktedirlcı·. lk

{İsadcıı, bn~lıca hnın ıııaddc ka,\ nnklarıııı dlcrinılc tut.ın lııı 
llc\ ldlcr, onu a\·lıklaıı ôlmiyc nı ılılıuııı cdi.' orl:u·. Bu itiLaı la 
ha.) at sahasını fethetmek Alman dcvlcli , c ıııilldı iı;iıı ha;-. dli 

lıir znı urcltir. 
iste ruhrcrlc cıı \ nkırı cıuckiaslıırından aldıkları illınııın ituaı 

\ . . 
t<lcrck Alıııan gnı:dc "c ı•edyolal'lllın lckrarlnııı:ıkl.uı gcı·i dııı·· 
mndıklnrı tez budur. 

1935 le 1938 seneleı i arasında 

Almanyaııın ithalatı, 1913 veya 
l 928 le 1935 arasında Almanya 
tarafından yapılmış olan vasati it 
h t lattan çok daha eh,.mmiyetli ol· 
mu; ur. 

Bu kaideden ancak huğday, 

pamuk, yiin, kenevir ve kö ıııir it· 
halatı ıııu:ıtcsıı:ıdır. 

Bu m1 J lelerin idha'atı muhte· 
lıf nis'Jetlerde azalmışsa, bunun se. 
bebi müstahsiller tarafından Alman 
yaya yapılan arzın: azalması deği, 
fakat bizzat Alman yanın takip et 
miş o1duğu otarşık siyasettir, 

Almanyanın aldığı tedbirler rıe 
ticesinde buğdalr istihsalatı 1909 
dan 1913 e kadar beş senelık va 
sa tisi olan 118: milyon büştl~en, 
1933 den 1938 kadarki beş sene 
lık vasatisi oları 185 milyon bü~e 
le yüks~lmiştir. Senclık istıhHlk 184 
milyon büşel ra<ldeleriııdedir. 

Buğday ithalatının azalması is
tihsalin bu kesif artişiyl<! birlikte 
harp stoklarının vücuda getirilmesi 
sırasında vukua gelm;~tir: 1938 1 
nisanın fan 1939 1 nisanına kadar 
A!manyaııın buğday lstokları 1 mil· 
yon 750')0J to rdan 3 milyon 313, 
000 tona çıkarak iki misline yakın 
artnıı~tır. 

Almanlar eğer gıda hususunda 
sıkıntı çtkiyorlarsa , ki b;z böyle 
bir ş~yden haı>eıdu değiliz . An. 
barlarınııı tıka basa dolu olduğunu 
diişüniip müteselli olabilirler. 

Bır kaç m'sal Almanyanın çek 
tiği sözde kıtlık hakkında bir fıkir 
vermeye kafi gelir : 

• 
1913 de Almanyanın 29 bin 

ton kauçuğa ihtiyacı vardı . 1933 
de Almanya 60 bin ton kauçuk 
istihlak ediyordu. 1936 , 1937 ve 
1938 senelerinin h•r birinde istih· 
sal vasatisi 100,000 tonu aşmı~tır . 

Almanya 1913 de hariçten 
1,025,000 ton pirit alırdı . 1933 de 
840,000 ton pirit almıştı. l 9J6 da 
bu maddenin it~aline 1 milyon 42,00 
ton~ ve 1938 de 1,430,000 tonu 
buldu. Alaminyom imaline yarayan 
boksit, kurşun , nikel , çinko gibi 
maddelerin ithnlat rakamlarını göz· 
den geçirirsek ayni artış s .. yrini 
müşahede ederiz . Bu maddelerin 
ith~lat hacmi 1933 le 1938 arasın 
da, 40 la 60 arasında değişen 

nısbetlerde yiikselmiştir . 

Drmir cevheri we hurda demir 

demir cevheri, kurşun. krom ve çin 
ko cevlıı:ri idhalatının °;0 40 ila 50 
sini, kauçuk, mangann, bakır, nikel 
cevheri, dökmt', hurda demir ve 
kalay idhalatının ~o 50 ili 75 ir,i 
alınışlır. 

işte bu yiizdcndir ki Almanya' 
ı 1'1 kötü ınrıksatlı devletler tarafın · 

da.ı çenberlerırniş o!du~unu dünya· 
}a ispat etmek güçtür. 

Almanya ihtiy<.<·ı olan maddele· 
ri düşmanları diye gösterdiği devld · 
!erden bile temin etmektedir. Eğer 
şikayet ediyorsa, beddini ödemeden 
bunlara tesahüp etmek istediğinden· 
dir. Çünku Almanya ham maddele· 
ri ist~mekle beraber, bunlardan hiç 
de iktisadi :olmıyıın maksatlar uğ· 
runJa istifade etmeyi de İ5temekte· 
dir. 

Harp vasıtaları imal etınek ve 
harp stoklarını tam~mlamak için ham 
madde istiyor. Bu şartlar içinde, 
ham madde satın alma yüzünden 
ifıasa mahkum olması pek tabıi 

dir. 
Fak at bu aki bet hiç de önce. 

de'l tasarlanmış hir çenberlemeııin 
nelicesi değildir. 

f n t ra ll.\İ~C(lll / 

İzmir fuarına gidecekler 

Yataklı vagonlarda 
tenzilat görecek 

Ankara: 15 -a.a.- Haber al · 
dığımıza göre lzmir fuarına gidecek 
yo!culara bilet ücretlerinden devlet 
demiryolları idaresince yapılan ten· 
zilattan başka yataklı vagonlar ida 
resine~ d ~ yatalc ücretlerinJen yüz 
de 25 tenzilat yapılması temin edil 
miştir. 

Selanik manevralarında 
• 

Selanik : 15 - a. a. - Kavaklı 
civarinda ınotörlii bir alay manevra 
yaparken arabalardan biri devrilmiş 
ve beş asker ölmüştür. Dört asker 
de yaralanmıştır. Mesuliyetlerin tes 
biti için tahkikat açılmıştır. 

