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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 22 Ağustos 939 
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1 Kanunusani- 1924 5 Kuruş 

ADANA: Telefon: 315 GÜ ~DELtK SiY ASI GAZETE Ulucami yakımnda hususi daire Pk. 44 

TRAKYA Dost Mısır askeri heyeti İstanbulda 

illi Şefimiz manevra
arı dün de takip ettiler 

Çek Yahudileri 
Hakkındaki 
Mühim kayıtlar 

_ * ____ _ 

Yahudiler her lokan
taya giremiyecek, her 
tarafta gezenıiyecek, 
Yahudiler banyolara 
giremiyecek her şeyde 
ayrılacak. 

Mısır askeri heyeti 
abideye çelenk koydu 

Taksim Heyet 
merasimden 

abidesindeki 
Edirneye gitti CUnıburreisimizin Edirnedeki tetkikleri 

Ankara . 21 
il rn ~ · (Telefonla) - Alı· 
den aluınata göre, dün Kırklare· 
il~ ayrılan Milli Şefimiz ismet 
u .dotomobillc manevra sahası· 
gı erek ·k· lkik b 1 ı tarafın harekatını 

uyurmuşlardır. 

Milli ş r . kil R e ımız, refakatlerinde Baş 
~ efık Saydam ve vekiller ol· 
ı u. halde saat 17 30 da Kıyık'a 
rtıışlcrdir. Halk büyük tezahürat 
Pmıştır M -tet · uteak iben Edirneyi 7.İ· 

1
., . eden Millf Şefimiz Profesör 
ı nın k b yapı ıgı şehir haritasını tel· 

lı . uyurmuşlardıt. Milli Şefimiz, 
rın .. 

e . mustakbel imar hareketleri 
. lrındc Başvekil ve Nafia vekili· 
•le .. .. 

. . goruşmüşlerdir. Bu tarihi şeh· 
ızın iınarı için Milli Şefimiz Na· 

r, 
Vekiline direktifler vermişler· 

İlk tedrisat 
·Öğretmenleri 

v 

gre tmenlerin umumi 
muvazeneye alınması 

tif An~~ra .: .21 ( Telefonla )- ~~ 
Veıçı fetı, ılkokul öğretmenlerımn 

tlltı>rıi .. ' . · muvazeneye a ınmasına a ı t 

dkiklere devam etmektedir. Bu 

.. susta geçenlerde toplanan Maarif 
Urası ilk öğretmenin gelir kaynak 
tiyle meşgul olmuş ve Maarif Ve-
ll'ğ· . 1 ının umumi raporunda sayı lan 
ebepleri yerinde bularak ilk öğre · 
ın davasınm ha ili ve mu vaff akıye 

le başarılması işinin bu günkü ma· 
ili idareler bütcelerile yürüyemiye 

~~i kanaatine varmıştı . Bunun için 
~~acak tedbirler düşünülmüş ve şu 
•.esas üzerinde mutabık kahnmış-

ır : 

1 ~ Jıkolcul öğretmenlerinin 
'aş: kıdem zammı, mesken bedeli 

'chizat bedeli, ve idare ücretleri 

ibj kann.1i hak larının mahalli idere 
Ct' • •rıın kanunen maarife ayırmak 

~churiyetiode bulundukları bina ve 
~~zi vergisİ'Iİn yüzde 75 i karşılık 
t.sterilerek umumi muvazeneye alın · 
aktadır. 
2 - ilköğretim mas: aflarından 

llkarıda sayılanlardaa g ayri olan 
llşaat, tamirat, t~sisa t ve müstah. 
crn:n ücretleri gibi masrafların bir 

aarif veya okul vergisi ihdas edi· 
tek mahalli idarelerde kalması ka 
~rf aşmıştır . 

lzmir fuarında Sovyet 
iiyük e1çisinin ziyafeti 

Ankara : 2 l (Telefonla) - Ôğ· 
1 C.1d il.. •• f . d b l k ta ıı:•rne gore, zmır e u unma 

da olan Sovyet büyük elçisi tarafın 
ti~. saat 12 de bir ziyafet verilmiş· 

ı: 
Erç· 'Yafctte Ticaret vekili Cezmi 
da ın, \lali, müstahkem rnevki kuman 

nı b 1 
lcr d,. c cdiye, banka ve müessese· 

ırckt" 1 Itri b or eri, matbuat mümcssi:· 
ulunrnuşlardır. 

Millf Şefimizin marıevralcm takiplerinden 

Müteakiben Mılli Şefimiz Kara· 
ağaca giderek hususi vagonlarına 
çekilmişlerdir. 

Cumhurreisimiıin yarın manevra 
sahasını tekrar teşrifleri muhtemel· 
dir. 

iZMiR FUARIMIZ 
TÖRENLE AÇILDI 
Ticaret Vekilimiz Nutkunu Söyledi 

24 saat içinde Fuarı tam 
50.516 kişi ziyaret etmiştir 

Ankara : 21 (Telefonla) - Bura

ya gelen malumata göre, dokuznncu 
t:nternasyonal İzmir fuaı ının açılış tö· 
reni dün saat ensek izde büyük mera 

simle yapılmışdır. Davetliler arasında 
bir çok mebuslar İzmir Vali ve ku
mandanı ile .askeri ve mülki erkan 
nyrıc;ı Sovyet, ltaJya, Yunan, Polon· 
ya, Romanya elçilerile konsoloslar 

vilayet belediye matbuat ajans mü· 
messilleri mucssesat drektörleri ve 
on binlerce halk hazır bulunuyordu. 

Mera.sime İstik lal marşı ile başlamış 
İzmir Belediye reisi ve Ticaret Yeki· 

linin nutuklarından sonra Ticaret Ve 

kili Cezmi Erçin kurdelayi kesmiş 
ve fuarı açmışdır. bayraR direkle 

rinde Şanlı Bayrağımızdan baş 
ka fuara işt'rak eden Sovyet, Yunan 
Büyük Biritanya, lran, ftalya, Alman 
ya, Belçika, Fransa, Romanya, Polon 

ya ve Fılistin bayral.. ları da dalgalan· 

makta idi. 

Ankara: 21 (Telefonla) - Aldı· 

ğım malumata göre, lzmir belediye 
reisi Bay Behçet Uz bugün Göl ga· 
zinosunda 250 kişilik bir ziyafet ver
miştir. Bu ziyafeti bir resmi kabul 

takib etmiştir. 

Ticaret vekilimiz Cezmi Erçin 
dün akşam lzmir fuarını açtıktan son· 
ra bir gezinti yapmışlardır. Vekilimiz 

bütün pavyonları ayrı ayn ziyaret 

etmişlerdir. Evvela Fransız paviyonu 

gezilmi;-tir. 

Bu paviyon çok mükemmel bir 

haldedir. Diğer paviyonlarda sıra ile 

ziyaret edilmiştir. 24 saat içinde fuarı 
gezenlerin sayısı 50516 ı<işiyi bulmuş· 

tur. 

--------------

Sovye t P.usyada 

Muazzam bir 
kanal 

Ôzbekistao'da, 260 kilometre 

den daha uzun bir kanal inşa edil· 

m~ kıedir. Sov.>eller Birliğinin tn 

büyük kanllarmdao birisiri teşkil 

eyliyt' n bu kanal, Sovyetler Birliğinin 

en esaslı p:ımuk ziraatı m~ ı kezlerin· 

den birinin F erg ana vadisinden 

geçecek ve bu suretle bu vadid ki 

pamuk t.nlalarmın sulanması mesele 

sini kati surette hall~yliyecektir. 

Bundan başka, bu kanal sayesinde, 

susuzluk sebebiyle şimdiye kadar 

pamuk kültüı ü yrtpılamıyan 35 bin 

hektarlık bir ar az inin sular msını ve 

binnetice ekilmesini de mümkün kı· 

Jacaktır. 

Fergana kanalı, altı ay gibi çok 
kısa müdde içinde yapılıp bıtirile· 
cektir Bu müddet zaı fında, işçiler, 
15 milyon metre mükabı hacmında 
tesviye ameliyesi yapacak, 13 bin 

~etre mikabı beton koyacakt 512 
bın metre mikabı taş ve 20 bin met 

~e mikabı da tahta vazedecek
tır. Kanal boyunca bin kadar da hid
roteknik tesisat vücuda getirilecek· 
tir. Bu bü)·ük İn~aat a 150,000 Öz· 
bekistan koi hozcusunun ttşebbüsü 

i)e başlanmışhr. Bu 150,000 kolkhoz 
cu, bu kanahn yapılması ameliyesine 

- ----- .. ... 

