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Kahraman ordu bu 
gün T rakyada büyük 

f bir resmi geçit yapacak 

l<RiTiK DÜN YAPILDI 
, .. 
r_ 

- . ~ . 

Kahraman sonra rgleniyor 

DÜNYANIN 
İSTiKBALİ 

Y lns l on Çör çll Diyor ki: 

wıs 

Dünyan ı n is tikbali 
Bir tek adamın ihti -

l yar ve i htirasına bağ - J 
hdır. 

Pctris : 24- Fransanın şimali ~rki 
vilayetlerinde ve hususile Majino haltı 
'llllntakalatında bir gezinti yapmış o· 
la!l, lngili:r. hiıkümeli sabık nazırların· 
dan parlamento azası Mister Vinston 
Corçil gerek bu seyahatinden gerek· 
se Fransız - İngiliz dostlu~undan 
'Ve dünya siyasi hadiscler:nden bah· 
sederek gazetecilere vermiş olduğu 
rnülakatta ezcümle şunları söylemiş
tir : 

- Çok enteresan mıntakalarda 
'bulunan bir çok postal;ırı gezdim. E
·d inmiş olduğum intiba Fransanın ga· 
Yelle muhkem bir zırhlı hallı ve bir 
•Asan ktılesile müdafaa eJilmckte ol
•c:hı~dur. Bu mıntakalar her türlü isli· 
la}'a karşı koyabilir. 

İngiliz ordusunu o eski bir zabiti 
olmam hesabile, bilhassa Fransız as· 
kerlerinin zeka ve kabiliyetlerine hay· 
ran oldum. Efradı ba~hyan dostluk
la ayrıca şa,yanı takdirdir. 

Bugün içinde bulunduğumuz siya. 
si vaziyete temas eden Mister Vins
lon Çörçil ezcümle şunları söyle-
mişl;r: . 

- Ne lngilterc, ne de Fransa 
harbi bertaraf cdccrk veya Harbe se· 
bebiyot verecek bir harekette bulu· 

namaz. Bizim milletlerimiz şayanı 
dikkat bir sabır nümunesi gösteriyor· 
lu. Eğer bir harp patlarsa bu ancak 
bizim veya mü tefikforimiz den birini~ 

<ini ve sert bir taarruza hedef olursa lkı 
ga•p demokrasisi daima yekdiğerinin 
Yanında bulunacaklardır. 
. E:ğer, bir harp olursa, dünyada 
'tısanıarın üçte ikisi bizim tarafımızda 
~lacaktır. Bu münasebetle her iki mil. 
ilet · b- .. d' a ıstikbaJe emniyet ve utun uny 
litılb " "d' 1 k b'l' umı ıy e ba a ı ır. 

h Fakat Mister Vinston Çorçil der· 
<il su .. 1 . ·ı · d' " soz erı ı ave e ıyor: 

-Gerisi üçüncü ıJah;fedc---- --

1 ŞEHiR MECLiSiNiN 
FEVKALADEiÇTiMAI 
Meclis Belediyeler Bankasından yapıla
cak 130.000 liralık istikrazı kabul etti 

Dün, Belediye meclisi, Belt'diyc 
reisi Kasım Enerin rcisli~i altında fev· 
kalade olarak bir toplanh yapmıştır. 

Bu toplantıda belediyeler banka· 
sından yapılacak 130,000 liralık istik· 
raza karşılık olarak belediyenin yüzde 
on gümrük ve kesri munzam hissele
rinin g&sterilmesi hakkındaki riyaset 
teklıfi ve bu hususta icabeden mazba
tanın hazırlanması ittifakla kabul edil
miştir. 

Bu istikraz belediyenin mezbaha 
ve istimlakten ve diğer hususlardan 
mütevellit 162,500 liralık borcundan 
ödenmesi zaruri olan mikdarı onbeş 
senelik bir vadeye bağlanmak sure
tiyle taksitlendirilecek ve imar işleri· 
ne önümüzdeki yıllar daha fazla tah· 
sisat ayırmak kabil olacaktır. 

Geçen sene yol inşa ve tamirine 
büdccde aynlan 25,000 lira yerine b.u 
sene 49::!40 lira konmuştur. Bu tahsı· 
satın Scd - Taşköprü, Kuruköprü 
Mermerli arasındaki şosada toprak 
yol parke kaldırım yapılmak üzere 

eksiltmeye konmuştur: 
Asfalt yolun bozulmuş olan kısım· 

ları da esaslı bir şekilde tamir edile
cektir. Bundan başka iç mahallelerde 
de yaya kaldırımlan inşasına devam 

olunması kararlaştınlmı ve bu surer
le halkın kolayca gelip geçmesinin 
temini diişünlilmüştür. 

