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Piyade t•e motörlü kuvvetlerin ilerileyi§i 

Manevralar devam ediyor 

j.1 ,, 
Orta Avrupada .dünkü vaziyet 

Polonya, Moravya, Bo
hemya hudutları kapadı 

MACAR HARiCiYE 1 M . . t .h . . Ak 
NAZ•R•. H•TLERIN acarıs an mı vere ıştıra 
MEflTUBUNU HA . 

M•L~NE ~0:~YA etmeğe · rizı olmuş ! 

POLONYA İTİDALİNİ MUHAFAZA EDİYOR 
Paris : 19 (Havas) - B · 1 • • d ·ıd· bildir·ııd·x.· - erlınden I tubunu hamilen ~Romaya ge mıştır. e~ı ır . ı6 ıne gore, Pol .. c· .... -ya · Moravya h d ti o~ya. Bohem Macar hariciye nazırı, Kont ıyano rıgaro şoyle yazıyor : 

' · u u arı dun k ı - b. T k tl M ı· · d"" l 1 mıştır. apatr · ile dört saat suren ır mu a a a uso ım _un ta yan kuvvet·~ 
Fransız matbualı b . bu:unmuştur. . feri baş kumandanı Bad1Jglio'yu 

Milli Şefimiz manevraları tikip 
şereflendirdiler 

d p • u vazıyet kar R dan verilen ' hır haberde k b l d k şısın a olanyanın itidalini oma k t j Al ' a u e ere askeri meseleler Ü· 
derecede muh f azami Macaristanın, arlı la ya manya · d ·· ·· ·· M I ::.J h 

• 11'\ınu laktirlc k a aza etınekte oldu- askeri ittifakın• iştirake ltmamen zcrın c goruştu. areşa ın ua a 
Al aydet~ektedir. ld x-u bildirilmekte, yakında geçenlerde Ubyadaki istihkamları 

man gazetelerı esk. . razı o uı> f . k cumlar yapmakt ısı gibi hü- bir üçler askeri ittifakı imza edi· te tış etti ten sonra Arnavutlu-

ve Kırklarelini 
lstC\nbul : 19 (Telefonla) - Trak 

yadan manevralara dair aldıR'ım ma· 
lumata göre, askeri harekat çok ge 
niş ve meraklı bir safha almıştır. Kır 
mızı ve mavi kuvvetler havada ve ka 
rada bütün vasıtalarla çarpışmaktadır 
lar bazt cephelerde mavi bazı, cebhe 
lerde kırmızı kuvvetler faikiyyet gös 
terınektcdirler manevralar hakiki bir 
harp sahnesini canlandırmaktadır. Dün 
saat 14 de Edirneden ayrılarak manev 
ra sahasına gelen milli şef ismet lnö 
nü harekatı pek yakından tetkik bu· 
yurınuşlardır. Millt Şefimiz saat 17 de 
ref.tkatında başvekiı doktor Refik Say 

dam, vekiller ve maiyyet rkanı. yaveri 
ve riyaset cumhur umumi katibi oldu 
ğ'u halde Kırkfareline şeref vermişler 
dir şiddetli bir yağmur olması~a raA' 
men milli şefi sokaklarda bekleyen on 
binlerce halk biiyük tezahürat yap· 
rnışlardır. Kırklarelinde bütün ·cadde 
lcrde taklar kurulmuş, binalar süslen 
mişdi. 

Milli Şefimiz !nönü yaya yürüye· 
rek halkı selamlamışlar ve bilahare 
otomobillerine binerek ıehri gezmiş: 
terdir müteakiben milH şefimiz vag9n 
larına avdet etmişler ve öğle yeme· 
gini orada ıemişlerdir. 

Kırklart"Ji 19 - ~ugün saat 14 te 
Edirneden ayrılarak manevra sahası 
nı teşrif ve harekatı yakından takip 
eden milli Şef ismet fnönü saat on do 
kuzu yirmi geçe refakatlarında başvc 
kil Refik Saydam milli müdafaa ·ve· 
kili general Naci Tınaz, Nafia vekili 
ıeneral Ali Fuat Cebesoy Trakya u 
mumi müfettişi ~eneral Kbım Oirik 
Riyaseticumhur umumi katibi Kemal 
Gedeleç yaverleri ve maiyeti olduğu 
halde Kırklarelini şereflcndirmişlerdir 

kadar halkla yanyana yaya otarık 
yürümüş ve tekrar otomobillerine 

binerek eşhirde küçüle bir cevelan 
yapmışlardır şehir içinde de aynı can 

dan teuhürler le karşılanan ve hal 

kın bu içli gosterilerinden feykalade 

mütehassıs olan cw...-reisimiı sa
at yedide Edirneden gelen hususi 

trenlerine eçkilmiş .ve yemeli vagon
larında yemişlerdir. 

Cumhurreisimize kavuşan Kıılc · 

fareli görülmedik bir bayram man 
zarası arzetmekte ve diter taraftan 
kahraman ordumuz aziz yurdun bu 
köş~sindeki büyük askeri m 1nevra 
larına devam etmektedir bu münı· 
sebetle denelJilir ki biitün Trakya 
tunç yüılü Mebmek:ij-in tatlı bakış 
ları ve btze i• •n ~ ;;:riven veren 
varhtryle ôvieetelc bayram yapmak 

tıdar. 

M EM LEKEMTiZ DE 
TURiSTiK YOLLAR 

İzmirde ınşaata başlandı 
- -

Dün sabahtanberi Milli şeflerine 
intizar etmekte olan Kırklareli hal· 
kını cumhurreisimizin teşriflerinden 
haberdar etmek maksadiyle belc-di 
ye şehir düdüğünün çaldırılması gi· 
bi bazı hususi tert ibat alınmış bulu 
nuyordu bugün öğleye kadar böyle 
bir işaret verilmemiş olmasına rat 
men bütün şehir halkı dündenber i 
dükkanlarını kapıyarak Kırklarelinin 
Edirne istikametindeki giriş nokta 

sında birikmiş ve bugün akşam üze " 

ri az süren fakat oldukça şiddetli 

. 
Turistik yollardan bir misal 

bir yağmur altmda büyük şeflerini· 
beklemekte devam ctmişlerbir. 

Milli Şef, evini ve dükkanını işi 
ni ve gücünü günlerce bırakarak şeb 
tin giriş noktasına akan on binlerce 

halkın coşkun tezahürleri arasında 
otomobilinden inerek halk adına ken 

dilerine "hosgeldiniz., diyen parti b' 
lediye ve h~lkevi reislerinin ellerini 

sıktıktan ve elleriyle bütün halkı se 
)~~ladıktan sonra ,.Hoş geldiniz bü 
Yuk Milli Şefimiz ibaresini taşıyan 
takını altından gtçmiş yüzelli adım 

Vilayet turistik yollarının inşası ı 
na dünden itibaren filen başlanmıştır. 
Bostanlı - Karşıyaka - Halkapınar 
turistik yolunun mebdei olan Bostan· 
Jıdaki tramvay durağında dün yolun 
inşasına başlanması münasebetiyle 
vali B. Etem Aykut, ilk kazma ?a~
besini : vurmuş, merasimde tunstık 

· "d- - Bay Emin 
yollar lımir Bölgesı mu u_ru . . • 
Dizgin, mühendis Vepersonelı, yol '" .. 
şaatşaalını taahhüd eden Fransız. Reıı 
jeneral şirketi mümessili, mühendıs ve 
memurları, kalabalık halk hazır bulun· 

muştur. 

B~ münasebetle vali B .• Etem A . 
kut, bı r nutuk söylemiştir. Y 

Bundan sonra vali, ı' lk k azmayı 
vurmuş, hazır buhınan amele gurubu 
inşaata filen başlamıştır. 

