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Milli ŞEFiMiZ ÜN EDiRNE'DE 
8iR TETKiK GEZiSi Y APMIŞLARDıR 

•• 
Cümhurreisımizi aralarında 
büyük bir ~ bayram 

• • 
sevıncı 

goren 
içinde 

Trakya halkı 
çoşup taşıyor 

! • 
ı · au ! "1a YUk Trakya 
C nevralitrı iki 
İ gundenberı de 
ı ıtanı ! Clt etmekte. 
C r . . 
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f• ! Yandaki res-
! l'tthnız manevra .. 
!Yapan . • pıyade 
! lcuıtvetıertm ; z ı 
! hava kuvvetle 
! ,.inin takip edı · 
! •, 1"' 9Ö•tarmek ! •dir. 
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\ lstanbul : 18 (Telefonla) - Bura· 't l h k t • A J 1 ya gelen malHmata göre ordumuzun 

ıı a ya ava uvve ı ı- ı ;:,:~y~~;üky·~~,~~:.~:~~~~1~··:~: 

k 
• J • • vam etmektedir. Kuvvctlerimız çok 

manganın ınuen UJl ~~:.ük bir k•biJ;yeı göstermekte· 

Göringin blöfü 
(PARIS - A~USTOS] 

b· Vü mecmuası ÇJk şayanı dikkat 
ır ya .. 

zı neşrctm ıştır. 

nu yazı şudur : 

1
• Alm 1n lıaval"ılık günü münasebc· 
:~le ınareşAI göring alınnnyanın ha\'a· 

ı ıg-ı bütıın dünyadan lrnvvctlid ir " 
dcrrıişti. Mareşal göring asker sıfoliylc 1 

~i Yoksa diplomat olııtak mı konuş· 
nuştu ? A•!eba bu Le}•anat propag .. n 

da ınah" ı· d - ı · b" · İd· ıyc ın c soy enmış ır şey mı 

I' 1 Yoksa inkar edilemez bir hakika-

1 •rı soğuk ifadesi mi ? Fransada \ 'C 

1) · ı f g-ı terede ~iman havacılığ•na olduğuna 
a~ıa kıymet \'erilmiştir. l latla hazı 
lllahfıllcr bu iki mcmlekclin hava kuv 
"'etleri hakkında ~iddetli bir kritike 

girışmişlerdiı. b ı ,kritikin esası var 
mı ? Acaba Almanyanın dünyanın en 
l.uvvctli ve en güzel hava .kuvetlerine 
malik o'dıığunıı ve halla ir.giliz ve 
fran.ız lı.ıv.ıcılığın .ı bir kııç sene le· 
ka<ldünı ct tigi iddi.ı edılchilir mi ? 

l.sparıyııd.ı 30 ay dı .v.ım eden ıno 
d crn hava nııılıaı chcleı i c n;ısında, 
ı t ı'yanhmlan d.ılı.ı f.ızl.ı bıı yanın ada 
ya rnototip c"hnzlar gondereıı almıın 
havacılıgı mühırn ın ııvaffııkiyct:siılık· 
lcrc uğradı. ispanyaya gö:ıdcrilen al. 
rnan tayyar eler inin hemen yüzde 65 i 
taınaıniy lc i:stenilen netice} i ''eremedi 
yalnız vüzde 12 si nıodeın hava hor· 
hının Jıızuınlu gördi~ü =noktalara ce 
vııp ı·eı iyordu. Alman tayyarelerinin 

- G erisi üçüncü s.1hif ede -

Ayrıca alınan haberlere göre, 
Milli Seflmiz ismet lnönü bugün öğ
le yemeğini Karaağaçla yemişler· 

dir. Milli Şef.miz Karaağacın Yeni 
ıstasyon peronundan geçerek tetki
katta bulunmuşlardır. 

Milli Şef, Karaağaç - Edirne 
yolu üzerindeki yeni fidanlığı da 
ziyaret etmi!>ler ve meyve fidanları 

hakkında um ımi müfettişten ve vali· 
!iden izah.ıt almışlardır. Tecrübe fi. 
danlığı miidürü de Reisicümhuru· 
muza f.dıınlı~ın faaliyeti hakkında 

malümnt veı mişlcıdir.: 
Milli Şerımiz, Fhşvekiliınize ve 

vekillcıc , yeni fidanlık ta yetişen mey 
vcll'tden ıkı.ırıı edilmiştir. [ 

Burad.ı bir Sdat kadar kalan 
Mılli Şefimiz, müteakiben Edirneye 
gelmi~ler ve şehirde bir gezinti yap 
mışlardır. M ili Şefi aralarında gö· 
ren Trakyalılar bfıyü k bir bayram 

- Gerisi üçOncii sahifede -

_..;. 

1 

mancl'ralan tal.ı"'ed . u l)or 

Dörtler Konferansı haberi 

Dr. Burkhard'ın 
Verdiği rapor 

*------
P.ol~~~a ve Sovyetler 
bırhgı ıştirak elıned'"'. 
takdirde bir d .. 1'gı ort er 
paktına İrn kan yoktur 

* ------..: 
Lorıdıa: 18 ( 

hard'ın H. Bitle ·ı a. a. ) - Dr. 13uıl. 
üzerine fngi:iz ı:ü~ti yap.tığı ınülakat 
giliz ıı··k- . . melırıe verip ı u um et ınındc n· 
lsveç'e lıaberd Fransa'ya ve 

. . ar etrnck ~ 
detdığı rapor h kk uzcrc gön-

1 a ında f ·ı· ms ıfıllrri en k 1• k ngı ı.z ıcsnıi 
a 1 etuıni . l 

za etmekte bı-rdav d ye ınulınfa. 
. anı ır. 

Mılletler Ccıniycti . 
sek komiserinin Al D.anzıg lük-
ve B. J litler'Je - -~anya yı ziyaıeti 
b 

goı uşmesi d ~ 
uatında muhtcrr . unya mat-

x. d 1 tefsırlcrc 1 ısın an resmi lngil" .Yo açtı. 
tefsiı !erden, Da . ız mahfı lleri, hu 
• . b nzıg me. 1 . 
ıçın ir dörtler k f .se esıni lıal 

- on cransı k 1 
nı gosteı en haberleri k • uru acağı 
lanınlamaktacfır B atı .surette ya. 
ettiğine göre p 1 u mahfıllerin 1cyit 
1 • o onyanırı 
er bırliğinin lştiıJk; ve Sovyet-

hangi ı:nternasyor.<;l olı~.aksızın her 
bulunmak l>aı1 ·. ınuzakereleıde 

ı::; mevzu ı 
Burad.ı, res , u o ıtınaz. 

dcdildi~i O"ıb• ·~.r ınahafillerde kay. 
k. " ·• es.ıseıı ı 1 ımsc latafınc-ıan ı . ıeı ıangi bir 

·· .. 1 .. ' ııoyıc bı ı f k . 
suru muş degıldiı rv 1 ır ılcrj 
bu balııstc deve . 1ulıtenıet olaı<!k 
h . J r· ~ raıı eden . . 

eue ı, l olonya ·f. §ayınJa110 
• . c k.ıtı 
uz cı ınde gaıp - uıııunıiycsı 
. nıuttef ıkJ · 

nıyclleri bıılısirıdc - erının hakiki 
eylemek olsa gcrc~ı· şuphelcr tevlıt 

Ô 
ır. 

ğrcnildi~inc gö 
dönmüş ol n Lord ~el • . Yorkslıire 

- - alıfaks -pnumuzdeki hafta b·-ı . , oııu-
d 

ıuayetındc . 
en Londraya gel k yen,. 

B Ç 
ece ve b 

· cmberlcyn de ı-1ı;· u esnadn . ıu umet 
zıne gelmiş bulunacaktır B mcrke-

ı= DANTZIO 
MESELESi ETRAFINDA 1 

"Polonya konuşmaya 
herzaman haz.ırdır,, 

Fransız gazeteleri Alman 
hükumetine ateş püskürüyor 

Paris : IS -n.a.- Oantıig ve buna 
hağ-lı mesele ler hakkına j•lUr gazete
si diyor ki. 

Sinir harbi bütün şıddetiyle de· 
vam ediyor hergün ekserisi Al.ma.n 
kaynaklarından olmak üzere y enı bır 
heyecrnlı haber ortaya atılıyor bun· 
dan mak!'at sulh cephesinde l>o7gun 
luk çıkarmak ve Polonya ile ınüttcfık 
lcri Frnnc;a ve lngiltcrc arilsında şiip 
heler uyırndırm 1ktır. Hitlcr bütün l~a 
kikatlara göz yıımıırak Polo.nya ıl~ 
onıı gdraııti ctmiı; olanların n ıh11yel ur 
keceklerini ve b;rııı cgeceklcrini u · 
ııtuyor ald n iı~·nı ken~ıs"nc söyli) e 
biliriz. 