Şehrin en mühim caddelerinden 
biri olan asfalt dörlyol ağzı ile Kuru 
köprü şosasımn da parkelenmesi için 
istimlak muamelesine teşebbüs edil
miştir. 

Büdce vaziyetine göre diğer yol
ların da peyderpey parkelenmesi göz
pnünde tutulmaktadır. 

Yansen planına nazaran meydan· 
!ık ve park olarak gösterilen depo 
önü ve c;ki mezarlığın tanzimi için 
faaliyete geçilmistir. Yeni mezarlıgın 

tanzimi için de yakında bir müsabaka 
açılacak ve esaslı plam yaptırılacak
rır. 

, ____ "_._v_A __ T_A_A_R_R_u_z __ D_E_N_E_M_E_L_E_R_ı _____ , 

iSTANBUL'A HAVADAN 
ikiNCi BiR HUCUM ••• 

Bu denemenin de gündüz 
yapılması çok muhtemeldir 

İstanbul : 24 ( Telefonla ) ~ 
k .1 yapılma· H taarruıuna ar~ 

ava 'k' ci pasif korunma 
sı ~uk~rrc; ~~n ünlerde yapılacak· 
tccrubesı d g 1 1 bı'rinci . l ' o an ar 
tır. Bu ış e mcşgu ticelere gö· 
tecrübeden alman ne 

1 
re lazım gelen tedbirleri almışlar· 
dır. 

Bundan sonra pdsif koıunma a· 
miri olarak emniyet müdürü Sad· 
ret tin Aka seçilmi~tir. Bütün korun ·· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Orta Avrupada son vaziyet 

Çemberlayn 
Bir mesai 

Hitlere 
yolladı 

Alınan .. Sovyet ademi teca 
vüz paktı dün imza edildi 

Moskovada bulunan Jngiliz·- Fransız heyetle 
rinden bir kısmı memleketlerine dönüyor 

Moskova : 24 ( Radyo ) _ O , 
saat sii_re.n bir gorüşmı;ien sonra S~v 
yet harı~ı~e komseri b. Molotofla Al
m:tn huıcıve n-:,zırı Fon Riprenropla / 
arasında Alm m - Sovyet ad . .. emı te-
cavuz pnklı imzalanmıştır. 

Bu anlaşma şerefine parlak b' .1 . . ır suvdre verı mıştır . 

. _Beı lin : 24 ( Radyo ) - lngıliz 
elçısı, Bay Hıtlcre lnı:rıliz b ,. .. 
Ç . e. l~ Vekıft 

emberlanm bır mes<tı'ını t · ı.d· a,. 11n et-

>, ...... ~ . .,..~ ....... 
! Cebelüt~~-~~k~-~ l 
• • i manevralar : 
i -·-- • 
. B " i 
: .. ogazın kurun.ması ! 
! ıçtn yapılan tecrübeler i 
• • 
• • ! 8aneabeat1en • 24 • • o . - • 
• ç gUn Uç ı•ce •Ur-en ha. • 
! va korunma tecrUbelerı de ! 
! bu arada •ona ermı,ttr B • 
! lecrUbe ve manevralar· .: ! 
! naeında, ••hll boyunda b ! 
! lunen •vlerı halk tahll u. ! 
! etmeje mecbur tutuım:• ! 
! tur. Yapılan m anevra • · ! 
! lecrUbelerı bUtUn tef ve ! 
! aliyle i •panya ••hfll:-;.-;~- ' 
! den takip etmek kabll oı. ! 
! mu,ıur. · ! 
• 1 il • i ' ng tere'nln, Cabaıuua i 
• rık ı hava hUcumt • 
t k a rma kar e 
· fi orumak için ö · . ! taallyeı 1 a • ••rd tOi ! 
• ' •panya efkarı • 
i mumıyasını de Yakından u- i 
• lc\kalandırmaktad il· • 
• t u ı r. Gene t i Uecr be m a hiye tinde o lma k i 
i zere , önUmOz dek l gün i 
i gecelerde, Fas'tan ve • 
• Olan Fr uçacak t 
t ansız tayy 1 i i CebelUttarık'a t a r e eri • 

Soldan sod'J : /{itler , St.ılin , 
Molotof , Rıbbentrop 

miştir. 
Moskova : 24 ( Radyo ) - Bura 

da bulunan lngiliı - Fransız ~t.ey~t· 
lerinde bir kısmı Londra ve Parıs~ 
avdet etmektedir/er· Heyetlerden bı 
rcr aza şimdilık Moskovada lo.almak· 

tadır. . b' 
B 1

. 24 8 
.. _ Yarı resmı ır 

er ın : ·"· 
mcnbadan te~liğ cdildiyor n~tıhrHlcrinin 

8dZJ pars ve lon ı a . 
B 1. M ı.ova paktının chcmmı er ın - os" . r 
yetini istiskar ctınck leşcbbüslc~\ · ~~n 
sız ve ingıliz zimamditrlJtının a 