[ Prağ - Ağustos ] 

Polis direktöru yahudilcr hak
kında kain c' lokanta v1: mağazalarda 
hasılı umurn.:ı uzhsus n.'rlcrdc t tb·ı' . . a ı c 
cdılecek usullt:ı-c dair bir ka . 

ı arname 
ncş,.dıııiştir. Buna göre bir k · ço ver-
lc~e ._yahudil~rin girmeleri yasak ~dil. 
nnştır. Bu gıbi yerlerin sahipleri, Al. 
manca v çekcc olmak Uzere k • • ::ıpl ve 
camekanlnra "Yahudilerin . l . 

gırme er1 

sonra 

Istanbul : 21 (Telefonla) - Mı· 
sır askeri heyeti dün ~aal onaltıda 
lstanbula gelmiş ve merasimle kaışı 
lanmıştır. 

Mısır askeri heyeti bugün öğleden 
evvel Gülhane hastanesine gelerek as 

keri cenaze merasimine iştirak etmiş 
!erdir. 

Öğle yemeğini Mısır sefaretha~e
sinde yiyen hiyet saat 15 de Taksım 

meydanında büyük merasimle abide. 
ye çelenk koymu~tur. 

Bando Türk · Mısır milli marşla 
rını çalmıştır. Halk Mısır heyetini şid 

detlc alkışlamıştır. Mısır askcı i heye 

ti 20,25 de hususi bir törenle Edirne 

ye hareket etmiştir diğer ecnebi ate· 
şelerdc Mısır heyetine işliı ak etmiş

lerdir. Heyetler manavras alıamıza git 
IBişlerdir. 

AVRUPADAKI VAZIYET yasaktır." yazılı levhalar asmak 
b . t' d d' J mec· u~ıye_ m e ır er. Ar1lere ait ve mu • 

ORTA 

h·rılerı ari olan bazı l k t I ş o ana arda 
''Yahudilere mahsustur"' l h , 
l h 

ev ası aSı· 
ı Usu si yeri er ayrılacaktır . 
. t' b·· l h . ,\ apı va

zı~·e ı oy e ususi yer ay ırmağa mU. 
saıt olnııyan lokant:ı v J h l e ca ve er i-
çerde ve d1şa1·da dıvarlara "y h 'd' 
1 kt '" l a u 1· ere yasa ır. cvhasını asa kt 

S h'b" h ca ır. 
a ı ı .YA udi veva. U t ·ı . . . • m Ş erı er1-

n11l" ekserısi Y ahu<li ola k h 
1 

n a ve Ve 

Silezyada polis Po•onya 
bankalarını kapattı 

okantalar, ''Yahudi mUesses .· l 
h t 

esı,, cv-
asını aşıyacaktır 

Fransa ve Polonya matbuatı 
Soğuk kanlılıkla mütalaa 

vaziyeti 
edıyor 

Yahudilerin umumi ve l tt h • ıa a usu-
sı hamam ve ba 1 . nyo ara gırmeler' 

:ıı-t!k: yasaktır. Bunlar J .. "v h cl' ı 
1 

. ... 1 3 u 1· 
er gıreınez le h · ,. v 8"ın 1 a'>acakt 

Umuma h h ır. ma sus amam vu b l . l ~ an\'oar 
arı o mayanlara mah . L· • ' 

b·ı sus uır ver a \'t· 
ra ı eceklerdir. I r astabaa ·. ı ., 

ı e ve uarula-
ccze er, nri ve ari: ol l 

d 
mayan arın bir 

ara a bulunmamal ı . . . 
k 

a 1 ıçın tedbır al-
ma zorundadırlar . 

Sahipleı·i ve,·a n1u .. lurl . h l · ~ ~ erı Ya udi 
o an dığer m Uesscseler •. y ah·.ıd' 
csSes 'J • l 1 mU· esı ır,, evhastnı kl K a<>aca arcl 

arnrnameye aykırı h"r k t d ır. d • ., e c c eni 
en 10 korondan 5.000 k er-

dar orona ka· 
' para cezası alınacak 12 

14 gUnc kadar d h • . • . saatten 
ccktir. a apıs cezası verile-

İngiliz Ricali 
Londraya döndü 

Londra : 2 I (A A) _ .. 
Başvekili ha · · · lngılız 

rıcıye rıazıtı v . 
bulunan ha b" e parıste 

d 
.. ' r ıye nazıı ı Londra 
onn eı<. lediı ler. İngili K , . . ya 
"n" B .. z a ııesıs ; ı 

gu u aşvekılın riyaseı ind ' 
nacaktır. e t. p a· 

Londra : 21 (Radyo) _ İ . 
naziri 

'

. . ngılız 
ar mec ı~ı yarin (b .. 

k ·ı B Ç uguo) baş ve ı . emberlayn· . . 
ın rıyasctı al 

tında toplanacak lır. · 

Bu toplantıya milıi müd f 
ha .. 1 k a aa va, mustem e .e, ticaret rıazırl ' 
d ' • Ak arı a ıştıra edecektir. 

Bu tvplantıda harici siyaset ve 
orta Avrupa vaziyeti g·· .... 1 ı . . oruşu ecek 
ngılterenın kati azmi Lir kere d h 

t .h 'I"' a a asrı ve ı an edileccl tir. 

Bu toplantıdan hemen bir iki 
saat sonra Pariste toplanacak olan 
Fraıısa nazırlar meclisi de dış siya 

set hakkında görüşmeler yapacak 
tır. 

işt irak eyliyrcektir. 

Kanal yapıl ıp bittik lt> n ve bü 
tün vadi sulanmıya başladıktan son· 
ra esasen mümbit olan Fcr<Y 
d
. . 

1 
6ana va. 

ısı, tanını mıyacak kada . . d r 1yı) e oğ· 
ru değişecektir. 

Paris : 21 ( A. A. ) - Alman 
ve İtalyan gazdel~ri polonyaya ve 
demokrasilere şiddetli hücumlarda 
bulunmakta ve vaziyetin ciddi olduğu 
nu yazmaktadırlar almanya polonya 
ve bohemya morevya bududlarına 

mıntakalarındaki yolların son bah.~r 
manevraları •münasebetiyle on eylul· 

keri seyrusef ere açık bulundurulaca
ğını ilan etmişdir silezyadaki bütün 

polonya bankaları alınan polisi tarafın 
dan kapatılmış ve polonya ticarctha· 

nelerinde ve hususi eşhasla bulunan 
bütün kitaplar müsadere edilmişdir. 

Diğer :taraftan polonya ve fransız 
matbuali vaziyeti soğuk kanlılıkla 
mütalaa etmektedirler. 

den on seki; eyliile kadar yalnız as· 

Sovyet -Alman ticaret 
paktı dün imzalandı 

•• yuz 
açtı 

Almanya . Sovyet Rusyaya iki 
milyon marklık bir kredi 

• 
n ı· . 21 (A. A.) - Sovyel ner ın . B 1. -' · er ınııe 

Alın<m fcaret muahedesı 
dün imza edilmiştir. Almanya bu 

paktla Sovyetler birliğine 2~0,00,000 
m~rklık bir kredi vcrnıcı..tcdır. S•H· 
Yeller de Alınanyaya 18J,OOO,OOO mark 

lık eşya vereceklerdir. 

S il 
'kı· \)iiz mil)•on marklık ovye er ı J • h 

krediye mukabil Alrnanyadan mu · 

telif eşya alacaklardır. 

Kocaelide k e tencilık 

Ankara: 1 (Telefonla) - Bu 
raya gelen malumata göre, Koca · 
elide ketenciliği islah ve inkişaf et· 

tirmek için Adapazarı fidanlığından 
istifade edilecektir. Dahabazı teşeb 
büslerde bulunulmuştur. 