Vazi f ı.: leı i lıaşında öltn beş as 
kt-re 'bii ük cenaze merasimi )'apı · 

lactktır . i Jhalatında artış çok daha biiyük 
nispette olmuştur. Lorrn eyaletini 
kaybetmesiııe rağmen, Alınıwya'nın ,-
demir cevheri idhalatı 1913 le 19331 - 0- 1-R.._..A_Z __ , Nevyor~tan kal 
arasında 14 024 000 ton Jan 4 570. OOLELIM kı.p Par.ıse gı 1 
000 to ıa düşmiiştü. mış, Brıstol ole 

1933 1 l 9'ı8 d d . . line yerleşmişti . Otel kapıcısı bu . c 1 arasın emır 

cevheri idhalatı 23 milyon 600.000 Amerikalı centilmeni hürmetle se-

tona Çıka ak b · ı· · b 
1 

t lamlar, sanki maarife peyda etmek r eş mıs ını u muş ur . 
H d <l i "dh IAt l . . isterdi .. Nıhayet Amerıkalı memle ur d em r ı a a ı c a aynı nıs 
bet .ı ı · ı d t t keline döneceği gün kapıcı yanına 

oarıı ın c ar mı~ ır. 

Ü . d . .J · ı sokuuldu .. 
z ın e ısrar e·ıı meye ı e İcr 

bir nokta daha vardır: Alnıanya'nın - Affedersiniz, sir .. 5ize bir süal 
i !halatı lıakkrmı rahatca beslenme sormaklığıma müsaade eder misiniz? 

yi, ve endüstrisine kolaylıkla çalış · -· Buyurun sorun .. 
ınayı mümkün kılacak mıktardadır. - Bab3m ile annemin bir oğlu 
Fakat ona bu maddeleri veren kim· var .. O kim ? .. 
ferdir? 

1938 de Alm~nya Britanya im· 
par.:ıtorluğu, Fransa, Felemenk, Bel 
çika ve Sovyetler. birliğinden, yani 
onlar tarafından demokratik ve çen· 
berleyici diye tavsıf edilen memle
ket lcrden: BuğJay, yağlı maddeler, 

Amerikalı centilmen düşündü, sü· 
ali tekrar ettirdi, yeniden düşündü: 

- Mazur görün, bilemiyorum .. 
Diye cevap verdi . O zaman ka· 

pıcı muzafferane : 
- işte, o benim... dedi. 

, 
Ü .r o r 1 , ..................................................... --ı .................. ı 

Öğretmenlerin 
. tatil faaliyeti 

Öğretmenler Halkevle· 
rinde ınt.ntazaman 

çalışacak 

ÔğretmePler, okulların tatilin· 
den sonra şehrin içtimai teşekkülle 
ri, Halkevleri, çoçuk rsirgeme kn· 
rumu ye kızılay teşlci latlarında ay
nı zamanda diğer içtimoıi teşekkül · 

lcrdc ç~lışmaktadır. 
ÔrıümüzJı-ki ders yı 1 ı başından 

itib<. ren öğretmenin Halkcvlcrin<le. 
ki çalış ıı ıl ırıııa bir iııtizarn daha 

ziyade ehe:nmİ)'et Vt receklerdır. Ô~ret 
menlere bu içtimai teşekküllerde icap 
eden vazife ve mevzu verilecektir. 
Maarif vekaleti bu hu ·,usta tetkik· 
it r yapmııktadır. 

Bölgede yapılan 
Ziraat mücadelesi 

Bu sene Adana merkez kazasının 
on lh'Ş köyünde Hdyotis (Yeşil 

Kurt) zuhur etmiş ve bu köylerde 
müc1dele yapılarak 21105 kilı> 

arsinikiyeti blsiyom sarf eJilmek 
suretile 16550 dekar pamuk tar· 
lası ilaçlanmıştır. 

Ceyhanın iki köyü ile Dör tyo· 
lun bir çiftliğinde de ;-eşil kurtlara 
karşı ayni surette mücadt'le yapı 
larak 2150 kilo ilac sarfile 1250 
dekar arazi ilaçlanmıştır. Keza por 
takallara arız olan Brizom falis 
mücadelesi ile de ehemmiyetli suret 
te meşgul olunmaktadır. 

Kanunuevvel 938 bidayetinden 
mart 939 gayesine kadar 3551 
~ıab.m domuzu itlaf edilmiş, fareler
le yapılan müc1delede de iyi neti 
eder alınmıştır. 

Şehrimiz kadastro daire
sinde tayin ve 

nakiller oldu 

Seyhan kadastro fen amiri Meh 
met Ali Uz lstanbul kaza köy 
kadastro fen amirligine, Kadıköy 

fen amiri ~Hakkı Sarı Doğan da 
şehrimiz müdür vekaleti ve fen a 
mirliğine, açık bulunan kadastro ko 
misyon azalığına da lzmir ikinci mın 
tıka tapu sicil muhafızı Asım Ka· 
gan tayin edilmişlerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü açık ha 
va hafıf rüzkarlı idi ençok sıcak 
gölg"dc J5 der•:ceye kadar yüksel
miştir. 

Mekteplerde sıhhi vaziyet 

1 

T ALEBENiN AŞISINA 
EHEMMiYET VERiLDi 

iô 

Muhteut tahsil müeaseselerlne kabul edilen talebelerin 
dosya evrakı araamda bir de a,ı kAOtdı bulunması lcabetmek
tedlr. Talebe bir okula yazıldıktan sonra ba•k• bir okula 

nakletmek lstedijl zaman ye-
niden aşı olmak mecburiye
tinde kalmaktadır. 

V c:kald , talebenin vaziyeti et· 
rafında yeni bir karar vermiştir. 

Bir okulJan digt'r bir okula nakil 
arıında, çocuk evvelce okula yazıl· 
dığı zaman dosyasında mevcut aşı 

kağıdını da beraber alarak yeni 
mektep idaresine verebilecektir. 

Ayrıca alınan bir karara göre . 
m"kteplerde her yıl yapılmakta o'an 
umumi aşıya eh,.mmiyet verilecek 
hiç bi' talebenin istisnasına meydan 
bırakılmayacaktır. 

Parasını kundurası 
içine saklamış 

uarsonlara ıftira etmiş 

Dün Osman oğlu Sıddık adında 
birisi Birecıkli Mehmedin lok;ınta ' 

sın da fazlaca içerek gürültü yapma 
ğa başlamıştır. Garsonlar kendisine 
ihtaratta bulununca öfkelenerek: 
- Garsonlar, benim 750 kuruşumu 
çaldı diye şikayette bulunn ,uştur. 

Fak at yapılan araştırmada bu 
paranın kt rıdisi tarafından kundura · 
sının içine saklandığı meydana çık 
ınış ve evrakiyle mahkemeye Vt'ril 
ıniştir. 