Fıgaro şöyle > aziyor. 
Eğer Almanyanın D21ntzig statü

sii h ıkkınd Polonyacfan istcklt.ri var 
sa Po!onyaya müra ·aat elsin polonya 
hükıi eti açıkça \'e tam bir itidalle 
öıılnttı ki iki bül ük devlet arasında 
ınevcu t olması lazım gelen normal mü 
ıınsebeıler dairesinde olmak şaı ti} le 
rnüzakeı eleı c ham bır fokat polonya 
nın gıyabın la bu m~mleketin herhan 
gi bir surı:tle p:ırçulanmasına Fransıı • 
sın ve lngiltercnin alet 0!1cnğ"ını zrn 
etmek b lhassn ınünihten sonre biıim 
le alay etmekle Almanya nekadur hak 
lı olursa olsun bu hakkı suiistimal et 
mck olur polonya kendi ıncnf ı. n ın 
ycgan~ hakimidir icabında bu menfa 

ntlan müdafaa için bizim tıım ve m ıt 
l.tk yardımımıza gjvencb :leceğini bi
liyor nasıl o b'ziın dokruluğumuza 

emin ise biz de onun kiyasetine kani 
iz. 

Epoque diyor ki: 
Sinir haı bi maneviyatımızı boza 

cak yerde sağlamlamıştır. Fakat 
bu sinir harlıi henüz -bitmiş değil 
dir. D rnzig meselesini halletmek 
için olnz giinlük lıir siyar.İ mütare. 
ke teklif olunacağına dair dün ya . 
yılan heyecanlı haberler demokrası 

efkarı umumi yesin de ikilik \'Ücu fa gelir 
rnek ve ;sulh cephesini bozmak 
yolunda yapılmış bü} ük bir manev 
redir. 

Nihayet O. uvre gazetesi de şöy 

le yazıyor : 
Yalnız Danzig meselesini değil 

ondan çok daha mühim meseleleri 
de mııslihaııe hall etm ·k üzere bir 
sulh k"uf eransı aktedilmesi fıkrini ' 
Alman la r dün orlaya atlılar. Bu çc_.k 
hesaplı ve mahirane bir manevre· 
dir. Bu suretle bizim sinirlerimizi 

yıpratmak istiyorlar. f akal muvaf. 

fak olamazlar. Hiç bir zaman F ran 
sız milleti bugünkü kadar soğuk kan 
lı bulunmamıştır. 

iZiMiRiN FUARI 
YARIN AÇILIYOR 

Enternasyonal 
Vekilimiz bir 

fuarımızı 

nutukla 
Ticaret 

açacak 

RUMEN SINIRINA ı 
YAPILAN TECAVÜZ 

)"" ...... - ...... ·: ........ ·< 
Moskovadaki f 
görüşmeler 

leyn bu esnada enter · · Çember-
yetin inkişafı etrafınd" nLasyonal vazi. 

. .. ord H ı·r 
ve dığer nazırlarla ör~ - a ı aks 
caktır. g uşmeler Yapa. 

'l icaret 1 dilimi:. /Jay C,,zmi J:rçirı 

Macar askerleri, dün bir 
askerini öldürdü; birini 

Rumen 
yaraladı 

a~k Macaru reş : 18 (Radyo) - Romen 
ol hududunda bugün bir hadise 

ıntJştu ka r. Bir Romen devrıycsi mınla 
Yı lcft· d ış cderkrn Macarlar tarafın-

arı a . 
nı ta .. , ~ı 1 bir arruza ugramıştır. o acar ar 

askeri Romen topraklarına gelerek Ro 
mcn askcrlerilc konuşm.ık istemişler 

fakat bu sırada o civardaki mısır tar 
l11sından fırlayan altı M.ıcar askeride 

bunlara iltihak ederek Romen devri· 
yesine hiıcum etmişlerdir. 

Bulgaristan' a 
karşı Pakt 
haberi yalan 

Atina : !~ _(a.a.)- Atina ajansı 
- Getısı ıkınci sahifede _ 

Ankara: 18 ( Telefonla } - Ti· 
carct vekilimiz Bay Cezmi Ercin," 11:;
mir enternasyonal fuarını pazar gunu 
bir nutukla açacaklardır. " 

Buraya gelen haberlere gore, ~z-
mir belediye reisi Behcet Uz bugun 
İzmirlilere bir beyanname neşrederek 
fuar açıldığı günlerde . evine ü~rctle 
misafir kabul cdeceklerın beledıyeyc 
isimlerini kaydettirmelerini bildirmiştir. 

- Gerisi ikinci sahifede-

Filistin 
meselesi 

Filistiude federal bir 
hüldhnet teşkili 

Cenevre: 18 (Havas) Milletler 

cemiyeti daimi mandalar komis· 

yonu Filistin vaziyeti hakkında isti. 
şar\ müzakerelerde bulunmuştur. 

tala Rorrıen çavıışunu süngü ile ağır ya 
\lld~ınışlar ve bir Romen askerini de 

urrn~ uşlerdir. 

~llt Hadise hakkında yapılan tahki. 
an anlaşıldığına göre, dört Macar 

Hadisenin bu yoldn oldu~unu. 
tedavi altına alınan yaralı Romen ça-

vuşu söylemektcier vaziyet Macar as 
keri makamlarına bildirilmiştir. 

Moskova : 18 (Tas) _ 
lnglllz · Fransız - Sovyet 
heyetleri dUn saat 11 den 
14 e kadar mUzakere· 
terde bulunmuflardır. He
yetler {bugUn mUzakera 
yapmıyacaklardır. ÇUnkU 
Moskova hava meyda
nmda yapllacak bUyUk ha 
va bayramı merasimine 
lftlr Ak edeceklerdlr. Mos 
C<ova askeri görUşmele
rl hakkında aöylendlAI 
ne göre, görüşmeler t ö
nUmUzdekl hafta içinde 
nellceıenecektlr. ı_ 

OSKAR VAYLD' DAN NEFfS BiR HiKAYE 

na 
- l çiirıcil sulıifedc -

Söylendiğine göre, lngiltercnin 
de arzusu üzerine Fılistinde fede 
ral bir lıüku net tesisine karar ve· 
rilecdctir. 
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Çekya ve 
Almanya 

Bir harp çıkarsa ! ? 
Yahudiler, fabrika. 

Jarmdan ve ticaret 
hanelerinden kovularak 
Gestapo tarafindan ta 
yin edilen Alman f ab· 
rikatörlere teslim edil. 
diler Şimdiye kadar 
Almanyaya, on binlerce 

Almanlar, Bohemyayı va Moravyayı 
parçalaya parçalaya tamamen Almanya 
ya llhifk etmek için metodik bir şekrlde 
hazırlanıyorlar lf• o kadar hararetle 
aarıldılar ki meaeıa Moravsya · - Ostra. 
va gibi Alman azrıkları bulunan şehırler. 
de, mahalll nazller, daha •imdiden Al . 
manyaya ba§lanmak istiyorlar. 

Çek amelesi gönderil · .__ ___ _ 

miştir. Almanyaya mühendislerde 
gönderilmiştir. Bohemya ve Morav. 
yadaki Almanlar, yerlerinde bırakıl · 
mıştır. Burada kalan Alm 3nlar fev· 
kalade müstesMları hariç olmak 
üzere, Boheınyadan ve Moravyadan 
Südet memleketlerine veya Alman: 
yaya en kısa bir seyahat bile yapa· 
mıyorlar. Buradan ayrılmalarına 
katiyen müsaade edilmiyor. 

Almanyadan şimdiye kadar 
20,000 Alının gelmiştir. Bunlar. 
buradaki azlığı kuvvetlendirmek 
İçin getirilaıiştir. Gelen Almanlar 
Çek iktisat ve idaresinin bütün şu · 
belcrine sokulmuştur. 

Almanlar her şeyi kontral al· 
tında tutuyorlar: Matbuatı, filmleri 
kitapları ... Her şeyi ... Çeklerin hariç 
le her türlü temasına mani olmak 
için ellerinden geldiği kadar çalışı 
yorlar. Bohemya ve Moravya mm. 
takalarında bir tek lngiliz. Fransız 
ve Leh gazetesi bulunmuyor. 

