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"Ordumuzla iftihar ediyor, onaitimat ediyoruz,, . 
. 

lrakya manavraları mu 
\laffakiyetle sonaerdi 

ff Alman - Sovyet ademi 
tecavüz paktı hazırlığı 

Hariciye Nazı rı bugiin 
hareket ediyor 

Alman 
Moskovaya 

Milli ŞEFiMiZ BiR .MESAJ LA 
ORDUMUZU . TEBRiK ETTiLER 

Mareplinıiz Fevzi ç,,km"k 

Müzakereler başlamak ü zre 
A k 22 ( Anadolu aj a nsı n ara : 

b'ld' . ) Alman istihbarat 
ı ırıyor : -

Cumburreisin1lz yüksek sevk ve idaresinden ı-------1-. __ _ 
dolayı Mareşalimizi tebrik ettiler Amerikan heyeti 

bürosu Almanya ile sovyetler birli. 
ğinirı bir ademi tecavüz paktı imza
lamağa karar verdiklerini ve alman 
hariciye nazırının üç aıtustosta ber· 
line gideceğini bildirmektedir. tas 
ajansıda bu haberi teyid t'tmektedir. 

lstanbul: 22 (Telefonla) - Altı
iÜndenberi Trakyada devam etmekte 

olan Trakya manevralarında bulunan 

"1illı Şefimiz ismet lnönü manevrala· 

ıı·: , dün şehrimize geldi 
Londra : 22 (Radyo) - Alman

ya ıle Sovyet Rusya arasında im
zalanan ticaret muahedesinden son
ra şimdi de bir Alman - Sovyet a· 
demi tecavüz paktı müzakerelerinin 
başldmak üzere olduğu anlaşılmış
lır. Ve bunun için Alman hariciye 
Nazırı Fon Ribbertrop 23 ağuslos
ta (bugün) Moskovaya hareket edc
cekJ ir. 

rın hitamı münasebetiyle 
Fevzi Çakmağa bir mesaj 
rnişlerdir. 

Mareşal 

gönder· 

Milli Şefimiz Bu mesajlarında Türk 
Ordusunun kabiliyet ve muvaffakiye

tini takdir etmişler ve Mareşalımız 
Fevzi Çakmağı, yüksek sevk ve ida

resinden dolayı tebrik etmişlerdir. 

Millı Şefimiz orduya itimad ve iftihar 
duyguları izhar buyurmuşlardır~ 

Milli Şef saat 23,5 de 

hareket buyurmuşlardır. 

lstanbula 

1 (' 

Motörlii kuvveılerimiz manevra esnrı ı;ı n drı 

Yahudiler' 
yerleşiyor! 

S U'R i Y E K R A L 1 
KiM OLACAK? 

,350000 Ya~udi cen.ubil 
Afrikaya ğitmek için 
j büroya kaydolundu 1 

* 
Oslo : 22 - İngiltere ve Fransa 

hükumetle i Cenubi Afrika 11 bir 
kısmını Yahudilere terkedeceklerdir. 

Amerika hükıimcli Yahudilere 
IOO milyon dolar "ermeğe razı olmuş
tur. Diğer ta'1'ftan Amerik ~ . dah.'.li~e 
nezareti Alyaskaya girmek ıçın bulun 
mani•ları kaldırmıştır. Alyaska ham 
maddelerle zenzin bir yerdir. İskandi
navyaya benzeyen 60,000 lbin nüfus. 
Yaşamaktadır . 350.000 Yıluıdı . Cenubı 
Alrikaya gitmek üzere şimdiye kadar 
kaydolmuşlardır. 

lstanbul ve lskenderu nda 

U muJlli mağazalar 
açılacak 

. İstanbul : 22 - Devlet limanları 

ı:UR 1 YE Y~ 
rNASIL BlR şE ' 

KIL ver il=? 
SURIYE:NiN AKİBETI, INGIL TEREYi, FRAN. 
SAYI VE TÜRf<İYEYI ÇOK ALAKADAR 12:
QİYOR , BiR· KONFEDERASYON MUHAKKAK 
SURETTE TEŞKİ L EDİLECEK, FAKAT KiMiN 
BAŞA GEÇIRILECEGI HENÜZ MALÜM DEG İ L 

[ Parıs - Alustos J 
Fransızca Lnitransigeant gazete• 

sinin Londra hususi muhabiri Fran. 
su va La!alle yazıyor: 

Suriyenin Bkibeti yalnızca Arap 
alemini değil, Londra siyası mahafi
lini de pek yakından alakadar etmek 
tedir. Türkive hükumetinin İngiltere 

0

ve Fransa ile Anlaşma yaparken Su 
riye ve Filistin meselesinin de kati· 
surelte halli meselesini şart koşmuş 

olduğu bir sır değildir. 

Londra Mahafili bir suriye Fılis
tin Arap federasyonu yapılınas:nı ve 

Şarki Erdün'ün b.iliiharada !rakın ~u 
konledarasyona ılhakını bır formu! 
olarak düşünmektedir. 

Senelerdenberi birçok prenslik 
ler ve Mısır k ra J ailesi efrarlı Suriye 
. .k·beti üzerinde rol oynamakta 

nın ·a ı 

muhalif değildirleı: Türkler de !stan· 
bulda tahsil elmiş olan Emir Abdal· 
laha laraftadırlar. 

Ancak Filistin milliydperverleri 
Emir Abdullahııı mevkii iktidara 

gelmesine muarızdır. Şam Müftüsü 
ve etrafında buluıı~nlar Emir Abdul 

lahı Yahudilere fevkalade müsait 
davranmakla itham etmrktedir. 

Diğer taraftan da Hicaz hüküm
darı lbni Suud Şaıki Erdün Emiri 

Abdullahın tesirinin artmasına ka iy 
yen m~;aade etmemektedir. 

ışleımc umum "d ·· ı ·· 
1. . mu ur uğü bazı Jim ın · 

dırlar. 
•. ' 

B 1 n arasında Erdiin prensleri 

lbPi Suud aynı zamanda Irak, 
Suriye ve Filistin ittibadına da mani 

olmak istiyecektir. Mesela lbni Su
ud'un oğullarından biri, Emir Fay

sal Suriye naibi olmahan fevkalade 
memnun kalacaklır. Fakat Emir 

Abdullah Londrada pek gözdedir. 
logilizler yanına meşhur Binbaşı G 

lu!ıu vermişlerdir . Sonra Arap kıta
ları kumandanı Ebuhunaik ve icrai 

teşkilat reisi Ebuhüda Tevkif Paşa 
bir müddet evvel Londraya gide

rek bir çok yeni ve geniş müsaade· 
ler almışla rdır. 

arı mızın ınşası için tetkikler . b 1 
mıştır. e • aş a 

Bundan iki sene evvel Mer . d . . sın e 
ınşa edılen umumi mağazalar çok is-
tifadeli neticeler verdiğinden şimdi de 
istanbul ve iskendeı un limanlarında 
Umumi mafazalar inşa edilecektir· 

UJI .arı il . . 
ve Şeı if Ali Haydarın . ro kekn go,ze 

d Ancak bırço ımse er çarpmakta ır. 

1 kısa bir zaman 
de Kral Faysa ın - h"k'' t S ·yeye u um e -
için bile olsa - urı k Bağ'dada 
miş olduğunu unutmıyaıa 
doğru dönmektedirler. 

U- d ki Kral !kinci Faysa-

~fürkmen Yürüklerinin hayatı 
yerinde filme alınacak 

Teıı isi ilimler çekmek .. 
J k t· . uzere rnem 

Moskova : 22 (Radyo) Sovyet· 
- Gerisi ikinci sahifede -

! e ımıze gc'.miş olan A 'k 

;:~~~~~~"m~~a:ü~~~~~~~! ;~ı.T~~ıvl YENi MAHRUKAT 
;:~iz~u;:~~i:~;l~n1~n relakatı~d:u:.•h KANUNU 

. . . uavını, beledi 
reıs ı, paı idiler ve halk evliler . ye 
dan karşılanmıştır. taı afın- TATBiKi 

Heyet sl~dyomda kamp k 
Jur. urmuş-

. Şehrimizin misafiri bJ!unan A 
rıkan fılim h . T me. 