Bu yolun asfaltı ile beraber Bos-
tanlıdan Nardöken mevk·· k d. ııne a ar 
olan kısmı, sonbaharda, mütebakisi 
Halkapınara kadar ki kısmı 94 l senesi 
Atustos ba;langıcında bitmiş oracak
tır. Bostanlı halkının asfalt yolun Bos. 
tanlı civarındaki dereden başlam8'} 

- Gerisi üçüncü sabif tde -

- a ve çok • sab· ı ·ı kt d' "' · · · · h t " gostermektedirler. İn T .ı s ız ık lece~i de ilave edı me e. ır. 5a gıttıtını atır amak lazımdır. 
de Londra ve Pansi~ı ız k gaz:teleri Paris : 19 a. a. - " Jour,, ga· Musolini ile' Mareşal Badoglio 
yiz bulunm:ısı tüzumunç~ . ı~utekay- zetesi diyor ki : . . . arasın~a bu yeni müzakereler ve 
mektedirler. a ıtlıfak et- Bedin hüküınetı~ın Macarıstanın hariciye nazırı Kont Ciyanonun dün 

f' - ı ı · · Jde etme~e çok uğ· ıgaro gazetesi, bu ·· k - rnuzc1 ıerc rnı e resmen ilan olunan Arnavutluk sc 
makalesinde ezcüml _ gun u bt1ş· raştığı muhakkakt•r. Almanyanın • . 

tedl
·r e şoylc demek k . - s·ınir hırbinin bugl.İn yahatı hakkındakı haberler bazı ro-

: · anaatme gore, ' . .. A 

"Ne F • kü vaziyetinde Macaıistanın ınitlVe· ma mahafılınde salzburg mulaka· 

seyc tcc°'üz etmiyccekı · e kıın- re iltıhakı mühim bır rol oymyaeak- hnın ir nctic•si olarak ıelikki ransa, ne d,: lngilter . b 

tezavüı vukuunda b'I~~ Yalnız tw Ancak r\lınanya hesaplarında edilm~ktedir. 
ıaranti edilenlerin 'hüri 1.: 

1 
a~d~şart aldan•yor. Çünkü hiç bir şey Ot' Epoque gazetesinin kanaatine 

kayeye 'b-t- k } t erını vi- Polonyanın mukavemet azmini ne de •· · · h B d u un uvvetleril k · gorr, vazıyetın ana tarı u apeşte· 
~ \ de de~il, Fransız, fngiliz ve Rus tır . .,· e oşacak- mütte[ı'kle.ırinin kati ı kaıawu kıra· 

Haber verildiX-ine - maz, Esasetf Macaristanın Almanya ._ fiı • • 6 gore Maca f dil "d askerlerinin heraün müza~c1t\crde 
nct)e natırı Çal(i Hitfcr· b" r tarafından tekli t' en oyuna gı c· e ın ır mek ccğini gösterir bir alamet mevcut ı -Gerisi üçüncü sahifede 

r~~"l 

Parlamento
lar konferan 
sının Ebedi 
Şefe saygı

ları .• 

Ankara : 18 (Telef 
Ualadan blldlrlldlglna onla) 
re, U•lada toplana g ö 
me t ı n Parla 

n o ar konfransınan b 
gUnkU lçtlmaında k u. 
relalnln tekllfl U ongra 
dl •eflmlz Atatu::;•n: Eb e 
ve tazim olm k aygı 
dakika •Yal 

11 
Uzere b ir 

d•ll•mlz s.;hkalkhmı,ıır. 
Nacı Eldenlz an •ay ıavı 

1 

konferana azal tarafından 
metlmlz namın:~ına h UkQ . 
de bulunmuf t • • •kkUr. ur. 

~ • •• •• •• • • •• o • 
O O' o .. 

* 
Yedi ya,ında bir kız 1 ço. 
c uauna tecavUz ·etti • ve 

ı healefık.,. •tll• dl 1 

Sugediğ'i mahallesinde oturan 
Mehmet ·oğlu Nuri adında birisi h;k 
kında zabıtaya dün bir şikayette 
bulunulmuştur. 

iddiaya nazaran 35 yaşlarında 
olan Nuri, ~on:ışularından 7 yaşın-
da, Ayşe ısmındeki bir yavr 
fili şenide bulunmuştur. uya 

Yapılan muayenede yavrucax. 
· b' 1l-kl ı>ıza e.so6u uğu hastalığı da . . 
sabit ol geçtı~ı 

~uş, yakalanan suçlu adli· 
yeye teslım edilmiştir. 

Almanya - Slovakya· 
bir pakt imzaladılar 

Slovakyanın bazı kısımlarına 
Alıİıan askeri yerleştiriliyor 

Bertin: 19 a.a. - iyi lıa~er alan 
d. ,,,. O'ore Slo· 

mahfellerde söylen ı5ıne t-

vakya topraklarının Alman o~du~ıı ta: 

r d 
. 

1 
ve tahkim edılebılecek 

ra ın an ışga . . Al nya 
1 d.d. ıçın ma 

olan kısmının ta 1 1 1 
• • • • • 

ile Slovakya arasında bır ıtılaf ım:ıa 
edilmiştir. . B . 1 

B
. Al 

11 
askeri heyetı ralıs a-

ır ına d . . Al 
k d Heyet aımı · 

vada bıılunnıa ta ır . . 1• 
k 

. hc\.'etiııin vaııf e ve se a-
man as erı J 

hiyetlerini tesbit edecektir. 
Bratislavada bir Alman askeri 

kumandanlığı teessüs eıtiğine dair 
Times tarafından verilen haberlerin 
aslı bu alduğu ayni mahfellerde ilave 
edilmektedir. 

Di~cr cihetten Alman ba
0

hriye 
gazetcsı Alman ve Slovak askt'rleri 
arasında taatisini tanzim eden bir ka
rarnamenin metnini neşretmektcdir: 

DENiZ TiCARET 
FiLOMUZ BÜYÜYOR 
İngiliz tezgahlarına. ısmarlayacağımız 

gemiler son sıstem olacak 

İstanbul : 19 ( l'elefo~la ~ - ~e· 
nizyolları için ingiltcr_e~e sı~~rış . cdıle· 
cek olan on bir gemının bulun ınşaat 

. şartnameleri haıırlanmıştır. 
proıe ve . . . 

O
" Ankııradan şehrımıze bır he· 
un 1 • t 

t 1 1
.!I; derhal şartname erı ma • 

ye gem~· 
baacia bastırmağa başla~ışıı_. . Ayın 
rıo . den itibaren gemılerın ınşası 
' sın 1 k . . 
için münakaşa a ılmış o aca ; ıstıyen 
fabı ikalar deniz yollanndan şartname 
tedarik cdebilectklerdır. 

11 Vapur un dört tanesi 4800 ton· 
luk Karadeniz hallı için büyük vapur• 
!ardır. Bunlar en son sistem olarak 
ve bütün asri techizatı \'e konforu 

havi bir halde inşa cdilecc klerdir, 

Ecnebi memleketlere de :seferler 
yapılaca~ından bu vapurlarda lüks 
kamara ve mevkiler bulunacaktır. 

1800 tonluk olan di~er yolcu ge
mi de bugün Almanlara yaptırılmış 
olan Trak ~islemi vapurlardan daha 
büyüktür. 

Bu gemiler, )imanımızla Çanakkale 
arasındaki iskelelerde ve Karadenizde 
lncboluya kadar işliyecek \erdir. Bugün 
y~ln_ıı Karadeni~ postalarının uğt adıtı 
hır ıske\e olan lnebolu, yeni \'apurlar 
geldikten sonra Bartın hattına alına
cak ve büyük postalardan başka kü
çük vap11rların hr.r zaman u~rayac;ığı 
bir iskele olacaktır. 
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BULGARiST ANDA 
TAŞNAKFAALiYETi 
Büyük Ermenistan hülyası 

Makedonya Komitesinin Faşistle birlikte 
hummalı bir faaliyet gösterdiği bildiriliyor 

Sofya, (Ağu stos) - Ermenilerin 
' Suriyede toplodığı kongreye 150,000 
kişinin iştirak ettiğ ini ltalyan pro· 
paganda a janla rı bütün dünyaya i· 
lan etti. 

Suriye Ermeni kongresi müna· 
sebetile Bulgaristandaki Taşnak 

Ermeniler de iki aydır büyük bir fa 
ali yat devresi içine girdiler, 

Bulgaı ista ndaki Ermeniler iki 
partiye ayrılmış lardır. Bu gruplar· 
dan biri (Sosyal izm) Rrensipleri 
uğruna mücadele etmekte, diğeri 

ise, (Faşizm) ideolojisini müdafaa 
etmektedi r, ki fa şis tle r, Taşnak ko· 
miteleri demektir. 

Taşnak Jar, Bulgaristan haricin· 
deki komite teşkila tl1rından yardım 
görmektedir. Sofya, Fılibe, Burgaz, 
Paza rcık , Rusçu k, Plevne ve. Yama 
da şube le ri olan komi tecilerin Sof · 
yada bi r de gazeteleri çıkıyor . (Ma
mul Balkan) adında olan bu gazete 
meşhur düşm~nlarımızdan Bedros 
Balıkçiyanın (Rahvira) matbaasınlla 
basılır. 

