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SAHJP ve BAŞMUHARRfRı 18 Ağustos 939 
Kuruluş Tarihi Onbc~inci Yıl Sayı : 4511 

1 Kanunusani- 1924 5 Kuruş 
ADANA : Telefon: 315 GÜ ~DELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

TRAKYA MANEVRALARIMIZ 

ırmız• - Mavi Kuvvetler 
iddetle Çarpışıyorlar 

kuvveti 
hayranlık 

Ordumuzun tekamül ve 
Gurur, müşahitlere 

bize hudutsuz 
vermektedir 

1 MISIR ASKERi HEYETiNiN MEMLEKETiMiZi ZIY ARETI 1 

il"· 

------.!l....:M:,:.=a~•~k.!e~lenml•I. vatanda,ıar tecrUbelerde 

rv ·~·~·~ ·~ ·~·~·~ · ~ ·- 1 ? ...... 49> . .. . "1 
d Edirne, 17 ( Hususi muhabir:miz· 
trıcn > - Milli Şef İnönü bu .sabah 

8 ;ncvralarda bulunmak üzere saat 
b~J~ de maiyetleriyle birlikte lstan
li . an hareket etmiş lerdir. Başveki· 
k~ı~ Dr. Refik Saydam, Maarif Ve· 
h 1 

• Hasan - Ali Yücel de Cum· Htüı~ırillÜI ~~~~ycdlö 1 
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DANZiG'DE GENE 
HUDUD HADiSESi 

Urreisimize refakat etmektedirler. 
ket ismet İnönü'nün Trakya'ya hare· 

b edecekleri h11 beri üzerine lstan· 
ul'd t a ve yolda halk istasyonlara 

h~planm ış ve Milli Şefi candan teza· 
d~rlcrle uğurlRmış ve selamlamışlar · 

r. 

)\.:- Trakya Umumi Müfettişi General 

1 ~zırn Dirik, Cümhurreisimizi Çor· 
u da karşılamı~ t ·r. Milli Şef öğle ye 
llıckfc · · r tını Babaeski'de yedik ten son· 
a yollarına devam buyurmuşlar ve 
rcınck ten sonra otomobillerle ve re• 
s~katlcrindeki zavatla manevra saha· 

rıa gitmişlerdir. 
Yol boylarına biriken on hinler · 

cc halkın coşkun ıeıa hüıleriyle kar· 
Şılanan İsmet İnönü Tıakyalılar ın 
''osı d. k c~ ık lerı sevgi ve saygı hare· 
ellerıne sevgiyle mukabelede hulun 

lllıışldr, ve istasyon l<ırda h ılkl.ı ko 
nuşaıak dilekleı ini alaka ile dinlc
ınişlcrdirı 

Ediı ne M ili Şefe kavuş<ı ağınrlan 
ılol· . "} ı sevınçlc çalkalanıyor ve onu 
lclıal~kl · · · h t · u J! lıcklıyordu. Ş::lırııı er a· 
1.ıra( k 1 .. 1 ı la ·!arla, b:ıyrcıklar a ı.ııs en 
ınış ve donan t ı ' m ışlı. l lcrkcs :;o~.a!d.ııa 
dokGlıniiştür. Şehrin mcl lıııli olan 
Ay~ekAd ı n semtinde mahşeri bir ka
k,ılahalık görülüyordu. 

Yakın köylerden binl••rcc Tr.ı k
Y·ı 'ı Cumhurreisimiıi g<lrmegc, t;ıziın 
lcıin i bildirnıeğe gclınişkrdi. Manev
r,, dof;ıy ısilc k;ılahalık bir nı;ınz;H<ı 

;ılan ErJirnc Mılti Şefın şerdlcri .e 
b:ıyram giinlcıinc Jı,11ırlanıııaktadır. 
Mıllj Şef n ikAmellcrine belediye d.ıi· 
resi tahs·:; cdilın:ştir. 
. Frıkat a<şarna doğ,u Clımhııırci

&ırnjzin bu gece Edirneye gelmiye· 
tekleri Anl;ışılmış ve kenclilcrini kar. 
Şılarnıık için :.nb;ıhtanberi .~eh rin mel· 
lıitline devam eden hrılk akını bu ha 
bcr iizcrine du ı muştur. 

Bu telefonu verdı~im saalta şehir 
elektrik 7.iya la ı ı içinde yanmaktad ı r. 
Sakaklar eğlence yerleri halkla do 
:udur. Çok 5\!Vinçli ve heyecanlı gün· 
Ct yaşıyorlar. . . . 

Edirne : 17 {Hususi muhabır ı mız· 
rl~n) - Bu sabah manevrn sahasına 
~•den Mareşal Fevzi Çakmak ve 
Ve yüksek kumanda heyet i huzurun· 
da başlaya n harekatta Kırmızı ve 
Mavi taraflar mukabil hcrehte geı;· 
ll'lişlcrdir. 

Kırklareli ın•ntakasında kıtaa t 
!itasında başlıyan şiddetli muhar_eb.e 
lcr akşama kadar deva m etmış tır . 
Görünüşe nazaran bu muha rebeler 
daha uz un müddet devam edecek tir. 
Diğer taraftan Edirnenin şimal şarki 
llı ı rıtakasın d aki muha rebelerde inki· 
kişaf eylemektedir. 

Bugünkü h areka!ta kıta farın gös· 
lcrdiği yüksek kud ret ve kabiliyet 
l.Jilhassa kayde şayandır. Bu Hare· 
kata iştirak eden hava kuvvet:erimi· 
'1.in uçuş, keşif, ve saire gibi faaliyet· 
lcrdc her türlü takdirin fevkindedir. 

Muh~rebelerin devamı esnasında 
Mil:i Şef lnönü de manevra sahasını 
lcşrı f buyurmuşlardır. 
v· lstambul : 17 (Telefonla) - Ma· 

1 Ordu bugünden itibaren taaruza 
ıeçıtı · rııı ış bulunduğundan lstanbu la ya . 

dCak -\:uk hava taarruzunun her g un 
bu 11 bulması beklenmektedir. Şehir 
Zır anı hücuma karşı tamaıniyle ha· 

vaziyettedir. 

ış1ı rlDahilıye Vekili Faik Ôztrak bu 
e rı1cşgul olmak üzere mancv· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Paşa ve refakatindeki askeri 
heyet Tiirkiyeye hareket etti 

"Bütün Mısırın candan sevip hayran olduğu 
kahraman Türk askerine Mısır ordusı..nun 
selam ve muhabbetlerini götürmekteyim,, 

Kahire : 17 a. a. 
Anadolu ajar.sın ın 
hus usi muhab.ri 
b ild iril or: 

Ordu t e~ki la'ımız 

ve askeri usulleri 
miz ctrcıhnda tetki 
kat ta bulunmak ü 
zere nıeınleketirni 
ı.i ziyaı et edecek 
oları Kahire topçu 
kumanclıını Tliın
grncr;ıl l lfö;nü El· 
zcydı paş;rnııı r• 

yrısct ı·ttığı Mh:r 

11 keı i hcyd ı b·• 
!o!İİıı Ktthircden ha 

ı c k ct ctın ~tıı. 

r cyct J<eı~i G n.;· 
ı ,ıl 1 lllsrıiı Eucy 
di Prt Ş•t lıarcke ın 

(:en önce Aıı,dolıı 
ajansına y<ıp\ıiı lıc 

y.ın ıtt ·•, Tur k ıycyi 
ıiy;uct etmek ten 
duyduR"u memnu· 
nıycti_ifade ederek 
demiş t ir ki : 
'·Bütün Mısı rın 

cand.rn sevip hay· 
ran olduğ u kah· 
rdman Türk aske· 
rinı· M ısır ordu• u· 

1 - -nun selamını gotu-
rüyorum. Türk or· 
ciusunuıı yüksek kıymetli kumandan· 
)arife tema-. ve ka1.and ığı büyük za· 
fere siyasi dehas ı ile letviç eden 
Cümhurreisi milli şef İnönüye tazim· 
terimizi sunmak fırsaıını bulacağım· 
dan dolayı bilhassa bahliyarım. 

Bu vesile ılc hütün dünyanın 
hayran o ldu~ıı yenı Türkiyenin ba· 
nisi Ebedi Şef At< türk 'ün önünde 

Hüsnü E::czeydl 

eğilırıeyi de bir vecibt: bilir im.,, 

Heyet cumartesi sabahı Çanak· 
kaleye ınuvasalatında denize Mısır· 

Türk renkleriyle bezenmiş bir çe. 

lenk rtlacak ve karadaki abideye 
konmak ı,zere de bir diğer çelengi 
Çanakkalcdc bırakmak suretiyle kah 

ramanlarımızı selam lıyaca k tır. 