İzrnir _ Avrupa t elefonu 

Ankara: 21 (Telefonla) - Bu 
ilinden iti baren fz mirle Avrupa şe· 
hirlcri arasında doğr udan doğruya 
telefon muhaberesine başlanmıştır, 

Deri satışlarını 
artırmak meselesi 

Ecnebi memleketlere deri ihracı 
yapan ihracat tüccuları memleketi· 
mize her sene milyonlarca lira gir· 
mesine sebep olan derilerin fena 
toplanmasının ve hazırlanmasının 
onuoe geçmek üz~re ticaret veka· 
Jetine müracaata karar vermişler· 

dir. 
Deriler kasaplar ve diğer kesi

ciler tarafından hayvan l arın üzerin 
den yüzülürken bilgisizlik yüzünden 
bıçak ucuyla zedelenmekte ve bu 
yüzden yarı yarıya kıymetinden kay· 
bc:tmek tedir: 

Tüccarlar : vekaletten derilerin 
bıçakla değil !'Umrukla yüzülmesi 
hıısusunda kati bir karar verilmesi· 
ni istiyeceklerdir, Bu yolda beledi 
yelerin kontrol yapabilecekleri de 
ilave edilmektedir. 

Böylelikle memlekete girecek 
milyonlarca liranın kaybolmaması 
temin edilmiş olacaktır. 
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D NZiG VAZiYETi 
VE 

ALMAN iDDiALARI 
DAILY TELEGRAPH GAZETESiNDEN : ı= ~----------------------------

oanzig'de Bay Forsterin dün 1 

gece irat ettiği nutuk içindP 
vuzuh bulıınmamasına rağmen, Av· 
rupadaki gerginliği bir miktar daha 
arttırmış, fakat gene son sözü 
Bay H tlere bırakmıştır. O, ne za · 
man söylıyeceği belli olm.yan nut
kunu söyleyinceye kadar Forster'ın 
"Danzig'ın hüriyete kavuşmak ve 
Raylıa dönmek saati yakındır., şek 
!inde sarfettiği cümlenin ve "oiz 
D•nzigliler Fürerden gelecek her 
türlü emirlere karşı yapacağımız 
vazife l unlara itaattir., yollu va it· 
lerinin manası tam olarak anlaşıl· 
mıyacaktır. 

Bu nutuk bütün kabahati leh 
lilere yüklemeğe uğraşmakta ve 
serbest şehrin son zamanlardaki ta 
rihini baştan aşağıya tah if etmrk· 
tedir. 

Bay Forster'ın böyle .buhranlı 
zamanlarda bu türlü sözlerle suyu 
büsbütün bulandırmaması lazım ge 
lirdi. Fakat ~unun nereden ve han 
gi kaynaklardan ilham aldığını tah 
min etmt k te " kadar müşkül ol 
masa gerektir. 

Bundan daha çılgınca bir yalan 
ve iftira olamaz K.mt Ciyanonuıı 
Fon Ribbentrop'la gö ü~mek üzerı! 
harek~t edec~ği h ıberi de D•ntzig 
deki bu top'antı d.ha bir kaç saat 
sonra gelmıştir. 

Her ne kadar bu harekette teh 
ditkar bir kılık va·sa da lıalyan nü 
fuzunun daha fazla itidal ve ihtiyat 
tav,;iye eJeceği de umulur. 

Haftalık bir Leh mecmuasında 
Po'o . y <rnın D•ntzigJeki h ıkları ta 
nınmıyacık o1ursa bundan harp çı
kacağı hakkında çıkan bir yazı Al· 
man gazetelerinde kos kocaman baş 
lıklarla y .• zılar yazılmasına sebep ol 
muştur. 

Dantzig Lehistımın malı değildir 
lıurası serbest bir şehirdir bunun 
Lehistanla bir gümıük hududu var 
dır ve buraJa liman ve demiryolla
rı müşteHk bir kontıola tabi bulun 
maktadır. 

Polo ıyanın haklarından bahsedi 
lirken kasdeJilen bunlard,r. 
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Basın birliği 

Adana mıntaka heyeti 

dün toplandı 

Türk basın birliği Ariana mınta 

ka h·yeti dün mıntaka bürosunda 
toplanmış ve idare h•yeti rei•İ seçi 
mini yapmıştır yapılan seçimde gaze 
temiz sahiplerinden Bay Coşkun Gü 
ven mıntaka reisliğine srçilmiştir. • 

Şehir meclisi toplantısı 

Adana bclerliye meclisi 24 ağus 
tos günü fevkalade bir toplantı ya
pac1ktır. Bu içt imada meclis, bele· 
diyeler bankasından yapılacak istik 
raz meselesini görüşecek ve bir ka
rar alacaktır. 

Orta mektep 
imtihanında 

muallimliği 

kazananlar 

Gazi terbiye enstitüsünde orta 
mektep muallimliği imtihanında böl· 
g·mizden G 'ilsüm Turman, Munez 

Oral, Ulviye Durukal, Nedime erkol 
Saim Alkan. Nuh Çanıurdaıı, Ziya 
lşı1<sal 

1940 Nüfus 
hazırlıkları 

sayımı 

başladı 
Sayım işlerinin selameti için 

icabeden her şey yapılacak 
lstallstik umum mUdUrlUjiU 1940 sanasında yapılacak olan 
umumi nUfs sayımının hazırlıklarına başlamıştır 

NUfus sayımı ameliyesi, 
icra veklllari heyeti kararlyla 
memleketin zlraf, sınai, ticari 
faallyetl hakkında malOmat 
toplatılmasına da teşmll olu
nabllecekllr. 

istatistik umum müdürlüğü.. bu 
sene içinde tecrübe sayımları yap· 
mak için tetkiklerde bulunmakta
dır. 

Halkın cevap veı miye mecbur 
olacaklaıı suallerle . binalara numa· 
ıa konulması gibi nüfus sayımının 

neticesini temine matuf bütün ted. 
birler istatistik umıım müdürlüğü 

ile D. hiliye vekaletince tesbit ve 
talimatnamelerle tayin olunacaktır. 

Bir kızı araba 
ile kaçıracaklardı 

Dün Hacıbayram mıntakasında 

bir vaka olmuş, srıçlu olduğu iddia 
edilen Hüseyin adında biıi yakalan 
mıştır. 

Öğrendiğimize göre Mahmut 
kızı, 20 yaşında Sakine, Mahmut 
oğlu Hacı Hü ıcyin Eker tarafı ıdaıı 
Mirza ismindeki arkadaşının araba 
sile kayırılmağa teşebbüs edilmiş ve 
kızın feryadı üzerine kurtarılarak 

suçlular yakalanmış ve adliyeye ve
r;lmiştir. 

Bir bekçiyi bıçakladılar 

HAYATA DAiR 
-

Kadın Daktil 
a ş sahibleri niçin kadın da~ 
O tercih ediyorlar. 

Bir Amerikan Ticaret 
ör versitesinin yaptığı tetkike g 

sahiblerinin yüzde 52 si kadı0 

tilo tercih etmektedir. 

Yüzde 21 i bilakis erkek 
tifo tercih ediyorlar. Geri k• 
da hiçbir tercih gözetmiyor!•' 

Kadın dakti 'o kullanı 
ekserisi bu tercihlerinin se 
şöyle izah ediyorlar: 

Kadınlar daha uysaldır ve 
lenenleri derhal yapmak ve t 
retle şefle dost olmak isterler 
keklerde bunu bulmak kal 
ğildir. 

Erkek daktilo tercih ede~ 
kadınların sebatsız olduğunu 

bir iş degiştirdiklerini, evleniP 
tıklarını söylüyorlar. Halbuki 
daktilolar, evlenseler bile, yi~ 
rine devam ederler. 

Ayni tetkike göre, kadın 
lo kullananların ekserisi es 
tercih etmektedir. Fakat, bU 
esmer sevdikleri için değil, 

asıl ~arışın/arı sevdikleri içind 
ra, iş saatlerinde ciddi olııı'' 

bir 

naı 

şa) 

tiy<n Amerikalı, kerdisini k 
meşgul edebilecek bir tip k•' n 
ramakta, iş saatlerinden son si 
rışın kadınlarla buluşmaktadır· rij 

Bu nutuktaki bir takım hatibane 
cümlelerin izahı ve şerhi Bay Hitle 
re kalıyor. Artık, o konuş'uktan 
sonra bunların müzakere yolunun 
açılacağına mı, serbest şehrin zor
la zaptına mı, yani sulha mı yoksa 
harbe mi delalet ettiği anlaşılacak 
tır, 

Lehistının s•rbest bir şehir ola
rak Lehistana bir deniz mahreci kal 
ması bu memleke tin hakkı olan İS· 
tiklalın ınahfuziyeti bakımı~dan ga 
yd lüzumludur. 

Bay F orster nutkunu söylerken 
bu basit hakikatı gö;ı:den uzak tut 
muştur. 

fçelden Nezihe Siren ve Kemal 
Ozan kazanm•şl~rdır. 