1 1 

d .. .. . .b. tckkki olunııma:r.. 
uşunccleı ı gı ı . ah 

filh k 'k · · haber alıın Bı•rlın m · 
a 1 a, ıyı · · · · ibi lon· 

fıllerinde tcbHÜl cttrrıldıgı g ' 

d . , d.ıı l.ır • Alnı an ra ve parıs zımanı . . . .. ı tJcrındckı dcgış · - sovyct munasc JC 

menin bir manevra olmadığını fakat 
müstakbel alman - sovyel ıniinase
betkri için kati mahiyette larihi ehem 
miyelli bir hadise teşkil eylediğini 

anlayacak kadar ircalizme maliktir. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Moskova - Berlin 
paktının metni 

Ankara : 24 - a a. Sovyel-

Alman delegeleri arasında imzala· 
nan muahede ye ii maddeliktir. Bu 
mu~hede mucibince iki akid taraf 

gerek yalnız olarak geı e d ğer dev· 

Jetl.rle birlikte birbirlerine karşı her. 
türlü cebirden tecavüz hareketinden 
hücumdan tevekki etmeği iki akid 
tarafından biri ücüncü bir devlet 
tarafından askeri bir harekete mev· 
zu teşkil ederse öteki akid taraf bu 
devlete hiçbir şekilde yardım ~a bu 
lunmam1ğı iki akid taraftan hiçbiri 
do~rudan doğı uya veya bilvasıta 

öteki akid tarafa müteveccih her· 

hangi bir drvletler gurubuna işti. 
rak etmemeği taahriit etmektedir. 
Pakt on sene miiJJctle akdedilmiş. 
tir. Bu mühletin inkiz tsındıuı bir se· 

ne evvel ıki a"d larafl<ln biri fes

hini bildırm ~dığ'i taktirde pakt beş 
senelik bir miiJdel için otomatik 

suretle uzatılmış olacaktır . 

• c eklerdlr aarruz •de. ! • • • i Burada dola i 
i y faya gör e 1 •an bir fa- i 

r--------------------------·---, 
i belUUarık'ı, l sp:gllfz ler, Ce i 
i farına ba"'hy nya toprak . i 
• .. an ve b i t • 
t sayılan mıntakad arat t · . a bip h . ! v a meydanı teala et a. j 
t lasavvurundadırıa rnek i . r . . 

~ ·- .. - ·-·-·-·- ! .•. ..,............ ' .... .. 

son 
dakika 

....,,..,.._ -.,..,._ ___ _ 
Berlin: 24 - Alman har· . . ıcıyc na 

zıtı Rıbbcntroµ tayyare ile M k • 
d B h os O· va an ert sgadnc giderek Alman -

Rus paktı hakkındaki rapoıunn l·fı 
!ere vermiştir. 1 

• 

• 
' lngiliz konsolosluğu ır.cmuıl.ınna 

A manyada mukım İngiliz lebaı.ıoin 
yola çıkarma/an emri \ 'CI ilınişlır. 

• 
Almanya .Dantzgideki nasyonal 

sosyıılrst Şefını danfzig serbest h . 
d 1 t . 

1
. . şe rı 

ev c reıs ığme tayin etmıştir. 

;.; BAKIŞ;AI 
oOHYADA 

~---

. t Alınan aJcmi (c~a Sov,·e · 
1

• tıSl dun J\tosko\' LHla 
vUz an a>nı. . 
, J \ ' bu sebeple vnzı
ınızalan 1

• e d .1 Anıe 
l 1 A vrupaJa cgı 

.} d vaıı z h 
. • J t ·ir gös(crmck{cıı a 

nkada n es 
li kal nı cıdı. • Dun ve Juıı giccki telgrafJar 

') hArİCİ\ c mU"h'~arınm 
Anıcrı uı • . l) .. 
İn i!iı clçiı.İ ile Muhım ~ır go· 

g t ve kezn frnnsnda 
ru~nıc sap •ö' J "I" buyuk el 
d Polonva ve ngı ız 

.a. . . bone ve J )alıulye ılc nıuh 
çılcrının b'l I' . 1 "k tlar• r1pbğıı11 1 l ır 
(clıf nıU ıı n . . . d 1 

Avrupa vazıyetı o a 
nıekdc ve . . b 
. . A eı ika reısıcum urunun 

vısıle m Jd 
• \ T ·i tona dunmuş o uğu 
acele a~ g . 