Sofya da (Veslets) sokağında 8 
numarada olan bu matbaa komite . 
cilerin toplandığı bir yerdir, 

lstanbul ve diğer yerlerden ka
çıp buraya gelen bazı Ermenilerin 
de Sofyada Tetevenska sokağında 
ikamet eden Türk ordusundan mat 
rut Kürt yüzbaşı lsmail hakkı ile 
münasebetleri çok sıkıdır. 

Bu ser seriler memleketimizde 
ne zaman bir çı ban başı sivrilmek 
i stemişse daima oraya koşmuş
lardır. 

~on zamanda Hataydan Suriye 
ye hıcre t ed~n bazı Ermeni aileleri 
münasebetile yine yaygaraya baş· 
!adılar . 

Suriyede toplanan kongreye de 
bu radan murahaslarını gönderdiler. 
Şeyh Sait isya nını Bulgaristandaki 
Taşnaklar memleketimiz aleyhine 
ç e~i t, çeşit tefsir e tın eğe çalış tılar 
buradJn imdat gönderdile r, ' 

Gönüllü sevkettiler iane topla 
dıla rdı , 

Bir kaç ay önce (Slovo) gaze
tesinin bir günlük çıkışın ı sa tın ala· 
rak (Müs tak bel Ermenislan devle 
tine) ait fevkalade bir nusha neşre 
den Taşna kla r (edibaııe) ya zılar, (va 
ta.n . hasretile ) yazılm ış şii rle r, ve 
(tarıhi) etüd lerle yirmi sah ı fe lik bir 
kitap halinde (Sfoıvo) gazetesini 

bastırarak propa;;aııd a maksadile her 
tarafa dağıtmış l ardı. 

nasyonal sosyalistler kongreşinde 
bulunacaklardır. Yuğoslav gazetele· 
rinin yazdığına göre komiteciler. 
nazi partisi şefleri ile temas ederek 
yardım talep edeceklerdir. Bu yar
dım temininden sonra tekrar lıal
yaya dönecekler ve faşist partisinin 
direktifi üzere Arnavutlukta top· 
lanmaya başlıyan taraftarlarının 

yanına giderek Tiranda silah ve pa. 
ra ile techlz edilecektir. 

Mihayilof taraftarı komitelerin 
Bulgaristandaki taraftarları hükum· 
etin şiddetli takibi yüzünden katiyen 
nefes alamıyacak bir haldedir. Bul
gar Makedonyası ahalisi sükunet i
çinde yaşamaktadır. Maamafih, fa 
şistliğe ve komiteciliğe taraftar ve 
şimdiki Köseivanof hükumetine düş
man olan eski partilerden bazıları 

hükumeti iskat etmek maksa<lile el 
altından çalışmada devam etmekte· 
dirler. 

Bu gibilerden 25 kişi geçen haf 
ta Bulgaristanın muhtelif semtlerine 
sürgüne gönderilmiştir. Memleketi. 
mizle Bulgaristan arasında iyi kom
şuluk ve samimi dostluğu bozmaya 
çalışanlar bunlar olduğu gibi küçük 
hudut hadisesini '. (pireden deve ya. 
parak) Bulgar halkını dehşete verir
cesine işaa edenler de yine bu fa· 
şistlerdir. 

Bunların kuvvet aldığı yerler, 
Sofyadaki (ltalya - Bulgar dost
luk cemiyeti) ile (ltalyanların propa· 
ğanda teşkilatları) ve Sofyanın 
Vrabca sokağı 2 numaradaki' Alman 
Bulgar klübüdür. 

Bulgar faşist ko:nitecileri ile 
birlikte çalışan Ermeni Taşnak ko
mitecilerinin memleketimizle olan 
münasebetine dikkat edilmesi bahis 
mevzuu olurken, elyevm Sofyada 
yaşıyan Abdülhamidin oğlu Abdül . 
kadiri de zikretmek icap eder. 

Budapeştede bir lıarda yıllarca 
kemın çalıp, hafif meşrep kadınlar. 
la düşüp kalktıktan ve bütün para
sını bitirdikten sonra Sofyaya ge 
len Abdülkadir tam manasile deje· 
nere bir tiptir. Abdülhamitten ka
lanmiraslara mukabil bazı avukatlar 
kendisine her ay 20,000 leva veri 
yor. 

içki, fuhuş, alkol ve uyuşturucu 
madd~ ler kendis ini kan bu rla ş tırmış 
ve çok çirkin ve iğrenç bir hale 
koymuştur. Buna rağmen evvelce 

- Gerisi üçüncü sahifede -

öçltil©llb>~ırD~tr 

Orman kaçakcısının 
ölümü muhakemesi 

Karaisalının çorlu köyünden ne 
bi çavuş oğ lu izzeti mavzerle öldür 
düğü iddiasiyle 26-12- 938 tarihin 
de tevkif eJilerek o vakıttanberi mu 
hakemesi devam eden Karaisalı jan 
darına erlerinden Ahmet oğlu :Mus 
tafa Can ile bu suçu mercıine ha · 

ber vem ermek suretile vazifesini sui is 
timalden suçlu mezkur birlik erlerin 
den Ö.ner oğlu Ahmet Çakırın du

ruşmaları bitmiş ve karar tefhim edil 
ıniş tir. 

Muhakeme safahatına göre Mus 
tala Can ile Ahmet Çakır vazife 
yapmak üzere köylere giderlerke.ı ka 
çak agaç yüklü hayvanla nebi oğlu 
izzete rast gel ~rek müsadere ederler 
jandarma erlerinden Ahmet Çakır 
arkadaşından ayrılarak önden ileri 
doğru hırek :t eder mıktul izzet bu 
nu fırsat bilerek üzerinden ağaçla 
rı indirdiği atına atlayarak kaçmak 
ister. jandarma Mustafa Canın. 

- Dur 1 ihtarına da ehemmiyet 
vermez; er ateş eder, izzet kafasın
dan yedigi kurşunla attan yere dü · 
şer. Ölür. 

Heyeti hakime suçlulardan Mus· 
tafacanatürk ceza kanununun 448 
inci maddesi mucibince on sekiz se 
ne ağır hapis cezası vermiş fakat 
jandarma teşkilı\t, vazifesi hakkında 
ki 7756 nu nrolu n iznııa:ıı:nin 142 
ve 270 ve Türk ceza kanununun 49 
ıncı mıdJ~si delaletile ayni kanunun 
50 inci maddesi yereiğince takdiren 
hapse tahvil edılmek suretile beş se 
ne miiJ Jetle h 1psine ve diğer suçlu 
Ahmet Çakırında 3 ay müddetle mah 

kı'.imiyetine karar vermiş bu müddeti 
doldurmuş bulunan Ahmet Çakır tah 
liye edilmiştir. 

Hususi muhasebe müdürü 

Adana hususi muhasebe müdü· 
rü Bay Hasan Güler senelik me· 
zuniyetini istimal etmek üzere Ada · 
nadan ayrılmıştır. 

Bir esrarcı iki aya 
mahkum oldu 
------

Karşıyaka kabri stanıncla nargi · 
le ile esrar içerken yakalanan Ur · 
falı Abdulkadir oğlu Ali mahkeme 
ye s<!vk ve yapılan duruşması so· 
nunda iki aya mahkum edilmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 
Dün şehrimizde gök yüzü açtk 

hava rüzgarlı geçmiştir. En çok 
sıcak gölgede 34 dereceyi hul 

muştu, 

-
HAYVAN SERG_iSi 

Hayvan Sergisine iştirak edecek 
hayvanlara ikramiye nasıl verilecek? 

1 ilk tefrln 1939 pazar gUnU f&hrlmlzde bir ehil hay
van ser§lsl açılacak va kıt1na11lara mUldlfatıar verllecak
tlr • 

Bu sarglye kısrak, tay, katır yavrulu kısrak ve sıpalı 
dişi m3rkaplar k'b~l .olı.ın>tcal<lır . Sarğiya lştlrAk edecek 
hayvanların kayıt ve kabulle- -------------
rlne 18 eylQlde ba,ıanııcak, 
26 eylQlda nlhaye(verllacak
tir. Kayıt için duhuliye alın

mlyacaktır. 

Kayıt ve kabulları yapılan hay· 
vanlar 27, 28, 2-J eylülde hakem 
heyeti tarafından muayene edile · 

;cektir, 
Sergiye · girecek hayvanlardan 

kısrak ve tayların arap, yarım kan 
arap, lngiliz, y;ırım kan lngiliz, no 
nius, yarım kan noniııs, merkeplerin 
de Kıbrıs, yarım kan kıbrıs, buva 
ta, yarım kan buvata olması lazım 
dır. 