. eyetı oroslaı da ki T" k 
İhtikara meydan verilmiyecek; fiatlar 

tesbit edilerek ilan edilecek :nen aşıretlerinin nas ı l • ur ~ 
ulime çekecek lir b h } aşadık larını 
nan . u ususda hazırla 

pıograma göre bütü b' 
Göçünü de tapları ve a n " _Yayla 
lerin ç~dır kurduk! yrıca. Turkmen 

.. . an sonrakı ış bö1·· YENi NiZAMNAME MERIYET MEVKllNE OEÇTI 
mu yerınde filme alınacaktır. u 

Heyet bugün faaliy le geçecektir A k . .,,, (Telefonln - t lal a ara ....... 
kımızın istifadelerini temin ci.ıuck ga· ---------- ·ı 1 1 nı"hı·ukaL kanununuıt .r·cs ı e çı tarı an ... 

ve bulunmadığı neticesine vardığı tak 
dirde keyfiyet iktisat vekaletiylo Eti 
banka bildirilir. Etibank bu mahaller 

Hava yollarımızda 
yapılacak tetkikat 

Bir heyet yakında h • • şe -
rımıze gelecektir 

Devlet hava yc..lları ida .. 
işlemekte ve işletilın·s rkesının 
b 1 h c 

1 mu arrer 
u unan ava h a tları emniyet' .. 

Sivas E · ı ıçın 
' rzıncan, Erzurum El k 

Ad / · · • ·azı ana, zmır ve lstanbuld .. ' 
d t' . a vucu-

e ge ıreceğı telsiz tesis atı h-. kk 
da tetkiklerde bulunmak .. '· ı.n 

. • 1 uzere ıda 
renın ış etme müdürü B Ş 
· · . eoc f L'n 

Çırıın reısliğinde telsiz ··ı h 
··h d' mu ·• nssıs ve mu "n ısleri ile bu s, h 
d ·ı • "ya 1 ta davet 

e ı en ı•~arkoııi, Stand ·r 
k F ,. ar, elefon 

en, ı ıps ve Lo •enz f 1 • 
. . 'k· ırm a arından 
ıştıra ı bbul edenlerin .. d 

- · .. h gon ere 
cegı mu le assıslardaıı m.. kk 
b. h . ure ep 
ır eyetın ağustosun . . . 

.. .. Yırmınc 1 
pazar g.unu saat 9,25 treni le Si· 
va sa muteveccihen Aı.kaı adan ha 

reket edecekleri ve leJk'kl 
ki ı er ya· 

paca arı devlet hava yoll 
.. d·· ı·· .. d arı umum 

~u .u• .uğun en alakadarlara bild'
rılmıştır, ı 

.. Bu he_ytti~ Y•pacağı tetkikler 
muoasebetıle gıdeceg· i yeri d .. 

.. .. er e ıkı 
şer ııçer gun kalacağı ve ke d'J 
. k n ı e 
ııne ola} lık gösterilmesi 

tavsiye 
edilmiştir. 

t·atbikine dair olan nizanına.ı!lC yUrUr deki noksanları ikmal eder. 
ıu . . . bıılunnıoktadıl'. Mahrukat ge gırnıış • . 
k t tl) ik edilec<·ğı ,-erlerde 
anunurıun a ~ 

k lllıı ulllne giren bina ve ve anunun ş . 
1 d '· okılnuısı n1ecburıytl müessese ur e ~ • 

it 1 hl·ııkat ile bunları yak .o. ına tonan nıa ~ 

. t J r hakkında yapı 

Her nevi taş kömürü, antrasit 
linyit, turp gibi tabii halde maden 
kömürlerile kok, yarı kok gibi mua 
mele görmüş kömürler ve bun!ardan 
birike! gibi işlenmiş şekilleri teshin 
maddeleridir. 

nuva nıah.sus va ... ı a 3 ~ 

1 . 1 1 bu niz.:ıaına.me hukuın. aca c n1uan1e c 

lerine tabi olacaktır' 

Etibank her Sene eylul ayı. iç~ndc 
d k . h _ loı·ı iktisat vekaletıne 

:ı~agı a ı U'ill~ 

Havagazı, petrol, petrol müştak 

bildirecektir. 

A - lhti,·acı kaı·şılıy.ı.~ak ınahru 
1 t . . f-İJ·al ve sekillerini. ta ın ne\l'ını. • 

B - L\{3h1·ukat k:uıununun birinci 
. •J t b' t olunan mahrukat 

nıaddesı ı e es 1 . 
·t· "V'iaf ve fı_ratla.Jtnt ,yakacak ve!:iaı ın c . 

M h k•t ,.< (eshın vası!ala c - 3 l'U ... 
. 'h 1. . tevzii için a.lına.n 

rının ıstı sn. ı ve 

d . I . S"tıs için yapılon h.ız ır te l>ır erı ' 'c..' ... ı · 

lıkları. 

Et:bank n1ahrokat kHnununun şU· 
. ·erlerin nıahr·uk.ı!: ve tc .. mulUne gırcn .'-

. l . ·le bu ,-asıtaların kurul 
hın vasıta rrı.' 

. I t 'erine Juıunılu nıaddelc ma ve 1 ş e nıe 
. tw lı · ~ı::v a salbı"nıak. Uzere lcş -

rı sa a • . 'ki . 
k·ı d ~·· .. 1-..,n v~ı.:a l>aYilı erı \·cya. 

ı e ecegı •· .... J • 

lb"I ·i o ,-erin en buyuk ınul 
alınan teL 11 eı • 
ki ,-a an1irine bildirecektir, 

. Etibank y.ıık1lıuaSr mt'.cLuri ınahru 
b _ ,air lc:: !\h in va•dtalaı·ı-

katın !,o a 'e S• • 

b 1 rın kurulup işletnıel enne lu-
ve una k'k 

1 ılı "lzemenin fi.)·atlarını tel 1 ,.e 
ZUlll U •~ • J'k 
tesbit ederek n1Ufrcd:ıtlariyle bır ı tc 
·ı t" t vekületinin tnstikine arzc<lecek 
,, "" 1 ı·ı . 'kt" t vek31c!:incc k.:ıbu fi!( ı en a {ır 1 ısa 

• t l'iı·atları ınahı·ukat kanunu 
za ını sa ış . 

t tb 'k edilmekle old ugu vc\'a adi n un a. 1 .. 

farı taş kiımürü veya linyit distilas· 
yon müştakları ıle artıklari ve '.elek 
trik dahi teshin mad .:lesi olarak kul 
laııılır. 

Mahrukat kanununun şumulüne 
giren zeytinyağı fabrikaları palamut 
hülasası vale'<s Meyan kökü balı çı 
karan fabrikalar çırçır fabrikala rı 
mobilya ve kereste imal eden fındık 
ceviz, çeltik ye emsali mahsülleri kı 
ran ve ayıklanan falırika ve mÜ<"sse 
selerle bunlar gibi teshin maddesi 
olarak kullanılabilecek atrık bırakan 
fabrikalar bilumum artıklarını teshin 
için kulla na bi lirin. 

Mahrukat kanununun birinci mad 
desiyle yakılması mecburi tululan 
maddelerin tutuşturulması için çıra, 

·odun, tahta parçası yahut yerine gö 
re talaş, fındık kabuğu pamuk koza 
sı ve emsali artıklar tutuşturucu mad 
de olarak kullanılır. 

Bilhassa kısa zamanda şuk mem
leketlerinin bir limanı halide gelecek 
olan iskenderunda bu ihtiyaç derhal 
hissedileceıtinden yakında orada umu 
rnı maıtazalar inşaatına başlanacaktır. 

ç yaşın a ld 
d L"bnana yapmış o u-

lın geçenler e . u İrak siyasilerin· 
ğu seyahat Surıye ve 
de, kend ilerine büyük menfaatler va'. 
adeden lalyan ve Alaman tesırlerı 
görü lmüştü r. 