Slovakya' nın 
bir Alman 

merkezine 
kumandan 

BÜl ON KIŞLALARIN ALMı\N KITı\ATINA T ı\I ısıs ED!LME.K 
ÜZERE TAHLİYELERİ , BRASl.AVA'NIN RESMEN ALM,\ N 
KITAATI TARAFINDAN iŞGAL EDILECEGINİ GÖSTERİYOR 

Londra: 17 a.a. - Times gazete· 
sinin Brafü:lavadan gayet emin bir 
membadan öğrendiğine göre, pek 

yakında Slovakyanın hükünıet merke· 
zine bir Alman askeri kumandan ta· 

yin olunacaktır. 

Diğer taraftan bütü~ kışl~laıın 
Alman kıtaatına tahsis cd ılmck uzere 

tahliyeleri Bratislavanın resmen Alman 

kıtaatı tarafından işgal cdi'eceğini 
gösteriyor. 

Vah vadisi boyunca bütün şehir
ler ve kaza tsencin ve ziıina asker· 
!erle dolup taşmaktadır. Ve Slovak-
yanıll' başlıca demiryolu merkezi olan 
ı.ilinaya giden bütün yollar hususi. 
.seyrü.sefere kapalılın ı ştır. 

Vah vadısindeki istihkamlar tam 
techizat ve mevc·~tlarını almıştır. 

. 
• ! 40.000 hayvan öldü 

• . • . • 
-·--

. • • ! Bombay : 17 [ a.a. ) _ t 
! Kurak yüzünden H1ndl•ta. i 
! nın va~I merkez mıntaka· i 
! ları kıtlık tehllkeslnde bu i 
! lunmaktadır. Katlvar hukQ · i 
! metlerinde •imdiye kadar i 
! 40.000 hayvan öımu,ıu · e r . e 
i HUkQmet zahire ve ot i 
. lhracallnı Ya•ak etm· i 
• kö 1 

1
' ve • · Y Uye yardımlarda b e i lummıtja başlamıfhr. · u ! ..... ..,.,.. . ~........ . . 

~ . ,.. .~ .. ... ~ ...... :. 
T ayyarelerde 

yeni cihaz 

L·mdra · 17 a. a _ p·ı ·· l 
T k ıu uo 11 

gı ız a~ cıi t ayyarelerin J '-
h r i e sıı~ut 

a ın r e yangın çıkmasına mani ola· 
cak Lir cihaz kullanılacaktı r. Ta . 
Y ;ırc ye re <l .. t··~ ·· Y ' u~ ugu zarn;ın hu • 
bir k • 5USI 

. m.1 anıznı a bu cihazı harek•·te 
g,. lıı t:c"ktir. Bu ·h 

cı az, uçm l esna· 
sında tayyarenin ates alm"sı h . ~ .. veya 
ut y~re ınt:cc~i sı ra fa kapaklan 

ması esnasında da nlonrntik olarcık 
harcktlc gcçocktcJir. 

y enı moskov a ~ içim iz 

Mo.)kova : 17 a. !1, _ l'" k. 
. M ur ıye· 

nı n yenı vskova btjyük 1 •• 
Haydar <..lün M k e çısı Ali 
. u:. ovaya gc lınış 

l ı r . 

Tav Sinema heyeti geldi 

---·--~ 

. Anka r_a : _ 17 : ( Te!tfonl~ )-Tür 
kıycden Hınd ıstana 'kadar b.. ..k b" 
f· ı . uyu ı r 

ı m çevırmck üzere Ista b 1 
T S

. n u a gt"lcn 
av ınema h .. yeti dün L 

b· ıı A ueş otomo 
ı e ı.karaya muvassa lat t . . e mıştır 

Tav heyetini mat bua t umum m"'d .. · 
l üğü namına a rkadaşımız a·· Uh Ur· 

ur an 
Belge ve bir müşavir Söğütözünde 
ka rşı lam ışl a rdır. Sinemacı lar ·i d.k. 
h ld S 

.. ,. _ .. _ d ş m ı ı 
a e o5 utozun e kamp ktı 1 

d B 
ı muş ar 

ı r. ıırada çıılışmala rına b· 1 
1 td 

aş ıyacak 
a ı r. 

MERSİNDE 

Bir adam sahnede 
şarkı söyliyen 

kadını bıçakladı 

Polonya hudud 
Gazetecilerine 

muhafızları Alman 
ateş açmışlar ! 

Varşova : ı 7 a.a. - Chemlo ma polonyölı huciud muhafızları alman 
kamatı, alman ekalliyt!tine ail banka· gazetecilerine ateş etmişlerse de isıı· 
da Yaptığı araştırmalarda kırk bin bet olmamıştır. dantzig ayAnı :kcyfıyc 
zloti'den fazla ıoplanmış gümiiş para ti polonya komiseri nezdinde protesto 
bulunmuş ve bankanın müdürü ile vez etmiştir. 
nedarını tevkif etmiştir. Banka da mit Polonya mahfilinde hadise tcyid 
hürlenmiştir. olunmakta ve boylc biı protesto ve· 

Bu araştırma devletin kredisini ına rildığinden odeıni maluınctt beyan edil 

.sun bulundurmak için ıe ~·essül olunan mektedir. 
poJi,. tedbirleri cümlesindendı r. Ban. Vaşington : 17 n.a . - Polonya 
ka'da gümüş par"nın ıoplanrnası i~·ın büylik elçisi polocki, harıcıye müstc· 
almanyadan gelen bir emir ve talimat şarı yelle~ı -ziyaret etmiştir. 
ele •/cçı·r·ı · t• Bıı mutakaıtan sonra gazctecılcrc 

o ı mış ır. ·· ı 
Varsova . 17 a.a. - Katovice'· beyanaıta bulunan polonya buyuk c • 

den bildirildiğine göre, :beulen hııdııd ı çisi avrupa vaziyetinin niKbınlığc mu· 
ıs!asyonundaki polonyalı polisler is· saıt olmadığını söylemiş ve polony.ı 
lcısyon :n po'onya kısmına gc~·mek halkının dant7.İg' mc clcsınclc nokt.ıı· 
i.stiyen alman nazileıinin ıaarruıuna nazarına n.ığlı kaldı~ını ıliivc ctnı ş· 
uğramışlardır. Polonyalılar lıiıdisc) i tır. 
önleıneğe muvafrak olmııill.ırdır. ıst;ıs Roma : 17 .ı.a. - Polonyanın ro· 
yonun karşı tarafınd.ı oulun1 n alınan ına biıyiik elçısi varsovad ın diın .ıv-
polislerj hadiseye seyirci kalmışlar· det etrniştıı. Sudııpcştt.ı!c h ılıınm,ıtla 
d olan ınacar elçisinin ıfe hemen gelmek 

ır. _ 
[) ırılzig : t 7 n.a. - Sezev civarın uıeıc nlduğıı hcıher alıenıışlıı. 

cl.ı yeni bir lıudud hadisesi ofınııştuı. lliilyan ın11lıfılınde bu ıki hadrsc 
Almanl,ııın soylcdıklcrine l!(OrC, .11asınd 1 nıunascbel goıulmoklcdir 

Amerikadan Avrupaya teklif 

30 GÜNLÜK 
MÜTAREKE 
Fish'in teklifi 

) _ Ne~york ı 
Nevyoı k : 7 (a.a. 

T. t . Aslo parlarr.entolar 
ımcs gaye esı, · .k 

AMERİKA DA 
birlig-i konferansındaki Am~rı ·an 1 
heyeıi reisi H_amil!on ~i~h'i.n "T~~a~n:: j• aponyaya tayyare 
teng., gazete ıne vcıdığ-ı bır ın 
tı ncşretmektedir. . . . satışı meselesı· 

Gish, bilhassa deınıştır kı: 
"_ Salzbuag'da t4 Ağustosta 

Alınan hariciye naıırı' Von Ri?ben!-
rob'la görüştüın. Kendisine, bır mıı· 
tareke akdi suretiyle enternasyonal 
gerginliğin izalesi yolunda b~r teklıf 
yapın ak fikrinrl e olduğumu söy Jedını. 
Fakat Ribbentrop bu hususta be~bın· 
lik gösterdi. En vahim meselelcıı bn· 
his mevzuu ettik . Fakat mülakatımıı 
gayet samiıoi ı)lduğundıırı (aı.la hiç 
bır şey soy lem iyeceğiın. 