Nüfus sayımı işini yapmak üzere 
nTemlekette okur yazar hır şahıs; 
vali, kaymakam ve nabiye müdür 
leri tarafından kendilerine Vl!rilecek 
sayım ve kontrol memurluğu vazife· 
sini kabule ve gösterılecek usuller 
daiı e~inde bu işi yapmıya mecbur 
bulunmaktadırlar, 

Akkapu mahallesi bekçisi Hasan ___________ ... -. 

Dün akş1m söyf Pnen nutuk, 
Bay Forsterin milletlerarası bire 
hemmiyeti haiz olduğundan dolayı 
değil, bunun hemen Hitlerden duy 
duklarını v~ aldığı ilhamları tek 
rarladığı ve hatıii geçenlerde Berh 
tesgaden'de führerle görüştüğün· 
den dolayı mühim tela~ki olunabi 
lir. 

Bu nutka ehemmiyet veren bir 
başka amil de bu münasebetle Le· 
histan radyolarının mareşal Smigli 
Riç tarafından söyl•nen bir nutukta 
bir tarafın vermesi, öteki tarafın 
alması manasına gelen bir sulhu 
Po'onya kabul edemez, sözünü unut 
mamak lazım geldiği hakkındaki 
rıeşriyatı olmuştur. 

Forster de mareşalin bu sözii 
karşısında Polonyanın nasıl hir du 

rum takınacağı hakkında başka in 
sanlardan d~ha fazla şehirde değil· 
drr, Mareşal Polonyanın kimseye 
karşı bir ,aldırganlik fikir ve emdi 
be~lemediğini söylemekle beraber 
Danzig'in asırlardanberi Polonyaya 
bağlı bulunduğunu ve memleketin 

iktisadi sisteminin onsuz } ürüyemi -

Dört kavgacının ınuha

kemesi neticelendi 

Mustafa oğlu Şabaıı, kardeşi 
Salih ve Ali Kizir ile Ahmed oğlu 
Diyap arasında bir kavga çıkmış, 
üçü bir olarak Diyabı döğdüklerin· 
den mahkemeye sevkedilmişlerdi 

Meşhud suçlar kanununa tev 
frkan }·apılan duruşmada : Üç suç 
/unun, Diyabırı Akkapu mahallesin 
deki evini kiraladıkları ve araların 
da hiraz da para alınıp verildiği 
halde Diyabın bundan vazr-eçliğini 
anlatan hareketleri karşısında işin 
gürültüye dökül~üğü ve kavga 
ile neticeler.diği anlaşılmıştır. 

Suçlulardan Salih 11 lira 60 
kuruş para cezasına mahkii'll edil
miş, diğerleri brrat etmişlerdir. 

YENi NEŞRYAT 

Çocuk 
Çocuk mecmuasının 152 nci 

sayısı çıkmıştır. Bu sayıda cocuk/a· 
rımız için istifadeli muhtelıf mev 
zuda yazı ve resimler vardır, Tav 
sıye edeı iz 

K'aybolan 115 lira 

Süleyman oğlu Mustafa adında 
biri kompartımanda oturduğu bir 
sırada panto'onanun aı ka cebinde 
bulunan 115 lirasının kaybolduğunu 
polise bildirerek aranmasını ıste

miştir. 

Za~ıtaca araştrrmaya devam 
edilmektedir. 

~ 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün ş ·hrimizde gök yüzü kıs 
men bulutlu, hava rüzgarlı geçmiş . 

tir. En çok sıcak gölgede 35 dere· 
ce idi. 

Bilet alırke bir 
::\danun parasını aşırınışlar 

Ameleden Mustafa oğlu Yusuf 
adında biri z ıbit•ya mürac•at ede 
rek i~tasyondan bilet almakla meş 

ğul olduğu bir sırada İçinde 9 lira 
bulunan pa~a çantasının cebinden 
aşırıldıgını iJJia etmiştir. 

Zabitaca araş lırma yapılmakta 

dır. 

Sayım işletinin temini için ica· 
bederse bir haftayı g•çmemek üze 
re mektrpler talil edilebilecektir. 

Memleketin asayış ve inzibat 
işleriyle adli takihatın yapılabilmesi 
ve sıhhi ve umumi hizmetlerle yük 
sek iktisadi işlerin bomlmaması İçin 
nüfus sayımı memurluğundan istis 
nası icabeden hakim, merlll'r vesair 
şahıslar icra vekilleri heyetinin ka 
rarlaştıracağı esaslar dairesinde 
valiler tarafından tesbit ve tayin 
olunacaktır. 

Sayım memurluğu vazifesini mak 
bul bir mazerete mü>tenit olmıyarak 
kabul elmiyenlerle sayım işleri hak· 
kınJaki talimatname hükmüne mu· 
ğayir hart kette .bulunanla dan 5 lira 
dan 25 liraya kadu ve sayım me · 
mu )uğuna tayin olunanların bu va· 
zifeyi kabul etmelerine mani olanlar 
dan 10 liradan 50 liraya kadar hafif 
plra cezası alınacaktır. Bu cezalar 
s ıyım yapılan yerin en Lüyük mül
kiye m murn tarafından tertip olu· 
nacak ye aleyhine iliraz ve temyiz 
edilemiyecektir. 

Bu para cezasını vermiyenler 
haı..kında en büyük müikiye memur 
!arı tarafından cümhu • İyet müJdei· 

oğlu Ali zabitaya mürachtla hir 
şikayette bülunmuştur. 

iddiaya nazaran bt k ;i Hasan 
oğlu Ali vazife yaparken A kkapu 
mahallesinden lstanbullu Hasan oğ 

lu :Rec•p ve oğulları Yusuf ve ibra 
him taraf.odan döğülmüş ve biçakla 
yaralanmıştır. 

Yakalanan suçlular mahkemeye 
sevk edilmişlerdir. 

umumiliğine yazılacak müzekkere 
üzerine sulh mahkemesince ceza 
görenlerin kendileri celbedilmeksizin 
her bi' lira için bir gün hapsedilme. 
leıine karar verilecektir. Müddeti bir 
ayı geçemiyecek olan bu karar tem 
yıze tabi olmıyacaktır. 

Sayım ıçın lüzumlu tahsisat, 
umum müdürlük bütçes ·n~ konul
muştur. 4 - , 10 uncu derecedeki 
umum müdürlük "memurlarından olup 
nümerotaj ve sayım işleri münase
betiyle hariçten vazife alacaklardan 
10 ve 9 uncu "derecedekilere ikişer 
ve daha yüksek derecebeki memur
lara birer maaşın tutaıını geçmemek 
üzere icra Vekİl'eri heyeti karariyle 
ikramiye _verile.:ektir. 

Yeni sayımın günü henüz tesbit 
edi:memiş olmakla beraber kuvttli 

l bir ihtimale göre 940 ilk teşrinin 
ikir.c· ortasına ra~tlıyacaktır. 

yeceiini tebarüz ettirmiştir. r--------------------------------------------------------., 
Ne mareşal Smigli - Riç, ne de 1 T A R 1 H 1 Edirne, Milli Şe. E d .- r n e n ,- n tar.- h •. .kan yarım adasının en şenlilrli mer-

albay B·k, hiç lıir zaman müzalce fin ziyareti ve kezi halinde kaldıysa da 1829 da 
YAPRAGI 

relerde bulunmaktan kaçınmamış, manevralar müna Rus ordularının islila5ile ve aleyhi 
geri durmamışlardır. Her ikisi de sebetıle günün mev. uu 'ur. tin Uciniusu yenmiştir; 378 de im - O.ımanlıların payitahtı kaidı . bi. mizdeki Edirne cnuahedesile başlıyan 
dahıa müzakerelere hazır olduk la Bu şef.tin yeı inde ilk Önce Bes para tor V dlens Got'lar tarafından zim elimize geçtiği vakit, küçük talihsizlık 1879 da ayni suretle Rus 
rını söylemişlerdir. Her ikisinin de ses yahud Bessı· denen crnga"ver saldırışiyle tekrarlandı, Moskof ge · 
k b lıezimete uğratılmıştır : 55 l de Sla hisarın duvarları içinde harab bir 

a ul etmedikleri ve kabule yana Trakya halkı merkezlerini kurmuı- nerali Gurko şehire girdi. B, 1 aı 
Ş a ki D · " k vonlar Bizans implratoruna galelıe k•saba halindeydi. Romalılardan mıyac~ arı şey, anzıg ın ayıt /ardır. Bunlar Makedonyalılara ve harbile Edirneyi - kahramanca bir 
sız, şartsız Rayha avdeti hususun çalmışlardır; 586 da Avarlar Erlir. Lafına yaloız bir iki kilise ile bir su müdaf•adan sonra - kısa zaman 
d k A Romalıl a ra uzun zaman karşı 

a i iman talebidir. l'öyle bir d d k 1 h b neyı· muhasara elmı'şlerdı'r,· 922 de kemeıi ve tiyatıo ha·abesi vardı. Bıılgarlarla bıraktıksa da 22 tem 
ld ur u ve nihayet anı mu are !ler. 