Pamuk mücadeleleri 

Ziraat mücadele miiJürü Bay 
Saadeddin Sarıkaya ile üirai hasta 
!ıklar mütehassısı Rauf lstranca 
Kozan, Kadirli. Osmaniye ve Cey
han kazaları pamuk mücadeleler ini 
takip etmek üzere bugün Adanadan 
hart'ket etmişlerdir, 

P.T.T.da müsabaka 
imtihanı yapıldı 

Posta Telgraf fJarrsinc müsa. 
baka ile alınacak memur ve mü· 
vezzilerin imtihanı dün Müdürlük 
binasında yapılmıştır. Öğrendiğimize 
göre kazananlar , imtihan evrakının 
tdkikinden sonra belli olacaktır. 

Üç lngilizin şehrimiz 
deki tetkikleri 

lngiliz avam karası azasından 
Bay P.H. Tohnnarvey ve lngiliz üni 
versite gençlerinden Bay M.H.R. Her 
pazet ile Bay S.H. Gepenery şehri 
mize gelmişler ve tetkiklerde bulun· 
muşlardır. 

Do3t logiliz seyyahları belediye 
tarafından misafir edilmiş 1 er ve par 
ti tarafından Karataşta kendilerine 

bir ziyafet verilmiştir. 

Misafirler vilayeti, partiyi, beledi 
yeyi ziyaret etmişlerdir. 

Şehrimizin muhtelif yerlerin; ge 
zen misafirlerimiz dün lstanl:>ul" git 
mişlerdir. 

•• 
BUGUN 

Bira 16 kuruş 

Biranın şişesi bugünden itibaren 
16 kuruşa satılacaktır . 

Dün bayilerdeki stok hiralar 
İnhisarlar idaresince tesbit edilmiş 
ve fiat fa, kları 1 fare tarafından 
öd, nmiş•ir . 

Bir adam b~çaklandı 

Pamuk pazarı mıntakasınJa Ah 
met oğln Süleym1n adında bırisi 

ismet o~lu Resul v~ ıum diğ~r K~ 
rabekire beraberce gezmek teklıfin 
de bulunmuş ve red edilince çakı He 
Karabekiri yaralamı~tır. 

Yakalanan suçlu adliyeye sevk 
edilmiştir. 

Almanya ve Macaristan 

Budapeşte : 15 - a. a. - Macar 
ajansı, Alınanyanın Macaristan üze 
rinde ültimatoma kadar davanan 
bir tazyik yaptığına dair bazı ec
nebi matbuatın neşriyatını tekzip 

etmektedir. 

Zeka meselesi ·- Zakn sı·rıin ya 1ancılığın 
hurdur. Vallahi U}uyorum. 

isim 

POLiTiK BAHiSLER 

Japon 

~ iheti askeriycninin 
~ ülan "Kukumin,, 

Avrupa meselesi h 
başvekilin görüşüne yardım 

ve diyor ki : 
"Cıheti askeriyenin uııııı-' 

ziycti nazuı itibara .. alarak 
geniş bir zihniyetle hareket 
n ve işbirliği politikasını k• 
liyeceğine başvekil emin bul 
Hariciye nezaretinin AvruP'. 
seti hakkında tanzim eyledil1 

5 haziran tarıhinde t,sbit e 
yaseti esaslı bir surette de 
m•·ktedir. 

Ancak mezkur siyaseti 
tin ic ıbatına uydurmak üıerC 
ka tatbik usulleri derpiş ey 
t .J• • 
e<ıır ,1 

Bugünkü Progralf 

TÜRKİYE RADYO olFOt 
l'OSTALARI TÜRKiYE RAD 

ANKARA RADY05l.J 

ÇARŞAMBA - 16 18/ 9 

12 3() program 
12.35 Türk Müziği - f'I. 

l:J.00 Memleket saat ayarı 
ve meteoroloji haberleri. 

13. 15-14 Türk müziği (" 
program) 

19 90 Program 
19 05 Müzik (Hafif miiıı~ 
19 30 Türk müziği (Fasıl b 

20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayart· 

ve meteoroloji haberleri. 
20 50 Türk Müziği 

1 - Ali ağa - Şehnaz 

2 - Şemsettin Ziya - Hicll1 

- - Anılsın yar ile. 3 - Lef11' 
Hicaz şarkı - Soıulınasın b80 

sim. 4 - Suphi Ziya - Hicaı 
-- Dün gece yesile 5 - . • · '1 
- Kemençe taksim: 6 - R~' 
- Hicaz şarkı - N çin nülbııl~ 
eyler. 7 - Şükrü - Hict1Z ş• 
Bir bakışda beni mcsteldi. 8 ,,.,, 

H ık .. k" Ü/ ........ - a tur · u ~ 

bül ne gezersin. 9 - •.. · · ' 
-Halk Türküsü - iki karpıJt• 

. . . . . . . . - Oyun ııa~• 
21.30 Haftalık posta kııll1~11 

21.45 Neşeli plaklar - ~· 
21.50 Müzik (Cpera ar'/11 

Pi.) 
22 00 Müzik ( Küçük 0 

ra Şef : Necip Aşkın ) 
l - Michel i - ÇardaŞ 

2 - Keler Bela -:-· Ren ."c~r; 
l <ırında 3- Borodın - lkıncı 
telin Notturnosu 4- Michclı / 

./ 
cuk oyJoları. 5- Offenba h ) 
ııctte (17 c;. asır dancı havai~, 
Kaı 1 Komzak - Vıy an:ıda r. 

23.00 Son ajans habearlcri, 
esham, tahvilat, kambiyo -
bor....ası ( fiyat ) pı. 

23 00 Müzik (Caıband -

''" 23.55 - 24 Y arıAk i prog' 

lı 

t 
b 

cJ 
ç 

d 

Ncv) oıİda aı ka ,l ,. ~ları 

aldılar : 

dı;ıfını nen Amt'rikalı muzaff c:r ane Lir t•da 
ile : 

mtş-:'I 
Komiser karşısına gden iki ka- ,-

dını inceden inceye süzdü Biri, gt'nç1 

______ / 
... 

Türksöıi1 - Aman dedilrr, Avıup :u.J,. gör 
düklerini anlat .. 

Aımrikalı dü.,ündü , derhal otel 
kapıl'ısının bilmecesi hatırına geldi : 

- Durun, dedi. Size bir Avrupa 
bilmecesi sorayım . 

Beklediler. Sor<lıı : 

- Babam ile ar.nemin bir oğlu 
var. O kimdir '? 