Bununla beraber. Avrupaya 30 

Vaş:gton: l7 - a.a.- Amerika 

nın hariciye nezaretirıin japonyaya 

douglar tayyareleri satılmasını tes· 
hil (tın iş olduğu suretindeki itham· 
lan hakkında beyanatta bulunan B. 
Velles hariciye nezaretinin sivil aha 

liyi bombardınan eden r_ı.1eml~ketle 
re tayyare satılm3sına muteallık olan 

Mersin: 17 (Telefonla) - Dün 
akşam belediye bahçesinde Lir ya 
ralama hadisesi olmuş, Cemal adın 
da bir i ised iği şa rkıy ı söy lemeyen 
Adaleti sahneye atlıyarak bıçakla. 

günlük bir mütareke teklif edeceğim. 
· Hu müddet içinde Fransa, lngillerc, 

lrnanya ve iıalya hariciye naı.ırları 
~Oplanacaktır. Eger esaslı noktalar 
uzcrinde mutabık kalmazlarsa bu 
me.sclı·leri halletmek üzere, Belçika 

siyasetinin de~işmeıniş oldu~unu be 

yan etmiştir mumaileyh douglas tay 
yarelerin japonyaya satılmasına mü 

teallık olan kon'uratonun bu kabil so 

tışlara nihayet vermeleri için B. Hu11 
taratından tayyare hamillerine ya· 
ptlmış olan tebliğden evvel ak<ledil 

miş olduğunu söylemiştir. 

mıştı r. 

Yara lı hastaneye kaldırılmış tar, 
·- G erisi ikinci sahifed~ -



PARIS MEKTUBU 

ALKOL"K BA 
, ......................................... -............................... , 
, 1 ö~h@lb~ırO~ır 

ENTERESAN M ÜLlKATL 

Bernar 
"Harp olmıyacak !, 

Karısını 
büyük 

. 

ve kııını vurdul<dan sonra 
ViHasına ateş verdi 

&Emmm!!!IBll!3 _____________ .............. ._. ........................ _. ...... , 

Tarih Dersleri Dahiliye, hususi muhase
be ve belediye memurları 

f ikrindedir! . 
in 

.. ... 
Fransada müthiş bir cinayet olmuş alkolik l İr kcca karısı 

nı ve yeti_şmiş kızını öldürmüştür. 
Eli ki bir marargoz olan Lui Olri ı ki st r cd ı nl < ı i i~s·z ola 

rak küçük Villasır.da }aşamakta ve her d<k ka içn tktedir. Lui 
Olri kızına fe,ka lade dü~~ün \e harekatından mrmrun o'malı 
ki \İl/2s na da Euıan Villası i:mini ~O)n uştur fı lc <ıt ~uza n 'il 
la!ı grçcıı a~şrn ki c=na)tlle bir cehrrrcm lır. l inr grl rrişlir . 

* 
Esasen birkaç zamandanheri al 

kolik Lui Olri bazı sebeplerle veya 
hut Ja sırf içkinin tesiriyle ailesine 
kızmı,ı olacak ki her önüne gelenr. 

Bu villa ne Suzana ne de anne 
sine kalmıyacak evi yakacağım her 
ikisini de vuracağım sonra da .kendi 
işimi tamamlıyaca~ım. 

Demege başlamıştır alkoliklerde 
umumiyetle rastlanan bu şekil ifade 
ler Lui Olıinin ağzında acaba bir ha 
kik atı mı ifade ediyordu ? 

Filhakika alkolik kocanın böyle 
düşünmesini doğru · gösterec(" k se
br pin de yok değildi Lui Olri mut 
ta~ıl İçi} or ve içtikçe de 'şvuıuru kay 
bederek tiirlü zorluklar yapıyor ve 
içki masrafını temin için karısı va 
kı2ından para istiyordu. 

Lui Olrinin kı zı yirmi yedi yaşın 
da ve fevkalade güzel esmer bir kız 
dır. Bir kauçuk fabrikasında çalış· 
maktadır. babasının istedi~i l u pa 
rayı her zamanki gibi içkiye 'sarfede 
ceğini bildiği için teklifleri birna 
reddetmt'ktedir. karısı ise evde işle 
riyle meşgul olmaktadır. 

Bu çiftin geçİm!iizlikleri bütiin 
mahallede me~hur olmuş idi. komşu 
ları grçimsizlı ktrr. lıakkında şunları 
anla 1 mak tadırJar. 

- Bunlar senelerdenhni böyle 
gt>çİr.cmnler genç bza hiç bir ku · 
sur atfrdilemn. Zave11lı müteaddit 
kereJ,.r niş;ınlandı fak at Olri ailesi· 
nin cehennemi hİr hayal lrmin etti 

ği ıi gören gençlerin hepsi birer birer 
ondan uzaklaş tılar. 

Lııi Olrinin karısı da müthiş İçe r 
ve bundan sonra kavgalar dövüşmr 
ler feryatlar bahçelere kadar taş :u 
hir gün kadın rakı şişesini k.>casının 
kafıtsına vurmuş ve gözleri yanan ko 
ca bir müddet hac;tahanede yatmai!a 
mecbur kalmış idi katısı kocasını da 
İma fazla para sarfetmek raki içmek 
ve bir de metresi bulunmakla itham 
ederdi. 

Lui Olri karısı gibi kızına da çok 
fena muamele etmekte idi .. 

Fakat genç kız facia gününün 1 

gittikçe yaklaşmakta olduğunu his-

tnki bir oda hara besinde Suzan ile 
annesinin yanmış ve feci bir şekil 

' almış olan delik drğik cese-tleriyle 
karşılaşmışlardır. 

Birinci katta yatak odasında 
Lui Oiri yarı yanmış lir şekilde ya 
tağının Üzerine uzanmış olarak hu 
lun muştur. 

Yapılan tahkikat ve tetkikat al . 
kolik baoanın kızıııı ve karısını öl· 
dürdükten sonra evi ateşlemiş oldu· 
ğuııu mPydana ko} mt ştur. 

Esasen Lui Olri'nin karyolasının 
ayilk ucunda burunan büyük bir ta
banca da bunu teyit etmektedir. 

Her iiç ceset de otopsi yapıl · 
mak üzere morga kaldırılmış, itfa. 
iyenin gdyrdile villa lam~men yan· 
dıktan sonra yangının genişlemesine 
mahal verilmeden ateşin Önüne ge· 
çilnıiştir. 

30 günlük 
mütareke 
- Birinci .sa lıifcden artan -

ve Norveç k ıalla riy lc , mürekkep bir 
hakem heye ti lc.şki l cd ıl ı r. 

P.ıı lamr.nlolar bi rlığin in 35 inci 
kon rc rnnsı rıd a siiz alan hat ipl rr ara · 
ı;ınrJ , ı , Pol oya clclcgcsi A ima ny;ı • y 1 

~· ılgın l ık y.ı prıı ıJ kl a n rn c ııcdccd: bir 
ııı iid .ı f ı,ı 7. ııu ıc liıı i ı l cıi s ıiıı:ıii~ l ii r. 

Bir vapur 
karaya oturdu 

Londra : 17 - a.a - Hollanda 
ile fogillere ara sın fa sefe r etmekte 
olcın pragııc vapuru saat 6 da kesif 
bir sis yüzünden H;ırviclı limanında 
karaya otu rmuş tur iki yüz yo 1cuyu 
hamil ohm Pragye vapu u kendi ve 
saiti ile kendisini kurtarabilec eğini 
ümid etmekte hu'unduğuııu ve lelı 
likede olmadığını bildirmiştir. vapu 
run hacmi 4,220 tondur. 

Müzelerimizder. ne 
Şekilde" istifade edilecek 

Lise ve Üniversite talebesinin 
müulerden layıkile istifade edebil· 
meleri ve müzelerdeki eserler üze 
rinde etüd yapabilmeler: için Ma:ı

rif Vekilliği yeni bazı kararlar ver 
miştir. 

Bu kararlara göre iiniversite ta· 
lcheleri nıÜ7.elen.• muayyen zaman 
larda gdip çalışacaklardır. 

Tarih tedrisatını da müşahede 

!erlerle yapacaklarladır. Buna ait ta 
limatname haıırlanmaktadır. Müze
lerde hirer laboratuvar olarak çalı· 
şılacaktır. Ayni zamanda mlizeler
d,ki tarih eserlerinin mahivcti hak· 
kında bir de talebe için broşür ha· 
zırlanmaktadır. 