Saf kan arap, saf kan lngiliz 
ve saf kan noniuslarda soy kütü 
ğü ve yarım kanlarda aygır depo 
su müdürlüğünden verilmiş sıfat 
ve m~nşe şehadetnamesi bulunma· 
sı ve saf kan arap taylarının da 
keza miıseccel olması şarttır. 

Sergiye · kaydettirilecek hayvan 
!arın geldikleri yerlerde varsa ve · 
teriner sıhhat raporu, yoksa .çıktık 
!arı yerlerden salgın hayvan bas · 
talığı olmadığına dair muhtar ve · 
ya . beledi yel erce ve.rilmiş menşe 
şehadetnamesi bulundurulacaktır. 

Mükafatlar, hükumet aygırların · 
dan, yahut hükumetçe damızlık 
vesikası verilmiş aygırlardan doğ · 
muş taylara ve bu aygırlardan tay 
lı kısraklara verileceğinden sergiye 

girecek alelumum taylı ve hüku 
met aygırlarından veya vesikalı ay
gırlardan olduğu hakkında , lazım 

gelen vesikaları hamil olmak şart
tır. Sergiye girecek taylı ~kısrak 
adedi kafi miktarda olmazsa yuka · 
rıda gösterilen aygırlardan gebe 
kalını, kısraklara verilecektir. 

Tay sergisine iştirak edecek 
taylar altı aylıktan 3,5 yaşına ka. 
dar olacak ve zikredilen şeraiti 
haiz bulunıcaklardır. 

Uyuz ve irsi kusurları bulunan 
hayvanlara ınükafat verilmiyecek· 
tır. 

Kısraklardan birinciliği kazanan 
ikisine 60 ar, ikinciliği alan üçüne 
elliş e r, üçüncülüğü kazanan dördü· 
ne kırkar, dördüncülüğü alan on bi · 
rine de otuzar lira; 

Halk tipi Gaz 
maskeleri 

Kızılay Cemiyeti, Halk tipi Mas
kelerini satılığa çıkarmış ve bir çok 
şubel.:rine göndermiştir . Beherinin 
fiatı 6 lira olan bu maskeler şeh 

rimizdede Kızılaydan tedarik edile
cektir . 

Orman teşkilatında 

Seyhan Karaisalı Pos işletme 

-0rmanı 11JÜhendislerinden Aytekin 
Akana gelerek vazifesine başlamış
tır muvaffakiyetler dileriz, 

Zonguldak orman mühendislerin 
den naklen Seyhan vilayeti Karaisa 
1ı Po1 Qrmanı revir amirligine tayin 
edilen Bay Ayni Keskin yeni vazife 
sine baş lamıştır muvaffakiyetler te 
menni ederiz. 

iki Mehmedın kavgası 
Diyap oğlu Mehaıet adında bi 

risi Ali oğlu Mehmedi çakı ile sol 
böğründen yaraladığı iddiasiyle ya 
kalanarak mahkemeye verilmiştir. 

Öğrendiğimize göre evvelden · 
beri araları pek iyi olmıyan bu 
Mehmetler şurada burada birbirleri 
aleyhine söz sarfetmekte imişler 

buna iyice içerliyen Diyap oğiu 
Mehmet dayanamıyarak Ali oğlu 
Mehmedi, taşıdığı çakı ile yarala -
mıştır. 

Taylardan birinciliği alan i~ isine 
60 ar, ikinciliği kazanan üçüne el· 
!iş e r, üçüncülüğü alan dördüne kır 
kar, dördüncülüğü kazanan on bi· 
rine otuzar lira; 

Katır yavrulu kısraklardan bi
rinciliği alana 50, ikinciliği alan 
ikisine otuz beşer, üçüncülüğü ka· 
zanan dördüne otuzar lira; 

Sıpalı dişi merkeplerden birin 
ciye kırk, ikinciliği alan ikisine o · 
tuzar, üçüncülüğü kazanan yedisi · 
ne de yirmişer lira mükafat verile
cektir. 

Ncş hur Ermeni (Generali) Kara· 
kin ile Bulg .u orduwnda miralay ,------------------------------------------------------ - , 
rütbesine yükselmiş bir Eımeni, 1 Almanlarla !tal· EV 

1
• Alman ve lıalyan üstadlarının tab-

ölen, öldürülen k om İ l ec i Ta ~n a k · ŞUNDAN yanlar arasında H it 1 e r i n !oları. Basamaklarla 'alçalan kısmın 
1 BUNDAN kı· buluşmalar arın resimleri bu vesile ile tekrar önünde ise, dükkan vitrini gibi bü . 
ortaya çı karılarak mersiyeler y a zıl- sebebile Berchtesgaden'den çok bah hususi ikametgahını sinesinde taşı ve ·zarif bir heyeti nmumiye arzet- yük bir camekan... Havsalanın al· 
mış, memleketimiz aleylı ine atılıp sedilJ i. k mıyacağı derecede muhteşem dağ-

maktadır. me te ... 
tu tulmuştu r , Bavyera dağlan oı tasında bu Bir kö~ede fayans bir soba. Ö · lar çepeçevre görünüyor. Uzakta 

Bir Fransız muharriri, Hitlerin 
Taşnak ların Sofya da neşre!t ı g i Alınan şehıinin 30JO nüfu su vardır. 

(Mamul Balka n) gazetesinin her nü hal Tuz'u banyola rı bulunur. iklimi nok
sı büyük Ermenistan htılya sına ait y.ı · tas ın dan pek çok ziyaretçileıi celbe 
zı la rla doldurulmaktadır. Memlcl.c • ele r. 
t i nıizin iç v! d ışında, uzak ve yakı 1 

Bu kasaba civarındaki maden er 
nında lıize dair kötü bir şayia du 
yutunca buradaki faşist ermeniler senede yarım milyon hental tuz ve· 
derhal harekete ge lmektedir. rirler. Bu tuz mıntakasında suni gö 

•Bun!a r Makedonya komitesinin ler vardır. yüzde 26 nisbetinde tuz 
biz<" düşman olan faşist lvan Miha- ludurlar. Bu havalö, eski Avusturya 
ilof ta raftarları ile de müşterek ile Almanya arasında .~ıkıştığı için 
hareket etmekttdir. Evvelce Roma· tarihte münakaşa mevzuu olmuştur. 

maya ua.v~~ ~di~di?i. ve Vaış~va~an ~o, 1805 de Avusturya, 1810 da Sav
maya gıtıı gı b ıld ı rılen koınıte cıler lı - yera ele geçirdi. 
d.:ri lvan Mihavilof bir ~aç arka- ••• d a ş ı ile birlikte Romadan Almanya · ı 
ya geçmiştir. Eylul başında Almanya Şimdi, Berchtesgaden Hitlerin 

nünde köy yastıkları dolu bir kane · tarihi maceralarla dolu bir şato da 
bu evini ziyaret etmiştir. intibamı pe, Hıç bir tarafta, hiç bir köşede nazardan kaçmıyor. Alplardan ilk 
şöyle anlatıyor : 

fazla bir iddia nazara 'çarpmamak· görünen Avusturya şehri Salzburg 
" ... içeri giriyoruz. tadır, Kendimizi zevk sahibi bir köy da gözümüzün önündedir. Sanki Al 

Önümüzde büyük bir galeri. Du- lü asilzadenin ikametgahında farze · manyanın kıyısından Hitler, Ansch· 
debiliriz.: ı ' b d • d b varları ve tavanı bembeyaz. Roman · ussa ura an ta ne zaman ır a· 

B_ir k:ıç ad.m daha attık. Kabul kıyor gibidir. 
üslubundaki kubbe koyu kırmızı ı d sa onun ayız . Burada ,bina bir nevi b d 
mermer sütunlarla tutturulmuş Köşe k b Vıtrin - pencerenin ir yanın a 

ihtişam es ediyor; Lakin şahsiyeti bir geniş koltuk ve kanape kümesi. 
de eslCi bakırdan muazzam bir ka· 1 k b 1 B"lh -as a ay o muyor. ı assa resmı Arkalarında kıymettar bir halı ki 
zan, süs vazifesini :görüyor. içinden sarayların ağır ve soğuk havasile icabında açılıyor ve arkasında bir 
yeşil ve kırmızı yaprak ve çiçekler hiç bir münasebeti olmıyan bu mu- sinema perdesi beliriyor. Hitler, ar. 
fışkırıyor. rabbaımsı salonun tenasübü - çok zu ederse filimleri burada seyreder 

iyi ayarlanmıştır. Ortada birkaç ba 
Galeriyi geçtikten sonra bir kü · k I .k. G Makus tarafta da bir piyano ... sama , sa onu ı ıye ayırıyor. eri 

çük hole alınıyoruz . Burası, intizar kısım daha yüksek. içinde kütükler Heykeller ... 
salonunun nestibulüdür. Açık renk yanan bir şöminesi var. Duvarlarda işte Hitlerin oturduğu yer.. .. 1 

nın Nürenberg şehrinde ya pılacak----------------------.. --------------------------------

ASKERLiK BAHiSLERi 

Kızıl ordunun 
büyük kuşu 
Mareıal VorJşilofu l kumandası 

altında bulunan Rus kızıl ordusu miil 
hiş bir kuvvet teşkil etmektedir sulh 
zamanında 2 milyonu bulan bu or
du 100 piyade tümeninden mürekkep 
tir ve içinde 30 süvari tümeni de 
vardır yollan ve demiryo!luı pek 
fazla tekemmül etmemiş olan bilhas 
sa Asyadaki sınırları çöllerde stepı
lerde ve dağlarda bulunan bir meın 
leket için bu süvari kuvvetinin pek 
büyük bir ehemmiyeti vardır. 