Amerikalı centilmenler düşündü 

ler. Sü.ıli t<'krar eltirdıler, yeniden 
düşündüler , nihayet .. 

- Affedersin bu mühim mrs::le. 
Biz bunu l>ılemiyect'ğiz. 

Dediler.O zaman seyahatttn dö 

- lştı\ o Pa ı isteki 
kapıcısıdır . 

Dedi. 
Uyuyor mu, 

Bri~lol oh fi 

iki kardeş bir türlü gcçiııenıi· 
yorlardı . Sokaktan gelecek olan 
babalarını birisinin beklemesi la· 
zımdı. 

Kü<,ük, bir açık gözlük etmek is· 
tiyerek hemen koştu, yatağa girdi. 
Bıiyüğii karyolanın ba;ına dikildi. 

- Haydi yalancı, ll}uyor musun 

~özlerini boş yere yumma. 
Kü:;ük hiç gözlerini açmadan ce· 

vap verdi: 

ve çok güzel bir kadındı, Fakat, 
yoldan çıkmış olduğu aşikardı. Di 
ğcri de ihtiyar ve fevkalade çirkin· 
di. Komiser zihninde bu kadınların 

münasebetlerini ararken isimlerini 
sordu. Genç kadına : 

f . . 7 - sınınız ... 
- iffet .... 
ihtiyarına : 
- isminiz? 
-- - Afet ... 
Komiser dayanamadı : 
- Buraya niçin geldiniz '? isim 

değiştirmek için yapılacak muamc· 
leyi mi soracaksınız ? .. 

Dedi. 

Gundclik siyasi gaıelC: --
abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylı\c 

ti ·ırı A 
-· Dı~ ıııcııılckcllcı •tt r 

bcdclı değişmez yalnız posla "'' 
zammedilir. 

2 - ilanlar ıçııı 

caat ectilınclidir. 



PARIS MEKTUBU 

Bir Zavallı 
Büyük Trakya 
manevralarına 

başladık 

l_ 

f Karataş 
'----·Plajı 

Gözünü 
Genç 

satıyor .. Ankara 
1 

Hukuku ı Sıhhat Vekilimizin 
ı - Biriuci sahifeden artan 

* 
Fr•n•a'dA oturmakta olen Flrmın· f'ıveto leminde 

lıır genq çlftql gözlerini aat••• çıka-;.mı,tır, f'lveto 
hllnllz ~trml •ekiz yafııtdadır. Gtizlerlnlıt tılrlnl ~Ui! 
bin f"renka aalmaOa liazlr oldujtunu 118n etmı,ıır, 
Plvetonun gözlerl parlak siyah ve çok~gUzeldlr. 

Alleaııe birlikte kUçUk bir evde oturan Piveto 
bir gözUnU satıfa [çıkartması sebebini •llyle izah 
•tınektedlr. 

- Ben gazetelerde, kalp has 
llalığına rı.üptela olan bir Amerika 
ının ilerde ailesini sefaletten kur 
~~rrnak için gözlerinden birini on 

in dolara satmış olduğunu oku 
durn. 

d Bunun üzerine düşündüm Ren 
e hasta bir delikanlıyım . On ıcne 

denberi müthiş bir kalp hastalığı 
Çekiyorum. Bu hastalığın hiç bir tc· 
davi şekli bulunamıyor. Şu halde 
tgeç bir gün bu hastalığın kur 
anı olarak hayatJ 'gözlerimi yu

macağım . 

Fakat bir babam var, annem 
de hastalıklı bir kadındır, bundan 
rnaada evliyim. Bir karım ve ~yedi. 
}'aşında bir de çocuğum var, Artık 
çalışaınıyorum. fSıhhaıim müsaade 
e.trniyor. Siz söyleyin ne ·yapabili· / 
•ırn? Her hali inceledim, hiç bir ça 
re bulanıadım . 

Bunun üzr:rine gözlerimden bi / 
•İni satarak ailemin isti~ bal ini te· 
filin elmeğe karar verdim. 

Genç adam bu işe kati surette / 
karar vermiş olduğunu ve bu mec 
buriyetin1en dolayı • azap duyduğu ı 
nu her haliyle ihsas ediyor. 

- Yeni hiç bir geliriniz yok mu? 
Gayet açık olarak cevap veri 

Yor : 

- Hayır, hiçbir gelirim yok ... 
Elimizde yalnızca yedi sekiz hek 

!arlık şu arazi var. Fak at ailemden 
kimse çalışacak kudrette olmadığı 
İçin adam tutup çalıştırmağa mec 
bur oluyoruz. Bu da bize pahalıya 
mal oluyor ve bu şekilde masrafı 

mızı ancak kurtarabildiğimiz gibi, 
son günlerde yavaş yavaş borça 
da girmeğe başladık. Artık bu uzun / 

1 

Z•man böyle devam edemez ... Fakat . 
Birdenbire duruyor. Sözlerini na 

sıl tamamlıyacağını düşünüyor : 
- Fakat? 

- Fakat işin en zor tarafı bu 
projemi aileme, açmak meselesi ... 
Bu kararımı kendilerine '.söylediğim 
zaman muhakkak ki çok ızdırap 
çekecekler .. işle bunun için sizin 
vasıtanızla öğrenmelerini rica ede
ceğim. Onlara bu İşlen bahsetmek 

o kadar müşkül ki ... Ben bunu ya 
pamıyacağım. 

Demirci körüğü g;bj büyük bir 
asabiyet içinde bulunan Firmin Pirov 
mani ..ılmasına vakıt bırakmadan ka 
pıyı açıyor ve bahçede oturan anne 
sini çağırıyor. 

Kapıdan İçeriye ihtiyar bir kolu 
nüzüllü küçük bir kadın giriyor. 

Firmin Pirov bir nefeste müthiş 

projesini ihtiyar kadına anlatıyor ve 
sonra susuyor. 

Odada kimse konuşmuyor ihti 
yar kadın dehşet ve hayretle etrafı 

na bakıyor. 
- Peki oğlum ama sen bu yüz 

bin frangı ne yapacaksın ki ? diye 
soruyor. 

- Bu parayı bankaya koyarak 
sizin istikbalinizi garanti edeceğim 

ve ben de yaşadığım kadar huzuru 
kalp içinde olacağım. 

Yalnızca ihtiyar anne bir değil 

bütün orada bulunanları teessürden 
öldürec~k vaziyete sokan bu sözle 
rinden sonra orada bulunan bir ga 
zetecinin elini kalbi üzerine götürü 
yor. 