Diğer taraftan Filistindeki ger· 
ginlik de gevşemiş bulunuyor. lngi 

liz kuvvetleri kunıandanı General 
Haynigi'n on allı aylık faaliyetinden 

sonra lngiltereye dönerken hal~fine 
çok daha az endişe verici bir vazi

yet bırakmıştır. Yavaş yavaş son ha 

reketler de kaybolmaktadır . 

Antalya valisi şehrimizde 
1 · ·ı'" edilen mahallcrdcıı taıniın ve 
cı.:cğı ı an 
ya 3J·ı·ıca iJ§n olunacaklıt, 

Nizamnam•nio diğer aükümleri 

şunla rdır. 

Tutuşturucu maddeler yalnız ya 
kılması mecburi mahrukatla birlikte 
olarak aşağıdaki nisb~t dahilinde kul 

lanılacaktır. 

Limanımızda inşa edilecek umumi 
lllaıtazalar için Tophane ile Fınd ıkfı 

arasındaki arazi müsait görülmü ştür. 
Umumi mağazalar tüccarlarımmn bü· 
Yük bir ihtiyacına cevap verecektir. 
Yalnız limanımızda bu iş için 2,5 mil-

. Yon liranın sarfed ileceği hesapl~nmak 
tadır . . .-

Diğer ve daha ciddi bir namzet 
de Faysalın küçük kardeşi Şarki Er· 
dün Emiri Abdullahlır. Emir Abdull~h 
bir çok İngiliz muhitlerinin tevec~ühü 

. nü kazanmıştır . Yahudiler kendısıne 

. Antalya valisi Fuad dün şehri 
ınıze gel'.niş valimiz faik Üstün 
ve muavın Kudret KanloC.I 

ıC!ı u11u 
makamlarında ziyaret etınişt· 

ır. 

Valimizin misafıri olarak bir kaç 
saat şehrimizde kalan Bay Fuad 
Adanadan ayrılmıştır, 

Mahrukat kanununun tatbik edi 
leceği ilan edilen y~rlerde kanunun 

0 mahıller için merıyete girdigi ta
rihten itibaren ihtiyac~ kafi mahru 
kat, soba, vesair teshin vasıtalarının 
bulu 1up ~u l~nmadığıoı mahallin en 1 

büyük mulkıye memuru tetkik edec 

Tabii antrasit kömüründe yüz 
kiloya 20 kilo kok, yar ı kok kömür 
!erinde 100 kiloda 15 kilo tutuŞtu· 
rucu madde. 

Tutuşturucu medde miktarı mu 
ayyen miktarı geçmemek üzere bir 

-Gerisi üçüncü sahifede-

• 



Cenubi Şarki ~e~leketleri ve ,i~~~~~~~,~~-~-~,~~~~~~~~~-, 1PounK BAH•s~R 

B O GAZLA R l __ u_ç_h __ a_lb_e~ __ r ____ o . _e~ __ r _ _ J80ı:::::ı0 
Z EİTSEHRIFT F0R POLITIK'TEN Talebeye ucuz 

mürekkep temini 
EVLENME iŞLERi 

G eçenl~rde Berfin siyasi bilgi . 
ler yuksek okulunda, müdafaa 

politikası söminarinin müdürü gene· 
ral Horst von Metsch, cenubi şarki. 
nin askeri ananesi ,. mevzuu etrafın. 
da bir konferans verdi. 

General ezcümle dedi ki : Bu 
sahanın askeri ananesi Avusturya 

ordusunun cenubi şarki milletfetini 
Osmanlı imparatorluğunun zulmün 
den kurtarmak için giriştiği harpler 
le ve hususiyle 

0

prens Ojen'in zafe· 
riyle başlamıştır. Türk mirasının tak. 
simi, Rusya'nın yayılması önüne geç 
mek teşebbüsleri, nihayet cihan har

bi Tuna havzasının cenubi şarkisin 
de ve Avrupanın cenubi şarki sa 
hillerinde askeri ananeyi tesis etmiş 
tir. Almanyanın cihan :harbinde ce 
nubi şarki memleketlerinde faaliyati 
de tabiatiyle cenubi ~aı ki sahasında 
çok tesirli olmuştur ki, bu tesir BaJ. 

kan memleketlerinde hala kendini 
hissettirmektedir. Bundan dolayı, 
Avusturya'nın ~e-ski askeri ananesi 
bizim için çok büyük bir ehemmiyeti 
haizdir. Bu itibarla, görüşlerimizle 
prens Ôjen'in, Büyük Frederich, Ra 
detski ve Blüher'in yanında yer al 
ması lazımdır. 

Bo.ğaz~ara 2elince gentral demiş 
tır kı : 

Cenubi şarkiye ait bütün mese· 
leler ve ananeler, doğrudan doğru · 

ya veya bilvasıta boğazlarla alaka· 
lıdır. Türklerin, Avrupa kıtamızın ce· 
nubi şarki köşesindeki köprübaşı 

sabası küçük olmasına rağmen, ar · 

Alman - Sovyet 
ademi tecavüz 
paktı hazırlığı 

- Birinci sahifeden artan -

lerle Almanya arasında siyasi mü. 
nasehetlerin iyi'eşmesi neticesi hasıl 
olan vaziyet üzerine ademi tecavüz 
meselesini bir paktla tahakkuk et· 
tirmek gayesi her iki tarafta da 
mevcuttu r. Bunun için Alman 'hari
ciye nazırı bugünlerde Mosk~vaya 
gelecektir~. 

Londra : 22 {Radyo) - Sovyet -
Alman ademi tecavüz paktı müza
kerelerine başlanacağı haberi bura· 
da sansasyon yapmıştır. Gerek Jn. 
giliz gert-k Fransız :'gazeteleri bu 
haberi büyük harflerle bugünkü nüs· 
halarında ilan etmektedirler. Fakat 
gazeteler bu haberi geç aldıkların· 
dan pek uznn : bl'lylu tefsire fırsat 
bulamamışlardır. 

Deyli Herald gazetesi, dünya 
siyasi vaziyeti çok şaşırtıcı bir hal 
Jadı demektedir. 

ilk okul tarih kitapları 
müsabakaya kondu 

kasında l:oğazlaıın bulu rı ması dola. 
}isiyle bu sahan ın rhemmiyeti son 
derece büyüktür, 

Türkler, evela Lozarı'da ondan 
sonra yaptıkları muahedelelerde 

ve hususiyle Montrö'de bu boğaz ları 

hem yeniden tahkim ve ,hem de aske 
ri İşgal altına almağa muvaffak ol· 
dular. Buğunkü Türkiye'nin de Av
rupa'daki ehemmiyeti - ki bu husus 
ta kendimizi aldatmıya lım - işte 
bilhassa bu bakımdan çok büyük 
tür. 

Halen fngiltere ile Türkiye ara· 
sında aktedilmiş olan yardım pak· 
tının hm metnini bilmiyoıuz. ·Ancak 
aktedilmiş olan paktı bir tarafa bı 
rakarak diyebiliriz ki, boğazlardan 

geçip Varna'da Bulgar sahillerine 
1 

Köstence'de Romanya sahillerine 
varmak imkanını bulacak olan donan 
ma!ar, bu iki meml e.kete, bu donan 
maların menfaatleri birleştiği cephe 
de yer aldırmak mevkiinde olacak 
tır. 

Cihan harbinde boğazların mer 
kezi Avrupa devletleri kom. 

binczonuna girmesi, Rusy'nın başı . 

na htpimizin bildiği fe laketi verdi. 
Eğer boğazlar bizim tarafımızda 
olmamış olsaydı, cihan hurbinin sey 
ri bambaşka . hatta denebilir ki ta-

mamiyle o neticenin bir CAksi olurdu 
Boğazların müdafaası ya lnız Tfük 
tarihinin de)lil, cihan tarihinin de 

şanlı bir desl;anıdır. 

1 
Karataş 

---- Plajı 

Çocukların Cennetidir 

Yavr ularmızı bu tabiat cenne. 

tinin Havasmdan, Neş'esinden 

ve Faydalarından mahrum et
memek için hiç otmasa Hafta. 

da iki gUn oraya götUrUnUz. 

Maarif, bu işle meş

gu\ bulunuyor 

Mekteplilere lazım olan mürek· 
kebin ucuz olarak temin edilmesi 
için alakadarlar tarafından tetkikler 
yapılmaktadır, . 