sa ırganlrğa karşı Po!onyanın mu O B Ed b' 1 muz 19 ,3 Je istirdad ettik. Şehir den sonra boyıın eğdi sıralarda u'garlar şehri almışlardır ; 1189 Hatta ime mamur ır yer o ma 
kave net kararı gayet katidir. um•ımi haıbi mütoakib .bir müddet 

B d• d D kasabanın adı Uskudama idi. da Alman haçlıları Edirneye girmış dığı için bir nüddet Dimetoka pa· 
u ava a. anzig,in zorla alın· Yunanlılarca da İşgal edildi. İstik 

ması, müstakil Leh devletinin mih Ro'!la impHatoru ;AJrien ( ya tir; 1190 da Frederik Babrus'I g •ek yitaht olmuştu. lal zaferinden sonra geri alındı. 
verin bir başlanğıcı demek olduğuna hud Hadr ian) Miladı ikinci asrın baş implratoru arasında mua~de imza 
kani bulunm Avrupadaki dost dev langıcında Edirrıeyi yeniden inşa et lanmıştır ; 1205 de, lıtanbulun ilk 

l.ıler de miişterektirler. ri. Buraya A.Jrianapolis olarak ken· Latin iınpırntoru birinci Bo.:!u•11 
Forsterin bu nutku İçin Önce di ismini verdi ki. " Edirne " adı da Bulgarlar tarafından esir alınmıştıı; 

den kafı der~cede Z<min de hazır- bundan bozmadır. 
1 1361 d~ os nanlrlar birinci Murad anmıştır daha önceleri Alman ga .. . . . 

zeteleri Polonyadan ziyade Fransa il, Mevkıı dolayısıle Edııne bır çok d~vrinde, Lala Ş•hin paşa kuman 

büyük Britanya}'ı ıstihdaf eden bir tarihi vakafara sahne olmuştur Civa dasında E<Jirneyi almışlardır. 
t•kım propagançlalariada bulunmuş rındak; ovalarla büyük muharebe 
lar bu iki devlet Dantzig yüzünden ı ler cereyan etti; Edirne doksan kü ' Ur sene müd-

bir harp çıkarmak istemekle itham Burada Miladi 323 de Kon~lan detle yani lstanbulun fethine kadar 

1 ütkler 1366 da hisar dışında 

büyük camil•r, kıymetli binalar. köp 

rü'tr vesaire yaparak şehri şehire 

benzettiler. Bir asırda Edirne y edi 

mis'i büyü •lü. Camilerin en büyü~ü 

nü ikinci Selim yaptırmıştır ki Mimar 

Sinan'ın şaheseri sayılır. 

Osman 1ılar devrinde Edirne Bal 

Yukarıda bahsettiğimiz Edirne 
mulhedesile Osm1nlı devleti Yuna 
nislanın ayrı bir devlet kurmasını 

kabul etti; bu muahede Romanya 

ve Sırbistan istiklallerine de zemin 
hazırladı. 

Osmanlı tarihinde bahsi geçen 
1 

" Edirne vakası. ikinci Mustafanın ' 
tahtından indirilme vakasıdır. 

etmişlerdi. ---------------------.......................... .,_ ........ ....,._. ________ ...,. ____ __, ___ , _________ ~~--..... -------------......... --........ ---~ 
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Bugünkü Progrıı~ 

TÜRKİYE. RADYO DlfüZ' 
POSTALARI TÜRKiYE RA?,' 

ANKARA RADYOSv 

S A L 1 - 22 18' q 

12.30 Program 

12.35 1 ürk muziği 
,ı 

Yeni bestekarların yeni C· 

den mürekktp program. 
J;J.00 Memleket saat ayar•· 

ve meteoroloji haberleri. .. ~ 
1315-14.00 Müzik (Karı, 

ram - Pi. ) 
19 00 Program 
19.05 Müzik (Oda müıiğl ~ 
ı 9 30 Türk müziği (Fa~ıl 
20. J 5 Konuşma 
20.30 Memleket saat ay3

' 

ve ınctenroloji haberleri. 
20.5(1 Türk Müziği 

k ~t~ 
Anknıa Radyosu üıne 

heyeti. 

~l.30 Konuşma 
1' 

21.45 Neşeli plaklar - ıfl 
21.50 Müzik (Bir oper 30 

dimi - Halil Bedi YönetkeoJ 

23.00 Son ajans haberleri 
esham, tahvilat, kambiyo ..--

borsası ( fiyat ) f 
23 20 Müzik (Cazband ..--
23.55 - 24 Yarınki prof' 

_,, ı -------
1 

Bebeli kövü hayvi\ 
üzerind~e tetbit\e 

, I 

Karataşın Bebeli köyü 5
•
1
: 

da bir hastalık baş gösterdi 

1 .. . t . er bil 
'lı ınması uz·rın~ ve erın 

ti' 
dürlügünce mahalline vir v 
izam edilerek tetbir almaca~ 
nClmiştir. 

ı~~ 
Bu gece nöbetçi ec d• 

Yeni Cami ci:~~JİI j 
Toros ecza h~1 

k 
k 

g 
g 
r 

n 



Tablolarda görünen 
Esrarengiz model 

* 
Bir ressamın hayatını mahvettikten 
sonra esrarengiz mo.delin kim 
olduğu anlaşıldı i Fakat •. 

b
.L koııdranın herkesçe itibar etlilen 
ır .. 

il k 
oşesi olan "Sen Cons Vud. sa· 

at • ı . ar ar mahallesinde bir rezalet 
§ayıası d" .. d onuyor u. 

Civardaki bütüıı dükkanlar, biz. 
ınetciler, posta memurıı hususi su· 
rette s 1 • • 

1 
orgu ara çekılmış: 17 numa-

ra ı e . 
1
• vın gizli hayalı hakkında ma-
umat alın ı. • · · rni'C ıstenm ·ştı. 

Sanatkarlar mahallesinin 17 nu· 
ınaıalı eviııde, bir harem hayatı 
~!.cyan ettiği rivayet ediliyordu. 

Uzel bir kadının perde ardında 
saklandığ · b' - .. .. d" . ı ve esrengız ır omur sur 
uğu söylenmekteydi 

C Evin sahibi olan genç ressam 
eyms Tisso bir vakitler, "Srn Cons 

~ud. mahallesinin herkesle tanışan, 
onuşan, ziyafetlere iştirak eden 

~e~eli bir siması iken, şimdi kendi 
5~~1 eve kapamış, hiç kimseye gö· 
runmüyordu. 

k Kendisinin o esrarengiz güzel 
adınla beraber yaşadığı muhak

kaktı. 

onun haya tını mahvetmiş lüks bir ha 
yat yaşayabilen gözde bir ressam 
iken onu bedbaht bir münzevi hali 
ne getirmiştir. 

O esrarengiz kadının 17 numa 
ralı eve nerden ne nasıl geldiğini 
bilen yl)klu bütün malumat rivayet 
ten ibaretti. 

Altı sene geçti bu müddet zar
fında yalnız bir kişi bu kadını gördü 
ğünü iddia edebilirdi o adam da 
Tissonun evine misafir edildiği bir 
sırada yanlışlıkla bir odanın kapısı
nı açmış ve orada görmiişıü. 

Hakikat hn ne olursa olsun, 
Tissoı bu hadisenin akal..inde evden 
kaçmıştır. Hatta, paleti ve boya ta · 
kımı bile, iki sene sonra orada bu 
lunmuştur. Yanına hiç bir şey alma· 
mıştı. 

Grnç ressam Parise dönmüştü. 
Bütiin meşguliyeti dini kitaplar oku 
maktan ibaretti. Bir tar•ftan da gü 
nahını affettirmek için mütemadiyen 
!sanın resmini yapıyordu. 