Son devre notunu alama
mış ilk ınektep talebesi 

D!vamsızlık dolayısivle son dev· 
re notunu alamamış olan ilk mektep 
talebelerine sonun:Ia v.:ya mütea
kiben sene başında müracaat ettikle· 

ri Zc1man imtihanla eksik notlarının 

verilmesi Maarif V l'kaletince karar 
laştırı)mı ştır. 

Mualliın vekili ve 
muavinleri 

M ıaıif Vekaleti 18 yaşını ikma 
elmt'mİş olanların muallim vekili ve 
muallim : muavini olamıyacaklar ını 
kararlaştırmıştır. 

Orta okul 
muallimi olacaklar 

Vekaletin yeni kararı 
Orta okul ögrelmeni yetişlirınck 

için ilk o1rnl öiretm :nleri arasınJan 

tahriri ve şif.ıhi imtihanları kazanan 
lar bir :;ene G ızi terbiye r.nistitiisiirı 

de: <l ersi görerek orta okul öğretme 
ni sııııfırıı haiz olabilmekte idiler. 

Bu senede tahriri imtihanlar ya 
pılm 1ş, bunda kazananların 17-8-~39 
di Ankara gazi enistitiisünde şif ahi 
imtih ınlar.1 girec!kleri bild irilmiştir. 

M,larif vekaletinden maarif mü 
dürliiğüne gelen bir tel yazısında Lu 

ktır:>ların ve urnllaıın. kaldırıldığı kurs 1 
ıçın imtihana girenlerden asli ta 1 
lehe olmak şartlarını haiz olanlar için 
yl"niden 25 - 9- 939 da tahriri bir 
imtihan yapılacağı bildirilmekt~dir .. 

Yeni bir barem hazırlanıyor 
Dahtliye vekAletl yenı bir barem kanunu mucibince idare 
memurlarımızm derece ve kadro değl,lkllklerlne alt llateyl 
hazırtamıstır. idare memurlarımızm eylQI maa,ıarın1 yeni 

bareme göre alabilmeterlnl 
temin:~ lçfn Uste önUmUzdekl 
gUnlerde vllayet ve kuymakam 
hklara göf'derllecektlr. 

Vekalet kaymakamlıkların yeni 
bareme uymalarında kıdemlerini 
göz önüne almış ve yeni kadro lis
tesini ona göre hazırlamıştır. Ve· 
kalet, yeni vazivette kaymakamlık· 
lar için 40 lira asli maaşlı 181, 50 
lira asli maaşlı l 14, 60 lira asli 
maaşlı 75 ve 70 lira asli maaşlı 
8 adet kadro vermi:;;tir. Nahiye mü 
dürleri için de gf'ne kıdem göz 

örüne alınarak 20 liralık 681, 25 
liralık 153, 30 liralık 60, 35 liralık 
7 nahiye müdürü kadrosu verilmi· 
ştir. 22 liralık nahiye müdürleri ye
di kadroda hakkımüktesebleri baki 

kalmak üıere 20 liraya indirilmiştir, 
30 ve 35 liralık nahiye müdürleri 
kadrosunun mühim bir kısmı mül· 

kiye ve hukuk mezunu olan nahiye 
müdürlerine ve geri kalan kısmı da 

25 lira maaş alan nahiye madüri
nin kıdemlr"rine verilmiştir. 25 lira 
maaştan 30 ve 35 ~liralık kadroya 

alınan nahiye müdürleri 1 eylul 
939 tarihinden itibaren kendilerine 

verilen maaşlarını otomatikman ala 
mıyacaklar ve teıfileri tayinlttinde· 
ki usule göre yapıldıktan sonra 
ala~ileceklerdir. 

Eski kadroda 372 adet olan 10 
liralık niıfüs katipleri yeni barem jc 

nijfus memuru o'arak gösterilmiştir. 

Buo!ar esgisi gibi maaşlarını almak 
la dı:vamedeceklerdir vilayetlerin la 
Iİ memurların Jan 16 lira asli maaş 

alanlar 1.5 liralık kadrolara ve 17 5 
lua asli maaş alanlar da 20 liralık 

ka J, ol ara alııımışlarJır. 

Belediye ve hususi muhasebe 

memurla. ıoın vaziyeti 

Diğer taraftan Dahiliye vekaleti 
hu.;u;İ idareler ve beleJ iyelerle bun 
lara bağ'ı miies~eselerin teşkilat kad 

rolar1111 yeni bareme göre nasıl ya· 
p ·ıcaklarını gösterir bir talimatname 
bazırlitmaktaciır bu idar'!lcr 1 tt>şri 

nisanı 939 larihine kadar kadroları 
nı talimatrıameye uyar bir şekilde 

huıılıyarak d1hiliye vekaletine gön 

Belediye memurları 
tekaüdiye • • 

ıçın 

Yeni bir proje 
hazırlanıyor 

Dahiliye vekaletinden vilayete 
gelen bir tamimde belediye memur 
ları için tekaüt kanunu layihası ha. 
zırlanmakta olduğu. 

Bunun için amele, tanzifat ame 
lesi, hademe gibi müstahdemler ha
riç, itfaiye efradı dahil olmak üze 
re belediye memur ve müstahdem· 
!erinden 1940 - 1949 seneleri için 
de bilfiil 25 sene hizmet mü :fdeti 
ni dolduranların memuriyetlerini, 
aldıkları maaş ve ücret miktarları 

nı, hangi sene tekaüt olacaklarını, 

}'aşlarını gösteren cetvellere göre 
her belediye tarafınian 94~ sene 
sinde 25 · seneyi ikmal etmiş veya 
edecek memur ve müstahdemler 
ayrı bir cetvel tanzim edilerek gön 
derilmesi bildirilmektedir. 

ŞEHiRDE HAVA 
Dün şehrimizde gökyüzü açık ha 

va rüzg:lrlı geçmiştir ençok sıcak 
gölgt:de 34 dereceye kadar yüksel 
miştir. 

Trakya manevraları 
rlirınci sahifeden artan -

ı;ıy:ı g;tmektcn vaı geçerek lst ;ın
buld,ı kalmış ve alakalılara icap eden 
son direktifleri vermiştir. 

Edirne 17: (Hususi mulıabiıimiı· 
den) Evvelki gün mar.ı :vra saha~ına 

gelen Mılli Şefimiz akşam üuri Baba 
e5kiye gelerek geceyi burada, hususi 
trenlerinde geçirmişlerdir. Milli Şefi· 
miz bugün saat 12 - 40 da Edirneye, 
oradan Kara ağaca g· tmi~J r ı e halk 
tarafından seı• gi ile kar~ı 1anmıılaıdır. 

C.:erecekler ve yeni k-ıdrolar vekalet 
çe muamelesi ve tetkiki tekemmül 
ettirildikten sonra icra vekaletinin 
tastikine arzolunacaktır. 

ilk defa otarak lzmir belediye· 
si yeni hareme göre kadrosunu ha 
zırlıyarak dahiliye v.!kaletine yolla· 
mıştır. 

I~ eyli Ekspres gazctesiniıı 
1!::::::9 muharriri geçen gün ~t 

Şav ile görüşerek, doll, 
sarsan buhranlı hadiseler hakk 
fikrini sormuştur. 

Muharririn sorduğu su~ 
ceyap veren lngiliz edihi. bir 
mi harbe mani olunabilecek 111' 

ye sorduğu suale şu cevabı 
mıştır: 

- Hayı;, umumi harp ya~ 
olmıyacaktır. Herkes silahlan 
sulhü bu silahlar koru}'.acaktir. 
kes umumi har bin doiuracai1 

ketler ve tahripkarlıktan kork J 
Bu korkuya (sağlam şuur) d.ı 
biliriz. 

..- Bir barut fıçısına beoıt 
Dantzig Avrupayı tutuşturac.3~ 
kıvılcım olabilir mi? 

- Danzig için hiç kiınse 
betmiyecektir. Bütün büyük de' 
Danzig ihtilafını sulh yoluyla b9 

mek istiyorlar. Kanaatime f 
Danzig işi harp etmeden duıe 
cek ve şayet düzeltilmezse bıl( 
kü haline bırakılacaktır. 

- Almanyanın ''Çemberle. 
istenildiğini ve bugünkü ·vaziyeti 
teki vaziyete benzeten :doktor 
beis bu iddiasında haklı mıdır 

- Bugünkü vaziyet 1914; 
yeline katiyen benzemiyor. f'{~ 

1 
zırda bütün dünya meseleler• 

olarak münakaşa ediliyor. 1914 

böyle olsaydı umumi harp 01310 

dı. . 
- Bugünkü ?ğır vaziyetııı 

lah na propagandanın faydası 
cağını unnediyor musunuz ? 