Seferberliğini tamamlayınca Rus 
ya 4 milyon askeri silah altına ça · 
ğırabilir mecburi askerlik hizmeti 
iki sene sürdüğü için bu memleke 
tin 12 milyon kişil;k bir ihtiyat kuv 
veti de vardır şu halde her hangi 
bir harpte Rusya için asker eksik 

fiği bahsemevzu olamaz. 
Eksperlerin en son tetkikleri gös 

termiştir ki kızıl ordu silah ve teç
hizat bakımından da gayet mükem· 
meldir askerler ayrıca hem iyi talim 
görmüş hem de cesur kimselerdir. 

Son zamanlarda yabılan bir ta· 
kım tasfiyeler, ordu mensuplarının 
memlekete sadakat ve merbutiyetini 
artırmıştır. 

25 sene öncesine nisbetle mem· 
leketin 'askeri kuvveti ziyadesiyle • 
artmıştır. Artık askerler, okuyup yaz 
madan da mahrum değillerdir. Sov· 
yet Rusyanın bir çok yerlerinde açıl 
mış olan fabrikalar harp malzemesi 
yapmaktadır. Bugünkü Rusya çarlılr 
rusyanın Fgarbındaki müttefiklerin 
den satın alııiak mecburiyetinde bu 
lunduğu bir çok si lab ve malzeme 
)eri kendi memleketir.d~ yapabilmek 
kudretini ihraz etmiıtir .. Bundan baş 
ka harp ihtiyaçlarının başlıcası olan 
petrol kuyularından .başka Volga ile 
Ural arı•sında zengin kuyular var 
dır ki günde 6.000 ton istihsal eder: 
ler. Bundan başka lran ve Irak . 
gibi petrolce zengin iki komşularıda 
vardır. 

Hudutlarda beton istihkamlar vü 
cuda getirilmesi de ihmal edilme
miştir. 

- T:ıysn•s -

~ RADY]) 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO DIFOZIYON 
POST AL.A.Rl TÜRKiYE RADYOSU 

ANK.A.RA RADYOSU 

P A Z A R - 20 181 939 

12.30 Program 
12.35 Türk muziij'i 
Okuyanlar : Mustafa Çaij'lar. 

Çalanlar : Ruşen Kam, Reşat Erer, 
Vecibe Daryal, 

ı . - Ferahnak Peşrevi 2. -
Meleksel - Ferahnak şarkı (Titrer 
yüreğim ol güli ter bezme gelirken) 
3 . - ili. Selim - Eviç ,, (Bir se· 
beple gücenmişsin 4.- lsak Varan
Eviç şarkı ( Kalbimde açılmış) 5. -
Halk Türküsü (Koyun beni yüksekle· 
re) 6 • - Halk türküsü (Çıkayım gi
deyim urum ellerine) 

13.00 Memleket saat ayarı, ajan~ı 

ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik ( Küçük Orkest

ra Şel : Nec ip Aşkın ) 
1. - Gounod Ave Maria 2 . -

Ganglberger Küçük toplantı (Revü
lntermezzo) 3 , - Paul Lincke ltal· 
yan serenadı 4. - ltalo Azzoni Me• 
todi 5 • - Freire Ay - Ay - Ay 
6 . - Bizet Arleziyen süit Mo, 1 a) 
Prelude b) Menuetto c) Adagietto 
d) Carillon 7 . - R. Benatzky Grin· 
zing ve bir daha - Vals 8 . - J. 
Strauss Viyana ormanlarının efsanesi 
- vals. 

14.15-14.30 Müzik (Dans müziği 
- Pi.) . 

18.35 Program 
18.30 Müzik (Dans muıiği -Pi.) 

19.05 Çocuk saati 



IZMiR 
FUARI 

iM os kova 
görüşmeleri 

Enternasyonal Fuar 
bugün açılacaktır 

l'ICARET VEKiLi IZMIRDE 

lzmir : 19 - Fuar hazırlıkları 
bu akşam bitmi• tir . Her şey ta
~k~lnılanmış bulunuyor. Ticaret Ve

ı ı . mız yarın sabah lzmirde olacak 
ve yarın ( bugün ) saat 18 de bir 
nutukla Fuarı açacaklardır . lzmir 
çok kalabalıktır. fuarın bu yıl her 
senekinden daha canlı olacağı gö 
tülüyor , 

lstanbul'da hava 
taarruz denemesi 

. lstanbul : 19 (Telefonla) - Şeb 
rımizde bugün hava müdafaası ek 
ze · · rsızı yapılmış ve muvaffakiyetle 
neticelenmiştir. 

Saat 9,30 da kulelerden ve va
purlardan verilen tehlike işareti ü· 
~erine derhal tertibat alınmağa baş 
amışlır. ilk tayyare 10,2 de gelmiş 
ve hareketinden gelme:tine kadar 
geçen 30 dakikalık bir müddet için 
de halk sığınaklara iltica :etmiş, va· 
Purlar en yakın iskelelere sokula 
rak yolcuları karaya çıkarmıştır. it· 
faiye çıkan yangınları _söndürmüştür. 

Dafi kuvvetlerimiz düşman !tay 
Yarelerini hezimete mecbur etmiştir. 

---~--------------------

Bulgaristanda Taş 
nak faaliyeti 
- ikinci sahifeden artan -

hizmetci olan 22 yaşında bir Bul 
gar kızı ile resmen evlenmiştir: Bu 
kız Abdülkadiri kolundan tutarak 
Sofya caddelerinde sürüklemektedir. 
Ayda yiı mi bin leva bul gar kızının 
eline verilmekte ve Abdülhamidin 
nıirasından ele geçecek sermayenin 
hülyasile bu kız avunup durmakta 
ve ötekinin gôzü önünde istediği 
günahı serbest olarak yapabilmek· 
tedir. Taşnak komiteleri işte bu 
derece d~jenere olmuş düşkün bir 
tipten medet umuyorlar. Bnnlar 
Sofyada Mariya Luiza caddesi 
Ermeni lokantasında akşam sabah 
Abdülkadirle buluşarak (müstakbel 
büylik Ermenistan hulyasırı) konu 
Şarak rakı ve şaraplarla sarhoş ol 
maktadır , 

19.35 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
20.lo Neşeli plaklar - R. 

20.15 Müıik (valsler) 
20.30 Memleket saat ayarı. Ajans 

ve meteoıoloji haberleri. 
21.00 Türk müziği 
Okuyanlar : Radife Neydik' Sadi 

Hoşses. 

Çalanlar: Reşat Eıer, Refik Fer· 
san , Kemal Niyazi Seyhun, Zühtü 
Bardakoğlu. 

1 - Uşşak Peşrevi 2 - Rakım
Uşşak şarkı ( bana hiç yakışmıyor ) 
3 - Uşşak Müstezat (h2sretle bu şep 
4 - Şemsettin Ziya - Uşşak şarkı 
( ol şuhu sefaperveri gördüm ) 5 -
Lcıni -Uşşak şarkı ( Siyah ebrulerin. 
6. - Lemi Uşşak şarkı (Siyah ebrule· 
tın 7 - Kemençe taksimi 8 . - Bi· 
;en Şen - segah şarkı (Sun da iç· 

llıtı Yar elinden) 9 - Selahiddin Pı-
ar " · nı - Huzzam şarkı ( inleyen udum 

ak~ ? ) 10. ·- Halk türküsü (Seherde 
ayan bülbül) 
21.30 Müzik (Cazband - Pl.) 

lcr· 22.45.23.00Son ajans, spor haber-
1 Ve • Yarınkı program. 

ihtilaf 
haberi 

çıktığı 
yalan ! 