Fakat bu resmi tam bir isabetle 
yapabilmak için tetkikata girişti . On 
iki sane Kudüste dolaştı. Nihayet 
1895 te Pariste bu mevzuda üç yüz 
altmış tablo teşhir etti. 

Ertesi sene aynı resimleri Lc;nd · 

Belediye Riyasetinden: 
Belediyeler bankosından yapılacak istikraz hakkında görüşülmek ve 

karaı ittihaz etmek üzre belediye meclisi fevkalade içtima tdeccktir. 
Toplantı Ağustosun 24 üncü perşembe günü saat onda ya pılacaktır. 

Ruzname aşağıda yazılı dır. Belediye kanununun 55 inci maddesine tev 
fıkan ilan olu dur. 

Ruzname: 
1 - Belediyeler banka~ından yapıl~cak istikraz için gösterilecek te· 

minat hakkında verilecek muvafakot mazbatası: 10970 

• 

1 • 
Kızılay 

Hastalarını 

Doktor 

Kemal Satır 
civarında İskan dairesi yanında 

Müslüm apartmanı 

her gUn sabahtan ak.ama kadar kabul eder. 

G.A. 10-26 10909 

----------------------------------

Adana Belediye Riyasetinden : 
Taşköprü - Yazlık sinema arasında Toprak kale Bazalt ocakların

dan çıkarılmış parke taşile nıüceddeten yol inşa edilecektir. 
1- Keşif bedeli ( 15318) 14. liradır. 

Bu işe ait keşif evrakı Adana :Belediytsi Fen işleri Müdürlüğ" d 
76 kuruş mukabilinde alınır. un en 

2- ihalesi 29 - 8 - 939 Salı günü saat 10 da Adana B ı <l' . 
D 

· • E .. · d 1 k e e ıyesı 
aımı ncumenın e yapı aca tır : 

3- ihale kapalı zarf usulile yapılac•ktır. 
4- Muvakkat teminatı 1148.86 liradır. 

5- Bu işe istekliler ihaleden üç gün evvel evvelce bo"yl ı · · · . . . . e ıır ışı yap 
tıklarına daır vesıka ıbraz etmelerı şarttır. Ve Ticaret odasına k 
olduklarına dair vesikayı birlikte vermeleri lazımdır. aytlı 

6- Bu işe ait teklfi mektupları 29 - 8 - 939 Salı günü saat ( 9 ) 

dokuza kadar Adana Belediye Daimi Encümeni Riyasetı'ne vermeleri 
lazımdır. 13-16 - 22 - 26 10940 

Gerçi bu kadının yüzünü şahsen 
gören yoktu; fakat herkes ne kadar 
güzel olduğunu biliyordu. Çünkü her 

resim sergisioldukça, genç ressanı 
Ceynıs Tisso'nun trşhir ettiği tab 
lolarda o güzel kadının siması gö 
ıünmekteydi, 

Tissonun Paristen kaçtığını yal 
nız birkaç dostu biliyordu. 

rada trşhir ettiği zaman arkadaşla • ----------------------·---·--

Siyasi bir mülteci vaziyetindeydi. 
Londraya geldiği zaman tamamen 
Parasızdı. Bütün hayatının mahvol· 

dıığunu sanıyordu. Fakat talih im 
dadına yetişti. Gazetelerd~n birine 
baş vurmuş ve . deı hal karikatürist 
olarak alınmıştı. Böylece Londranın 

zengin ve ki bar muhitine nüfuz et· 
mek imkanını da bulmuşlu. Gayet 
İyi giyindiği ve yakışıklı olduğu İçin 
her yere davet edilmekteydi. 

Bundan sonra Tisso Londraya 
) erleşmeğe karar vermişli. Sanatı 
her tarafta yayılıyor, her aile ntz· 
dinde iti"ıar göı üyordu. 

Derken Tisso zengin oldu. Eser 
leıi harikulade yüksek para getiri· 
Yordu. Mesela bugün Mançestrr 

şehrinin resim müzesinde bulunan 
" Konser " isimli tablosu. o zamaA 
120[) Sterline satılmıştı. 

Tisso kazandığı paranın çoğunu. 
• Sen Cons Vud. sanatkarlar sem· 
tindeki evini güzelleştirmeğe sarfe 
diyordu içerisini gayet iyi ve kıy· 
metli eşya ile döşemiş, bahçesine 
büyük bir hav~z ve sütunlar yaptır

mıştı. 

Mükemmel bir aşk yuvası vücu· 
da getirmişti Fakat çok sürmeden 
felaket kendini gösterdi. 

1876 senesinde meşhur esıaren 

giz kadına rastlamış ve bu kadın 

..... 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir hiz 
lfletçi kadın aranmaktadır · iste 
Yenler idarehanemize müracaat 
et · ' inler C. ....__ _____________ _ 

" onu çok değişmiş buldular. Bir 
vakitler türlü hovardalıkların, mace· 
raların kahramanı olan Tisso, şimdi 
a:leta bir Havvaıi olmuştu. 

Gayet ba,it bir hayal yaşıyor

du Nihayet bu hayat, O .IU bir ma
nastıra kapanmağa kadar sevketti. 
Nihayet 1903 senesinde o manasıtı 
rın rutubetli duvarları arasında yeis 

içinde öldü Ve Manş Denizinin her 
iki yakasında da unutuldu, ancak 
bundan altı sene evvel Londra "Re 
sim Galerisin. de Tissonun eserleri
ııi teşhir etmeği düşünmüştüler. 

Te~hir edilen resim1er arasında 
o esrarenhiz kadının portrelerinden 
de dokuz tane vardı . 

Bir erkek ziyaretçi bu kadın re· 

simlerine uzun uzun baktıktan son· 

ra serginin müdürüne gidip "Bu ka 

dm benim annemdi., dedi ve kendi· 

sine .mal sorulmasına imkan bırak · 

madan kaybolup gitti. 

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 adresım~ veya 

içinde oturanl müracaatları rica o 

lunur.10951 89 5 7 

Adana konduracılar içinde 
l 7 numrolu dük~anda tabelacı 

Basri Sezginer 

1 
Karataş 

----Plajı 

Ço~ukların Cennetidir 

Yavrularınızı bu tabiat cenne

tinin Havasından, Neş'esinden 

ve Faydalarından mahrum et· 
memek için hiç olmasa Hafta

da iki gUn oraya götUrUnUz. 

ller gUn munta.znm otobus sefer 

leri vardır. 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrilı: ve makine 

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

Eski Orozdibak karşısı No:"85 
1v736 4o 

ır-------

Türksözü ~ 
Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
100 
100 

1 - Dış ııı c ıııl ck cllc r için Ab 
becieli değişme> yalnız one 
zammedil' posta masrafı 

ır. 

2 - ilan la r ı ç i n d ' ureye müra-
caat erlilmelidir. 

ya Z 1 ık Sinemada 

~ l\,1J A ~ $ ~ liii1ı 
Sevimli İki Çift Yıldız 

Hanry Garat 
V E 

Meg Lenıonier 
Tarafından cazip bir t d arz a 

Yaratılan Gr.nçlik ve güzellikler 
Filmi 

rSir-naşlk·ı 
-· Kadınlar ·-

FRANsızcA SÖZLÜ 

Filmi görünüz. iki saat zevkli ve 
Güzel bir vakıt geçireceksiniz 

İlci ve ten : 

10986 

En son Dü~ya 
Havadisleri 

3_ 

Hatay Vilayeti Dörtyol orman 
Bölge Şef Hğinden : 

Beher kentalinin 

Miktarı Muhammen Fiatı Tutar Bedeli 

Kental Cinsi Lira Kuruş Lira Kuruş 

442 Meşe kömürü o. 35 154 70 

Hatay Vilayetinin Döı tyol kazası dahilinde Kara fenk Ormanından 
442 Kental Meşe kömürü satışa çıkarılmıştır. 

Satış 16181939 .tarihinden itibar~n .. başlanmış olduğundan ı 5 gün son· 
raya müsadif 31 8, 939 Perşenbe gunu saat 11 de Dörtyol Orman Böl. 
ge Şef ı iği dairesinde açık artırma .'le yapılacaktır. 

Beher kentalinin muh~mmen fıatı 35 kuı uştur. 
Şarlnarr.e ve mukavelenam~ rırojeleri l)öıtyol Orman Bölge Şefli. 

ğinden ve Seyhan Orman Çevırge Müdürlüğü ile Orman Umum Müdür· 

lüğünden alınır. 
Muvakkat teminatı (11) Lira 61 kuruştur. 