H,ısta adamın kalbi kuvvetle at 
makta ve gögsünün demirci körüğü 
gibi kalkıp inmekte olduğu hissolu 
nuyor. 

Ailesi için kendini feda eden bu 
gencin gozune henüz talip çık 
mış değildir. 

Alman gazeteleri yine 
ateş püskürmekte 

n 
- Birinci sahifeden artan - Demokrat meml~kctlerde çıka 

108 Talebe 
mezun etti 

Anhara: 15 (Tele(cınla) - An
kara hukuk fakültesininin 1938-
1939 ders yılında on dördü kız ve 
doksan dördü erkek olmak üzere 
108 talebe mezun olmuştur. Bu 
gençlerimizi dereceleri sırasiyle ya· 
zıyoruz: 

Güzin Erdinç Leman Tümer, nuri 
Erkan, nüzh~t somersan, jale güral, 
Rasim mutlu, melıha güncli, muam 
mer yazar, aziz başar, Ömer yücel 
mdiha sayar, Şevket tarım, hüseyın 
perçin. tarık pepeyi. selahaddin er· 
söz, ziya ergüven, hasan tarhan, 
fethi özdural. liltfi baysal, necati 
bayroksoy, hayri aksoy, avni gök· 
men, kemal çlmeM, ahmet karan, 
mediha kurman. IUtfi muşlu, doğan 

!oran. nimet oraj nuri özmen, ha· 
yati şener. cahil faga, mustafa kum· 
bar, hurrem güınrükçiıoğlu, osman 

.tokcan, muzaffer toraman, salahad 
din ıoker, hakkı egesesli, bisan ka
ya, ekrt m yardem, şefik seren, azmi 
yumak, hıfzı benli, rem2i öner, mu 
ammer öner, ruhi ayas, iffet ulusman 
cahil özden, refik can, orhan başarı 
orhan orhun'ali rıza gökçe. nail 
inal. hakkı, siiha fuat kıran, meliha 
sayın, behçet baran, yusuf ziya önel 
mahmul özünal, muzaffer tansu, 
ihsan öralay, abdurrahman tanyeri 
hasan çubukgil, seniha öğütçü, sa 
lih karkın, abdulkadir eryurt. cela· 
lettin çumralı, ruşen genç, ihsan ak· 
sanlı, ııasan taraman, bekır gray. 
yaşar gümüşe!, hilmi alanya, meh 
met çetinkaya, lıltfi bozcalı, naci 
toros, nııri deniz. ali sezel, hadika 
yonat' ahmet gümüşülü, mehmet 
atacık, abduı rahman akçalı, hüseyin 
amca, adil paker, mustafa sülükçü 
celal bulut, nebil özin, sahire tümer 
kan, necdet çeşmig, remzi zarakol, 
nu ri güler, şükrü bıçakçı, şakir ka 
zancı, halil uygun, hüseym ortakçı· 

oğlu, hakkı tekşen, sabriye hitmet 
izzettin arıkan, ali göktürk, kemal 
eıtan, hadi kalı, reşat serbe:ıt. fuat 
bilge, muşlafa ayaz, enver albasan 
reşit yalın, reşat emek, nazir eyibil. 
mehınet öngoren. 

Bir boks maçı 

şimal tetkikleri 

Ankara : 15 - a. a. - Sıhhat 
ve içtimai muavenet Vekili Doktor 
Hulil•İ Alata~, Karadeniz sahili Vi -
layetlerinde tetkikatta bulunmak 
üzere bugün trenle Sivas'a h~reket 
etmiştir. Sıhhat Vekili bu seyaha 
tinde muhtelif mahallerde yapıl
makta olan hastahaneler inşaatını 
ve bu Vilayetl~rin sıhhi vaziyetini 
gözden geçirecek ve ay nihayetine 
doğnı deniz tariki i'e fstanbula gi 

decektir . 

Slovakya 
propaganda 

şefinin nutku 

Bralislava : 15 a a. _ Nazillerin 
naşiri efkarı olan " greuzbote " " 

t · · b'fd' d' · ga • ze esının ı ır ığıne göre umumi 
bir i~timada lıir nutuk İrad eden Slo· 
vakya propaganda şefı Sano Ma h 

S 
c, 

geçen sene lovakya tar.fından p 
1 • o 
onya ya leıkedilen " Jaw>rima " 
mınlıkasının her ne bahasına olursa 
olsun Slovakya'ya avdet :etmesi la· 

zım geldiğini söyliyerek demiştir ki : 
- Slovakya, İcab ettiği zama 

silaha sarılmağa azmetmiştir. n 

.. içtimada birkaç Alman gazete· 
cısı hazır bulunmuştur . 

Amerikaııın 

Bitaraflık 
meselesi 

Vaşington: 15 - a a A' . . · .- yaı 

m ~clısı ekseriyetinin lideri olan bark 
ley kongrenin gelecek içtima d 

. . b ev 
resının aşlangıcında bitaraf! k . . k' ı sıya 
5'!1 ta ıp eJilec,gi.ıi ilan etnes· I' 
z ld'x. · · 1 a ımge 1 ıo; 1 nı çünkü böyle b" · . ır sıya-
setın açıkça tarıfı avrupıd~ hnbin 
patla en ı.ra mJni olmak h 
b" "k b' ususunda 

uyu ır tesiri olacax.ırıı sö 1 . 
tir. /5 y e mış 

Yugoslavya başvekilinin 
Mussoliniye yolfadıg~ 

b
. 1 
ır mektup 

Roma: 15 (aa) _ y 
b k. . ugo lav 

ya aş ve ılı Tsevetkovi, M . 1· " .. d . ı,;, us ,o ını 
ye gon :rdı.ği bi~ telgrafta, Yu os· 
lavya mılletınin, lıalyan - Y g 
lav işbirliğini artırmak ug )S" 

f h b ve umumı 
re a v~ eşeriyetin terekk" . 
d b" ısı ug·un-

a ır enternasyonal e k . . ' .. 
teminini istihdaf ed me bırlığının 
henkli kıl k . . len gayretleri a 

' 

Milli Şefimiz öğleden sonra Edir 1 

neye hartk~t buyurmuşlardır · 

Edirne : 15 ( husu'i ) - Manev 
ralard ait bütün hazırlıklar bu sa~ah 1 
saat 9 da ikmal edilmiş ve harekata 

başlanmıştır. 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir .hiz 
metçi kadın aranmaktadır · bte 
yenler idarehanemize müracaat 

etsinler . C. 