Prl" 
- Bilmem, her şey bu 

gandanın mahiyetine bağlıdır· 
- lngiltcre bütün AvruP', 

dutlarının muh :ıfazasına karar 
mi~tir. Fakat bütün milletler 11 

la·ına kadar müsellahtır. B•ı "' 
bir harbi ıntaç etmn rııi ?. • o 

Bcrnar Şav bu su ıle katı 
şu cevabı vermiştir 

- H .yır !.. __) 

----

Bugünkü Progra"
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12.35 Türk Müziği - Pi. 
13 00 Memleket saat aya••• setmiş gibi annesini müdafo•t için r·---------------------------------------------------------., 

villadan ayrılma yordu. 1 -ı Karadeniz kıyı. m az o n 1 a r K ı· m ?. vüştükü, daha kuvvetli bir ihtimal ve meteoroloji haberleri 
F .. kat g"nç kız <Y"çenlerde bı"r TARiH 1 d A A k d b 13. 15 - 14 Mü1.ik 

u ' ..,. YAPRAGI arın a ma. dir. Her halde meri a a u tarz 
J ~ • • d k L. k ·· · · h zorılar devrı·ııe pı o gram - pi. :> p aıa gı ere ır ·;ıç gun ıstıra at bir kadın teşki latına rastlanama· ı9 .00 Program· 

etmeğr. karar vermiş ve villacfon ay aid bn zı taşların bulunduğu haber l ikle oku daha kolay çekmek kabi- liir. dı. 19.05 Müzik ( dans ınüıi!!' 1 
11 rılaca~r sıralarda facia nihayet pat- \er ilmektedir. Jiyetirıi elde edrı !ermiş Civar meın· Şimali Afrika Amazonları ise Tarihçe ~ali surettP. tesbit edil· 19.3) Türk mii7.İği { fasıl 

lak vt"rmic:tir. 1 k 1 • 1 ·ı · · · · Herküi tarafından imha edilmi:;tir. m'ış Amazonlar IJahomey Amazon ti ) . 5 " Amazon, kıırunırnlfıda K~p;ıJos e rt nın insan arı e t•c:ırele gırışır .. O K ( h ft ııl: 
Suzan villadan ayrılma~a hazır ler, cıkek çocuklarını da babalarına Sekizinci asır Bohemyasında da !arıdır: Bunlar Fransanın istila 1 es 2 .ıs onuşma a a 

J k · d 1 d h l vada ( şimdiki sıvas ta) Th · rı:1e- G k f 1 • b · A e · · ) anır en, o cıvar an geçen er er a J göndc·rirlerdi. re e ;ane erme er.zer garıp nasında mahvolmuşlardır, s rvısı 
d k 1 d ( S d.k. T ) 20 3) Memleket saat ayar•• polise telefon ederak Suzan villası · on ıyı arın a - ~im ı ·ı erme K 1 • h k h mazonlar vardı. Bunlar Vlasto isimli * * 

raliç~ erinın, ya ut a raman * ve meteoroloji haberleri. 
nın ateşler içinde olduğunu bildir yaşayan muharip kadınlara verilen ! arının en mtşhurları, Sphione, Mc· bir kadının idaresi altında asketi Amazvn hikayeleri bir çok es· 

20
.
50 

Türk müzıği ,~ı 
mişlerdir. İ;imdir. Grekçe "memesiz,. demek· nalipre. Hippolyle, Penthesilec, Th·: şekilde hatta sivil hayatta teşkilat · ki ve yeni sanatkarlara ilham men- 1 - Latif ağa - h'caı şa [il 

Derhal çağrılan itfaiye grupla tir. Bıınlar. Anadohmıın içinde e leslris'lir. landılar ve hndilerine kaleler yapıp baı olmuştur. Hatta beşinci asırda niçin şepta s{'her ben zarı Ll1'1 (~ 
rı ve İşe vaziyet eden polis; yangı· peyce flituhatta buluomuşlarmış. Bunlardırn Mcnelipp~. kemerini Hohemya dükü Przemyslas'la sekiz Efesliler tarafından Amazon heykeli B:driye hoşgör - mümıeziÇ ıı;p 
nın önü alındıktan sonra eve girme sene mü Jdelle muhJrebe ettiler. El· dı'kmek 'ıçı'n bı"r de mu"sabaka açıl- 3 - Latif ağa - Hıcazkar şs ' Amazon 1aıın, yani kadın ceııga· Heıkiil'c Vl'!rmiştir. Hippolyte Yu· 

1 
4 

ğe muvaffak oldukları zaman ilk kat !erine geçen f'rkekleri öldürüyorlar, şarkı - yoktur zeman ge . o5 

Alnıan-Yunan ticaret 
müzakereleri başladı 

verJerin Asya·fa, Afrikada ve Ame narıistanın Atti9ue kısrnmı istila et mıştır, fıse - severim her hrüıelı 5 b 
rikada zaman zaman türedikle-ıi cf. ın;"iir . yahut köle haline getiriyorlardı. Buna en büyük hcykeltıaşlar nihat - şu zaif göysüm i çı11d~,; 
sane ile karış1 1, tarihi hakikattır. Yu Pt"ulhcsilee Trua'nın miidıtfası · On <ıltitıcı ac:ırda Orellana Aıne İştirak etti. l\u gün~ kadar intikal O .mnn nihai - kürd ili h ·c.ıık:811ı 
ııan efsanelerinin bahsettiği Ama· na koşmuş ve Aşil tarafından ölJü· rikada Maranon nehri kıyılarında elmiş olan Amazon heykelleri o d'ev kı - kaç yıl yüreğim 7 - ~~ıı~' 

.. 1 .. •.. ·rı ı t · f k ı · · Amazonlarla harbetmek mecburiye- rı"n yadı"ga·rıdır. En meşhurlarının a- pınar - Ne gelen vdl 8 - 1 ~ f zanlar, Karadeniz sahillerinde ve ru mu~ .ur. ıa es rıs s l'O< en lı·..., 9 ~ 
. liııde kaldığını iddia etti.\ Amazon sılları Berlinde, Vatikandadır. reyya - gün doğmayacak · b8~ 

u 1• 17 ( ) Al y .Şimali Afrikada yaşıyanlardı Ana. yaret clmiştır. nehrinin ismi de,~ bundandır. ., hayyer şarkı - niçin mahzun 
oer ıo : a a. - man- u d 1 d k"I il · 1 A d Sk'tl · d A 1 .,. u d · h cror . .. k f • b l O U l\ l er. - masa ara tnunı ırsrt- S}'tl a 1 erın e mazon.a • ııc ıf: sın oylc 10 - uC rıye O~b 

nan tıcaret muza ere crı aş amıştır. . . F k O il A k ı v k d ı t 1 

B .. k I 1• ld v 1 çocukluklarında sağ mt!melcrını ya rıııdan bah'>olunıır. Bunların kralice· a at ,,. ananın burada, ko· " mazon ı ıgı,, a ın arın a a 1 hayycr şarkı - bahara ba"· 
u muza ere er ıer sene o ııgu 1 .• C J 1 d d k d ı l d' b d ki · I' · d kt' ı 21 30 K "b" ,. I l .. dd . karla r, y.ılıut kurulur armış: Lqyle· :;İ Tho:nyris, irus'u yenip öl ürmüş ca arına yar ıın e en a ın ar a ô in i erı e inse eme ır. onuşma , 

gı ı, mer ı an aş'lla arın mu ctı .------ ----- - --------.... -..------------------:! 21.45 Neşeli plaldar - iL fllh 
bitmeden evvel yapılmaktadır. ..,..__ 21.50 Müzik ( Riyaseti Cı.ı 
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İngilterede nufus 
Sayımı 

Filistine kaçak 
muhacir geldi 

1200 Yahudi yakalandı 
Kudüs : 17:-a.a. - Filistin ma d Londra : 17 a.a. - Milli bir 

k efter tanzimi suretiyle f ngiltere hal 
.. ının nüfus tahriri yapılacağı dün 

ogleden sonra ilan edilmiştir. 
Bu plana göre, her kadın, erkek 

ve r;ocuk bu deftere kaydolunacak 

kamatı kaçak muhacerete mani ol· 
mak için şiddt:tlı tedbirler alındı bu sene 
sene6,500 kaçak muhacir geldıği ve bu 
nlardan 1,200 zünüo yakalanarak hu 

dud harici edildi*i anlaşılmıştır bun 
tarın ekserisi m~rkezi avrupadan ge 

liyordu: 
~~ harb çıktığı zaman ismini ve mez 
~r defterdeki kayıt numarasını ha· 

vı bir 'k 1 k b . . 'k· vesı a a ınaca tır. u sıstemın 
1 1 hedefi vardır : 
k Bir taraftan, mükellifiyet, iaşe ve 
adınların maaş almaları ğibi harb 

::ziy'.tinjcn doğan ihtiyaçlar teınin : 
b' ılmış ola<:ak ve diğer taraftanda 
ır harb olmasa dahi, 1941 de ya. 