Satış Umumidir. 18-22- 25 --29 10962 

Seyhan Orman Çevirge Müdür
lüğünden : 

Cinsi 

Karaçam 

Hacını 

M3 03 
140 000 

Muhammen vahit fiatı 

Lira Kuruş 

4 90 

Tutarı 

Lira Kuruş 

686 00 

ı _ Seyhan vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Ala Hasan yurdu 
ormanından 140 metre M3 miktarında Kerestelik karaçam satı~a çıka· 

rılmıştır. 
2 _ 18 8 939 gününden itibaren on beş gün sonra 2·9·939 cu· 

martesi günü saat on birde Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü daire. 

sinde arttırma ile yapılacaktır. 
3 _ Beher metre mikabının muhammen fiatı dört lira doksan ku· 

ruştur. 
4 _ Şartname ve mukavelename projeleri Ankara orman umum 

müdürlüğü, Seyhan orman çevirge müdürlüğü ve Dörtyol orman bölge 

şefliğinden alınır. . . . 
5 _ Muvakkat teminat Ellı bır !ıra kırk beş kuruştur. 
6 _ Satış umumidir. 10958 18-22-25-29 

yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Vergilerde ihbarna_melerin 
ve temyiz usullerıne ve 

komisyonları teşkiline 

Kanun No : 3692 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve temyiz 
dair kanun 

Kabul tarihi : 6 7 1939 

. Dünden artan · 

. ı·h· ti ·
1 

yeni konisyon kuruluncaya kadar devam eder. 
vazıf~ ve sa a ıye er d · f · · 

Muvakkat Madde 2 - H1len km t vcud temyız ve. muvazza ıtır~z ko 
. · e azalarından bu anun a yazılı tahsıl şartlarını haız bu· 

mısyonları reıs v 6 1 k . . . . . 
1 

. k misyonlara 365 sayı ı anun mucıbınce gırebıleceklerı 
unanlar yenı 0 1 d .. ı .. 

d 1 
. o'u~a'ıilirler. Mun ar an ucret e mustahdem bulunanla 

ereceler e tayın dd ·ı · • k n muvakkat 10 uncu ma esı • kabul edılen mükteseb 
rın mezkur anunu 
haklaıı 'mahfuzdur. 

' kk t Ma:lde 3 - Bina vPrgisi islinaf komisyonlarında mevcud 
Muva a ı · · k b k .. k a bağlanmamış o an ılıraz evra ı, u anun mucibince 

olup henuz arar . . . k . 1 d . k bina ve arazı ıtıraz om ıs yon aı ına evro!unur. 
teşkıl olunac~ , 

I\
' kk t madde 4 - Bu kanunun mer ıyde girdiği tarihte beşinci 
·ıuva a · · k b · · d 1 1 k • 

d d 1 hiikmü yerme getırme mec urıyetın e o an arn mez ur 
ınad e e yazı ı . . . 

. . 'b n ı aylık müddet verılmıştır. 
t~rıhten ıtı are . . .. .. .. 

'b 
1 

1 kkında beşincı nıaddenın son fıkrası huknıu, bu mudde 
Bu gı ı er ıa 

tin bitmesinden sonra tatbik olu~ur. . . . 

dd 5
1 -- Bu kanun neşrı tarıhınden muteberdır . 

Ma e .. 1 · • • 1 V k'll · H · 
dd 

52 _ Bu kanun hükuın erını ıcraya cra e ı erı eyctı 
Ma e 10 7 1939 

memudur. (SON) 

B 1 d" eler Kanununun 19 uncu maddesinin 5 inci 
eeıy dw•. k 

fıkrasını egıştıren anun 

Kanun No: 3666 
Kabul tarihi: 51711939 

Madde ı _ 1580 numaralı ~elediyel~r. ~an~n~nun 19 uncu madde
. · 

5 
· · f krası aşag· ıdaki şekılde dcğıştırılmıştır: 

sının ıncı ı 
Belediye hududları ~ahilind~ ~uay~:n mıntakala.~ ~r~sınd.a yolcu na· 

kil vasıtası olarak otobiıs, omrııbus, tunel troley, funıkuler ışletmek ve 
mez~ahalarda kesilen etleri - BeleJıye Meclisince tayin ve Dahiliye Ve
kaletince tasdik edilecek ücret mukabilinde satış yerlerine makletmek 
munhasıran Belediyelerin hakkıdır. 

Bunların, Belediyelerin de İştirak edecekleri şirketler va~ıtasile yapılması 

(Sonu Var) 8953 



Adana Borsası Muameleleri 
:s: 

PAMUK ve KOZA - ---
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az 
1 

f.n çok 
K. s. K. s. Kilo - -~ = Koza 

Piyasa parlafı • - '.15 - 1 
Piyasa temizi • 1 

1 

1 --
1 

Klevland 39 --
1 

YAPAGI 
~ 

• 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ÇIGIT 

1 
1 

Yerli "Yemlik,. 
1 1 .. •Tohumluk,. 4,50 5 50 

HUBUBAT 
Buğ'clay Kıbrıs , - 3,50 - ---- , 

• Yerli 2,50 2 87 
Mentane 

. 
• 

Arpa 3 3 12 -- - -- -Fasulya 
Yulaf 2,8() 
Delice --
Kuş yemi 4,37 -Keten tohumn 9,'l5 
Mercimek -
Susam - ~ı- ----

--UN 
Dört }Ildız Salih ---

... üç 
" .. 

.ô ~ Dört }Ildız Doğruluk 
~ı:: üç --
.E c " -o - Simit ~ 
::: iij " ~ > _ Dört }Ildız Cı.mhuriyct -

:ı 
CN u-

, __ -r-- üç 
" " ı-- -Simit .. 

Livrı pol Tc-lgrafları Kambiyo ve Para 

S.•t<m 1 
21 / 8 I 1938 tş Baukasından alınmıştır. 

[',.ne - -
ı--Hazır 1-5~ Lireı 

Rayişmark Vadeli 1. ı-4 _ _jl Frank (Fransız ) ~35 
Vadeli ili 4 37 - Sterlin (İngiliz ) -S-92 
Hind hazır 

1 4128 - Dolar ( Amerika ) 1261~ 
Nev~ork 8 27 Frank ( İsviçre ) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
ikr;amiye planı 1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 ,~ğustos, 1 Eylul, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2COO Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 .. ~ .000 " 
8 • 500 • 4 000 .. 

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

250 • ?5 .. 6 250 .. 
435 32000 

T. iş Bankasına para yatırmakla. yalnız para biıiktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de d enemiş olursunuz 10661 ________________________ , _________________ , __________ -= 

Hatay Vilayeti Dörtyol Orman 
Bölge Şefliğinden : 
Miktarı Behe~· kentalinin Tutar 

Muhammen bedl"li Bedeli 
Krntal Cinsi Kuruş Santim Lira Kuruş 
800 Karışık 08 00 64 00 

Meşe odunu 
257 Karışık meşe 

Kömürü 25 .no 64 25 

Hatay vilayetinin Dörtyol kazası da hl linde D.ımlc::.ca o~vlet ormanın. 
dan 800 kental kaıışık meşe o-:lunu ile 25 7 kerılal karışık meşe kö nürü 

' satışa çıkarılmıştır. 

Satış 16 - 8 - 939 tarihinJen itibar<'ı ı başlamış o'dıığundan 15 
gün sonraya müsadif 31 - 8 -- 939 p .:: r~cn. •1

l e g"inü saat 11 de D5ttyol 
Qrman Bölge Şefliği dairesinde açık artırma İl · yapılacaktır. 

Kal'tıfı,k meşe o~ununun beher kentalinin m :.ıhaınm . .m fiatı 8 kuruş 
ve kanşık Öbf' ~ömürünün beher kentalinin nıun "n n :n fı;ıtı 25 kuruştur. 

Şartname ve hl(avelenarne projeleri Dörtyol O.·.nan Bölge Ş ·fligin· r 
den ve Seyban Orman Üvirge Müdürlütü ile Orı nın Uanq ~ l\.fü Hirlü 
tünden alınır. ., · 

Muvakkat teminat 9 lira . 62 kuruştyr, 
Satıı Umumidir. ' 

18 - 22 - 25 - 29 ı 0960 

Adana Vakıflar Müdürlüğünden : 
( I<apalı zarf usulü ile bina inşaatı eksiltme ilanı ) 

Eksiltmeye konulan iş : 
l - Adanada abidin p2şa caddesindeki vakıf mahal üzerine olbap

daki preje ;İne göre Apartman İnşaatıdır. 