Paris : 18 a.a. - Derpiş edilen 
İngiliz - fransıZ'. - Sovyet f\skeri 
itilaflarının uzak şarktd da teşmil edil· 
mcsinin Sovyetler tarafından teklif 
cdilc!iğine dair veıilen haberleri sela
hiyattar mahfeller tekıib etm !k tedır· 
ler. 

Moskova : 19 a.a. - Polska sbro 
ina ekpress poranny ve kurjer vars· 
zev.skİ adındcki ~polonya gazeteleri, 
sovyetlerİn uzak şark ta bir harb çık · 
tığı takdirde :İngiltere ve fı ansanın 

yardımı istendiğinden sovyet ingıliz 
ve fransız askeri heyetleri arasında 
ihtilaf çıktığına d.ı ir bir haber neşret 
mişlerdir. 

T dSS ajan~ı. ;u ıu beyana mezıın· 
dur ki, bıı hrıb (l r baştan başa uydur
mrıdır ve fılcn mevcut ihtılM büsbü
tün ba~ka bir meseleye ait olup uzak 
şark işiyle katiyen alal-adar değildir. 

Mıntakarnız Parti 
Müfettişi 

Prf. H. Reşit Tan 
konferansı ' gutun 

lskerıderun: 19 (Hususi) mıntaka 
mız C. H. P. müfettişi Hasan Reşit 
Tangut bugün lskenderunda milli · 
yetçilik hakkında bir korıfer ans ver 

miştir. 
Konferans büyük bir münevver 

kütle tarafından alaka ile takip 
edilmistir. 

Türkiyenin en uzun 
boylu adaını 

fzmir: 19 Türkiyenin en uzun 
boylu adamı lzmir fuarinda teşhir 
edilmek üzere bugün lzmire gel· 
miştir. Henüz 17 vaşında olan bu 
genem boyu 2 metre 40 santim. 

dir. 

Orta Avrupada 
dünkü vaziyet 
- Birinci sahifeden artan -

bulundukları Moskovadadır. 
Ordre gazetesi de şöyle yazı· 

yor: 
ltalya halkının endişesi o ka-

dar artmıştır ki, fa~ist makarnalı 
alelacele bazı rgösteriş tedbirleri 
almağa mecbur olmuştur. Bu cüm · 
leden olarak uzun zamanberi lağvo
lunan askeri mezuniyetler 6 eylu· 
le kadar yeniden verilmeğe başlan · 
mıştır. 

inhisarlar Adana tütün 
fabrikası müd·Lirlüğünden: 

1 - Fabrikamızın 3500 ton tah 
min edilen nakliyatı bir sene için 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nakliyatın muhammen be· 

deli bin iki yüz küsur liradır. 
3 - Şartname parasız olarak 

fabrika müdürlüğünden alınır. 
4 - Muvakkat teminat 90 li· 

radır. 
5 _ Eksiltme 1 eylul 939 cuma 

günü saat 14 de fabrik~da Y~_pı!.a· 
cağından· isteklilerin fabrıka mudur 

liiğün müracaatları. 10820 

s- 20- s - 20 

Memleketimizde 
turistik yollar 

- Birinci sahifeden artan -

hakkındaki dilekleri, eğer yol güzer
gahında bilhassa Turan ve Bayraklı 
civarında ilaveten keşine fazla masra
fa lüzum hasıl olmazsa nazan dikkate 
alınacak, yolun ikmalinden sonra köy 
içindeki kısmı da inşa edilecektir. 

Güzelyalı - lnciraltı ve Ağamem 
nun asfalt yolu, karşıyaka yolunun 
asfaltına başlanmadan, yani gelecek 
yıl mayıs ve haziran aylanndan ikmal 
edilmiş olacaktır. 

Bu arada Karşıyaka ile beraber 
Halkapınar - Burnuva yolunun asfalt 
kaplanması ameliyesi de 941 senesi 
ağustos nihayetinde bitmiş olacak
tır. 

Gündelik siyasi gar.ete 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış meınlekcller için Abone 
bedeli değişmez yalnıı posta masrafıl 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müıa
eaal erlilmelidir. 

Maliye Vekale
tinden : 

Türk parası' kıymetini koıuma 
hakkındaki 12 sayılı kararna meye 
ek ve 5/511939 tarih ve 218679 
sayılı kararnameye müzeyyel 
221511939 tarih ve 2111041 sayılı 
kararnamenin 1 inci maddesi hü· 
kümlerine tevfikan muvaredatına 
serbest dövüz verdiğimiz me I 
k 1 1 

m e. 
et er iste.:ıine Kanadarıın ita 

dilmiş olduğu ilan olunur. ve e . . 

10966 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

1 - Adana - Misis yolu 

Seyhan Hususi Muhasebe Müdür

lüğünden: • 

Bakırsındı mahallesinden Süleyman vereselerinin teraküm eden ( 304) 
üç yüz dörl lira ( 6? ) altmış ~uruş hına ve buhran vergisi borcunun te
mini tahsili için ay~ı ma~a.llenın 2 he~abında kayıtli ( 123 ) yüz yirmi üç 
numaralı ( 150 ) yuz elh !ıra kıym~th akar hane, v~layet idare hey'etinin 

kararile satışa çıkarılmıştır. 
S1tış mijddeti ,9 - 8 - 939 tarihinden 7 - · 9 - 939 tarihine ka 

dar 21 gündür. Taliplerin % 7,50. pey. akçasile birlikte Vilayet idare he. 
yeti ka\emine m1racıat eyle.melen ~e ıhal.e günü olan 7 - 9 _ 939 
perşembe günü saat ( 12) .de Vılayel ıdare hey'otıne gelmeleri ilan 
olunur. ıo - 25 l-- 5 10969 

1 
Karataş 

1----Plajı 

Çoı!ukların Cennetidir 

1 Yazhk Sinemada 

ıau Akşam 
iki Büyük Fi'm Birden 

-1-
TUrk Film Sanayllnln en 
Muvafık ••eri, tamamen 

Kendi mahmız olan Ye· 
gine mUkemmel fllmlmlz 

·-------· Hazin bir köy HlkAyeelnl 
Canlandıran ve bafdan ba
,a yeni lllvalerlle çok daha 
gUzel bir fekle sokulan 
Bu BUyUk Fllml GörUnUz 

-2-

Gene bu şirketin tuh but etmiş 
olduğu Tepeköy - Selçuk arasın 
daki 9 metre genişliğindeki şosil 
hazırlanan inşaat programına göre 
940 senesi nihayetinde münakalata 
açılmış bulunac:ıktır. Bu yolun Cel
lad gö!ü içinden geçirilmesi takdirin 
de sağlam bir zemine istinad etmi. 
yeceği anlaşıldığından yapılan keşif
le güzergah değiştirilmiştir. Böylece 
başlangı; noktası fire şo;ası üze· 
rinde 50 inci kilo:n!tre Je bu'unan 
Arapcı köyü olaıak tesbit edilmiş, 
sağlık istasyonuna ( ·Yani Celi ad is 
tasyonuna ) kadar yapılacak kısmın 

uzunluğu evvelki proj,..ye ni~b tle 
6 kilometre yeı ine ~üç buçuk kilo· 
metreye indirilmiştir. 

Turistik yofların dayanıklığı yir· 
mi sene için garan•i ·edilmektedir. 

2 f- 100 - 4 + 270 arasında nun 
muhtelif parçalarda sökülmeğe ;~z Y 
tutan (585) metrelik şosanın t avruların1zı bu tabiat cenne· 

Fernandel 1 ve kızı 

(J O Z E T E) 
Jık kısım turistik yolla-ın inşasın 

dan sonra Çeşme plaj ve · ıfıGalanna 

diğer taraftan Bergama· ve Selçuk 

ratı. (1098) lira (21) kuruşla a:~i- tinin Havasında"' N••'eelnden 
eksıltmeye konulmuştur. ve Faydalarından mahrum et- Sokak Şarkıcısı 

2 Ek ·a 
24 

memek için hiç oımaıa Hafta-
- sı me 8 939 t rihi. 

ne müsadif percembe g" .. a da iki gUn oraya götUrUnUz. 
FUmlnde 

Sizleri Çok Neşelendireceklerdir 
10986 

hıırabelerine yaptırılacak yolların, vi 
!ayetin bütçe varidatı itibariyle an 
cak 25 - 30 senede tamamlanması 
mümkün olacağı tahmin edilmekte· 
dir. 

k d 
. A v unu saat do 

uz a vılayet daimi e .. . ncumenınd yapılacaktır, e ı leı· gun muntazam otobUs sefer 

3. - isti yenler ~u İşe ait ke~if lcri Yardır. 
evrakıle şartnamelerini .. k 
N f

. gorme için----------------------·------
a ıa müdürlüğüne .. bilirler. mur•c•at ede . yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hizmetçi aranıyor . 4 - isteklilerin muvakkat te 
mınat o!arak (82) lira (37) ku 

Evde çalışmak üzere bir hiz · 
metçi kadın aranmaktadır . iste· 

vermelerı ve bu ici yap b'I 
1 
uş cJ • hl' v a ı eceğıne 

aır e ıyet ve sikasıalmak ~ . 
dd d 

uzere ıkinci 

yenler idarehanemize müracaat 
ma e e yazılı tarihten sek· 
e~vel vilayet" müracaat ~: ~un 
lazımdır. 10913 me eri etsinler . C. 