Pılacak umumi tahrir ~üfusa yardım 
cdecekt' ar. 

Mezkur defterin tanzimi için 
rncmleket 65.000 mıntakaya ayrıl 
rıııştır. Halbuki en son tahriri 
nüfosta memleket ancak 49.000 
rnıntakaya ayrılmıştıştı. 

Yugos)a vya'da . 
yenı para 

Belgrad : 17 a. a. - Milli ban 
ka ve şubeleri memleketin her ta· 
rafında 50 ve 20 dinarlık yeni bir 
gümüş parayı tedavül mevkiinc 

çıkarmışlardır. 
Bundan başka 2 dinarlık ma· 

deni bir para da tedavüle çıkarıl 
mıştır. 

Kredi F onsiye tahvilleri 
Piyankosu çekildi 

Kahire : 17 (a a) - Yüzde 3 
faizli ve ikramiyeli Mısır kredi Fon 
siye t"hvillcrinin 16 Ağustos 1939 
l ıu i hindeki çekilişinde: 

1903 senesi tahvıllcı inden 506. 
229 numara 50.000 1Yl1 senesi 
lahvillı:rindcn 39. 182 numera 50,000 
f r.mk ikramiye kazanmışlardır. 

Sloven mebusların 
içtimaı 

BL~lgrad : 17 a. a. - Sloven 
rrı :. btısl;ır, dü l Rl!gacka Slatina' da 
s~nelik içtimalarını akdetmişlerdir. 
Bu toplantı esnasında umumi siya· 
set vaziyeti görülmüştür. 

İspanya kabinesi 

Şimdiye kadar kaçak yolcu ge· 
tiren vapurların mürettebatı cezalan 
dırılıyordu bundan böyle bizzat yol 
cular da h1gıs cezasına mahkum ola 

caklardır. 

ltalya veli~htı 

Roma : 17 a, a. - ltal~1a veli· 
ahtı Prens Hu nberto, yanında Ma 
reşal Balbo olduğu halde Libyada 
yapmış olduğu teftişi, dün Misrata 
tayyare karargahlarını gezerek bi· 

tirmiş tir. 

Bir ltalyan transatlantiği 

Belgrad : 17 a. a. - - İtalyanların 
Saturnia adındaki büyük transat 
)antiği dün Dubrovnike 950 Ame· 
rikan seyyahı çıkaı mıştır. 

1 
Karataş 

----·Plajı 

Ço~ukların Cennetidir 

Yavrularımzı bu tabiat cenne· 
tln1n Havasındao, Neş'esinden 
ve faydalarmdan mahrum et-

memek için hiç olmasa Hafta 
da iki gUn oraya götürünüz. 

1 lcr gUn nnınlazanı otoblls scfoı· 

leri vardır. 

Yazlık s;nemada 

~lYJ ~!Kş~m Burgos : 17 - a.a.- ispanya ka 
binesi dün general Frangonun riya 
setinde top'an'llış ı•e grneral assen 
si onun Fas komiserliğine general 
Barronun hav<ı. müsteşulığına albay 1 
Gurzanın hava kuvvetlen kurm&y 
reisliğine ve 3miral B ıştarında do 
nanma kumanda o lığına tayinlerini 

TUrk Film Sanayllnln en 
Muvafık eserJ, tamamen 

Kendi mahmız olan Ve 
gane mükemmel filmimiz 

IAvsm tasdik etmiştir. 

bandosu - Şef : İhsan Künccr ) 
1 - Meyerbcer - · marş 2 - A 

.Lhomas - hamlet operasından orfl· 
hclic aryası clarncttc si. b. için 3 -
Bellini - norma operasının uvertürü 

·t - Osl-.ar. Strauss - vals rüyası 
( (anıeıi ) 5 - Gound - Faust ope 
r"~ıı-ıtn baleti. 

22 '10 Müzik ( opera ary;..laı ı pi. 
23.00 Sen ajans habcılcıı , ziraat 

Cşh b aın, tahvilat, kambiyo - nukut 

Bataklı Damın Kızı 
.. -----·· .. -· Hazin bir köy Hikayesini 

Canlandıran ve başdan ba· 
şa yeni ııavelerlle çok deha 
güzel bir ,ekle sokulan 
Bu BUyUk Filmi OörünUz 

: ....... _...-..._ ..... -- - . . --- ... .. .- .. .. { 
t Baş Rollerde : , 
~ 1. GALiP - FERiHA TEYFIK ' 
• HAZlM MAHMUT - TALAT ı 

VE SAiD ~ t ~ . ----~-- ........-------~ . . ,- -- ·~ ·--- . 10986 

" Türksözü ı 

Çinde 
telefon 

• 
yenı 

hattı 

GündcHk siyasi gazete 

abone şartları 

12 Ayhk 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
300 
100 

Chungking: 17 a.a. Chekiai ajan 
sından: 

Yapılan bütün tecrübeler. iyi 
neticeler vermiş olduğundan Chunk 
ing ile Hong - Kong ara.sındaki 
telefon servisinin küşad resmi dün 
icra edilmiştir. 

1 -Dış menılekcller için Abone 

bedeli de~işmcı yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir. 

Kayıp askerlik vesikası 
ve nüfus tezkeresi 

Kunming ile Rangoon ar.asında· 
ki telefon servisinin küşad resmi de 
eylul ortasında yapılacaktır. 

4 [ inci Alaydan aldığım asker
li.k v_esikam i.1~ nüfus teskeremi za 
yı ettım, Yenısıni çıkaracağımdan 

Hong - Kong iıe manille ara 
sındaki telefon irtibatına müteallik 
hazırlıklar ikmal edilmek üzere olup 
pek yekında faaliyete geçecektir. 

eskisinin hükmü olmadığı ilan olu· 
nu~ 10957 

Acem hanında Ali oğlu şoför 
Hasan Kaya 

Hatay Vilayeti Dörtyol 
Bölge Şefliğinden : 
Miktarı Beher kentalinin 

Muhammen beddi 

Orman 

Tutar 
Bedeli 

Kental Cinsi Kuruş Santim Lira Kuruş 

800 Karışık 08 00 64 00 
Meşe odunu 

257 Karışık meşe 

Kömürü 25 00 64 25 

Hatay vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Dc1mlaca O ı t 

d O k 
ev e orman 

an 80 ental karışık meşe odunu ile ~57 kental karışık me e .. ..'" .. 
satışa çıkarılmıştır. ş komuru 

Satış 16 - 8 - 939 hrihinden itibaren başlamış •d v d 
·· .. d'f 31 8 o . ugun an 15 

gun sonraya musa ı . - - 939 perşembe günü 5 t ı 1 d .. 
O rman Bölge Şefliği dairesinde açık artırma ile ya 1 aak e Dortyol pı aca tır. 

Karışık meşe o~urmoun beher kentalinin muhamm"'n f 

k k k
.. .. .. .. b b k v ıatı 8 kuruş 

ve arışı meşe omurunun e er entalınin muLa f' rı m·nen l;tlt 25 k 
Şırtnam~ ve m ·ıkavelenım~ p•ojderi 03rtyol Or 8 .. 1 uruştur. man o ge ş ·fı · · 

den ve Seyhan Orman Çevirgi! Müdürlü '"' · ı O · ıgın. gu ı e rmın Umu 1l M " .J.. .. 

ğünden alınır. ıı.:ıurlu -
Muvakkat teminat 9 lir.ı 62 kuruştur. 
Salış U ınumiriir . 