2 - Bu inşaat mai\ müstemilat götürü olarak topdan eksiltmeye 
konulmuştur. 

3 - Keşif bedeli ( 47446 ) lira ( 74 ) kuruştur. 
4 - Bu inşaata ait fenni evrak şunbrdır. 
A - Fenni şartname, 
B - Mukavele projesi ve proj~ye bağlı vahidi fiat cetveli. 
C - Eksiltme şartnamesi, 
D - Proje, 

5 - Yukarıda yazılı evrak Anhrada Vakıflar Umum Müdürlüğü in
şaat Müdürlüğünden Ltanbulda İstanbul Vakıflar Başmüdürlügünden, 
Adanada Adana Vakıflar Müdürlüğündr.n İki lira otuz yedi kuıuş muka 
bilinde almaLilir. 

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

• yapılacaktır. 
7 Ebiltmeye girrc .. klerin ( 3558 ) lira ( 50 ) kuruş teminat vermele· 

ti ve aşağıda yazdı ve iİkaları haiz olmala r ı şarttır. 

A - 1939 yılına cıit ticaret oJası vesikası. 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Taşı beledi1eden verilmek şartiylc Kuruköprü - - Hacı ba 

kuyusu arası yolunun parkclebmesi işi açık olarak eksiltmeye konul 
2 - Kesif bedeli 1990 96 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 149,32 liradır. 

4 - İhalesi Eylülün birinci cuma gfüıü saat onda belediye encü 
de yapılacaktır. 

5 - lsteklilerin şartname, kesif ve projesini on kuruş mukabilİ' 
Delediyed~ Fen işleri müdiirlüğürıden alabilirler . 

6 - Taliplerın ihale tarihinden en az üç gün evvel belediyeye rof 
caatla bu işin ehli olduğuna dair bir vesika almaları şarttır. 

7 - fsteklileıin ihale 'günü mu:ıyyen saatte muvakkat teminat 
buzu, ehliyet ve ticaret odası vesikalaril~ birlikte belediye encümJ 
müracaatları il~n olunur. 15 - 19 - 22 - 26 10945 

BEVLiYE MÜTEHASSISI 

Doktor Melik 
fstanb~ldan dönmüştür. Hastalarını her 

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

Nazarı dikkate 

J 

Milli Mensucat Hastanesi Müdürlüğünden : 

B - f hale tarihinden en az sekiz gün evvel Adanada N Jfıa Müdürlü. 
ğündc-n Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat Müdürlüğünden fstan 
tanbulda lstanbul Vakıflar B1şmimarlığından Vt! diğer \İ!ayetlerde Nafıa 
Müdürlüklerinden alınmış ve en az ( 35000 ) liralık tek bir bina inşaatı 
yapmış ve muvaffak olmuş bulunduğunu bildiren yapı mütrahhitliği 
vrsikası. 

8 - Eksiltme}e gireceklerin bizzat yüksek mimar veya yükrek inşaat 
mührn~i~i olma~ı veya bunlardan biri ile müştereken teklif yapup muhve 
leyi birlikte imza etmeleri şarttır. 

o 
Sıhhat ve içtimai muavenet Vekaletinin 9 - 8 - 939 tarih 'il i 

numaralı ruhsatiyesi ile hastanemizin 23 yatağını haricden gelecek Ü 

hastalara tahsis ediyoruz . 

9 - Eksiltmeye gi•eceklerin kapalı zarfın ihzarında ve teklif mek. 
tuı:larmın yazılmasında ve bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilme· 
sinde ( 2490 ) numaralı kan1rnun 32, 33 ve 34 üncü -naddelnine harfiyen 
riayet etmeleri lazı ndır. 7 - 16 - ~2 - 29 10923 

Hıstanemiz Adananın en havad~~ ~ir yerinde etra~ı p()rtak~l v:-. rı 
çek bahçelerile muhat modern, her tuı lu konforu b1vı ve f~nnın 
icaplarını içinde toplamış müstesna bir sıhhat yurdudur • . 

Bilgisi, iktidarı ve muvaffakiyctli ameliy.ıtlarile herkesin itimıt,,,ı 
teveccühunu kazanmış olan Operatörümüz çok müsait şartlarla hastvı 

iT 

m tedavi edecektir. 
Hastanemizde tedavi olmak isteyen J,ütün müracaat sahipleri ~ ti 

Hatay Vilayeti Dörtyol Orman 
Bölge Şefliğinden : 

Miktarı 
Krntal 

180 

Cinsi 

Beher kentalinin 
Muhammen bedeli 
Kuruş 

Mrşe kömürü 35 

Tutar Bedeli 
Lira Kuruş 

63 08 

Hrttay Vılayetinin Dörtvol kazası dahilinde Boz ağaç ormanından 
( 180 ) kental meşe kö:nürü satışa çıkarılmıştır. 

S:ıtış 16 - 8 - 939 tuihin Jen itibaren t.>aştamıs olduğundan 15 
gün sonraya müsadif 31 - 8 - 939 Perşem~e günü saat 11 de Dört 
yol Orman Bölge Şrfliği dairesinde açık artırma ile yapılacaktır. 

Bencr kentalinin muhammen fiatı 35 kuruştur. 
Şartname ve mukavelena ne proj~leri D5 ·tyol Ormın Bö'ge Şefliğin

den Vi! s ~yh'ln Or.nao ç~virg! Mu iürlüğü ile Orman Umum Müdiirlü
ğünden alınır. 

Muvakkat teminatı 4 lira 73 kuruştur. 
Satış Umumidir, 

18 - 22 - 25 - 29 10961 

~------------------------------------·--------------.. 

den de diledilderi Doktoru serbestce alabilirler. 
Muhterem halkımıza bir hizmet gayesi1e a91lan bu yurt çok 

ücretlerle memleketin sıhhati İçin herkesin emrindedir. 
Hastane Gazhane yanındaki yol ile ~ehre bağlıdır. 
Her ihtiyaç anında hutane müdlirlüğüne müracaat 

olunur. 4 - 15 G. A. 

edilm~si ~ 
10939 

---------·-------------~ 
. Yepyeni bir tesisatla 

VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çiftehan 
Kaplıcası faaliyete geç 
Banyo - Lokanta - Gazino - Ot 
Çiftehan 
trenlerde 

• 
kaplıcalarına gitmek içt 
yüzde 50 tenzilat yapıl 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Adana hii_kfımet civarında Ulusparkı karşısında G •• k • • k• • 
Bizim bisikletci Yunus Necip Ôzyazgan 

1 
OfeCe SJDIZ 1. 

B. ·kJ M .ki ; ÇIFTEHAN KAPLICASI ISı et Ve Otosı et Radyo aktüvitesi bütün düııy_a K-ıplı~ala~ı~ 
M ki 1 f Yüksek zengin bir tabıat hazınesıdil 

era ı afJDa • Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesaııe t. 
Dürkopp 

ıı Acantalığını ıılm,k i\·İn &ene 
lerdenberi uğ~aştığım DÜRKOP 
fabrikasının bi~iklelleri gı-lmişlir . 

1 
Dünyanın en es1d fabrik..ısının 

yaptığı, bütün malıc.-nesi ~elik ten il ola~ DÜR:<:OP Bisikldlerinin ma
/ deı~ı itksamı KıomJen mamUı olup 

1 
yagmur ve çehı\Jra rağm n bıiyen 

1 P 1 S tutmaz B:siklct ıneraklılarınıı. 

i
l, t.eşr~.fleriı . de DÜRKO? Disiklt:tleri· 

tll gormek ve alm ık menfaat eri 
iktiza ~ ndan iır . Bilumıım bisiklet 

yl_dek parçalarile Konlinantal iç ve 
dış laitıkleri mağazamııda mtvçttt · 
tur. 10911 8 - 4-' 

Dürkopp 
Karaciğer ve mide ağrılarandan kurtulmak 

Birkaç gününüzü burada ·r onfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacak 

· Tarifeye bakınız 
Lira -1 
1 

Kr. -50 
00 
75 
50 
25 
15 

Bir gecellk tam konforuyla otel 
Taş odalar ( 4 kişilik ) 
Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 

yatak ücreti 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksı 

Çiftehan K~plıcasını ~~~ü~kO 
haliyle bır kere gorunuz 

10631 66 

Umumi neıriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türkıöıü matbaa• 