Çekler, hiddetlerinden :hiç bir 
zora eyvallah etmiyor , fakat 

menfi bir mukavemet gösteriyorlar. 
Daima hissi tezahüratta bulunu
yorlar. mesela filmlerde bir lngiliz 
veya Fransız bayrağı gördülermi 
müthiş bir şekilde alkışlıyorlar. Hat. 
ta mtseli Hitler, Ruzvcltin sulncu 
telkinlerine karşı istihza ile cevap 
verdiği gün Çekler, Vilsonun hey
keline çiçekler koymuşlardı. 

Beneşin ve kramarın doğumyıl · 
larını kutlamak için bütün abideler 
çiçeklerle donatılmıştır. Milli !tiyatro 
da libuıe ismindeki meşhur opera 
çalınırken, Çek milletinin istikbalde 
ne büyük :olacağını anlatan opere 
kahramanının sözlerini :dinlemek için 

bütün Çekler ayağa kalkmış ve ayak 
ta K ve domov muj milli :marşlarını 
ıöylemişlerdir. 

Burada bir çok tevkifler olmak 
tadır. Yük11ek memurlardan da tev· 
kif edilenler çoktur. Fakat bütün 
bunlara rağmen kulaktan kulağa fı · 

sıltı halinde propaganda yapılı. 
yor. Çeklerin bu gizli propaganda· 
!arından almanlar • acı acı şikayet 

ediyorlarlar. Çeklerin arasında elden 
ele broşürler dolaşıyor. Bu ıbroşürler 
de çeklerin lisanlarını i kıskançlıkla 
mu haf aza etmeleri, Alman nümayiş 

lerine katılmamaları, bir millet ola. 
rak kalmaları ve ümit etmeleri .... tav 
siye ediliyor. 

Slovaklar: "Almanya'nın bizi ik
tinden tutması şöyle dursun, Bo 
hemya'dan Moravya'dan yani bi
zim memleketimizden Almanya'ya, 
vagonlar ve kamyonlar dolusu buğ
day, benzin, erzak ve askeri teçhi· 
zat gidiyor .... " diye şikayet ediyor· 
lar . 

Slovakyo'da Almanların, menı . 
Jeketi Macaristan'a ilhak ederek 
mahvolmasını kolaylaştırcaakların· 
dan şüphe ediliyor. Ne zamandan· 
beri, resmi karekleri olmıyan Alman 
ajanları, bu güzel avı Macarlara va· 
dedip duruyorlar. Binaenaleyh Slo . 
vakya'da me-mnuniyetsizlık alabildi· 
ğine ... Slovakya' da Sidora ümit bağ 
lıyorlar. Sidor 'un şöhreti gittikçe 
artıyor. 

S idor, Lehistan'la dostluk taraf· 
tandır. Prag'la Bratislava ara· 

sında açılan ve iki devleti esarete 
kadar sürükliyen düşmanlıktan son
ra, Prag'a dayanarak 9 martta yeni 
Slovak hükumetini kurarak tekrar 
harekete geçti. Fakat Bratislava'da 
ki Alman ve Macar muhibleri tara · 
fından iktidardan indirildi. Bugün ise 
Slovakya'da bir değişiklik için Sido 
ra ümit beslenmektedir. 

Hlinka'nın muhafızları, Sidoı 'u 
hakiki şef olarak telakki etmekte· 
dir. 

Almanya çekleri ve Slovdkları 
kolayca yuttu. fakat bunları hazme· 
debileceğinden gündc.>n güne şüphe· 
lenmekledir. Eğer bir ihtilaf çıkar
sa, Almanların bugün himaye ettik· 
leri memleketler, asıl muhasımlar:n · 
dan daha korkunç olacaktır. 

Z1ten Almanlar bunu bildikleri 
için sinirleniyorlar. Tarikçi ajansla· 
rın işi gibi görünen hadiselerin ço 
ğılacağına ve Slovakyanın ilhak e· 
dileceğine dair dolaşan şayialar da, 
Çekya ve Slovakya'nın bir ihtilaf 
zamanında alacakları vaziyetten 
duyulan endişelerle izah ediliyor, 

Basın birliği Adana 
mıntakasından: 

21 Ağustos 939 Pazartesi gü · 
nü saat 16 da Riyaset intihabı ya 
pılacağmdan mıntakamız idare heye 
ti azalarının mıntaka bürosu olan 
[ fürksözü idare hanesine J teşrifleri 
rica olunur • 

1, 'ı ô~ht§llb>~ırD~ır 
, ..................................................... _________ , .......... ti 

Dahiliyede 
teftiş raporu 

D.1hiliye Vekaletinden gelrn bir 
ta"Tiime göre : 

Raporlar, teftişlerden ; beklenen 
faydaları temin etmek için noksan
sız yazılacak, biri Vekalete· gönie· 
rilmek üzere raporlar iki nüsha ora 
rak hazırla nacaktır. 

Teftiş esnasında görülen, tetkik 
edilen, yepılması • icap eden işler 
vazih ve kat'i ifadeyle tesbit edile· 

cektir. 

Vesaiti nakliye 
hayvanatına aşı 

Dün öğrendiğimize göre, şehri 
mizdeki bütün vesaiti nakliye hay 
vanatına ruam aşısı yapılmaktadır. 

Bu hafta içinde aşı faaliyeıi sona 
erecektir. 

Mesud bir evlenme 

Şehrimiz iş bankası servis 
şefi Bay Hılit Akal ile Adana f 41· 

met f nönü kız enistitüsü öğretmen 
!erinde Bayan Refet Bask anın evlen 
m ! törenleri dün fstanbulda Külha 
ne ~arkında alay köşkünde kalaba· 
lık bir davetli kütlesinin hazır bu· 
lun<luğu toplantıda yapılmıştır genç 
evlilere mesud yıllar temennisinde 
bulunuruz. 

On üç yaşında eh bı
çaklı bir çocuk 

0,1 üç yaşlarında Ahmet oğlu 

Mustafa adında ltir çocuk dün ak 
rabasından Aziz oğlu Ülviyi baca 
ğından bıçakla yaralamıstır. 

Küçük suçlu zabıtaca yakılan · 

mışlır. Yaralı çocukla tedavi altına 
alınmıştır. 

Bir esrarcı tutuldu 

Dün za':>ıta abdurrahman oğlu 
Mehmet adında bir adam üzerinde 
yaptığı araştırmada dört gram es. 
rar bulmuşlur.mehmet hakkında 
kanuni icap yapılmıştır. 

Bulgaristana karşı 
pakt ~aberi yalan 
- Birinci sahifeden aı tan -

bildiriyor: 
Yunanistan, Romanya ve Türki· 

ye arasında Bulgaristan'a karşı as. 
keri bir ittifak aktedileceğine dair 
bir yabancı gazetesinde çıkan habc r 
hakkında, salahiyetli mahfiller, Bal. 
kan antantı azası arasında •~dafüi 
bir askeri ittifak esasen mevcut ol· 
ôuğunu ve bu sebeplen yeni bir as· 
ktri anlaşmıya ihtiyaç bulunmadığı · 
nı kaydeylemektedir. 

MiRAS iŞLERi 
Veraset ve intikal vergisi nizatnnamesinde 
bir ınaddede yapılan değişiklik 

ÖOrandlğlmlza göre, miras ı ,ıerlnl halleden veraset va lntl · 
kal vergisi nlzamnames•nda bir de§lşlkllk yapılmıftır. 

icra vakllerl heyeti maliye ! 
vekaletinin teklifi üzerine ~vera· Bir adam kuyuda 

set ve intikal vergisi nizamnamesi 

ondokuzuncu ma:idesini değiştirmiş bunalarak öldü 
ti , Yeni madde şudur : 

Ölen kimsenin vesaike müstenid 
borçlarile 13 üncü maddesinde zik 
redilen borçlar ve masraflar varis 
lerine intikal eden vergiye · tcıbi ve 

gayri tabi malların kıymetleriyle 

mütenasiben taksim olunarak her 
birine isabet eden miktar mezkur 
kıymetlerden ayrı ayrı indirilir. Tah. 
riri şekle tabi vesaikin kanunen mu· 
ayyen olan veya tarafeyne hususi 
bir şekilde yapılması kararlaştırılmış 
bulunan akidlerde tekarıür eden şe
kilde de olması lazımdır. Bunun 
haricinde bu'unan vesaik borçlar 
kanununun 12 13 ve 15 inci madde 
leri ahkamına muta?ık ise kabul 
olunur. 

lkametğahı yabancı memlekete 
bulunan müteveffanın borçlarından 
borçlarından yalnız Türkiyede ver 
giye tabi menkul ve gayri menkul 
mallarına taallu~ edenler merhun 
menkuı:ve gayri menkul enval kabul 
edilir, 

Ölen kimsenin ticari borçları 
varsa bunların ticari defLeı lrr ve 
bunlara ait tevsik edilmesi lazımgelir 

lienç bir sanatkar öldü 

Buy Ş"vki Şener 

Genç sahne sanat', arlarından 
Bay Şevki Şener tedavi altında 
iken Peritonitten kurtulamayarak 
vefat etmiştir. ; 

Sanat muhitinde iyi bir mevki 
ve sempati kazanmış olan genç sa· 
natkarın cenazesi meslek . arkadaş· 
!arının ve Halkevi gös ~erit kolu genç 
!erinin iştirakile ve törenle kaldırıl 
mıştır. Genç sanatkarın . m~zarına 

bir de çelenk konmuştur. 
Ölüye tanrıdan rahmet dileriz. 