5 - 10 - 15 - 20 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner F k .. 1 . 
A k 

,.. k k . a u tesı 
s en ısmının ayıt ve kabul şartları : 

l - Ankara Ask.eri Veteriner Okuluda bu yıl s· · ı t 
1 d . . k .. d d ıvı am devre!' r 
er en ıyı \'e pe ıyı erece e mezun olan ve olgun! k . 'h 

1 
ıse 

miş olmak şartile talebe kabul edilir. isteklilerin a ğ ud ~~tı anlarını ver· 
ları haiz olması lazımdır. ş 1 

a 
1 vasıf ve şart. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tabasından ve Türk ırkınd 
B - Yaşı 18 - 21 olmak an olmak 

C - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve h 'ki' 
te müsait olmak dil rekaketi olanlar alınmaz. er 

1 ımde faal hizme-

D - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve sec' · 

E A· ı . . h' b' f ıycsı saır.Jam 
- ı esmın ıç ır ena hal ve şöhreti olm k 

5 
• 

ibraz etmek. ama zabıta vesikası 
2 - isteklilerin müracaat istidalanna şu vesikaların zımdır , bağlanması la. 

A - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti 
B - Sıhhati hakkınna tam teşekküllü askeri hastahane 

aşı kağıdı. raporu ve 

C · Lise ·mazuniyet ve olgunluk şahadetnamesı' v t d 
D Ok 1 

. eya as iki' . 
-· u a alındığı takdırde askeri kanun niza 1. 

1 
suretı. 

b 
1 'ğ· h kk d m ve ta ımatlA k 

u ettı ı a m a velisinin ve kendi~inio noterlikt . . arı a. 
senedi. en tasdıklı teahhüd 

E - Saralı uyurken gezen sidikli bayılma ve çı•pınmı .. 
madığı hakkında verilen noterlikten tasdıkli teahh"t _yab mu.p~ela ol 

t l ki d b 
. . · ı k 1 u namesı u gıbı h 

a ı ar an ırı ı e o u a girmezden evvel l"'l Jd ki as · 
okuldan çıkarılır. ve bu müddete aid hük .. mat u o ufl arı anlaşılanlar 
d tt

. ·ı · ume masra arı velilerı'ne .. 
e ırıı~ o 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlı'k şubela . . t'd .. t d ki rıne ıs ı a il mu.~caa e ece er ve ~ubrlerince ikinci maddede bildirilen evrak "k ~ 
eltı ten sonra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü V . ı • .. ma. 
askeri talebe amirliğine göndeıilecektir. eterıncr fakultesı 

4 - Kabul duhul imtihanına bağlı dcır.ifdir Şahadetna d 1 . .. 5 • me erece crı 
ne ve muracaat sırasına göredir. lsttkli adedi tamam J k · · 
ı · k . k b . .. o unca ayıt ış-
erı apanır, a ut edılenlere muracaat ettikleri askerlik cub ı · · ı ._ 

ı'ğ t 1 " e eıı ı e teu· 
ı a yapı ır. 

5 - Müracaat müddeti Eylul 20 sine kadardır ondan 
caat kabul edilmez. sonra müra· 

20- 24- 27- 30-3-6- 10- 13- 17- 19 10967 

Vergilerde ihbarna.melerin 
ve teınyiz usullerıne ve 

komisyonları teşkiline 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve temyiz 
dair kanun 

Kanun NCI : 3692 
Kabul tarihi: 6 7/19.19 

- Dünden artan 

M dJ 48 _ 4656 sayılı kanuna bağlı (1) numaulı cetvelde Maliye 
Vekal:tin: aid kadroların temyiz ve itiraz komisyol'ları başlıklı kısmı aşa. 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Memuriyet unvanı 
Der('ce A<led Maaş 

------------------------------:T::-------------------~----e m yi z Koınisyonu 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 
3 
6 
6 
8 

12 
3 
3 
4 
5 

3 
9 
24 
14 
18 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

9) 
80 
70 
t>O 
50 
40 
35 
30 
25 

Temyiz Komisyonu Reisi {lhtısas Mevkii) 
Temyiz Komisyonu Daire Reisi (lhtısas 
Temyiz Komi:ıyonu Azllsı (lhtısas Mevkii) 
Temyiz Komisyonu Azası (lhtısas Mevkii) 
Temyiz Komisyonu Raportörü 

" " .. .. 
Kalem Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
ikinci .. 

" 
• 

Muvazza itiraz Komisyonları 
itiraz Ko:nisyonu Reisi (lhtısas M~vkii) 
itiraz Komisyonu Reisi (lhtısas Mevkii) 

itiraz Komisyonu Azası (lhtısas Mevkii) 
İtiraz Komisyonu Raportörü 

.. .. 
Kalem şefi 
Birinci Mümeyyiz 
ikinci 
Katib 

.. 

" 

10 
11 
12 

7 
12 
18 
12 

Madde 49 - Bu kanunla hu:)usi muhasebe müdür ve memurlarına 
mevdu vazife ve sa~ahiyetler bina ve arazi vergilerine m~nhasırdır. 

Madde 50 - Bu kanunun birinci maddesinde yazılı vergi\ere aid ka· 

nunlarla diğer kanunların bu kanuna muhalif hükümleri ka\dm1mıştır. 
Muvakkat Ma Jde 1 - Bu kanunun mer'i yete girdiği tarihte ~vvelki 

hükümlere göre teşekkül etmiş olan itiıaz ve t~myiz komisyonlarınıı 

(Sonu Var) 8953 



,_4 

Dörtyol orman bölge Şefliğinden: 

Bir kentalinin Tutar Bedeli 
Miktarı muhammen fiatı 
Kental Cinsi Lira kuruş Lira Kuruş 

712 karışık meşe 25 178 00 
O. kömürü 

Seyhan vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Mişmiş ormanından 712 
Kental karışık meşe kömürü serbest satışa çıkarılmıştır. Satış 8-8-939 
tarihinden itibaren başlamış olduğundan 15 gün sonraya müsadif 23-8 
939 günü saat 11 de Dörtyol orman Bölge şefliğı dairesinde açık artırma 
ile yapılacaktır. 

Şar !name ve mukavelename projeleri Dörtyol Orman Bölge şefliğinden 
ve Sey~an Orman Çevirge müdürlüğü ile Orman Umum müdürlüğünden 
alınır beher kentalinin ııiuh~m'tlen fiatı 25 kuruştur. Muvakkat teminat 
13 lira 35 kuruştur. 
Satış Umumidir. 10930 10-14- 18-21 

Adana Vakıflar müdürlüğünden: 

(Açık eksiltme ilanı ) 
Muvakkat 

Keşif bedeli teminat miktarı 
Lira K. Yapılacak inşaatın yeri No. Lira K. Cinsi 
495 50 Kalekapısında Yorgan- 51 37 16 Dükkan 

cılar içinde 
492 50 • • 52 36 94 • • 
491 00 • • • 53 36 85 • 440 90 • • • 54 33 00 • 
397 55 • • 55 29 81 • • 
432 55 • • " 56 32 45 • 
Yukarıda yazılı altı harap vakıf dükkanın yeniden inşaatı (20) gün müd · 

detle ve ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. ihaleleri 21-8-939 Pa
zartesi günü saat dokuzda Adana Vakıflar müdürlüğü Linasında topla. 
nacak komisyonda yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin bin liralık tek bir 
bina inşaatını muvaffak ıy~tle yapmış usta olduklarına dair vesika ibraz 
etmeleri lazımdır . 

Keşifname ve şartname ve projelerini görmek istiyenlerin her gün Va · 
kıflar idaresine müracaatları ilan olunur . 10916 5-9-14-20 

Tüm Satın Alma Komisyonu Riya. 
setinden: 

1 -- Askeri evsafda ( en aşağı 1.43 yükseklik ve göküs genişliği 
4 : 7 yaşında olmak üzere ) binek hayvıını alınacaktır. 