' 

nu ka) it ctmoktc; · 

F 
·d ~;xortahatlcri yilksel ran,.. · b 

Ji · \ ' c askere m<"zuııi5 c( ,.,rııı' 

uw IU kaldırıldı . 

• 
A\'rupadaıı ..'Uz kaJar Amc 

rikalı dun Normnlllh vapuru ile 
Anıerikaya hareket clınişlcnlir. 

• İııgillcrctlc ic~rinevHlc ~ a • 
Jaı- ihracat nıcıuniyctkri kıı.l· 
Jırıldı. Yaloız bukarar dominyon 
larn ;-amil dcı;ildir. 

• 
lJUıı saat 17 Jc Frama~la bir 

kabine toplantısı ol muş lıu top

nntı_ya deniz, hava, kara kuman 
danları iştirak etmi~tir alınan kn 
rarn göre bir kıs'm ihtiyat silah 
altına çagrılarak ihtiyat tetbir. 
lcr itmam cJilmiş ola"akbr. 



ALMANYA t LE POLONYA ARASINOAKI 

,,------------------------·-----------------~ GERGiNLi~( lZA.l-E ETME~E ÇAUŞAN: 

KiRALIK SiY ASi 
BiR MUTAVASSIT 

1 
'------------------·------------------------------# 

Kari Burkhard Kim'! 

Dünkü zararl1 
yağmurlar 

ı -ORTA TEDRiSATT A 
YENi DERS ŞEKLi 

1933 senesi sonbaha
rında, Cenevre'de 

milletler cemiyeti top 
lanhsında bulunan dip· 

lomatlar, cemiyet bina· 

Orta Avrupada kiralık bir siyasi 
adam vardır? lsviçreli olan bu a
dam nasıl çalışır? Neler yapar? 1 

Dünkü yağoıurun paınuk
lara zarar verdigi 

anlaşılıyor 

Dün öğleden sonra şehrimize ve 
bölğenin büyük bir kısmına fırtına 
i}e karışık şiddetli yağmurlar yağmış 
lır. 

Mektepler Gelecek 
itibaren Bir eylülde 

Seneden 
açılacak 

sının önünde üç büyük 1 
otomobilin durduğunu - Deyli Herald 
gördüler. Bu otomobil· 
ferden birisinden ufak yapılı bir a· 
dam indi. Ötekilerden kalabalık in· 
sanlar indi ve bu uf ak yapılı ada· 
mın etrafını alarak onu binanın ko· 
ridorlarından geçirip toplantı salo· 

Teknik olarak komiserin vazifesi 

Diin köylerimizden aldığımız ma 
luınata göre, yağmur pamuklara za 
rar vermiştir yeni Türe, Çotlu, Enişli 
incirlik, Boruk, Madama, lsmailliye
Camili ve Dede Pinarı köylerine bir 
saat devam eden rüzkarla karışık 

ya~murlar düşmüştür. 

Maarif Veklletlnln orta Tedrleat mUesseselerinln der• ••· 
atlerl üzerinde bazı deOlfmeler yaptıOın• ve orta tedrisat mu . 
essesalarlnln sabahları öOleye kadar ders ynpma prenslplnl 
kabul ettiğini yazmı,hk. Talim terbiye heyeti buna alt tallmat-

nundaki yerin'! götürdüler. 
Bu ufak tefek adam üçüncü 

Rayh'ın milletler c~miyetinde mu· 
rahhası olan doktor Göbels' Ji ve o 
zaman ne bu sima, ne de bu isim 
Cenevre muhitinde pek tanınmazdı. 

Bu adc.m, ne diplomatik davet . 
lerde, ne de bu türlü ziyafetlerde bu 
lunmuyordu. 

Yalnız bu Alman murahhasım 
bir tek adım, 

serbest ~ehirle Polonya arasın 
da çıkan bir ihtilaf aralarında halle 
dilmiyecek oluısa onu halletmek-
tir her iki taraf da bu takdirde eğer 
isterlerse milletler cemiyeti konse 
yine baş vurabilirler. 

Şurasını hatırlamak gerektir ki 
bu zat ortada bulundukça Almanya 
meydana çıkmamaktadır. 

Son haftalardaki hadiseler, bu 
isviçli prsf esörün gölgede kalma· 
sı imkanını ortadan kaldırmıştır. Dan 
zig ile Polonya arasındaki gümrük 

· harbi üzerine komiserin faaliyete ge 
cip ihtilafı halletme~i lazım gelmiş· 

Dinkli köyü mıntakasına yağma 

mış f .tkat bağlar kısmına ve bilhassa 
Cınali mıntakasında sağnak çok şid 
detli olmuştur. 