Kozan Muhabirimizin bildirdi· 
ğine göre Kozanın Rumeli mevkii 
bağlarında oturan Selanikli Seyfi 
adında biri kuyu içinde bunalarak 
ölmüştür. Hadise ~şudur ; 

Bu gün sabahleyin Seyfi, oğlu 
mustafayı pislenen kuyusunu temiz· 
letml!k için kuyuya indiriyor. Kendisi 
kuyunun pis'iğini çekerken oğlunun 
buna'dım ölüyaru n imdad feryadını 
işidince beline bir ip bag\atarak 
oğlunun imdadına koşuyor. Belinde· 

ki ipi oğ'u .. on beline bağlayarak 
ölüm :le~ kurtarıyor. Fak at ip tekrar 
salındırıp beline hağlıyana kadar 
gaz tabakasına rastlandığından bu
nalarak kendiai ölüyor. 

imtihan :komisyonunda 
bulunacak mümeyyizler 

Maarif Vekaleti, mekteplerde tfŞ 
kil olunan imtihan komisyonlarına 
ihtisas saht1>i muallimlerin tayin edil. 

m~Jiklerini görmüş ve teşkilatına bir 
tamim yaparak imtihan !komisyon· 
!arına seçilecek muallimlerin ders 
zümresinde ihtisası olan muıllimler· 
den seçilm!si lüzu:nunu bildirmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

O;in şehrimizde gökyüzü açık, 
hava rüzgarlı geçmiştir, En çok sı· 

cak gölgede 35 derece idi. 

İzmirin Fuarı 
- Birinci sahifeden artan 

lstanbul: 18 (Telefonla) - lzmir 
fuarı önümüldeki pazar günü açılaca· 

ğından cuma günü limanımızdan İzmi
rc bir ilave postası yapılacaptır. Bu 
sderi Cumhuriyet vapuru yapacak ve 
fuarın açılış merasiminde bulunmak 
istiyenleri götürecektir. 

Bu posta ile fuarın açık bulun 
duğu müddetçe devam etmek üzere 
İstanbul - İzmir seferlerinde yüzde 
50 bilet tenzila tı başlıyacaktır. 

Ayrıca yine fuarın birinci açılış 

gününde bulunmak istiyenler için her 
hafta pazar günü kalkmakta olan iz
mir ekspres postası bu hafta bir gün 
evvel olarak cumartesi günü hareket 
edecektir. 

Fuar müddetince her hafta lstan· 
buldan lzmire bir doğru ekspres se
feri ilave edilecek ve Bandırmaya da 
her hafta salı günleri birer fazla posta 
yapılacaelır. Ç ekler, Almanlarla münasebet· . 

lerinde o kadar mükemmel bir ~-----------------------------------------------------, 
dürüştlük gösteriyorlar ki, Alman· k 1 D d k 1 e g ·ı bep olur bu mevsimde dudaklar kul 
lar buna ifrit oluvor. Bir arslanı, bir l KA DiN l r:~!~ a ~~~~te U a. a r 1 n r n rur deri pul pul dükülür hatt:\ bazan 
sineğin kızdırması gil:>i bir şey... YE MODA bo y a 1 ar ı n ın dudak kenarlarında esmere çalan bir 

Prag'a kar~ı mücadele açan muh modası geçmiştir. Hatta çolc mak şartiyle toz pembedkn başlıya · renkler kumrdlların güzelliğini bo· çizği hasıl olur. 
lariyet taraf dan ılovaklar, bugün esmu kadınlar bile sun'i goru. rak en koyusuna kadar her renk kul zar. Fakat , esmer bayanlar koyu Bu vaziyet karşısında her gün 
aldonmış olduklarını anlamışlardır. nüyorlar. Yalnız btığün henüz boya- lanılıyor. fenkli dudok boyası kullandıkları dudakları ince ve: yumuşık bir fırçay 
Vaktiyle Prag'ın mali yardıı:ıını gör ların tabii renklere yakın olması ta . Yalnız lıu boyaları kutlanırken vakit yüzlerine sert bir ifade verir. la fırç1lamcsk çok faydalıdır dudak· 
dükleri halde bugün Alman asker· mamiylc modaya hakim olmuş de· dudak rujlarının yanaktaki boya ile Halbuki esmer bir kadın . koyu renkli ları besleyici bir krem yahut tat'ı 
!erinin himayesinden başka himaye ğildir. asorti olması ve kontrast yapmama· dudak boyasile bir kal rfaha giizel. bademyağıyla masaj iyi netice verir 
görmüyorlar. Skı'lamen rengi boyalıtr, r ok su d d k d l•cı'r. yalnız bu işlen : bıkmayarak de,•am ... sı la zım ır. Du a ruju göz c gü· " 

Alman kıtdm is"• her halde n·i olmakla Leraber modadaki mev etm~k ivi bir netice almak için ş1rt: 
zel bir te-sir bırakmak için hafiçe Yazın bazı kadınl a rın dudakları slovak topraklarını müdafaa etmeyi kiini kaybetme miştir. Bu mevsimin 

1 Parlak olmalıdır. Bilakis yanak ruju çatlar dudak çatlaması rüzkatların düşünmüyor ar. moda temayülünü bir kelimeye hu· 
Slovak fabrika~arı, iptidai mad· )asa etmek lazımgelirse bütün tüans pudra ile kapanacağı için donuk bir tc.>sirinden ileri geldiği gibi karaciğe 

deye verecek paraları olmadığı için lariyle pembe boyalaı ın hakim ol· manzara vermalidir. rin vazifesini iyi yapamamasından da 

birer birer ka pılarını kapatıyor, so duğunu söylemek İcab eder. Yüzün Kumral bayanlar dudaklıırını ileri gelir fakat en ziyade knllanılan 

lır. 

kakları binlerle yeni :işsizlerin bir 1 ve elbisenin rengiyle ahenktar ol açık renge boymalıdır. Çok koyu dudak boyalarının fenalığı buna ~e 
~smı, is~r idemez Almanya~asev~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-s~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~-~-~~~~~~~ 

• epiliyor. 

Du Jakları catlıyan bayanlar da 
dudaklarına ruj sürebilirler yalnız ruj 
sürmeden evvel bir miktar kakao 
yağıyla bu hususta dudak boyası 
kullanınamağa dikka etmelidir. 

BERNER ŞA Y'DAN 

Et yemeıl 
Ot yeme1 

rz::5) ernard Shava dair 
~ra: 

Malum olduğu üıe 

sevimli lngiliz et yemezler 
insana etin zararrı olduğunılr 
sebze ve hububat cinsinden 
lerle pekala yaşayabileceği 
dia edenlerin tarafını tutaıı 
tiyar ayni çek neşeli ve ı 
vaptır. 

Birgün Lon ::lranın bir 
sinden büyük lngiliz edibi 
tonla beraber gidiyorlarıll 
terton da bilakis et~ ba)'ıl 
adamdır. Bir aralık Berna' 
va: 

- insan senin et yeıtl 
bakınca sanki f ngilterede kıl 
mış sanıyor, diyor. B.' Sha" 
cevap verryor : 

- insan' sana da • bakııı
kıtlığın sebebi sanki senrnİŞ 

nedi yor. '*** 

ı•===============~==:::;;.-

RADYg 
~~=======:.;=======~ 

Bugünkü Progrı1C 
TÜRKfYE RADYO olFO~ 
POSTALARI TÜRKiYE RA~ 

ANKARA RADYOSv 
CUMARTESi - 19 1819 

13.30 Program 
19 30 Türk müziği (Fasıl b 

1:LOO Memleket saat ayarı 
ve meteoroloji haberleri. 

14.15 - 14 30 Müzik (Dans 
- Pi.). 