18 - 22 - 25 - 29 IO':J60 

Hatay Vilayeti Dörtyol 
Bölge Şefliğinden: 

Ornıan 

Mıktan 

Kental 

180 

Cinsi 

Beher kentalinin 
Muhammen bedeli 
Kuruş 

Meşe kömürü 35 

Tutar Bedeli 
Lira Kuruş 

63 OD -
H-ttay Vılayetinin Dörtvol kazası dahilinde Boz v 

( 180 ) kerıtal meşe kömürü satışa çıkarılmıştır. agaç ormanından 
Satış 16 - 8 - 939 tuihinden itibaren \>aşlam I " 

gün sonraya müsadif 31 - 8 - 939 P <!rŞ !m 'le ~· .. 
15 0 

dugundan 15 1 O B Ş gllou saat 11 d D .. 
yo rman ölge ef/iği dairesinde açık artırma il 1 e ort 

Bener kentalinin muhammen fiatı )5 kuruştur.~ yapı acaktır. 
Şartname ve mukavelena11e projderi Dö ty )1 Ot B .. 

d S h O 
m1n olg" ş f •v . 

en V.! ~y ın flnan Ç ~virg~ Mudürlüğü ile O U \;; ~ ııgın· 
d 

rman mum M"-• 
ğün en alınır. uuiırlü-

Muvakkat teminatı 4 lira 73 kuruştur. 
Satış Umumidir. 

18 - 22 - 25 - 2Q 10961 

Dörtyol orman bölge ş fl"V• d e ~ıgın en: 

Bir kentalinin Tut~r Bt·deli 
Miktarı muhaınmen fiatı 

Kental Cinsi Lira kuıuş Lira Kuru~ 

Seyhan Orman 

lüğünden : 

Çevirge 
-

Müdür-

Cinsi 
Hac mı 

M3 03 
140 000 

Muhammen vahit (ialı 
Lira Kuruş 

Tul<tn 
Lira Kuruş 

4 90 686 00 
Karaçam 

1 
_ Seyhan vilayetinin Dö.rtyo1 kazası dahilinde Ala Hasan yurdu 

ormamndan 140 metre M3 mıktarında Kerestelik karaçam satışa çıka. 

rt1mıştır. . . 

2 
_ 

18
.
8 

939 gününden ıtıbaren on beş gün sonra z.9.939 cu. 

t 
. .. .. saat on birde Seyhan Orman Çevirge Müdürlüg~ ü daire 

mar esı gunu . 
sinde arttırma ile yapılacaktır. 

3 
_ Beher metre mika\Jının muhammen fiatı dört lira doksan ku 

ruştur. 1 . I . A k 
4 

_ Şartname ve mukave ~name .. P.~oı: -~~ı n .. ara orman umum 
müdürlüğü, Seyh

1
n orman çevırge mudurlugu ve Dortyol orman l.ıölgc 

şefliğinden alınır. . . . 

5 
_ Muvakkat teminat Elh bır lıra kırk beş kmuştur. 

6 _ Satış urnumidir. 10958 18 - 22- 25 29 

Hatay Vilayeti Dörtyol 
Bölge Şefliğinden : 

orman 

Beher kentalinin 
Muhammen Fiatı 

Lira Kuruş 

Tutar 

Lira 

Bedeli 

Kuruş Miktarı 

Kental Cinsi 

442 Mt>şe kömürü O. 35 154 70 

Hatay Vilôyetinin Döıtyol kazası dahilinde Kara fenk Ormanından 
442 

K tal Meşe kömürü satışa çıkarılmıştır. 

-----== 

S ;n l 618/939 tarihinden itibaren başlanmış olduğundan 15 gün son 
a ~~ rf Jl 31939 Perşenbe günü saat 11 de Dörtyol Orman Böl. 

raya musa'.JI , . . 

Ş fi·~. d . ·nde açık artırma ıle yapılacaktır. 
ge e ıgı aıresı 

B h k 
talinin muhammen fiatı 35 kuruştur. 

e er en · t · f)- t O B"I Ş fi' Şartnarr.e ve mukavelenam~ proı.~ ~." ··~ ~ı~yo rman o ge .. c .. ı· 
1w' d 5 h Orman Çevırge Mudurlugu ıle Orman Umum Mudur· 
0ın en ve ey an 
liiğünden alınır. . 

Muvakkat teminatı ( 1 1) Lıra 6 l kuruştur. 
18 - 27-25 -29 109ü2 

Satış Umumidir. • 

yeni çık~n ka~m: ve nizamlar 

V 1:rgilcrdc ihbarna.melcrin 
ve temyiz usullcrıne ve 

komisyonları teşkiline 

Kanun No : 3692 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve temyiz 
dair kanun 

Kabul tarihi : 6 7 19:~9 

- Dünden artan · 

. . . · · inhası üzerine Maliye Vekaletince tayin olunur. 
memurlar bırıocı reısın . k . u reis ve azaları ile raportörleri hariçle muallimlik 

Temyıı (Jmısyon . d hd d 1 

d
. k .. başka hiç bir ış eru e e em ez er. 
e d ihil olma uzere . d h'I" . . . . . Madde 

37 
_. Teınyi~ k~ınısyonunun a ı ı mesaısını tanzım ve levzı 

sa lahi eti birinci 1 eise aıddır.. • . . . . . . . . . 
M:dde 

38 
_ Temyiz ko~ısyorıu uı.~1um1 heye~•. bı.rın~ı. reısın reıshğı 

1 d 
.. d . nin birleşmesıle teşekkul eder. Bırıncı reısın bulunmadığ 1 

a tın a uç aıre . . 1 . .J k d . . . . 

d 
i heyete daıre reıs erın.ıen en ı emlısı reıslık eder. 

zamanlar a umum 

U 1 
he et aşağıd yazılı işleri tedkik ve kr.ı ara rapteder: 

mum Y • h tt .. k · I" ·· d' ' 

B
. . · reisin umumı eye e muza eresıne uzum gostcr ı~ı 

t - ırıncı 

işler, · ··b · 1 k ·ı k 1 b' 1 

2 
_ Dairelerce yı:kdiğerıne mu ayın o. ara ven en arar arın ır c~-

. . . t akuzun kaldırılması taleblerı, 
tırılmesı ve en b I .. . 

3 
_ Doirelerden biri tarafından oıu ınuş olan _kam umıne mahalli 

. . k · unca eski kararda ısraren karar verılmesı halınde bu ka . 
ıtıraz omısyon 

rarlar. ·ı k ı k · d · 1 • Umumi heyet tarafından ven !:'O arar ara gere temyız aıre en ge· 

k 
. . k mı'syonları ittibaa mecburdur. 

re ıtıraz o Müşterek hükü"mler 

Madde 39 - ltira ve tem~i.z komis~onları, c.:asının ~amamı ile içtinıa 

d K 1 r ek
seriyetle verılır. Teınyız umumı heyetı kararları azanın 

e er. arar a . . . . . 

d b
. fazlasının reyile vcrılır. Şu kadar kı karar nısabı yedıdcn 

yarısın an ır 

712 karışık meşe 25 178 00 - aşağı olamaz. . . . . . Madde 40 - itiraz ve temyiz komısyonları kendılerıne gelen ışlerı, 

K 
Seyhan vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Mişmis ormanında 712 

ental karı~ k k.. .. ·· b '" n 

en geç üç ay içind~ karara bağla.mağa ~ecburdurlar. . 
Madde 4 ı - ltiraı ve temyız komısyonları, bu ka~ıında ~azıt'. ~er 

O. kömürü 

. . . ~ meşe omuru ser cst sa1ışa çıkarılmışhr . Salış 8 8 - 939 
tarıhın~e~ ıtı baren başl~nıış olduğundan 15 gün sonraya rnüsadif 23-8 
?j9 gunu saat 11 de Dorlyol orman Bölge şefliğı dairesinde açık t .. 
ıle yapılacaktır. ar 

1

• ma 

·ı d da mu~ lga vergilere mütt'allik itiraz ve temyız tedkıklcrını de 
gı er en maa husu•İ kanunlarında yazılı esas hiik;jnılerc ve bu kanunda ınuoyyen usul 

v~ merasime göre ifa ve karar ittihaz ederler. 

Şartname ve mukav.elename projeleri Dörtyol Orman Bö'gc ş'"fliğind<'rı 
ve Seyhan Orman ,.Ç.cvırge müdürlüğü ile Orman Umum müdürlüğünden 

13 lira 35 kuruştur. 

Madde 42 - Mükellefler, komisyon kararı kendilerine tebli~ edilme · 

den ve idare namına itiraza salahiyetli olanlar da Vvdi edilmeden cvvc\ 
birinci arzuhallerine ilaveten 21 inci maddede yazılı usu\ dairesinde itiraz 

ve temyiz ko'Tlisyonlarına mütemmim arzuhaller verebilirler. 