Tahribat hakkında ancak bugiin 
daha esaslı bir m:ılumal alınabile· 
cektir. . 

imtihanlar 
•• • ve mumeyız 

güzel villasında bir akşam yemeği tir. Maarif müfettişleri ders yılı so. 
ne çağırmıştı. Koyu renkli gözleri Şurası muhakkak ki Dantzige nunda liie, orta ve ilk okulların im 
olan bu yakışıkh adam, oradaki bey- dair çıkacak her hangi bir ihtilafta tihanlarmc.Ja yaptıkları tetkiklere ait 

1 ·ı 1 ··dı · .. ·· f ·· bu zatın mutavassıt bulunmasını Hit ne mı e etu er enstıtusu pro esor- hazırladıkları raporları vekilliğe ver 
lerindendi. ler de tasvip edecektir. mişlerdir. 

Bu profesörün adı Kari Burk- Bernard .Moorc Bu raporlara göre bazı okullar 
hard de Reynolu'du ki şimdi Dan· da imtihan komisyonlarına o derste 
zig'de milletler cemiytti komiseridir ihtisası olmıyan zatların da mümey 

ve Danzig ihtilafını halletmek için f stanbula havadan yiz ~ecildiği anlaşılmı~tıt. 
çalışmaktadır. imtihanların ciddiyetle yapılma· 

Bu ziyafet daveti hadisesi, ilk de ikinci bir hücum sım temin için her dersin imtihanına 
fa olarak Cenevredeki delegelerin o derste ihtisası o!an ögretmenlcr-
dikkatini prof esor Burkhard'ın üze- - Birinci sahifeden artan - den miimcyyiz seçilmesine itina edil 

nameyl hazırhyarak •'lkadar 
mUesseaelere gönderilmek ü· 
zere orta tedrisat drektörlU· 
OUne havale etmlftir. 

Yeni karara göre yeni ~ekil ted 
risat bu yıl yalnız orta okullarda tal 
bik edilecektir. Liseler ve ilk okul · 
lar bu şekil çalışmalardan müsbet 
netice alındığı takdirde gelecek sene 
tatbik edileceklerdir. 

Dersler sabah saat 8 den 12 ye 
kadar 45 dakika olmak üzere devam 
edecektir. Teneffüs araları 10 daki 
kadır. Okullar bu şekille derslere 
25 eyliilde başlıyacaklar ve 25 ma · 
yısa kadar devam edecekler. 

Gelecek ders yıh tedrisat bir 
eylulden itibaren başlıyacaktır. 

Yıl ortasında 25 günlük bir umu 
mi tatil verilecektir. 

Talebeler saat 12 den sonra bir 
müddet yemek paydosu yapacak 
lar ve bilahar•! nöbetçi öğtetmenle· 
rin idareleri altında ertesi güne a;t 
dersler ini hazırlıyacaklardır. 

Bu da muayyen bir saate göre 
olacaktır. Bu saat kış ve yaz mesim· 
lerinde değişecektir. 

Orta Avrupada 
son vaziyet 

- Birinci sahifeden artan -

Bcrlin'de kaydolunduğu vcçhile, 
avrupa bugiin tarihin en mühim ha
diselerinden birisi olarak telekki edi 
lccek bir hadise karşısında bulunmak· 
tadır. Berlin ve moskovanın siyaset
lerini ananevi -yola tevcih etmeleri 
keyfiyetinin manasını herkes anlıya· 
bilir. 

iyi haber alan Berlin mahfilleri, 
bu haberin alman efkarındd husule 
getirdiği imemnuniyet ve heyecanlı 
sevinci de tebarüz ettirmekte vt- bu 
hadisenin, alman ve rus milletleri ta
rafından anlaşılacak ve tasvib oluna· 
cak tarihi bir :dönüm noktası teşkil 
ettiği kaydolunmaktadır. 

Nihayet şurası da ileri sürülmek
tedir ki, müzakerelerin inkişafı bilhas
sa memnuniyet bahş olmuştur ve bu 
da iki taraftan d•)stanc münasebetle
rin devamlı mahiyeti ve müstakbel 
işbirliğini ilham edecek zihniyet hak
kında bütün garantileri :vermektedir. 