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

Seyhan Vakıflar müdürlüğünden : 

Bır senelik 
Muhammen 
Bedeli icarı 

Lira Mevkii ve mahallesi 

160 Ada sokağı 

125 Köpıü sokağı 

Cinsi 

Bahçe iken 
Tarla 
,. 

" 

Vakfı 

Darendeli Hacı 
Ali 

Tuzsuz oğlu 

Yukarıda evsafı yazılı tarlaların üç senelik kiraları 24 - 8 - 939 
Perşembe günü saat 10 da ihale edilmek üzere açık artırmaya konulmu, 
tur. isteklilerin vakıflar idaresine mürac!atları ilan olunur. 10948 

16 -18- . O 

Dörtyol Orman Bölge Şefliğinden: 

Bir kentalinin 
Miktarı muhammen fiatı Tutar bedeli 
Kental Cinsi Lira Kuruş Lira Kuruş 

2115 Karışık odun 00 08 169 20 

Seyhan vilayetinin Dörtyol hzası dahilinde Kındıralı ormanından 2115 
kentdl karışık odun satışa çıkarılmıştır. 

Satış 8 - 8 · -939 tarihinden itibaren başlamış olduğundan 15 gün 
sonraya müsadif 23 - 8 - 939 günü saat 11 de Dörtyol orman bölge 
şefliği dairesinde açık aı tımıa ile yapılacaktır. Beher kentalinin muham 
men fiatı 8 kuruştur. Şartname ve mukavelename projleri Dörtyol orman 

bölge şeflıginden ve Seyhan Orman Çevirge Mbdürlüğü ile ~Orman Umum 
Müdürlüğünden alınır. Muvakkat teminatı 12 lira 69 kuruştur. 

Satış ıımumidır. 10931 10 - 13 - 17-20 

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, 
hela, kuyu ve bahçe satılacaktır. 
Taliplerin aşağıdaki adresıme veya 
içinde oturana müracaatları rica o-
lunur.10951 89 4 - 7 

Adana konduracılar içinde 
17 numrolu dükkanJa tabelacı 

Basri Sezgincr 

Elektrik evi • .... ,,. 

1._t11 Jı11cn (,.•lo.Jrır 

Kolay işler. 

Yapılışı baı;ittir. 

Fiyatı ehvendir. 

Jl .[ı : !" • 
• ,, \1 ... 

-. 

":; . .,., .. 
• ı . 

_. • r ,.""";""' 

:-, ... "' il" .].~ 
Her türlü Elektrik ve makine 

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

. "' - .. - ·- .... ~ ... Adana Mersin ve haYalisAca;das ,! •· ~ .. ~ ~ I 
n 
1 
1 

Adanada hükumet caddesinde 

Eski Orozdibak karşısı No ::85 
10736 39 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 91 
d 

=-----------------------------~~------------- 1 -----------------------------·~----------------"' 

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

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylôl , 
1 lkinciteşrin 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 biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

BEVLiYE MÜTEHASSISI 

Doktor Melik 
fstanbuldan dönmüştür. Hastalarını her 

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

... 
~·-

,. 

( 

·-g ur 

Kozan İcra dairesinden : 
Kozanda mukim Kamil Akçalıya ba ilan 117 lira 25 kuruş borcuno 

m ~sarifi muhakeme ve ic ra iye ile birlikte temini tahsili için borçlu Koıa' 
nın Cumhuriyet mıhallesinJen ölü Münüf Nazlının evvelce tahtı hacze a· • 
lınan ve bu kerre vefatile veresesi oğlu Nedim Fevzi ve hafidi kayhana 
intikal eden Kozanın Hacı uşa_iı mahallesinin çoban taşı mevkiinde vaki 
şarkan v ~ şim1len çay ve Hacı Hasan ağa tarlaları garben şosa tariki ce· 1 
nu'1en topal Hacı oğlu varisleri tarlasile mahdut ve tapunun Nisan 329 
tarih ve 16 numarasından mukayyet ve elli dönümden ibaret olan ve ü· 
zerinde iki dut ağacı bulunan ve beher dönümüne yeminli ehli vukuf ta· 
rafından üçer lira kıymet taktir edilen bir kıt'a tarlasile yine ayni mevki· 
de ve Kozana 20 dakika mesafede ofup şarkan tarik yani avam arasıod• 
değirmen yolu ile maarif yul şimalen lsa Mehmet varisleri yeri garben 
Ali vezir oğlu bahçesi ve cenuben ekiz oğlu tarlası ihadutlarile mahdut 
ve üzerinde üç dört zeytun ve bir kaç incir ve dut ağacı bulunan ve ta' 

puca iki dönüm olup vaziyet sırasında bil mesaha 12 dönüm olduğu ıa· 
hakkuk eden ve beher dönümüne kezalik yenıinli ehli vukuflar tarafından 
beşer lira kıymet taktir edilen diğer bir kıt'a tarlasının işbu ilan tarihin· 
den itibaren bil müzayede furuhtile verilen pey işbu tarlalara taktir edi_· 
len kıym etin yüzde yetmiş beşiııi bulduğu taktirde 40 gün sonra yanı 
25 9 939 tarihine müsadif P~zartesi günü saat ondan 12 ye kadar sair 
şa devam edılerek en çok arttıranın üzerine ihalesi icra edilecektir. 

Ş1yet verilen pey işbu tarlalar;ı taktir edilen kıymetin yüzde yetııııı 
beşini bulmadığı taktirde en son artır.ınırı taahhüdü baki kalmak şartiyle 
müzayede 15 gün ·daha tem:lit edilerek neticeden 91101939 tarihine ıııii· 
sadif p1zartesi günü yine artıranın üzerine katiyen ihalesi icra edile· 
cektir. 

Bu her iki tarlanın s1tışına ait şartname bir Eyluı 939 cıı n~ r,iioii 0
' 

den itibaren herkesin görebileceği bir şekilde kozan icra dairesınde açık 
bulundurulacaktır. 

Bedeli ihalenin hini ihılede peşin tediyesi meşrut olduğu gibi işbO 
tarlalara pey verec~klerin muhammen kıymetlerinin 100 de yedi buçuğun11 

K<ızan icra dairesine peşinen tediye eylemeleride müzayidenin şeraiti 
cümlesindedir. 

Vergi resim dellaliyl~ velhasıl işbu satışdan doğacak bil cümle mfsa· 
rifet müşteriye ait bulunacaktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul üzerin· 
dekı haklarını hı.susile faiz ve mesarife dair olan iddialarını evrakı mii5 

bitelerile işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde Kozan icra Daire· 
sine bildirm !leri lazım g~lip aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olıııa' 
dıkça satış bedelinin paylaştırılmasından hariç kalacakları icra iflas K: 12b 
ıncı maddesinin 4 ünc:i fıkrası ahkamından olup böyle bir hak iddiasında 
bulunanların bu m'iddet zarfında Kozan icra dairesine müracaat eyleıne· 
leri lazım geleceği: 

!ite bu şerait d1iresinde talip olanların yukarıda gösterilen tarihte 
Kozan icra daires in:!~ açık bulu~durulacık olan müz•yide kayyimesirıe 
p1y nrmeleri ve ke zı yukarıda gösteı·ilen ihale tarihlerinde tayin edilen 
saatlarda m~zkür dairede hazır bulunmaları icap ediö bu şerait ve kaY' 
de riayet etmiyenlerin p?ylerioden istinkaf etmiş addolunacakları kanu· 
nun icabından bulunmuştur. 4 

Daha ziyad~ malumıt almık isteyenler ilan tarihinden itibaren 939/26 
dosya numarasile her gün Kozan icra dairesine müracat edebileı;ekle' 
ri ilan olunur. 10868 

. Adana Belediye Riyasetinden : 
Belediyemizde münhal bulıınan 50 lira aylık ücretli bir muutelif rusu111, 

tahsildarlığı için 21 - 8 - 939 pazaıtcsi günü saat onda belediye meclıS 
salonunda imtihan yapılacaktır. 

Taliplerin oıta mektep mezunu ve askerliğini bitirmiş olmaları 

şartlır. 

Bu şeraiti haiz olanların nufus tezkeresi,askerlik ve mektep ve~ikaları 
ve sair evıakı müsbilelerile birlikte imtihan gününe kadar belediye riya· 
setine müracaatlerı ilan olunur. 

13 - 15 - 16 - 17 - 1~ - 19 - 20 10941 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türkıözü matbaası 