Bu i~l e bizzat Maarif Vekili Ha 
san Ali Yücel alakadar olmaktadır. 
Mektrp kitaplarını , dt fterlerini, ve 
kalemleı in i ucuza mal etmt>ğe çalışan 
vekalet, mÜrC' kkebjn çok p<ı halı ol 
duğunu görmü ş t ür. Mürekkebin pa 
h a lılı ğ ı bilhassa şişesinden ileri gel · 
mekte1ir. 

Avıupadan r elen bu şişeltrden 
çok ~ üksek gümrük alınmakta-
dır. 

Y ;\kında Lu hususta Maaı if ve 
kaletine bir rapor verilecektir. Ve 
kalet mürt kkep şişelerindt ki güm· 
rüğü indirm•k üzere te şebbüslerde 

bulunaca ktır. 

Bir şişe mürekkebin en fazla 
beş kur uşa tedarik edi lebileceği u
mulmaktadır. 

Vilayet idare heyeti 
azaları ~rasında 

Sivas vilayet idare heyeti aza 
lığına tayin oluna,. İsmail Hakkı 

· Ildır il e konya vilayet idare heye
tine tayin ed ilen ZC'ki Yı l maz 
mahall i memuriyetlerine hareket "! t
mişlerdir. 

Yeni sanayi odal a rı 

teşkil edilecek 

Gelecek ay sonuna doğı u An· 
karada toplanacak ticaret odaları 
kongresi İçin bütün ha ıırlıklar ta· 
mamlanmak üztredir. 

Parasız 
nüfus 

cüzdanlar bundan böyle 
verilecek dairelerince 

Yer değiştirme meselelerine dair yeni bir karar 
Evlenme ı,ıerlnde yar değl•tlrme llmUhaberl aranmasının 
usul ,ittihazı hakkmda dahlllye vekaretlnden f&hrlmlzdek l 

alakadarlara bir tamim gelmlf· 
tir. Parasız nUfus cUzdanları 

bundan böyle mal sandıklarınca 
değll, nüfus dalrelerlnce veri · 
lecektlr. 

Paralı evlenme nüfus cüzdanları 
ise evlendirm~ memurları tarafından 

alınıp bedeli mukabilinde alakadar 
lara verılece ktir. 

Evlenme vakalarında kadının 
erkek hanesine nakli esas olup ayni 
kaza halkından olan çiftlerden ka · 

dının evlenme ilmühaberi üzerine 
kocası hanesine yer değiştirme mu· 

amelesinin de yapılacağı nüfus kla 
vuzunun 82 inci sahifesinde tasrih 
edilmiştir. 

Gerçi ayni sahifede ayrı kaza 
halkından olanlar için yer değiştir 
me ilmühaberinin aranması bildiri! 

miş ise de 3686 sayılı kanunun ü
çüncü maddesi evlenme akidlerinin 

evlenme işlt'ri memurları tarafından 
doğrudan doğruya nüfus idarelerine 
bildirilmesini amir bu lunduğundan 

ihbar keyfiyeti kocadan evlenme 
memurluğuna intikal etmiş ve bu 
vaziyd karşısında yer değiştirme 

ilmühaberi aramak imkanının kal · 
mamış olması hasebiyle kaza bari 
cinde kayıtlı olanların yerdeğiştirme 

muamelelerinin dahi pülsuz ve harç 
sız evlenme ilmühabt:rleri Üztrine 
yapılması zarureti hasıl olmuştur. 

binaenaleyh evlenen çiftlerden biri 
nin kaza haricinde kayıdlı olmesı 

halinde de bu suretle muamele ya· 
pılacaktır . 

Evlenen ç.iftlerden kadın hane· 
sine nakl;ni arzu eden erkekten 

pullu yer değiştirme ilmühaberi 
aranması ve harç pulu ya pışt rması 
lazımdır. 

Kale kapısında 

Evkafın yaptıracağı 

yeni ~ltı dükkan 
Kalcka pısında yorgancılar içinde 

vakıf altı dükkanın yeniden inşası 
ile Mestan hamamının tamiratı ev 
kaf müdürlüğünce münakasaya 
çıkarılmıştı . 

Cün öğrendiği~ize göre bunun 
muamelesi ikmal edilmiş ve 6 dük
kanın yeniden İnşasiyle mestan ha· 
mammın tamiri müteahhidine ihale , 
edilmiştir. 

P. T. T. de 
yapılan imtihanlar 

30 ila 60 lira asli maaşlı müra· 
kiblikler için şeh rimizde posta 
telgraf müdürlüğünde bir imtihan 
yapılmış ve bu imtihana ikisi hukuk 
ve biri lise mezunu olmak üzere 

· üç kişi İştirak etmiştir. 

imtihan evrakı Ankaraya gön · 
derilecek ve kazananlar ilan edi· 
lecektir. 

Üç sarhoş bir ada ma 
hücum e tti 

lsmail oğlu Fazlı Gürsel, Tev 
fik 0ğlu Talat Avşao ve Abdullah 
oğlu Muhiddin Yaman adh üç ar
kadaş kafayı çekmişler ve adama· 
kıllı olduktan sonra Veli oğlu Cab· 
bara hücum ederek üç günde iyi 
olacak derecede dövmüşlerdir. 

Şikayet üzerine yakalanan suçlu 
lar mahkemeye sevk edilmiştir . 

Bölge sanat okuluna 
gireceklerin imtiha nı 

Kongre ile dahili ve h;\rici teş 
kilatımızda bazı değiş i klikler ola· 
cağı, hazı tica!et borsahrının lağ· 
vedil eceği, bilhassa bir çok mınla 
kalarda sanayi ondaları te~ kil edi · 
l ecrği söylenmektedir. Stı na)İ oda 
f a rı şimd iye kadar tamamen ihmal 
edilrn sanayicilerin <lertlerile meş 
gul olacak ve onların hüku 1t1t> tle 
teması r.ı temin edecektir, Bu s!bt p 
ten bu te.şki lala çok ehemmiyet ver 
mektedir. -----------·- - -

Bir ekmek arabasının 

çarptığı adam yaralandı 
-----·---

Ali 0ğlu f smail adında biri çar 
şıda yoluna devam ederken Halil 
oğlu Yusuf isimli bir adamın idare 
e ttiği ekmek arabasının çarp •. asile 
yere yuvarlanmış ve muhtel ı f yerle 
rinden ya rala nmı ştır. 

Bir adamı döğdüler 

Rıza oğlu Doğan. Mehmet oğlu 
Nevzad Ali Tabak ve Reşit oğlu 

Halil, Bt:kiı oğlu Aziz arasında ya . 
pılan bir mü:ıakaş~ büyümüş ve 
kavgaya dayanmıştır. 

Bölge sandt okullarıııa girecek . 
lerin imtihanları şehrimizde 
kız.lisesinde yapılmış ve imtihan ev 
rakı maarif vekaletine gönderilmiş · 
tir. 

Kazanarılar iian edilecektir. 

ŞEHiRDE HAVA 

llcr s un muntazam otobus ı.cfcr 

lcri vardır. 

Yakalanan suçlu adliyeye veril· 
miştir. 

Bunlardan Bekir oğlu Aziz, her 
üçün.fen dayak yediği id diasında 

bulunmuş, yakalanan suçlular hak 
kınJa kanuni muamele yapılmıştır. 