18 .35 Program 

18.35 Müzik ( Küçük O 
"' Şef : Necip Aşkm ) 

1 - Franz Lehar - Val~ 
Ziehrcr - Eşkiya opcretindcıı 
puri 3 - Dclibes - KopelY3 

sinden bebek dansı 
19.10 Türk müzigi ( ıııc' 

fas'ı) 

20.00 Memleket saat ayarı· 

20.00 Temsil . 
20.40 Ajans ve mcteoıolol 

berleri. 
21.00 Türk müziği 
1 - ... .. .. ... _,.,. 

peşrevi. 2 - Lem i - Rast ' 
h. " - Yo'cmu cana aşıka ıç p. 

3 ·- U Ji mehmet - Ras t şıı 
Ôyle yakdın ki beni. 4 - L.C

1 Suzinak şarkı - Yeter hicrall 
lcr. 5 - Noyzen Rıza - S 
şarkı - Çaldırıp çalgıyı. 6 ,,...( 
Fersan - Suzinak şarkı -
kiıni isterse. 7 - ..... · ' 
Suzinak saz semaisi. 8 - · · 
.... , • - Halk türkÜ!Ü ..,,,. 
tan kalktım. 9 - . . ••.. · · 
- Halk türküsü - Urfalıyıfll 
den. 10 - ...•... .. · 
Halk türküsü - Ekin ekdim çc 

21.40 Konuşma 

21.55 Neşeli plaklar - ~· 
22.00 Haftalık posta kulll 

nebi dillerde) . 
22.30 Müzik (Dans mur.it' 

23.00 Son ajans habearJcrİı ~ 
esham, tahvilat, kambiyo -
borsası ( fiyat ) 

23 00 Müzik (Cazband - p 
23.55 - 24 Yarınki progr• 

Bir kardeş katili 
kum oldu 

Kozan : 18 ( Hususi l ~ 
Bir buçuk ay evvd Eski 

1 
basakal ,köyünden kardaşı f ~1 
ne Ôztürk'ün bir yumruk ~e S 
ölümüne sebeb olan kardeş•. J 
h~ddin Öıtürk'ün mahkeme~• 
bitti. Karar hülasası şudur: ~a 

Suçlu Salahaddin kard~ş ' 
otdukundan cezası idam ise d.eııı 
şının küçük olması ve hem; rıt 
bir kasıt bulunmadığı ve fer ~ıı 
çoktanberi dalak hastalığına 
tefi bulunması sebebile cc:ı• 
dört aya indirilmiştir, 



TÜnKSÖZÜ'NÜN KOÇUK HiKAYESi 

Cehennemde 
Yazan kara kefeninin 

Ceh\ n 

nemde, insa
nın muhakkak 
surette bula· 
cağı aşıklar 

Oskar Vayld 
bütün varhtım 
sardıtım hiıset
ti . Fak at vazi 
yeti sotuk kan 

güzel kadınlar, alim v~ şair münec 
cim'erden mürekkep bir kalabalık 
için Je ruhlarının çektiği azaptan 
kurtulmağa müşt ,k cehennemliler 
arasınJa, kenarda, gülü:nsiyen bir 
kadın vardı. 

Bir yeni gelen bu vecit içindeki 
~imanın tesiri altında kaldı ve taşıdığı 
ıf ad eyi nasıl tefsir edec~ğini bil mi 
)'er ek soruyor: 

- Bu kadın kim ? sıçları o 
muzlarına sararak dizlerinin üstürıde 
çaprast duran ellerine kadar düşen 
bir fildişinden yapılmış mevzun vü· 
cutlu ka.:lın kim? Yalnız onun göz· 
leri yükseklere bakıyor. Öteki dün 
yada ne gibi bir sır braktı acaba? 

Daha .sözünü bitirmeden, alnın · 
da solmuş bir defne tacı olan biri 
atıldı: 

- Bu kadın eskiden, dünyada 
iken büyük bir artistti. Sesi açılc.. bir 
sema fa akıp g iden yıldızlara benzer 
di. Vakti gelince fevkala Je güzelliği 
dolayısiyle ölüme görmediği bu sesi 
Allah, kainatın ebedi mu ,ikisinin 

i~ İne attı. 
O şimdi daimı bu sesi işitiyor 

ve kendi sesini tanıyıp A ilahın on 
dan duyduğu hadan k"ndisine hisse 
ayırıyor: O.ıunla kor.uşmayın z; çün
kü kendisini cennette sanıyor. 

Solmuş taçlı adam susunca, di 
ğer bir: 

- Bu kadınının hikayesi böyle 

d c ğildir, dedi. Dünyada iken bir şair 
) alnız onu terennüm rtnıişti .. Şairin 

h erkese tanıltığı isim hala insanla
rın dilin.le dolaşıyor . 

Şimdi bu kadın dünyanın bütün 
İnsanların Jan ken.:li methini işitmek 
için kulak veriyor. işte, onun hakiki 
sırrı budur. 

Yeni gelen sordu: 
- O da şairi seviyormuydu? 
- Evel; fakat o kadu az ki, 

her gün karşılaşac1kları halde onu 
tanı rnıyor bile .. 

- ŞJir onu tanıy.>r mu bMi. 
O teki giilerek Ct!\'ap verdi: 
- O şim Ji bize sesinin hikayesi 

ni anlatan adam Jır. DJnyada iken 
onun için uydurduğu masalları tek· 
rar edip duruyor. 

- CehennemJeki bir ins3na sa
adet bahşediyorsa, şairin hikayesi 
muhayyelde o!sa ne ehrnmiyeti var!. 

-2-
Bir zaman bütük muvaffakiyet 

ler kazanan ve çok peristişkar 
ları bulunan büyük bir artistin göz· 
leri, mazh ır oldutu takdir ve kazan· 
dığı şeref dolayr:iyle başka şeyleri 
görmüyordu. San' at ve mesletinden 
başka bir bir istek ve hevesi yok 
tu . 

Fakat Bir gün, tesadüfUn karşı· 

srna çıkardığı bir erketi delicesine 
bütün kalbi ile sevmeğe başladı. 
Bu andan itibaren san'atı, zaferleri 
takd.rkarlarının medih'eri onun için 

bütün eski manalarını kayb<"tti; artık 

yalnız aşkı için yaşıyordu. Fakat 
buna rağınen, sev.:liği adam onu hiç 

umurlamadığı seyircilerden kıskana· 
rak sahneyi ebediyyen terketmesini 

diledi. 

Aktris: 

2
d - A!k; san'dtlan da, şen·ftcn 
.. e, halta hayatın kendisinden de 
ustünrfü r!. 

Diyerek tiyatro lan uzaklaşma· 

ğa hemen razı oldu, 

kı . A~adan zaman geçti. Erkeğin aş 
.. gıtgıde azdl mağa başladı. Fu aşk 
ıı;dırı bü yük fedakarlıklar yapmış olan 
a ırı b ' unun farkına vardı. 

b·· içine sotuk ve sisli bir akşam 
uznünün çöktüğünü ve ümütsizli~in 

lılıkla karşılıya 

cak kadar metindi . Hayabnm bu 
tehlikeli vaziyet karşmnda göste· 
receği cesarete bağlı oldutunu 

gördü. 
Z;ıfim basiret yüretini parçalı· 

yordu. Aşkı için o her şeyi fe.:Ja et· 
mişti ve bu aşkı şimJi o:ıdan uzak· 
!aşıyordu Sönmekte olan ateşi yeni 
den alevlendiremezse, hayatı bir ha· 
rabeye dönecek ve kendisi de elem· 
le yo!Jaş olacaktı. 

Büyük artist o1an hu kadm, san 
atın kendisine ne bir ilham ve ne 
de bir yardımı olamıyacağınr anlı· 
yordu. Bilakis bu onu11 için bir en
gdJi, Müelliflerin söz ve fikirleri ile, 
rejisörün işuet ve tashihlerinin acr 
eksikliğini duydu Bir an evvel karar 
verip harekrte geçmesi icap eder· 
ken bir çocuk gibi ac

0

7. ve biçarey 

di. 
Z1m1n ilerliyor, bir şeye k..rır 

vermek lüzıımu katilrşiyordu. Nıha 
yet, kalbi ümitsizlik için1e kıvran· 
dığı bir gün, bir zaman kucak ku· 
cık rağbet ve şöhret topladığı ti . 
yatronun r«-j ısörü gAip, ona büıük 
bir muvaff dkryet temin edecek tir 
dramda r.:>I a'm.urnı trklif etti. 

Çı!e çek«-rken sahte hisler göı 
termesi imkan,ız bir şeydi ve tekli 

fı reddetti. 
Rf'jisörün fc1zla israrı üzerine pi 

yesi hir kere o1cu·nak istedi. Bir de 
ne görsün?!. Fdciı1, aynen kendi . 

hııyatr de~il mi?. 
Bir kaç saat sonra sı1hneye çılc· 

tığı vakıt, büyük bir kalabalık öniin
de, hareket v~ samimiyetle de ha· 
yata yaklaştı; o akşamki kadar can. 
dan hiç bir zaman rol yapmamıştı. 