----·-~~---------~-
Kayıp ınühiir 

Abcurrahnıan imzalı mühürümü 
zayi ettim yenisini yaptırdığımdan 

esk. "h" .. ·· hu"kmü olmadığı ı mu urumun 
ilan olunur. J0947 

Abdurrahman Öz· 
tekin kapalı çarşı 

da manıfaluracı 

Ço ... ukların Cennetidir 

Yavrularınızı bu tabiat cenne· 
tinin Havasından, Neş'esinden 
ve Faydalarından mahrum et
memek için hiç olmasa Hafta
da iki gUn oraya götUrUnUz. 

1 ler glln nuıntaznın otohu .. .,c:.cr 
lcri vardır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye cıvarında 

Yeni ecza hanedir 

Doktor 
• 

1 • Kemal Satır 
Kızılay civarında İskan dairesi 

Müslüm apartmanı 

yanında 

H t 1- her gUn sabahtan akşama kadar kabul eder. as a arını 
GA. 7 26 10909 

-------------------------------------~· 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Vergilerde ihbarna.melerin 
ve temyiz usullerıne . ;e 

komisyonları teşkılıne 

Kanun No : 3692 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve ternyiz 
dair kanun 

Kabul tarihi : 6 7 19:~9 

- Dünden artan 

. ·ı · dig" eri bunlar haricinde kalan ve lıu kanunun birinci 
ve arazı vergı erıne, . . . . . . . 

dd . d ı bulunan vergilere aıd ıtırazların 1 edkıkıle ıştıgal eder· ma esın e yazı ı J . 
1 B. ·

1 
vergileri için stanbulda ve Malıye Vekaletınin lüzum 

er. ına ve araz 
.. • . d'X. ·ıaytl merkezlerinde ve bunlar. harıcindeki vergiler için 

gorecegı ı 15 er vı . I . d • . 
d A k f 1 bul ve fzmir şehır erın e ve ı.lalıye Vekaletinin lüzum 

e n ar.a, s an . . . . 
.. • . d'• vilayet merkezlerırıde muvazzf ıtıraz koınısyorıları teşkil 

gorecegı ıgrr 

olunur. k. d kk 
1 . k misyonları bir reis ve ı ı aza aıı leıe · ·ülı ~der. 
tıraz o . dl" r . Populaire de şöyle yazıyor. 

Salzbug'dan sonra ve Hıtlerin ya 
kın ~a söylicegi nırlka intizaren ür 
kütmek ve maneviyatı bozmak mü
cadelesi gitgide şiddetini artıracak· 
tır bu mücadelenin neticelerine gö· 
redir ki Hitler söyliyeceği nutukların 
metnini tesbit edecek ve hareketle 
tini ıalrdid eylifecektır evvela resmi 
ınahafıld'n güya if,aat yolu ile ita( 

ya ve ~lmanyanın gizli askeri hazır 

lıklarına dair haberler çıkarılacak 
ayni zamanda sulh planlarına kon 
ferans projelerine, muhtemel anlaş 
lllıra diktatörlerin sulh niyetlerine 
dair şayialar dolaştırılacaktır ve da 
ha şimdiden de başlamıştır maksat 
bir Y•ndan tehdid ederken diğer ta 
tafdan dkarı umumiyeyi karıştırmak 
lır s • k 

gazetelerin telaşı bu memleketlNin 
siyasetlerini bir çıkmaza sokduola· 
rını göstermektedir. 

Dantzig şimdi olduğu gibi ilhak 
edileceği güne kadar avrupa için bir 
mesele halletmekten men'edemiye· 
cektir. 

Filadenfia : 15 - a. a. - Shibe ' 
Parkta 12,00~ kişi kadar tahmiıı 

edilen lıir seyirci kütlesi önünde 
yapılan 1 O ravundluk bir maçta 
Pittsburgh'lu yarı ağır sıklet şam. 

piyonu Billy Conıı, Filadelfialı Gus 
Dorazioya 8 inci ravundda sayı 

hesabile galip gelmiştir. 
ma ıçın talya ile ola 

dostluk münasebetle · · k n . . rıı ı ı uvvellen-
dırmek ve derınlcştirınek isted ·· .. 
bildirmektedir. ıgını 

B komis onların reislerı, a ıye, °'.a. ıye, tıcaret ve bina ve arazi kn· 
. u 

1 
. _Y Adliye Maliye ve Dahılıye Vekalet inince gösterilecek bi. 

mısyon arı ıçın ' . . H . . . 
d raslndan fcıa Vekıllerı eyetınce ıntıhab ve tayın olunur. 

ogu · kanlı olalım. 

I . Berfin : 15 a.a. Alman gazete 

lcrı ltalyan matbuatının formülünü 
ekr , .. 
.. •r ederek hulaseten salz~urg go 

rıışıııcı . . . 
ih erenı mihver d~vletlerının son 

tarını teşkil ettiğini yazmaktadır. 
Bör~enzeitung diyor ki : 

Mihverin cenubu şarkide takip 
ettiği politika açık ve makuldur. 

Bu istikamette şaşırtma hareketle 
ri <yapılamaz. Bizim için Dantvig mih 
ver •iyasetinin çerçevesi içi~de ilk 
planda bulu.ımaktadır. 

Varşovada yasak edilen 
aazeteler o 

Varşova: 15 - a. a. - Po 
lonya makamları ekserisi Alman 
olmak üzere 25 gazete ve mecmu· 
anın satılmasını menetmişleıdir. Me 
nedilen diger gazeteler aras:nda 
iki Moskova gazetesi, Brafülavada 
intişar eden Rusça bir gazete ve 
Pariste Çtkçe çıkan bir gazete bu· 

lunmaktadır. 

Hudut haricine çıkmak
tan kurtulan iki gazeteci 

Prağ : 15 - a, a. - fngilterenin 
Uerlin sefareti tarafından yapılan 

teşebbüs üzerine Nazi makamları 
Times ve Nevyork Times gazetele · 
rinin muhabiri P Mker ' ı hudut hari· 
cine çıkarmaktan vaz geçmislerdir. 