Dün şehrimizde gök yüzü a~ık 
hava hafıf rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gö'gede 34 dereceyi bulmuştu· 

r-----------------------------------------------Iık okulların dördüncü ve beşin ' 1 OONON Dost Mısır aske Bu g u·. n k u·. -M---,-s--ı-r __ _,._M __ d _ ___ A -k--1 ----, ısır a sı yası ısım ar arasında son 

ci .sınıfl.arıd.a okunmak üzere ta rih, • . MEVZUU ri he)'eti mem -
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• • d L suz kavaalorına sükunet bulma."ı 
arıtmetık kıtaplan maarif vekilliği e e ımız e LU 1 o .• tarafından müsabaka k t lunuyor. Bu münasebetle Türk Mı- talyanın kullanacağı taktik, Al- hareket Japon kuvvetlerinin Singa· icabettiğini ileri sürüyorlar. 

ya onmuş ur. .. . [ ld b Müsabaka bir eylül 939 d b sır munasebatına daır ntransıgeant manyanın o uğu gi i garp devlet. pura taarruzuna yardım edebilir. Veft P1şa, Mahmut Paşa kabı"· 
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Bu müsabakaya bütün öğretmen edıyoruz: A •• ka labilir v<; şaıka doğru iki yoldan ku_vvelleri Sicilya ve Libya üslerini lngiltere ile Mısır arasındaki mü 
ler iştirak edebileceklerdir. Umumı harp sırasınd a Suveyş uzanmak tasavvurl a rı d üşünülebilir . bertaraf elmt>k işiyle meşgul ola· nasebetleri idare ederek 1936 anlaş 

Müsabakada kazanan kitaplar k~nalına tecavüz eden Tiirkler ş"m Şöy le ki : Yuğos lavya rı ı n bitara flık caklar, d ğer tarafta Şarki Trakya masının imzalanmasını mümkün kıl 
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(i5l ükreş'ten Daily Hcrald1 

~diriliyor : 
~ral Karol Akd 

yaptığı bir seyahatten Rolll~ 
dönmüştür. Resmi mahfillerde 
seyahatin programdan bir !iki 
daha kısa sürdüğii kabul edU G 
beraber Almanya'nın raptıJI ~ dü 
!erden dolayı hiç bir telaş gO#:. oll\ 
memektedir.; ha 

Kralın avdetindenberi ' btr 
mahfıller daha sıkı bir ketıı' ıiz 
muhafaza etmektedirler. ka 

Kral Karol'un Türkiye reİf hiri 
huru ile mülakatından sonra ~ 
yanın bir harp takdirinde harf ~ir 
zemesi tedariki meselesinin e ek 
altına girdiği kanaati .hakiaıd~ llıil 

Bütün Romanya silah fab der 
son süratleri ile imalata de~,d ca 
mekte iseler de bir harp takd ~~t 
Romanya gene hariçten cep~ il 

silah idhali mecburiyetini hisJ deg 
tir. 

Eğer bir harpte Romany• da 
yük harpte olduğu gibi - ftJf ~·rı 
lara karşı durur ve Lehistanıo ık 
ya limanı da abloka edilirse o tele 
man Romanya Çanakkale bof lırıı 

t · 1 ·ıAh ··h· t y. re) vası asıy e sı a ve mu ımma d" 
"k" d. 1 k ır. rı ıne muk.te ır o aca tır. 

Kral Karol ;ıe reisicümbur 1 

lnönü'nün bu meselede anlaŞl11~ le 
malan Romanya'yı tatm!n :etıı>'f bi~i 

Romanyanın resmi mahfil F illi! 
bir harp vukuunda Almanyanıll •ıı 
manyadan bitaraf kalmasını is_ıi,1 için 
ceği kanaatini izhar etmektedırı- ta 

Eğer Romanya bu tdclifferİ 0 1111 
decek olursa o zım1n Macari~ 
yolu ile bir tazyik yapılmasın• 1 

zar olun rabilir. illa 

-----~-------ı_./ la 
,,,,,,,/', Y_a ı 

1-R----A o----v----g ;; 
Bugünkü Prograıtl 

ntı 

TÜRKİYE RADYO olFüZIY~ ler 
POSTALARI TÜRKiYE RADYO İıi 

ANKARA RADYOSU V;92 

Çarşamba 23 181 9)
9 ~: 

trı 
12.30 Program 
12.35 1 ürk muziği - Pi. 1 
1:3.00 Memleket saat ayar ı , 1 ~l 

ve meteoroloji haberleri. 
13.15- 14.00Türk müzi~i (Jo{'' 

program) - Pi.) 
• 19 00 Program 

19.05 Hafif müzik (Pi.) 
' 19 30 Türk müziği (Fasıl }lt) 

~0.15 Konuşma ., 
20.30 Memleket saat ayarı· t\l cd 

ve meteoı oloji ha beı !eri. lit 
20.50 Türk Müzi~i ; ol 
Okuyanlar : Mefharet ssi~ kı 

Necmi Rı za Ahıskan Çalanlar: ~ 1 Öl 
Kam, Refik Fcrsan, Cevdet ı-:oı,~ d· 

1. - Yesa ·i Asım - H icaı ş• ~ 
(Bilmem niye bir bust ni) 2 .- 1'r 
buri Cemil - Hicaz şarkı (Hep ~1~ 
va~lında gönül) 3. - Nobar_..ş~ ic 
(Ağlamış gülmüş cefaya katla11 1 ~ 
4. - Aşık Mustafa - Şehnaı ~ 
{Fı rsat bulsam y<ıre de varsam). 8' 
Şehnaz saz semaisi 6. - Rı>.hnt 1 ,p) 
- Suzinak şarkı (Bir sihri tar ,ı· 
7 .- Musa Süreyya - ~arkı (l(i'8 / 
medi zalim sana bu ahu eninirn) •ld b 
Arif Bey - Hicazkar şarkı (G11 ,ı~ 
açıldı yine gül yüzlü yar) 9. - ~111) 
türküsü Mecnunam Leylamı görd11 

ıo. - Halktürküsü (Yıldız) ı!l 

21.30 Haftalık posta kutusukoll11~ 
21.45 Neşeli plaklar - R. 

() 

Bu gece nöbetçi eczane 

mihver devletlerinin bir tek menfa· R d · ve şaı ki Mısırı n,uhaf"za edecek- lecektir. ve o osa dayanarak lstanbula ta· n 

atleri bile yoktur. Ve Türkiye ı" lc t" arruz etmek.. ı r. 

n.50 Müz!k (Soli;;tler) 1• 

M 
22.00 Müzik ( Küçük orke

5 

ısırda Cümhuriyetçilcrin gittik 
Suriye ve Fılistin ı"şı"nı·n yakın hA ra Şef : Necip Aşkın ) . 2 ,..,, 

Tarsus kapısı civannda 

Halk eczahanedir 

• 

Mı sırın yakınlaşması da mihver dev 
!etlerinin ya kın' şarktaki arap alemin 
de oynamak istedikleri oyunu mu· 
atta! bırakmaktadır. 

Bundan maada Lihya yo lile Mı 

sıra taarruz olunabilir ve Ha beşis · 

t:ın ordusile yapılan bir müşterek 

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

ç~ a im oldukları görülmektedir. 
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londra Mektubu 
.----------------
ıngilterede casus'a r ne· 
den çabuk yakalanır 

ASUSUNV ASIFLARI 
G lngiliz rizli İltihbarat şefi olan 
.. tneral Sir Robert Baden Paud 

ol Yada ikinci bir Şarlok Holmes 
l •rak tanınıyor istihbarat iıııleri sa 
Qlllnd b 
l . 1 u general uzun yıllardan· 
°'ti .. °' 

1
. rııutehassıs olaı ak tanınıyor bu 

•. z 1 • 1 ka 1~ er etrafında general Pauel bir 
. ~ bkıtap neşretmiştir ve bunlardan 
ırı "lh 1 assa çok enteresandır. 

t- Generale göremürted casuslar 
uır tı f ke . r.ı .• bırakıldıktan sonra mem· 
"1iUiti ı~ın çalışan bir casus dit~r 
d lllücahitlerden daha ışllt bır 
''ecede ıddedilmemelidir böyle bir 

casusun gördüğü hizmetler sil:\hla ı 
~~tanını müdafaa ederken ölenlerin 
dı~etlcrinden katiyyen daha aşaj'ı 
etıldir. 

d Hatta sulh yahut harp zamamn· 
~ olsun gizli istihbaratta çalışanla 
d'k vazifeleri \:Ok mühimdir ve çok 
t \kat ve ince zeki ister birçok ke 

t
e er hizmetinin müteaddit mükifa· 
•nı .. 
1 

roren bir casus yine birçok ke 
te er -ı- 1 d" o um c karşı karşıya gelmekte 
ır. 