8953 
f)tsası ( f yat ) 

23.20 Müzik ( cazband Pi. ) 

1 
alınır beher kenta ın111 ınuh1m nen fiatı 25 kuruştur. Muvakkat temınat 

t------------ Satış Umumid1r. 
(Sonu Var) 10930 10- 14 - 18- 2 l 

,.... ~3. 55 - 24 Yarınki program. 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATJ 

CiNSi En az l En çok Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo Koza ____ -:,5-1 - -- -

Piyasa parlatı • 
Pixasa temizi .. -ı 

. 
1 

Klevland ·--
1 --

,,.,..... 

YAPAÔI 
- -· 

Beyaz 
1 r--- 1 Si vah - - Çl~IT 

. 

1 
- 1 

1 
----, Yerli "Yemlik,, 

" "Tohumluk,, 4,50 -- 5,50 -
HUBUBAT 

Bu~day Kıbrıs 3,50 -.. Yerli 2,50 2 87 --· 
• Men tane 

Arpa 3--- 3, 12 
Fasulya 
Yulaf ~ .85 2,87 

~ ---
Delice 

. 
Kuş yemi -4-:-37 . - --

-Keten tohumn 9 ,25 
Mercimek 
Susam 1 -UN 

Dört yıldız Salih - -
-~ 

üç " " .a .ı:; . Döıı yı ldız Doğrul uk iti 
~:.ı:: üç ..:ı ı:: " . 
o - Simit =~ " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet -

::ı 
CN u-

üç ı;-.. .. " - ~ 

Simit .. 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

17 I 8 I 1938 iş Baukasından alınmı.5lır. 
Pene Santirıı 

Hazır J-5 ~ [;;;ı ı--. -Rayişmark __ = 
Vadeli 1. 4 32 Frank ( Fransı7. ) _____ 3_ ~ ----
Vadeli 11. 4 30 S terli n ( İngiliz ) ~ 93 -----

4 ı~ D olar (Amerika) ~ı 67 . Hind hazır 

Nevyork 8 69 Frank ( İsviçre) 00 00 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Belediyemizde münhal buh•nan 50 lira :.ı ylık ücretli bir muutdif rnııum 

tahsildarlı~ı için 21 - 8 - 939 pazartesi günü saat onrla belediye meclis 
salonunda imtihan yapılaca ktır. 

Taliplerin oıla m<ktt p mızu r:u H' a!-knlif ni t i liım iş o1mafan 
şarttır. 

Bu şeraiti haiz olanl a rın nufus tezkcı esi, ask cıl ik ve ınrkt<>p vc,.ikalar 1 

ve sair evıakı müsbitelerile birlikte imtihan gliniine kadar belediye riya· 
setine müracaatl e rı ilan olun~r. 

13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 2() 1094 l 

:------------------- -------
T. iŞ BANKA 1

, 
nın 

1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 Ağu~tos, 1 Eylul, 
l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

IKRAMlYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 

" 
1000 

" 
5.000 " 8 " 500 n 4.000 .. 

16 
" 350 

" 4.000 " 60 n 100 
" 6.000 " 

65 n 50 
" 4.750 " 250 ,, 25 it 6.250 

" 
435 32 000 

T. fş Bankasına para yatırmakla, yalnız para bi r iktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de 'denemiş olursunuz 10661 

_,. 

Seyhan Vakıflar müdürlüğünden : 
Bır senelik 
Muhammen 
Bedeli icarı 

Lira Mevkii ve mahallesi 

160 Ada sokağı 

Cin~ i 

Bahçe iken 
Tarla 

Vakfı 

Daıende li Hacı 

Ali 
125 Köprü sokağı ,. ,, Tuzsuz oğlu 

· Yukarda evsafı ydzılı tarlaların üç senelik kir.ı ları 24 - 8 - 939 
Perşembe günü s~at ID da ihale edilmek üzere açık artırmaya konulmuş 
tur. istekliler in Vikıflar iJaresine miirac:ıatları ilan olunur . 10948 

16 -18- _o 1 

Pamuk Üretme çiftliği 
müdürlüğünden : 

1 - Hacıali köyündeki alatı zira." 
iye hangarının bir kısım inşaatı açık 
eksiltme suretile y;ıptırılacaktır. 

2 - Bu işin keşif bedeli 1141,03 
lira ve muvakkat teminatı 85 58 li 

• 
radır , 

3 - İs te k li le r keşif ve şartnameyi 
Seyhan Nafia müdürlüğünde göre· 
rebilirlcr. 

1 -· ihale 22 Ağustos - 919 ta

rihinde saat 1 O da Pamuk üretme 
ç.iftli~i müdürlüğünde yapılacaktır. 

5- ihaleye girebıleceklerin Vi· 
layet Nafia müdürlüğünden bu işi 
yapabileceklerine dair ehliyet vesi· 
kaları almaları ve komisyona ibraz 
etmeleri lazımdır. 

10924 8- 11- 15- 18 

. 

Südtln kaymrı !] ını 

l<ım<ırncn cık;ırır 

Kol~y işler. 

V.r\pılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

".--"'it_ .... ~ .... ~ - .. 
~ ..... ·- .. . 

Hizmetçi aranıyor 
Adana Mersin ve havalisAcaıı.tas 

Evde çalışmak üzere bir hiz 
metçi kadın aranmaktadır . iste-

Adanada hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 90 

. yenler idarehanemize müracaat 
etsinler . C. 

,_ __ _, '-___ ....., ___ _ 

Adana Kız lisesi direktörlüğünden: 

Nevi : Azami Kilo Muhamoıen lJ. Dipozito Gün Saat 

Ereğli ve Zon 50 ton 
guldak kömürü 
lave ve kriple 

2500 K. 167,50 L. 24/8/939 
Perşembe 
Saat 9 da 

1 - Adana Kız lisesinin 1940 Mayıs sonuna kadar kömür ihtiyacı 
3/8/1939 tarihinden itibart>n 20 gün müddetle münakasaya konmuştur. 

2 - Açık eksiltme Seyhan Kültür direktörlüğünde toplanacak olan 
komisyon huzurunda yap,lacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekler in 2490 sayılı karıunun 2 - 3 üncü mad. 
deleri mucibince ıa-lım olan vesaikle yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat te· 
minatlarıoı eksiltme saatinden evvel mal sandığına yatırmaları lazımdır. 

4 - Şarlnameyi görmek istiyenlerin ılan müJdeli zarfında Pazardan 
mada her gürı Adana Kız lisesi mii<lürlü~üne müracaatları. 

6-8 - 13-18 1 0919 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENJ MOSTECfRIN fDARESINDE 

iftehan 
Kaplıcası faaliyete geçti 
Banyo - Lokanta - GazinO - Otel 1 

Çiftehan· 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesidir 

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

Birkaç gününüzü burada geçiriniz 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

Tarifeye bakınız 
Lira Kr. 

50 Bir gecellk tam konforuyla otel yatak ücreti 
00 Taş odalar ( 4 k işilik ) 
75 Birinci baraka ( 4 kiş i lik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaks1111ı. 

Çiftehan Kaphcasını bugünkü 
haliyle bir kere görünüz 

10631 64 

Doktor 

i. Kemal Safir 
Kızılay civarında iskan dairesi yanında 

Müslüm apartmanı 

Hastalar-mı her gUn sabahtan ak,ama kadar kabul eder· 

GA. 8 26 10909 
--~----..... ----._. ............... ~ ..... --------,,_,----------.-~ 

,, 

.. 
. ' .. - . \. 

( 

Seyhan vakıflar nıüdür
lüğünden : 

(498) lira(SO) Kuruş keşif be · 
delli vakıf Mestan hamamının ba· 
kır kazan imali ile bazı aksamının 
müstaeel tamirah pazarlıkla eh"lt 
meye konulmuştur. Eksiltme 2 l -8 
939 pazartesi günü saat 10 da Sey 
han vakıflar idaresinde yapılacak 
tır. Keşfini görmek ve şeraitini ög 
renmek isteyenlerin vakıflar idare· 
sine müracaatları 10959 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
· ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentalığı . 

Eski Orozdibak karşısı No:•85 
ı~736 38 

Satlık Ev 
ve Bahçe 

' Ziraat mektebi civarında aıı1 
b 

uygun bir şekilde 800 aışın mu'~ 
baı arsa üzerine tuğladan yapılrı1~ 
olan üç göz ev, mutbah, b1111Y

0
' 

kl''' hela, kuyu ve bahçe satılaca 
8 

Talip!erin aşağıdaki adresım~ ve> 

içinde oturana müracaatları rica;-
lunur. 10951 89 2 

Adana konduracılar. içİOJ~rı 
17 numrolu dükkan fa taL>r1~' 

Basri Scıgincr ______________ __.,,; 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 

Adana Türksözü matbaası 

1 