İtalyadaki Almanlar 

Roma : 15 - a. a. Yukarı 

Adigedeki Alman halkı hakkındaki 
kanun layihası tadil e<lilmişlir. Ye 
ni metne göre, yalnız yukarı Adigc 
deki Alman ırkından olanlar değil 
bütün ltalyadaki Alman ırkı ltalyao 

tabiiyetlerini kaybct·nektedir. 

lvazlık Sinemada 

ve çok güzel 
YILDIZ 

( IRENE DUNNE) 
Tarafıııdan nefıs hır tarzda 

yaratılan 

Çılgın Bakire 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Büyük fılmi göreceksinız. 

iLAVETEN: 

Yeni Ekler Jurnalde 

10986"' ~' mOhim ''''"'"· lı 

rer namze a . 
N d österilecek kimselerin hukuk veya ıktısad fakültelerinden veya 

amze g d r· t k b. . ..k k k d 5· I Bil iler Okulun an veya ıcare me te ının yu se ısının an 
ıyahsad bu gmeklehlere muadil ecnebi mekteblerinden mezun bulunmala

veya u ·• . b . . d . 'h . 1 
rı ve J656 sayılı kanun mucıoınce en az eşıncı ereceyı ı raz etmış o -

maları şarttır· . . • . . . 
K 

· ların bir azası tıcaret odası ve dı~erı beledıyece kendı aza 
omısyon .. . 

1 d Veya hariçten gosterılecek namzedleı meyanından Malıye 
arı arasın an . 

V k' I · · t 'ılı··b ve tayin olunur. Tıcaret odası azasının yukarıda yae a etınce ın ~ 

zılı yüksek mekteblerin birinden mezun bulunması şarttır. 
Muvazzaf komisyonların reis. ve a~ası i!e raportörler'. ~uallimlik de 

dahil olduğu halde komisyondakı vazıfelerınden başka bır ış deıuhde e 

demezler. .. 
Komis on raportörleri Maliye Vekaletince ve di~er memur ve mus-

tahdemleJ de komisyon rfisinin inhasile vilayetçe .ı~yı n olunur. 

L
.. 'ht'ıyaç görül •n yerlerd~ muvauaf ılıraz koıııısyonlarının uzum ve ı 

t dd"d ettirilmesine Maliye Vekaleti salahiyetlidir. 
aa M~vaızaf ilirJZ komisyonu kurulan Vilayet merkezlen harici.ide kal.ın 

Yıla et ve kaza merkezlerinde ilıraz ko'llisyoııu, ınahaillinin en bıi}ük 
mül~ e memurunun reisliği allındı, on büyiik maliye memunı, hına ve 
arazi ~ergileri için en büyük hususi mulııs_ebe m·muru v~ ticaret odasın · 
ca, bulunmaıan yerlPrde lıeledıyec~ kendı azaları arasından veya hariç· 
ten seçilecek lıir zattan terekküb rder 

(Sonu Var) 8953 
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Kambiyo ve Para 

15 I 8 I 1938 iş Baukasından t1lınmışlır. 
[ 'em.: . 

Haı.ı r 5 12 l;;d -ı--Rayişmark 
Vadeli 1. - 4 34· Frank ( Fransı7. ) -y --

4 31 
35 

Vadeli il. - Sterlin ( ingiliz) __ -S-93 
Hind hazır 4 18 Dolar ( Amerika ) 1261 67 . 
Nev~ork 8 74 Frank ( isviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' 0
'" 

1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikran1iye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfıl, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMİYELER: 

1 Adet 2COO Liralık 2.000 Lira 

5 
" 

1000 " 
5.000 " 

8 • 500 " 
4.000 " 

16 • 350 • 4.000 " 
60 

" 
100 

" 
6.000 .. 

65 .. 50 " 
4.750 .. 

250 .. 25 " 
6.250 " 

435 32000 
1. iş Bankasına para yatırmakla , yalrıız para biriktirmiş o1maz, ayni 

10661 zamanda talihinizi de dt'neır.iş olursunuz 

Tüm Satın Alma 
Reisliğinden 

Komisyonu 

Cinsi 

Kuru soğan 
Patates 
Kuru üzüm 

Miktarı 

Kilo 

16.000 
32.000 
12.000 

Muhammen bedeli lık teminatı 
Lira Lira 

1040 78 
2560 192 
1800 135 

1 - Adanadaki Askeri birlikleriıı ihtiyacı için yukarıda cins ve mik· 
tarları yazılı üç kalem erzakın muhammen bedelieti ile teminat tutarlatı 

karşılarında gösterilmiştir. 

2 - ihalele ri Adanada Tümen karargahında 29- 8 - 939 Çarşamba 
günü saat 1 O d'a )apılacaktır. 

3 - istekliler Tıcaret oda - ında mukayyet olduklarına dair vtsikala· 
rını ve ilk teminat makbuzlarile birlikte belli saatta komisyona müracaat 

etmeleri lazımdır. 11 - 16-23 -- 26 10932 

Tüm Satın Alma 
setinden: 

Komisyonu Riya- Adana Bölgesi Güreş Ajanlığınd 
• 

l -- Askeri e\Safda ( en aşağı 1.43 yükseklik ve göküs gttnişliği 
4 : 7 yaşında olmak üzere ) binek hayvanı alınacaktır. 

2 - Ha) van satmak arzusunda olanlar Tüm karargahında salın alma 
komisyonuna müracaatları 13 16- 20- 26 10942 

Adana Belediye Riyasetinden: 

Taşköprü - Yazlık sin~ma arasında Toprıtk kale Bazall ocakların · 
dan çıkarılınıı parke taşile n ıüceddeten } ol inşa edilecektir. 

1- Keşif bedeli ( 15318 ) 14. liradır. 
Bu işe ait keşif rvrakı Adana Belediyesi Fen iş 1cri Müdürlüğünden 

76 kuruş mukabilinde alınır. 
2- lhaleı-i 29 - 8 - 939 Salı giinii saal 10 da Adana Belediyesi 

Daimi Encümeninde yapılacaktır : 

3 - f rıal~ kapalı zarf usulilc yapılac~ktır . 
4 Muvakkat lt•rtıinalı 114886 liradır. 
5 - Bu işe i~tt:k li ler ihaleden üç gün evvel evvelce böyle bir işi yap 

tıklarına dair vesika ibraz etmeleri şarttır. Ve Ticaret odasına kaytlı 
olduklarına dair vesikayı birlikte vermeleri lazımdır. 