En d•l•rll c•aualar 

1 
Hizınet fÖrebilen ve itimat ·edi 

~~- en kıymetli casuslar para muka 

kalenin, müstahkem bir mevkiin 
vaıiyet ve şekli, jeoloji bazı deği· 

şiklikleı in ve bunlara mümasil bil 
gilerle mbcthhn olması icabeder. 

Yatanı ••l•nını caau•lar 
Mürted casusları büsbütün baş 

ka kategoriye koymak icabeder bun 
lar aıatı iş gören vicdan~ızlardır ve 
kendi vatandaşlarının gizli işlerini dü 
şmanlara satarlar bu türlü casusla· 
nn yaptıtı kötülütü mazur göstere 
ctk hiç bir sebef' gösterilemez. 

General Pauele diyor ki. 
"- lngilizlcrin lcarckteri vatanını 

satmaya müsait değildir. Bunun için 
dir ki, fngilterede çalışmak istiyen 
bütün yabancı casusların yüzde dok· 
san dokuzu daima ele geç~iştir. Bu 
casusların fngiliz ~ara ve deniz ordu 
ları arasından bnı zabit ve askerleri 
daima neticesiz lralmıştir. 

Diğer bazı mcmlekctlcde ise 
karaktersiz bazı askerlerin mevki 
ve müstahkem mevkilerin planları
nı başkalarına sattıtı görülmüştür . 
Meseli, Avusturya devleti henüz 
mevcut iken bazı Avusturyalı zabit
ler Bukovina cephtsindeki bazı 
mc\ kilerin planlarını satmışlardır . 

Alm•nl•rın Tefklllb . •nde hizmet etmeyip bunu bir 
~dli hizmet Jlarak maddi mükif ot 

• • 
1~ }'apanlardır böylelelui vatanı 

•çın behemehal bir hizmette buluna 

Şümul itibariyl_e Alman gizli 
istihbrrat tttkilatı çok geniştir . 

Almanlar, 1970 stttcsinde Fransanm 
içine 20,000 casus göndcrmeğe mu 
vaffak olmuşlar, bu casusları Stay
bet isminde bir zat idare etmiştir . 
Fakat lngilizler Fransızlar bilhassa 
umumi harpten sonra gizli istihba 
rı işlerine fevkalade ehemmiyet 
vermişlerdir. Bugün bütün dünyada 
hiç umulmadık yerlerde ve muhtelıf 
sınıflarda fngiliz casuskı ı faaliyette-

rak · I ısttdikleri ve · paraya karşı ha 
0 ınaJıkları ıçin kiymetlidir. 

lngHter•d• Alm•nl•r 
lngiltcrede yakalanarak askrri 

~ahlcemeye verilen Alman çasus· 
atından Kari Lodi, mahkeme ri 
>'.•~tine gönderdiği bir dilckçe
sınde şunlars yazmıştı. 

.. Sizden af ve merhamet dile· 
l'İ~orum. Yaptıklarıma nıdim de-
ılını ve bugün içinde bulunduğum 

•tır hayat şeraitine de müteessir 
olınuyorum. Vatanı için çalışan 
~ınuslu bir insan sıfatiyle arkadaş . 
.•tuna ; ~iyanet edemem. Onların 
1•iınlerini ~ize vermiycceğim. Bu 
"•zifeye beni memur edenler ele " . erınck namusuzluk olur. Ben vata 
ili hizmetimi para mukabilinde yap 
~•dım. 

Bu hizmetlere mukabil maddi bir 
tcy almış dejilim. Vatanımın srla· 
~eti için bu mt•hataralı işi kabul 
;lti.rn. Biliyorum ki haya~~m . her 
b •k·ka keskin bi.r kıhcm uzer~nde 
utunuyordu. lhtım al vermek ıste 

llıern ki, bu fedakarlığı bir lngiliz 
~8Pabilmiı olsun! 

Bu sözleri söyliyen ve idam 
~dilen Alman casusunun ismi lngı · 
ıt parlementosuada bahis mevzuu 
~lbuıtur ve bu Alman casu•u, tıp· 
.. 1 harp cebhesiede. attı hattında 
öleıı vatanperver bir asker gibi öl· 
dG denmittir. 

Demir lr•d•, k••kln zeka 
Vatanperver bir casusun her 

ttyden öhce cesur, aotukkanlı ve 
••kin eoe•J1··1c, düşüncelerinde süraıi . ' llıtikal sahıbi ve büyük ttcessüs 
-ahareti olması icabeder. 

Böyle bir istihbar elemam, va · 
lİf cain~ engel olmıyacak drrtcede 
'1hbıt1i ve demir iradeli olmasi ica 
~er. 

Yeni mahrukat 
kanunu tatbiki 
- Birinci sahifeden artan -

kaçı birlikte karışık olarak da kul 
lanılc.bilecektir. 

Etibank mahrukat kanununun tat 
lıik edildigi yerlerde elde edilen ne 
tiçeleri her takvim senesinin ilk iki 
ayı içinde bir raporla iktisat vtka 
lctine bildirecektir. Etibane hazırlık 
!arına devam etmektedir. 

Yazlık Sinemada 

BU Akşam 
Sevimli iki Çift Yıldız 

Hanry Garat 
y E 

Meg Lemonier 
Tarafından caıip bir tarzda 

Yaratılan Gençlik ve güzellikler 
Filmi 

FRANSIZCA 

Bir casusun ilmi bilgisi de üstün 
())kak luzımdır. Çünkü, muhtelif 
~e ~ilerde karşılaşacağı, muhtelif 
' ' ve hadiselerde, mt'sela, bir 

ı· ~·--....-----
F·r . .. u··nu··ı iki saat zevkli ve 

ı mı gor · .. 
Güzel bir vakıt geçireceksınız 

tosıd\ı ., • es 

2 
Shilik lspanyot dansı. 

1 
lıaveten : En son Dünya 

esna 
3

·00 Son ajans habetlcri , Ziraat 1 Havadisleri 
ı., . ın, tahvilat kambiyo - nukut 
VOrs ' 

ası ( fiyat) 10986 
23 20 ... Müıik (C.ttband - Pi ) ..... ,...s-'!""- .-.-- • • ' • 
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Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Bu Yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Veteriner Fakül· 

tesine kız ve erkek, Orman F akü itesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı 
yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yaz labilmek için aşağıdaki 
~artlaıa uymak gereklidir: 

1 - Türk tabiyetinde bulunmak, lise mezıınu olmak ve olgunluk im
tihanını vermiş bulunmak, (Türk liseleıine muadilliği Maarif Vekaletince 
tanınmış ecnebi liselerin şahadetnameleri kabul olunur) veya Üniversite 

veya yüksek bir mektep mezunu bulunmak şarttır. 

il - Üniversite ve yüksek mekteplerden naklen geleceklerin tah<iil 

lerine göre haııgi sınıflara kabul edilecekleri hakkında Rektörlük karar 

verir. 
111 - Enstitüye girecek yatılı talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den 

yukan olamaz: Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 
iV - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hak 

kında tam teştkküllü bir hastahane raparu l azımdır. Rapor nümunesi Ens 
titüden veya Ziraat, Orman, Veteriner müdürlüklerinden tedarik olunur. 

Bu nümuneden başka alınrcak raporlar k"bul edilmez. 

V - Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeniden 

sağlık ve sağlamlık muaycııesinden geçirilerek; mesleklerinin istediği be

den kabiliyetini gösteremiyenlerin Enstitüden ilişiği kc~ilir. 

VI - Ziraat fakültesine girecek talebe bir devlet çiftliğinde staj 

görmeye nu~cburdır. Bu sıtaj nihaydindc talebe, imtihana tabi tu

tulur, Stajdan soma talebenin Enstitüde nazari derslere devam edebilme 
si için bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince talebe 30 

lira aylık verilir. Yatacak yer parasız olarak çiflikte gösterilir. Stajyer ta· 
!ebenin yemesi ve içmeside Enstitüce temin edildiği takdirde kendi lerine 

bu 30 lira verilmez. 
VII - Parasız yatılı talebeden, staj veya okuma devresi içinde her 

ne suretle olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini hırakanlardan 

veya cezaen çıkarılanlardan Hükumetçe yapılan masrafları ödeyecekleri 

hakkında, verilecek numuneye göre Noterlikdrn tasdikli bir kefaletname 

alınır. 