Berlin : 24 a.a. - d. n. b .• bildi-
rine çekmişti. mesi için ·biitün okullara tebliğat ya 

ma gru11u ve ekipleri Sadrcllin A· 
---------------- rıyor : 

K endisi milletler arası hukuki ve kanın emrinde olacak, vilayet ise • pılınıştır. 
siyasi tarih sahasında bir na7.ım vazifesini görecektir. Bir dükkandan siğara 

~öhret sahibi idi. Fakat diplomasi İkinci tecrübe de yapıldıktan k l · • · k 1 pa et erını aşırmış 
aleminde büyük bir şöhrr.ti yoktu. sonra hava tehlikesıne arşı ıazır-

1 ·r k a nizamnamesin" Cemil og-Ju Selahattin çarşıdan 
Bu meslekte ancak lsviçre'nin Viya- anan pası ·orunm ' ın 

lzmir Fuarında 
pavyonların açılışı 

tatbikine girişilecektir. · aldığı 13 kilo köylü sigarasını Süley 
na eJçiJitinde müşavir olarak bulun· ikinci taarruzun önce gece ya. manan yazıhaneJİne bırakarak 'C:liger lzmir: 4 a.a. 1939 cnternasyo-
muştu. Böylece nazarı dikkat cel· pılması kararlaşmıştı. Fakat bu lcc- işlerile meşgul olurken Şarkub oğlu nal fuarında Filistin pavyonurıun açıl 
beden bu profesör, ondan st>nra ye- rübcnin de gundüz olınası muhle· Mahmudun usulca girerek bunları ması münasebetiyle bu akşam fuar 
niden unutulmuştu. meldir' aşırdığını iddia etmiş. suçlu yakala· gazinornnda bir ziyafet verilmiştir. 

1937 senesinde bu şöhretsiz a· Hükıimct bir haı P 511 asında ~e- B d 
d k narak kanunu muamele yapılmıştır. ele iye reisi, ticaret odası katibi 

damın senede 3500 lngiliı lirası ma hirlcri hava laarıuziarın an oıun-
1 ması hakkında kati tctbirlcr alma. Nar keserken.. umumisi ve matbuat mümessilleri 

aş a milletler cemiyetinin Danzicr . ile bir rok güzide davetlinin hazır f 6 g-a karar vermiştıı. ,.. 
evkalade komiserliğine tayin edil· Bunun için hcı ~ehrin vazıyeti Mustafd oğlu lsmail r.llr keser- bulunduğu bu ziyafet esnasında Fi· 

mesi, gene hatırlanmasına, adının hakkında tetkikler yapmaktadır. Is. kcn çakı clin:fen kaymış ve karnına !istin pavyonu mümessili Lir nutuk 
anılmasına sebep oldu. tanbul için de bir rapor hazırlanıp dokunarak hafıf surette yarahnmış irad ederek Türkiye ile Filistin ara· 

B u v~zif~yi Avrupa. ~aytahtların· alakadarlara verilecektir. fır . sındaki ticaret münasebetlerinin ve 
da uzımne almak ıstıyen kimse· Dün Silivri ile Çoılu arasında Yaralı tedavi altına alınmıştır, samimi dostluk münasebetlerinin in 

cikler görünmüyordu. Çünkü bu manevralar dolayısile uçmakta olan 
t ı l 1 B • b • kişif ıoa fırsat veren bu güzel fuara 

vazifeyi üzerine alacak olan kimse bir tayyare fılomuwn r. an rn rt ge- ır g~DÇ ır 
1 d rad ın vaz · t _ ıştirakten Filistinlilerin büyük bir 

teori sahasında mevcut, fak at tal· leccği sanılmışsn a son • .. ıyc 
b
.k öX-renilmiş ve halk lüzumsuz hır tc- kadını bıçakladı sevinç ve bahtiyarlık duyduklarını 
ı atta gayri mevcut olan miJletler 15 

laştan kmtaı ılmrştır. tebariiz ettirmiştir. 
cemiyeti otoritesini en ihtilaflı bit Hava taarruzları :, ıra sında lfoya-

d t ·ı d k · d h 1 ı Ş h · · d b ı t · Belediye reisi Dr. Behçet Uz yer e emsı e ece \ı. 7.ıt kulesindeki düdüği.ın a a ... uz ı · e tınıız e u unan yalro arlıst 
Kendisinden önceki homiser çalması temin ecJilcceklir. Şc~ıiınizde- !erinden Osman kızt Zarife bir bıçak verdiği cevapta. Filistinlilere karşı 

Lester, Naziler tarafından açıktan ki Amerikan konsolosu valı ınua· la yaralamış ve hastaneye yatırılmış ayni samimi duyguları ifade elmiş 
açığa tahkir ve tezyife ukrayordu. vinini 1.iyarct etmiş, biıinci tecrübe tır. ve lzmir enternasyonal fıtarına İş· 
Profesör Burkhard'ın tayinini ise sırasında atcşemiliteıle birlikle yo~- Ôkrendiğimilc göre Ali oğlu 22 tirak ederek Türkiyeye karşı gös· 