Alkışlar, devamlı bir gök gürültüsü 

gibi oldu. 
Yorgun ve kederli, evine döndü 

Halkın gösterdiği tezahürden şaşkın 
bir haldeydi. Kollarında dünyanın 
buketi, evden içeri girdiği vakit iki 
kişi için hazırlanmı' olan yemek mı· 
sası ona, mukad Jeratını tayin ede· 
cek anın artık gelmiş olduğunu h1· 
tırlaıtı. Sevdiği adam acele ile ge· 

lip: 
- Geç kalmadım ya ! ? Deyin 

ce, gözlerini duvar saatinin ukasrna 

kaldırdı: 
- Tam vaktindtt, 

çok geç l. 
Diye cevap verdi. -

fc1kat gene 

İtalya hava kuvveti 
Almanyanınkinde iyi 

- Birinci sahifeden artan -
yüzde 23 ünün orta evsafta olduğu 
anhşı:dı bunlar ancak likinci katda o 
da daha iyi ciha; l ırın himayesi cıllın· 
da sakin cephelerde, iyi e\·saftaki düş 
m:tn tayyart>lerinin hücumlarına maruz 
bulunınadıtı yerlerde kullanılabilen 
şeylerdir. 

Almıınların 12 tip modern tayya· 
relerini italyanlann 11 tip en iyi tay · 
yarcleriyle mukayese edecek olursak 
italyan tcıyyarelerinin alman tayyare· 
!erine tefavvuk ettiğini görürüz. Zıra 
eger alınanların n tip tayyarelerir.den 
ançak ikisi modern harp içın ;kifayet 
edcısc İtalyanların 11 tıp tayyarelerin 
den beşi birinci safta kullanılabilir şey 
!erdir. Aimanyanın kemiyet bakımın· 
dan ltalyanların oı ta evsaf~aki iki tip 
tiiyyarclcricic fa•k olduğu dogrudur . 
Çünkü onlar ikinci saftaki 5 prototip 
tayyara kullanabilirler. Fak;ıt cihazla· 
nnın nispeten fazladır. İtalyan lharbr 
esnası:-ıda yapılan :ve doğruluğuna 
emin olduguın11ı müşahedeler italydn 
prototıplc r;nin yüzde 45 inin ve alman 
prototiplerin yüıde 15 inin mükemmel 
olduğünu göstermiştir. Halbuki alman 
tayyarelerinin yüzde 45 i ve halyan 
tayyarelerinin yüzde 35 i istimale sa-

litl detildir. 

Ordumuzun tec
rübe faaliyeti 
- Birinci uhifeden artan -

sevinç ve neşesi içinde coşup taş· 
maktadırlar. 

Halk yaphğ'ı eşsiz tezahürAtla 
kahraman !İnönü'ne bağ-lıhğ'ını bir 
defa göstermiş bulunmaktadır. 

Reisicümhurumuz Halkevini de 
ziyaret etmişler, ve yapılan hasbı· 
halde, Edirneyi ziyaretinden duyduk 
lan memnuniyetini izhar buyurarak 
ezcümle şöyle demişlerdir : 

- ·•Edirneyi geçen gelişimden 
daha ilerlemiş buldum, Tarihi şehir, 
kendisine ·yaraşan manz ırasını alma
ğa başladı. 

Edirnenin mamur, temiz ve kuv· 
vetli olması mühim bir noktadır.,, 

Milli Şefım:z, müteakiben umu· 
mi müfettişliğ'i ziyaret etmişlerdir. 
Bu sırad.t h.ılk umumi müfettişlik 
binası onünde bÜ/Ük tezahürat yap· 
mıştır. 

Seyhan P. T. T. 

Bir kızı dağa 
kaldırdılar 

Kozan : 18 (Husu5i) - Dürı Mah 
yalar köyün:le 14 yaşlorında bir kı 
zı 4 kişi c~bren dağa kaldırdılar. 

Hadise şudur : 

Mdhyalar köyünJen Ô.ncr adın 
da bir ı ıhsin 14 yaşlarındaki kızı 
Sıdıkayı aylardan beri aşık olan Ha 
C1 ÜJınan oğlu Ali, kız:ı kaçırmak 
için giinlerden beri p!an kurarmış ve 
kııı babası O nerin ve anasının har 
manda meşgul bulunni rnndarı istifa 
de ederek sabaha karşı ve yanına 

aldığı Cılız Ali ve digu iki kiş:yle 
ve silahlı olarak Sıdıkayı zorla da a 
kaçırmışlarc:!ır. g 

Kızın babası 0.ner hük .. .. uıncte 
m ıracut etm:ş sıı"'u'ar a k 
d 

~ ranm1 ta 
ır. 

müdürlüğünden: 
l - H ırg"i ık 'i tren n p :nta seferlerine göre merkez J · . J k en ıstasyon 

ve ıst uyo, t:\ m :r eze, sder aded ive ağırlığı gayri a 
··t·· .. . k .. Ad muıyyen postal 

go uıup ıetırme uzere ana posta merkeziyle Ad . arı . ana - ıstasy 
sı posta naklıyah kamyonetle ve bir ıcnc mü Jdetle 21 _ on ara· 
pu:uteıi günü saat onda ihale edilmek üzere 5 _ 8-939 T .

8
. -

93
9 

baren on bt:ş gün müddetle açık ekjiltmey~ çıkarılmıştır. arıhınden İli· 
2 - ihale Seyhan P. T. T. müdürlüjii binasında k · yapıf;1caktır. omısyon tarafından 
3 - işin eıki ayllk btdeli 100 ve muhammen bedeli 15 . 

muvakht teminat t 35 liradır. O lıı a o'up 

4 -isteklilerden 2490 nolu. kanunun 4 üncü ma ~d · d 

1 1 
· esın e yazılı k. 

er e tıcaret veya sanayi o laıanna kayıtlı oldukla d . ımse . 'k 1 rın:t aır 939 s . 
a :t vesı ası o muyan(ar ve rc."şid veiyi hoy sahib" ld ki enesıne 

h 
· 1 0 u arını ve ·· ·· 

ağır :lpıs veya o derece c ·zayi icap ettirecek b" f ·ı .1 curum, 

1 
ır ıı ı e mah~ .. b l 

m:ı · ıklarma dair vesika ibraz etmeyenler ihaley . un u un· 

5 1 
• e gırcmczler. 

- Bu baplaiCı sartname ve mukavelenameyi .. k . 
'ın h ı! rgün mesai dahilin le rn ldürlük kalem sef · ~· gormc ' hısteyen İsteklile. 
1 

H5"1e v~ ı aley · k 
erin de ihale gün ve saatında temir.a~ı muvakk t kb . e gırece · 
.. dd d • ·ıd· · ı . a e ma uzları ve ~ ·· d .. 

cu me e e uı ırı en vesıkalarla birlikte müd .. l"'k b" ' or Un· 
komisyonuna müracaatları ilin olur.ur. • ur u ınasındaki ihale 

10922 

1 
Karataş 

ı--- P 1 a j ı 

Ço~ukların Cennetidir 

Y•vrularınızı bu tablet cenn•· 
tinin Hevaaınd•"• N•t'••lnden 
ve Faydalarından mahrum et-

memek için hiç alm••• H•fl•· 
d• iki gUn arar• götUrUnUz. 

l lcr gUn muntazam otobUı; ~cfer 

leri vardır. 

Nazarı 

6 -· 1 o - 15 - t 9 

Yazhk Sinemada 

Bu Akşalfifıı 
TUrk Film San11yllnln • 
Muvafık •••rt t n 

Kendi m11hmı~ a;:::;:•n 
gine mUkemmeı fll 1 Ye 

[!\'SEl.m•z 
Bataklı Damın K ..... __ ızı 
Hazin bir kö ---· 
Canlandıran ' Hikayesini 

ve ba,dan b 
fa Jenl Hlvelern a~ 
gUzeı bir • çok daha 
B ••kle k • u BUyUk Fil •o ulan 

\ .... ....__----.. _ mt GörUnUz 
Baf Rollerde .-..... - - - - . 