Vlll - Enstitüye girmek isteyrnler, yukarıda yazılı sağlık rapoıun

dan başka lise ve olgunluk diplomasını Vfya tasdikli örııeklerinin ve nü

fus tezkerelerini, polis veya belediyeden alacakları hüsnühal kaadını , aşı 

raporunu orta vr. liselerde görmüş oldukları askeri dersler hakkındaki 

ehliyetnamelerini iliştirecek el yaıılarile yazacakları pullu bir dilekçe ile 

ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğüne müracaat aderlcr. Talipler Dilekçelerinde hangi Fakülteye 

kayı~ olmak i~tediklerini bildir melidir. 

Jx - Pul~uz veya usulü dairesinde pullanrnc.ınış olan ve yukarıdaki 
maddede yazılı evı-ak ilişiğinde olmayan dilekçeler muteher değildir. 

X - Parasız yatılı talebe alınmakda birinci ve sekizinci maddede 

yazılı v~sikalarl.- vaktinde baş vuranlarda arasında pek iyi veya iyi dere . 
cdi ve Fan kolundan olanlar tercih olunur. 

xl - Veteriner fakültesi tahsil miiJdeti bu seneden itibaren yeni ka 

bul edilerek talebeye şamil olmak üzere lıeş senedir. 

Xll - Cc ... ap istiyerıler ayrıca pul göndermelidir. 

xlll - Baş vuı ma zamanı 151 Ağustosf939 tarihinden Eylülün 30 uncu 

günü akşamına kadardır. Bundan sonraki müracaatlar kabul edilmez. 

23 - 1 - 11 - 20 - 2Q 

BEVLİYE 
10973 

MÜTEHASSISI 

Doktor Melik 
fstanb&..ldan dönmüştür. Hastalarını her 

sabahtan akşama kadar kabul ede r. 

.. 
gur~ 

10964 19 - 20- 22- 23 

Satlık Ev 
ve Bahçe 

Ziraat mektebi civarında asra 

uygun bir şekilde 800 arşın murab 
l>aı arsa üzerine tuğladan yapılmiş' 
olan üç göz ev, mutlnıh, banyo, 

hela, kuyu ve bahçe satılacaktır. 

Talip!erio aşağıdaki adresım'! veya 

içinde oturana müracaatları rica o 

lunur.10951 89 6 7 

Adana konduracıldr içinde 
17 nuınrolu dükkanda tabelacı 

Basri Sezginer 

Kayıp ınühür 

19·8· 939 cumartrsi gunu na 
mıma yazılı imza'ı nıiihiiıümii kay· 1 

bettim Bu imı.alı muhürle borc.uın 

Türksözü" 
Gündelik s·iyasi gnı.etc 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kum~ 
1200 
600 
300 
100 

1 - Dış nıcııılc\.. el le ı ıçırı /\bone 

bedeli dcğişme·ı. y t1lrıı ı post.ı rnaı.rnfı 

ıaınnıcdili ı 

2 - ilanlar için 

caal edilmelidir. 

ıdareye mum-

olmaJığı ve mezkur mühürün hiik· 
mü olmadığını ilan ederim. 

ll)975 

Karşıyaka mahallesinde 56 num 
rolu mağaza Tısan Mahmut oğlu 

y u 5 u f 

Tüm Satın Alma Komısyonu 
Riyasetinden : 

Muhmamen Lede! i ilk teminat ihalenin 
Cinsi Miktarı 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. tarihi gunu saati 

Sabun 
Pirinç 
Bulgur 
Kurufa · 
sulya 

ıo ıoo 3484 50 261 34 1119 939 pazartesi 9 

20.000 4900 00 367 50 10 
" " " " 

3200 00 240 00 l l " 
. 

Salı 9 
32.000 " 

33.000 4785 00 358 00 12 " " 
10 

l _ Ad da askeri birliklerin ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı. 

h 
anbad ileri ve ilk teminatları gösterilen dört kalem erzak açık 

mu ammen e e . . 
k 

·ı t k !muştur ihale tarıhlerı karşılarında gösterilmi:,,tir 
e sı meye onu · .. _ .. . · . 

2 
_ Şartnamesi her gun Turu kaıargahındakı satın alma komısyo· 

nunda görülebilir. 
3 _ istekliler ticaret odasında. mnkayyet olduklaıına dair vesika. 

1 
· ı 'lk . t ıakbuzlarını haınıl olar.ık belli günde ve saalta satın 

arı e ı temına n '23 .. atları 29 3 8 10971 
alma komisyonuna muraca ' 

Adana Erkek lisesi direktörlüğünden: 

Yüzde yedi buçuk 

Tutan 
teminatı muvakkate 

Kuru ş Kilo Fi. Cinsi 
Lira Kuruş 

Lira 

2565 00 
192 50 '270 )0 9,5 birinci nevi ekmek 

720 00 
54 00 3000 24 Pirinç 

300 00 
22 50 2000 15 kuru f asulya 

Ad E k 
• Lisesi pansiyonunun 1 Teşrin evvel 1939 dan 31 Ma

ana r e< "h . 1 k d . . ··r d t 
1940 

'L.. kadar B aylık ı tıyacı o an yu arı a cınsı ve mu re a ı 
yıs tarııııne 9 "h" d p · - ·· t 10 d 

1 
.. k I k n 21 8 193 tarı ın en azarlesı gunu saa a 

yazı ı uç a rm erza ı . . . . . 
· ' k 1 k ·ı de ekmeğe talip zuhur etmedığıııden ve pırınç ıle ku· 
ıcra ı ınan e sı tmc I dd' ı· k ·· ··ı d"Y • d 

f 
.
1 

f tlar konıİs)vrılınıuzca ıa ı ayı goıu me ıgın en 
ru asulyaya vcrı en ıa . • d · 'b 10 ·· ··dd ı 
k 

· ı t fikan tarihi ılanın an ıh arcn gun mu ete 
e sı tme kanununa ev · • 9 9 C · - " 
t k 

. k ·ımiş olduğundan 2 Eylul l 3 umartesı gunu 
e rar ılanına arar ven · 1 d k ·ı ·· ·· o· ktörlÜgyÜ odasında komısyoııu ma lSllSUn a e Si t· 

saat 10 da Kultur ırc . . 
d 

· t -kli lerin yüzde yedı buçuk temınatı muvakkate 
meye konulacağın an ıs ı.: • .. •• 
akçelerile birlikte müracaat etınelerı !uzumu ılan olunur. 

23- 26 - 29 - 1 l!J976 

yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

B l d
. l K nununun 19 uncu maddesinin 5 inci 

e e ıye er a . 
fıkrasını değiştıren kanun 

Kabul tarihi: 5 7/J939 

Kanun No: 3666 

.. Dünden artan -

. ·ımesi veyahut imtiyazın devri icra Vekilleri 
ve işletilmesi veya ıca ra verı 
Heyr:ti kararına d~ağlıdı~. hisarı tazammun ctmrmck şart ile bunların işle lil· 

Belediyeler ılerse ın .. 
m . h t dahi verebılır. . . . . 

esme ru sa . 
1 

ktrik tesisatı gıbı ıtlerın yapılmasına ve ııınuml\ 
H " hıyette r e • . ususı . m~ tan fazlasının hususi istihse:tlatta kullanılmasına ve belde· 

adı suların ıhtıyaç . . d yük başına ücrt't alan nakil vasıtalarının 
. evkılerı arasın a 

~ın muanen .m . tazammun etmemek üzere, ruhsat vermek de beledi· 
ışletilmesine, ınhısarı · 
yelere aiddir. k k ld 1 ·t . - 2571 numaralı anım a ırı nıış ır. 

Madde 2 . .h. d t b d" _ Bu kanun neşrı tarı ın en mu e er ır. 
Madde 3 .. 1 · · · 1 V · · ıı · ı.ı · -· Bu kanunun hükum erını er aya cra ckı er ı -ıcyctı 
Madde 4 7 7 1939 

memurdur. 