A 
da olduklaıını ve " tecılib enin ço · 1 terJikleri sempatiye teşekkürlerini 

imanlar iyi karşıladılar. mükemmel bir netic~ vcrdığini gör· yaş arında MusHim adlı bir genç ar 
p~ofe~ör Burkha~·~a Ccnevrcde l:ııklerini t.ıkdirlc hıldirmiştir. tisti kıskançlık yüziinden sol kolun bildirmiştir. 

uzcrıne aldığı ışın ehemmiyeti Pcısif koı unına ı..omisyonu dun dan ve sırtından 'yaralamıştır. fzmir 24 a.a. - Fuarı iki günde 
hatırlatıldı; orda her hangi bir kar- vilayetle toplan,u.ık ikinci tecrübe Yakalanan suçlu adliyeye sevke ~etmiş d?r~ ~ih iki yüz seksen kişi 1 

gaşalığa meydan vermemesi tavsiye hazırlıklarilc mcşg•ıl olmuştur. dilmiştir. zıyaret eımıştır. 

Alınan gazeteleri, bu sabahki ba~ 
makalelerinde, Alman -- Sovyet ade
mi tecavüı paktının büyiik rchtmmi-
yclini tebarüz ettirmektedir. 

Berliner börsen zeitung, diyor ki 
Alman Rus münasebetlerinde 

asırların lccriibcdc geçirdiği ananevi 
ve tabii bir vaziyeti yeniden tesis et· 
mcktcdir. Alman ve Rus milletleri 
siyasi ve iktisadi sahalarda işbirliği 
yaptıkları zaman, daima çok iyi git, 
mişlerdir. Tabii şartların makul bir 
surette tesisi, her iki millet için de 
daima refah verici olmuştur. iki mille 
tin devlet adamları, bugün, milletlerin 
en iptidai icabları üzerinde muta-

bık kalmışlar ve bu icabların makul 
neticelerini istihsal için işbirliğine baş-
1.unış'ardır. Alman - Rus münasebet 
Jeı indeki bu yeni safha, iyi neticeleri 
iki devlet hududlarının ötesinde de 
hissolunacak bir vaziyete müncer 
olacaktır. 

Völkiseher beobachter, diyor ki: 
Siyasetin en iptidai prcnsiblerin

dcn birisi, tabii ~farklarla ayrılınmış 
bulunulmıyan devletler ve milletlerle 
iyi münasebetler idame etmektir. Rer· 
lin - Moskoya müzakerelerinin Cseri 
muvaffııkiyetinin :sebebini, cıcümle, 
sovyet hükumetinin menfaatlerine mu· 
halif manasız taleblerde bulunulma· 
ması teşkil etmiştir. istekleri yalnız 
lüzumluya ve makule inh;sar ettirmek 
nasyonal - sosyalist haricı :siyaseti

- Gerisi üçüncü sahifede -

olundu. Elinden geldiği kadar ma. .;..· ----------------------------aşım alıp, kenarda, gölgede yaşa· r -----------------------, 
b ·ıd· ·ıd· 1 Fuarın açılması s m y r n m Bir müddet sonra, Milatdan evvel 

Si 1 ırı ı. ŞUNDAN dolayısile lzınir - 1 z 1 r 
Bu türlü direktifler aldıktan BUNDAN k d" büyük 1015 tarihinde Ealyahlar lzmire hü-

. . en ıne sonra bır adamın Hıtler tarafından . • . cüm ile şehri zaptettilerse de çok 
" db bır alaka celbedıyor ansikloılcJisi şu tarzda ,'anlatıyor·. kısmı dolmuş bulunan Mersinli ko· 
gayet te irli bir adam,, diye ta· .. B .. I h . ' b" Amazon geçmeden şehir yine lyonyalıların 

r'f d'I · · h / k 
1 

u guze şe rın ır " lzn · · b .. k"' A yunun kenarında ve Bornova civarın ı e ı mesını ayret e arşı amama . k 
1 

f f d n tesis m ve cıvarı ugun u vru eline geçti . 
ması lazımd - yanı aı ın şe - tara ın a pa medeniyetini doğuran eski ( 3000 da lelejler tarafın.fan kurulmuş ufak 