1. GALiP FE . . 
• HAZIM - MAHM~HA TEYFIK • 
f ,..._._,~E SA~ - TALAT , 

............. ......_ ___ ·~ 
---...\ 

==-----...:1::09:86:__1 

dikkate 

Milli Mensucat Hastanesi Müdu"' 1:;... .. d r ... gun en : 

Sıhhat ve içtimai muavenet Vek" I t' . 9 

' 
h 

a e mm - 8 - 939 t "h 
numara ı ru satiyesi ile hastanemizin 23 t ~ h . d arı ve 20 

1 h 
. ya a~ını arıc en gel k .. 

hasta ara ta sıs ediyoruz. ece ucretli 

Hastanemiz Adananın en havad b' . d 
k b h 1 

.
1 

ar ır yerın e etrafı portakal . 
çe a çe erı e muhat modern, her tüıı·· k r h . . ve çı· · ı · · d u on oru wı ve feıının b .. ·· ıcap arını ıçın e toplamış müstesna bi hh t d d ulun B'I ... k "d r sı a yur u ur. 

ı ~sı, ı tı arı ve muvaff akiyetli ameliy.ltlarile herkesin .. 
tevtccuhunu kazanmış olan Operatörüm.. k .. . ıtıınat v~ 
nı tedavi edecektir. uz ço musaıt şartlarla hastaları 

Hastanemizde tedavi olmak iıtryen büt ·· .. t h" 1 . 
d d

. dk un muracaa sa ıp erı ha . 
den e ıle i leri Doktoru serbestce alabilirler. 'ıc. 

Muhterem halkımıza bir hizmet gayesile açılan l u urt 
ücretlerle memleketin sıhhati için herkesin emrindedir. y ço!: ucuz 

Hastane Gazhane yanındaki yol ile ~chre bağlıdır. 
Her ihtiyaç anında h:ıstane müdiirlüğünc müracaat 

otunur. 3 - 15 G. A. 

"" 

edilmesi rica 

10939 

Tüm satına ima 
komisyonundan: 

t - Adanadaki hirlıklerin ihti- 1 
yacı için p ız ırlı'da 25 )') kilo sa hun 
alınacıktır tahmin bedeli 850 liradır 
ilk teminatı 64 lira 75 ku ı ş ur. 

2 - Pazarlıiı 25-8-939 cuma 
glnii 511 t tO d t yapılacaktır. 

l ıtek'i'er:n tt'mir:at makbuzlarile 
ticıret t)Ja•ın1a mu'cayyet o\dukla 
rına dair ve;ıkalarile birlikte belli 
g"i:ı ve saatta Tü11cn ka ar Jahır da. 
kı sıtın alını ko n"syo1u l t mu raca. 

atları. 10965 
Adana Askerlık şubesi 
Reisliğinde~: 

Lise ve mu1dili okul mezunu 

olui> tam eh'iyet~am_eye l!ak~ kau· 
nan kısa hizmetlılerın 1 E.ylul 939 
da hazırlık kat'.ısında sevk edilme
leri için bu taı·ihden evvel şubeye 
müracaatları i ıan olunur. 10973 

Bulunmuş gözlük 
13 ·8-939 t~rihinde Karataş 

plajında bir g")zlük lıu'dum. Sa· 
lıibinin aş >ğı Jaki adrese müracaat 
etmelerini ric ı ederi n. 

Zayi 

Tuz hanında kamyor.cu 
Mahmut Oglakçı 

askerlik vesikası 

Gölpazar şubesinden aldığım 

askerlik vesikamı zayi ettim. Yenisi

ni alacağım hn eskisinin hükmü 
olmadığını ilan edeı im. ] 0963 

Adana Yeni iı.tasyon deposunda 
( 614 1) 315 dof:'umlu Gardi· 

vago!l Md 11il Çöl han 

Adana Erkek Lisesi Direktörlü· 

ğünden: 

Tutarı 
Kuıuş 

O'o 7,5 
Teminatı mıı vakka le 

Lira Kuruş Kı!o 
Lira 

Fi. 
Kuruş Cınsi 

2565 00 192 50 27000 9,5 Birinci nevi t'Kmck 
2800 00 210 00 7000 40 Koyun eti 
3000 00 225 00 3000 100 Sade yağ 
720 00 54 00 3003 24 Pırinç 
240 00 18 00 2000 12 Yoğu rt 
500 00 37 50 5000 10 Süt 
300 OO 22 50 200.> 15 Ku·u fa ul)'a 

1280 00 96 00 · 40000 3,20 Maden kömüı Ü 

96 OO 7,5 00 160'.) 6 Kuru soğan 
22 50 17 00 3000 7,5 Pdtates 

Yukarıda cins ve müfredatı yazılı okulumuz p1osiyonunun 1 Tt>şıin 
evvel J 939 dan 3 l Mayıs 1940 taribine ka far 8 aylık yiyecek ve yaka· 
cak ihtiyacı olan tO kalem erzak tarihi ilanından itibaren 15 gün müddet· 
le eksiltmeye konııldu~un lan istekli!erin '.l l . Ağoslos 1939 Pc1zaı tesi günü 
saat onda yüz:de yedi buı;.11k teminatı ınuvakkate akçe\erile, birlikte Sey. 

han Kültür o;rektörlü~üne müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

6 - 9 12 - 15 19 
10921 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

V ~rgilerde ihbarna_m eterin 
ve temyiz usullerıoe ve 

komisyonları teş\dline 

Kanun No : :~692 -..... 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve teınyiz 
dair kanun 

Ktıhul t :uilıi: 6 7 19~~9 

- Dünden artarı -

Bu arzuhallerin de teJk~kı mecL_u. idir. ~ncık arLu'ull~r kon· ·Y-> ıla 

k Verl
.ldikten so:ıra vurııd ettığı takdırde nazarı dıkkate alınmaz 

ra arar . . . 
Madde 43 - itiraz ve temyız. komısyonları reis v., azalaı ı, usul ve 

fu;uile ikinci dereceye kadar civar hısırnl:uına ve kaıı vrya koc1ya taallu'' 

d 
. I · müzakeresinde ve karara bağlanın lSın la bulunamazlar Bu 

e en ış eıırı . · 

t kd
. de itiraz komisyonlarında mah~llın en bü) ük müıkiye a uiri t.uafın. 

a ır . "d .. k k dan seçilecek bir z~t. o _ışe ~ı muza ere ;.e :ırar~a a7.alık eder. T emy·z 
komisyo:ıunda iş, bırıncı reıs tıırafından ı.;ıger daırel .rden birine tevdi 

olunur. f .. Madde 44 - Gayrı muvazza ıtıraz komisyonlarının müııtelıab azası 
eretsiz biri biri ardınca Üç içtiıııaa gelmediklerı takdirde istifa etmiş 

maz f k · 1 ·ı · k 
1 la

r Muvazzaf itira omısyon arı e temyız omisyorıu reis ve azasrn-
sayı ır · . . 

1 
• • • •• 

dan mazeretsiz vazıf eye gel mı yen erın aylıklarından gelmedık lerı her guıı 
. . ·k· günlük kesilir. Bir seııede fası 1 alı olarak on veya fosılaHZ ola. 
ıçın 1 1 rak on beş gün kabule layık mazereti olmaksızın gelmeyenler vazifelerin 

den affolunur. Muayyen çalışma zamanında gelnıcm:k tt: devamsızlık sa)·ı!rr. Maaş 
kesmek cezası doğrudan doğruya Maliye Vekili tararından tatbik olunur. 

Madde 45 - Muvazzaf komisyonlarile temyiz komisyonunu 1 reis ve 
azalarından mazeret dolayısile gelı"mİyecekleri anlaşılır ve bu suretle he 
yet teşekkül edemezse yerlerine Mıl liye Vekaletinin tensib cdr.cc ği zat 

vekalet eder. 
Madde 46 - Tıcarct odalarilr. belediyeler, mııvazzdf ko'Tiisyun lcurn 

lan yerlerde M.1liye Vekaletinin ve diger yerlerde mahallin rn büyuk 
mülkiye amirinin talebi Üzerine itiraz komisyonunda l u'unacak 3Z8)1 en 
g«-ç on l-eş gün i~inde in~ihab ederek bil~irmeğc mec'.ur .. durlar. 

Bu azaların muddetlerı muvaızaf komısyonlarda daımı ve diğer ko· 
misyonlarda iiç sene olup hitamında yeniden seçilme !eri caizdir. 

Madde 47 - Bina ve arazi vergileri için ku u'acak muv \Zz.ar itiraz. 
k~misyon'arı r~is ve az1sile raportör ve diğer m:istahlem\erinin maaş v• 

ücretleri ve milnteha~ ~ıa~ın huzur hakları ve komisyonların diğer mas 
rafları, kuruldukları vılayetın hususi idare bütçesinden öd<'nİr. 