Umumi Nüfus Sayımı 
Kanun 

(SON) 

hakkında 

Kanun No : 37DO 
Kabul tarihi : 6 7 19:i9 

Neşri tarihi: 13 7 1939 

Madde 
1 

_ 1940 senesinde Tıirkiye Ciimhuriyetinda Umum nüfus 

sayımı yapılacaktır. 1 ı · H · k · ı 
2 N~f 

5 
sayımı aıneliyesi, cra Veki lerı eyetı ararı c 

Madde - u u ' d . • • j ticar ı faaliyelİ hakkında malumat cem ıne c leş 
me-mleketın zıraı. sına 1 

nıil olunabilir. h · d -b Madde 
3 

_ 1939 senesinde nüfus s~yımı ta sısatın iln tecıu e sayım· 

laı ı yapılalıilir. · 
Madde 

4 
_ Halkın c.e~ab .. verın<·ğc mecl ur .ola~a~ları ~uallcrle bın~-

lara . konulması gıbı mıfus sayımının netıccsını tr.mınc matuf bu-
numara 1 . 'k U M'" ı·· , •. ,, .. ·ı D h'I' V ._.\ 

tün lr.tbirler ve r.saslar statıstı mum uuur u~u ı e a ı ıye eKa c 

lince te b't ve tayin olunur. 
Mad~: 5 - Nüfus sayımı işini yapmak üıe1e mem\ckett~ okur yazar 

heı şahıs· 
1 

Var) 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ----
KfLO FfATl 

CiNSi • 
En az 

1 
En çok 

Sntılan Mikdar 

K. S. K. s. Kilo 
-~Koza ___ ~ - js-1 Piyasa parlafl • 

Piyasa temizi • 
1 
1 
1 

Klevland 39 1 - =ı_ 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 -Siyah 
- ÇIGIT 

1 
-

Yerli •Yemlik. 
,_ 

1 .. •Tohumluk., 4,50 5 50 

HUBUBAT 
P.ufday Kıbrıs - -

--=-ı -1 3,50 
Yerli 

,_ .. 2,50 287 

• Men tane -- -Arpa 3 ~-Fasulya 
Yulaf 2,80 
Delice -Kuş yemi 4,37 . -Keten tohumn 9 ,25 ---Mercimek 1 

, Susam 1 
-

u N 
::::w:; -

Dört yıldız Salih -
-.... üç " .. --·- J:l -

~ "' Dört yıldı;ı: Do~ruluk _ -~ ıc üç .a c .. .. 
o - Simit --

o:: ia " -~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
CN <.>- ---r-- üç 

" " 
Simit 

, .. ~ 

Livl tpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
22 I 8 I 1938 iş B.ıukasından nlınmışlır. 

l'tn"° :ıontıın 

Hazır 1 5 25 l.ird ı--Vadeli ı. 442 R:ıyişrnark 
Frank (Fransız) 3"" 35 

4 36 Vadeli ili Sterlin ( ingili7. ) s-93 ----4 35 -
!26-1 67 Hind hazır Dolar ( Amerika ) 

Nev~ork - 8 69 Frank ( iıwiçre ) 00 00 

Adana Elektrik Şirketinden: 
Sayın müşterilerin1ize öğütler : 

1.) Tasarruf düşünc~sile elektrik tesisalınız Ja kendiliğinizden tamir 
ve ilav.! işleri yap:n:ıyınız. Çiinkü, bu size can pah ısına mal olabilir. 

2.) Elektrik tesisatı tamir ve ilavelt>rini ehliyet vesikası bulunan kim· 
se!ere yaptırıp elektrik şirketine gönder;niz. 

3. ) Biliniz ki, ışık, sıcaklık ve işl e tici kuvvd veren elektrik cereyanı 
dozru kullanılmadığı takdirde tehlikeli olabilir. 

Onun için tesisatınızı vakit vakit gözden geçirtip göreceğiniz düzen 
sizlikll.! ri ve bozuklukları bertaraf etlir;niz. 

Kendi tcsisatınızdan g •ne kendiniz mes'ul olacagınızı unutmamalısı· 
nız. 16- 23-30 10949 

..................................... ....,, MJll.HWi 

• '.;;c;.. .... 

YitikŞahadetname 
Ceyhaııın Cumhuriyet lık oku. 

lundan 928 senesinde almış oldu · 
ğum Şahaddnameyi getirdim. yeni 
sini olacağımdan e5k:sinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Ceyhanın Yolak 
köyünden 

Mehmet Oğlu 
10972 Cemil Yılmaz 

Seyhan Vilayetinden: 

1 - Fiyat mark~lı Vilayet eski 
hizmet otomobili {140) yüz kırk lira 
muhammen bedel üzerinden açık ar
yırmaya konulmuştur. 

2 - Açık artırma 7 Eylul /939 
P~rşembe gii r. ü saat 9 da y;ıpılacak· 
tır 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 

Yapıhşı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

' 3 - ihale \'aktindt n evvel ya 
tırılmrısı ic~p edt n n uvakkat temi· 
nat para~ı miktarı ( 10) on - lira 
(50) elli ku uştur. 

Adana Mersin ve havalisAca'ltas 

4-fstt kJ;lerin, muayytn gün ve 
saatte Vılayet daimi encümenine 
gelmeleri ilan olunur. 

Adanada hükumet caddesinde 

23-26- 29- 3 10977 Ômer Başeğmez ticarethanesi 91 

Tüm Satın Alma KomisyQnu 
Reisliğinden 

Cinsi 

Kuru soğan 
Patates 
Kuru üzüm 

Miktarı 

Kilo 

16.000 
32.000 
12.000 

Muh?mmt'n bedeli lık teminatı 
Lira Lira 

1040 78 
2560 192 
1800 135 

1 - Adanadaki Askeri bitliklerirı ihtiyacı için yukarıda cins ve mik· 
tarları yazılı iiç kalem erzakın muhammen bedellefi ile teminat tutarları 
karşılarında gösterilmiştir. 

2 - lha!eleri Adanada Tümen karargahında 29- 8 - 939 Çarşamba 
günü saat 10 da }apılacaktır. 

3 - istekliler Ticaret oda:ında mukayyet olduklarına dair vesikala. 
rını ve ilk teminat makbuzlarile birlikte belli saatta komisyona müracaat 

etmeleri lazı mdır. 11 - 16-23 -- 26 10932 

1--------------------------~ 
Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çif tehan 
Kaplıcası faaliyete geçti 

-
1 Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 

Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: · 
1 ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo al~tiivitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengin bh tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek , Mesane taşı , 
Karaciğer ve mide ağrı1anndan kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada geçiriniz , 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız! 

Lira Kr. -
1 50 

00 
75 
50 
25 
l 5 

Tarifeye bakınız 

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

Büyiik istifadeler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan Kaphcasını bugünkü 
haHyle bir kere görünüz 

10631 67 ----------------

T. iŞ BANKASI'~ 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye 

MÜKAFA1 
Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 Ağustos, 1 E 

l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektİf 

iKRAMiYELER: -

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lir• 
5 • 1000 • 5.000 • 
8 • soo • 4000 • 

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

250 • 25 • 6.250 • 
435 32000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirnaif oloı~ 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 

--------------------------------------·----~ 
Adana hükumet civarında Ulusparkı karşıil 

Bizim bisikletci Yunus Necip Ôzyazg•' 

Bisiklet ve Motosik 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantaliğın1 alAlak için sene 

lerdenberi uğraştığım DÜRKQP 
fabrikasının bisikletlhi gelmişi ir. 

Diinyamn en eski fabrikasının 

yaptığı, bütün malzemesi çelikten 
olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma

deni aksamı Kromdan mamul olup 
yağmur ve çamura rağme n kaliJlln 

pu tutrnaz Bisiklet meraklalarınn. 

teşriflerinde DGRKOP. Bisikletleri 

ni görmek ve almak mcnfaat1eri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 

yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri matazamızda mevcut-
tur. 10911 8 - 45 

Umumi neıriyat müdürü 

M..ıcid Güçlü 

DürkorJ 

Adaöa Türkıöıil · matbaa11 · , . : 
~ ....... -- ... .,,..... ......... 