6- Bu işe ait teklfi mektupları 29 - 8 - 939 Salı günü saat ( 9 ) 
dokuza kadar Adana Belediye Daimi Encümtni Riyasetine vermeleri 
lazımdır. 13- 16 - 21 - 26 10940 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Belediyemizde münhal bulı•nan 50 lira aylık iicrclli bir mmılt Jır n.ı~um 

tahsilJarlığı için 21 - 8 - 939 pazartesi günii saat onda belediye m<'clis 

salonundd imtihan yapılacaktır. 
Taliplrrin oıla m<ktq> mt1unu \C ;.~bı liği rıi l i t i ımi~ olmcıla11 

şarttır. 

Bu şeraiti haiz olanların nufus teı.kcıcsi, askerlik ve mektep vc .. ikaları 
ve sair evrakı müsbitelerilc birlikte: imtihıtn giin"inc kadar belediye riya 

setine müracaatlcrı ilan olunur. 

13 - 15 - 16 1 7 - 18 - 19 - 20 10941 

Adana Vakıflar Müdürlüğünden : 
(Kapalı zarf usulü ile bina inşaatı ~. eksiltme ilanı ) 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Adanada abidin pa~a caddesindeki vctkıf mahal üzerine olbap-

daki prejesine göre Apartman inşaatıdır. 
2 - Bu inşaat maa miistemilat götürü olarak topdan eksiltmeye 

konulmuştur. 

3 - Keşif bedeli ( 47446 ) lira ( 74 ) kuruştur . 
4 - Bu inşaata ait fenni evrak şurıbrdır. 
A - Fenni şartname, 
B - Mukavele projesi ve proj~ye bağlı vahidi fiat cetveli. 
C - Eksiltme şartnamesi, 
D - Proje, 
5 - Yukarıda yazılı evrak Ankıuada Vakıflar Umum Müdürlüğü in

şaa l Müdürlüğünden i!!lanbulda lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden, 
Adanada Adana Vakıflar Müdürlüğünden iki lira otuz yedi kuruş muka 
bilinde alınabilir. 

6 - Eksilme 31 - 8 - 939 tarihine rastlayan perşembe günü saat 
dokuzda Adanada Vakıflar idaresi binasında toplanacak komisyonda 

yapılacaktır . 
7 Eksiltmeye girec~klerin ( 3558 ) lira ( 50 ) kuruş teminat vermele 

ri ve aşağıda yazılı vejikaları haiz olmaları şarttır. 
A - 1939 yılına ait ticaret odası vesikası. 
B - ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Adanada N ıfıa Müdürlü. 

ğündtn Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat Müdürlüğünden lstan 
tanhulria lstanbul Vakıflar Başmimarlığından vı: diğer vilayetlerde Nafıa 
Miidürliikl eı inden alınmış ve en az ( 35000 ) liralık tek bir bina İnşaatı 
yapmış ve nıuvaff ,,k olnıuş lııılun 1 uğıı rıu bildir~n yapı müteahhitliği 

vı-.sikası 
8 - Eksilımt>}'" gin·cekleıin Liuat yiiks~ k mimar veya yükrck inşaat 

nıiihen fo.,j olma'iı vey.ı bunlardan biri ile rnii~lerekrn teklif yapurı mukave 
leyi l.ıirlikte İmza etmeleri ~a:ltı . 

9 - Eksiltmeye gi ecekler in kap ılı zaı fın ilızarında ve teklif mek 
tur;larının yazılmasında ve bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilme· 
sinde ( 2490 ) numaralı kan1Jnun 32, 33 ve 34 üncü 'lladdelcrine harfiyen 
riayet etmeleri lazımdır. 7 - 16 - ~2 - 29 10923 

• 

1 
iç Hastalıkları Mütehassısı 

Dr. Muzaffer Lokman 
l.stirahal için fst•rnbula gil :~ıişli r. Eylü! oı t.ıldfına dogrıı rıvdel ede· 

<.:ek ve hast a laı ını kabule b<ışlıyacak t ır. 

c. 

lstanbulda yapılacak Türkiye Sı-rbest Güreş birinciliklerine h 
olmak Üzere serbest Güreş birinciliklerinin kilolarının tesbit ve 
için 20 - 8 - 939 Pazar günü Adana şehir stadyomunda saat 1, 
tartıya başlanacagından muayyen saatte Seyhan Vilayeti dahilindeki 
tün güreşçilerin Stadyornda Güreş aj :mlığına müracaatları ilan oluod' 

Seyhan Vakıflar 
Bır senelik 
Muhammen 
Bedeli ıcarı 

Lira Mevkii ve mahallesi 

160 Ada sokağı 

125 Köprii sokağı 

müdürlüğünde~ 

Cm:;i 

Bahçe iken 
Tarla 
,. il 

Vakfı 

Yukarıda evsafı y.mlı tarlaların üç senelik kiraları 
Puşembe g;inii s~at 10 dd ilul .: edilmek iiz;rc açık artırmaya ko 
tur. fsleklil eı İn v.akıfl.u idare.sine miir acJalları ilan olunur. 1 

16 - 18 :.o 

W40UC .. 

Adana Elektrik Şirketinden: 

Sayın nıüşterilerimize öğiitler : 

1. ) Tasarruf düşünccsile elektrik tesisatınızda kenı.JiliğinizJen 1 

ve ilave işleri yapm:ıyınız. Çünkü, bu size can pahasına rnaJ olabih' 
2. ) Elektrik tesisatı tamir ve ilavelerini ehliyet vesikası bufurı"' 

sel ere yaptırıp elektrik şirketine gönder:niz. 
3. ) Biliniz ki, ışık, sıcaklık ve işletici kuvvet veren elektrik cer' 

dojru kull•nılmadığı takdirde tehlikeli olabilir. J, 
Onun için tesisatınızı vakit vakit gözden geçir tip göreceğiniz 

sizlikleri ve boıuk'ukları bertaraf ettiriniz. 
Kendi tesisatınızdan gene kendiniz mes'ul olacağınızı ıınulıtl' IJ 
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Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve EJ~ktrik aletleri tamiratı Tuogs 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentalığı . 

Eski Orozdibak karşısı No ::85 
lv736 36 

Yitik r üfus cüzd' 
Bundan dört ay evvel tt' 

ait nüfus kağıdımı kaybettifll 
ni~ini alacağımdan eskisioirı 1 
olmadığını ilan ederim . 

1 h it Hurmalı ma 3 d 
Rrşit o~lu 31,7 o 

YUSU~ 
•. J.,ril 

Umumi neşriyat mu0 

Macid Güçliİ 
Adana Türkıözü matb,.,. 
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