Bu komisyonldrın kadıoları kurulduklaıı vi'ayel husu"i i lare!er nin 

barem cet velleıiııe icra Vekilleri Heyetince ilave o'unur. 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Sahlan Mikdar CiNSi En az 
1 

En çok 
K. s. K. S. Kilo 

-X-oz-a 
Piyasa parlafı • J5 
Piyasa temizi • 

Klevland 1 

YAPAGI -
Beyaz 

1 1 1 Si~ah 

Çl~IT 

Yerli "Yemlik. 

• "Tohumluk. 4,50 5,50 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 3,50 1 

• Yerli 2,50 287 

• Men tane 
Arpa 3 3,12 • 
Fasulya 
Yulaf '.J,85 2,87 
Delice 
Kuş yemi 4,37, 
Keten tohumn C) ,25 
Mercimek 
Susam 1 -

UN 
Dört yıldız Salih 

~ üç • • - .J:J Dört yıldız Doğruluk .J:J .. 
... u:: üç . 
..:! " • • 
.!2 ..= Simit .. ·- .. 
~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet 
N <> üç ..... .. .. 

Simit .. 
Livrı pot T clgrafları Kambiyo ve Para 

18 / 8 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene San dm 

Hazır 5 13 Liret. '= --
Vııdeli ı. 4 32 Rayişmark 

Frank (Fransız) 3 35 
Vadeli il. 4 30 Sterlin ( İngiliz ) 

-5- -w 
Hind hazır 4 18 Dolar (Amerika ) 1261 67 

Nev~ork 8 69 Frank ( İsviçre) 00 00 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Belediyemizde münhal bulıınan 50 lira aylık ücretli bir muutelif rusum 

tahsildarlığı için 21 - 8 - 939 pazartesi giinii saat onda belediye meclis 
salonunda imtihan yapılacaktır. 

Taliplerin oıta mddtp mızunu ve asktrliğini bitirmiş olmaları 
şarttır. 

Bu şeraiti haiz olanların nufus tezkeresi, askerlik ve mektep ve5ikaları 
ve sair evrakı müsbitelerjle birlikte imtihan gününe kadar belediye riya· 
&etine müracaatlerı ilin olunur. 

Adana Belediye Riyasetinden : 

1 - Taşı beledi;eden verilmek şartiyle Kuruköprü -- Hacı bayram 
kuyusu arası yolunun parkelenmesi işi açık olarak eksiltmeye konulmuştur 

2 - Keşif bedeli 1990.96 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 149,32 liradır. 
4 - ihalesi Eylülün birinci cuma günü saat onda belediye encümenin

de yapılacaktır. 
5 - isteklilerin şartname, kesif ve projesini on kuruş mukabilinde 

llelediyede Fen işleri müdiirlüğünden alabilirler. 
6 - Taliplerın ihale tarihinden en az üç gün evvel belediyeye müra· 

caatla bu işin ehli olduğuna dair bir vesika alm:tları şarttır. 
7 - lsteklileıin ibate günü muıyyen saatte muvakkat teminat mak. 

buzu, ehliyet ve ticaret odası vesikalaril"' birlikte belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. 15 - 19 - 22 - 26 10945 

Doktor 

i. Kemal Satır 
Kızılay civarında iskan dairesi yanında 

Müslüm apartmanı 

Hastalarını her gUn ııabahtan akfama kadar kabul eder. 

GA. 9 26 10909 

Tüın Satın Alma Komisyonu 
Reisliğinden : 

1 - Kayseride gösterilecek yerde biı garaj !nşası kapalı zarfla ek. 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeJi .59290 liıa 45 kuruşbır. Muvakkat teminatı 4214 
lira 53 kuruştur. 

3 - ibatesi 25 - 8 - 939 Cuma ;günü saat on altıda Kayseride 
Komutanlık dairesinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - istekliler bu işe ait şartname, keşif ve projesini Kayseri Adana 
ve Ankara lstanbul levazım amirlikleri satın alm1 komisyonlarında üçyü~ 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - isteklilerin bu işe girebilmesi için mahalli Nafia müdürlüklerindrn 
böyle büyük ölçüde inşaat yaptığına dair vesika ile 2490 sayılı kanunun 
2 ve l üncü maddelerinde yazılı belgeleri ve ilk teminat havi teklif mek 
tuplarını ihale sıatındın en gdÇ bir sıat eueline kadar Komisyon reisli 
ğine makbuz mukabilinde vermiş olaca:Ctır. Postadaki "gecikmeler kabul 
edilmiyecektir. 9- 13 -19-24 10928 

Tüm Satın Alma Komisyonu 
=---------------Reisliğinden: 

13 - 15 - 16 -· 17 - 18 - 19 - 20 10941 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eyh11 , 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • 5.000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
65 • 50 • 4.750 • 

250 • 25 • 6.250 • 
435 32.000 

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

BEVLiYE MÜTEHASSISI 

Doktor Melik 
İstanbt!ldan dönmüştür. Hastalarını her 

sabahtan akşama kadar kabul eder. 
10964 19 20-22 23 

10661 

.. 
gun 

1 - Adanada gösterilecek yerde iki garaj inşa1ı kapalı zarfla eksilt. 
meye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 64884 lira 24 kuruştur. 
3 - ihalesi 25 - 8-939 Cuma günü saat on birde Kayseride Ko 

mutanlık daire.inde satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - istekliler bu işe ait şartname keşif ve projesini Kayseıi, Adana 

ve Ankara, lstanbul Levazım A'llirlikleri satın alma ~komisyonlarında 325 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - isteklilerin bu işe gire bilmesi için mahalli Nafia müdürlüklerin· 
den böyle büyük ölçüde inşaat yaptırıldığına dair vesika ile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı belgeleri ve ilk . teminatı havi teklif 
mektuplarını ihale saatından en geç bir saat evveline kadar komisyon 
reisliğine makbuz mukabili vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler ka-
bul edilcmiyecektir. 9-13-19-24 10927 

Adana Vakıflar müdürlüğünden: 

Muhammen 
kıymeti 

Lira Ku. Vakfın adı Mevkii Cinsi Miktarı Vakıf No. 

2440 00 Bozzade Şerife Akkapı Tarla 61 dönüm 332 

4400 00 Alidede hitabeti Ada soka. • 88 • 294 
ğı Mıdık 

1900 00 Barulçu zade Akkapı • 48 • 242 

Yukarıda yazılı Vakıf tarlaların mülkiyetleri peşin para ile ve yirmi 
gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. ihaleleri 24-8-939 tarihine 
rastlayan Perşembe günü saat 10 da Seyhan Vakıflar müdürlüğü bina· 
sında yapılacaktır. isteklilerin ve fazla malumat almak istiyeıılerin % yedi 
buçuk hesabile teminat akçalarını hamilen Seyhan Vakıflar müdürlüğüne 

.. 10917 5-10 -1 5-19 

Memur müsabaka imtihanı 

Türkiye Cumhuriyeti Zira<\t Bankasından : 

Bankamız Şübe ve Ajansları için lüzumu kadar Memur alınmak 

üzere orta mektep mezunları için 25, 26 Ağustosda lise mezunları içın 
28, 29 Ağustosta müsabaka imtihanları açılacaktır, 

Müsabaka şeraiti öğrenmek ve daha fazla malumat almak için ta tip
lerin Ziraat Bankası Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

17 - 19 10951 

Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 
Bizim bisikletci Yuous Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantalığını almak için sene 

lerdenberi uğraştığım DÜRKQP 
fabrikasının bisikletleri gelmişi ir. 

Dünyanın en eski fabrikasının 
yaptığı, bütün malzemesi çelikten 
olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma
deni aksamı Kromdan mamul olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 
p~s tutmaz Bisiklet ıneraklılarınııı 

teşriflerinde DÜRKO? Bisikletleri 

ni görmek ve 
iktizasından lır. 

almak menfaatleri 
Bilumum bisiklet 

yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış listikleıi mağazamızda mevcut· 
tur. 10911 7 - 45 

Dürkopp 

------------~--------------------------------------
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ZlRAAiBANmsı· 

Satlık Ev 
ve Bahçe 

Ziraat mektebi civarında asra 
uygun bir şekilde 800 arşın murab· 
baı arsa üzerine tuğladan yapılmış 

olan üç göz ev, mutbah, banyo, 

heli, kuyu ve bahçe satılacaktır. 

Taliplerin aşağıdaki adresıme veya 
içinde oturana müracaatları rica o· 
lunur.10951 89 3-7 

Adana konduracılar içinde 
17 numrolu dükkanda tabelacı 

Basri Sezginer 

EJektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve lf.lektrik aletleri tamiratı Tungs 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulitı Adana Acentalığı . 

gski Orozdibak karşısı No::85 
lv73'6 38 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 

Adana Türkıözü matbaası 