Şimdi ~:~zig'dt"ki kıııl tuğlalı e~ildiği rivayet. o~unur. ismi de. o~u~ sene evvel ) parlak bir medeniyetin bir yerdi. Selçuk ( Ephes ) taraf ilk lzmirin kuruluşuna dair bize 
evinde bu bal şehrinin eski aristok kınden bozma ımış. Bu kadın Ep esı kıymetlı eserlerile doludur. Bu tari· larında bulunan iyonyalılar Lclejleı lrı tarihlerin b raktığı malumat btı kc1: 
rat ailelerinden birisinin 48 }'a~ında de ilhak etliği için lzmir. eskilerce hi yerler eski medeni milletlerin ha. memleketine hücum etliler. dardır. Son zamanlarda Kemalpaşa 
k 

v kaıasında bulunan eserlere bakarak 
İ çocuğu iki senedir oturmaktadır. Eı)hes'ın müstemlekesi sanılmı~lı. lıratını canlandıran bir müzeye ben · K b asct ayı ellerine geçirdiler; aha· denebilir ki buralan Etilerin elinde 

Geçen son kanunda profesör, Lakin Ephes'ıilcr ço'c geçmeden Sa! zer. Akdeniz larafmc.J.ı Mısır, Finike lisini dağıttılar. Fphes'in bir mahal- de kalnıı~hr, 
artık bu vazifenin lüzumu kalmadı yalılar tarafından kovuldular. " ne ise fzmir tarafları da tarih itiba · lesinin adı olan Smyı'n (yani fzmir) tım Ceneyrede söyledi fakat ·kendi Böylelikle, lzmir isminin bir ka 

lngiliz Kralının yeğeni 
lerine harbiye nazırın• 

dan ihtar 

n 
ngiltere kralının yetenleri r'" 
çen gün lngiliz harbiye naıır11 
dan bir mektub almışlar ~ 

nazırın kendilerine mektup yollaınıf 
olma.nna kendileri de hayret etıoİf' 
lerdir. 

Filhakıka nazırın bu iki gertC' 
mektup yazmasının bir sebebi vır· 
dır. Mektup zannedildiği gibi hafi 
sormakta 1 ibaret detildir. BilikİI 
mektup bir ihtar mahiyetindedir, Ş. 
halde kralın yeğenleri acaba natJ 
bir suç işlemişlerdir! 

Mesele gayetle basittir. Krall' 
iki yeğeni milli müdafaaya ıit bir; 
rrı neşretmişlerdir. 

Neşretmişlerdir, diyoruz, f aktl 
nerede?. Tahsillerini yapmaktı olİ 
kları lisede senede beı on defa ~ 
kardıkları küçük gazetede .. 

Şapografla iki yüz nüsh~ kad' 
basılan bu gazetede kralın.. iki yel' 
ni bir tesadüf eseri yazmış olduk° 
ları yazıdan dolayı harbiye nazır_. 
ihtarına maruz kalmışlardır. 

Halbuki meselenin aslı ga-I' 
basittir. Bir müddet evve 1 iki k•' 
deşin okudukları liseye, bir ta)'Y1 

re dafi topu gttirilerek talebe)" 
ders ıösterilmiş .. iki gazeteci kır· 
deş bu fırsattan istifade ederek t•! 
yareyi mükemmelen tetkik let11tif 
ler ve gazetelerinin ilk nüs!ıasıod' 
bu topa iki sütun tahsis eder~ 
krokiler ve planlar ile topun biiti' 
hususiyetlerini izah etmişlerdir.· G•. 
zetecilik cihetinden f evkalide rn"~ 
vaffak olmalarına raj'men milli ~ 
daf aaya ait bir sır neşretmiş oldıJ 
larmdan harbiye nazırının ihtar•"' 

uğramışlardır. )lif 
Beıeket venin ki mevzuub• .1 

top, gizli malzeme listesine dıbi 
dtğildi. 

Vaka Londrada duyulunca her 
kesin hoşuna gitmiş, ~ancak çoeı.ık· 

ların babası bu meseleden hiç•te ~ 
nun görürınemiştir. 

Derhal bir aile toplantısı Y1~ 
çocukların babası Lord Harevd ' 
l:,undan sonra gazetenin yine f". 
liyetine devamın~, ~ncak bütün Y' 
z•l,;uın kendi :Contro'iinılen g• ç"'e· 
sine karar vermiştir. 

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

IRADY Q] 
Bugünkü Progr,111 

TÜRKiYE RADYO olFOzlY~ 
POSTALARI TÜRKiYE. RADY09 

ANKARA RADYOSU 

CTMA 25 18/ 939 

12.30 Program 
12.35 Türk muziği - Pi. 
13.00 Memleket ıaat ayarı, ai•"" 

ve meteoroloji haberleri. 
13.15 - 14.00 müzik (Kır; 

program) - Pi.) 
19.00 Program 
19.05 - Müzik (Dans: rniiıiİ 

- Pi.) ') 
19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti 

20.15 Konuşma • 
20.30 Memleket saat ayarı. Ai•"' 

ve metemoloji haberleri. 

20.50 Türk Müziti 
Okuyan : Müzaffer llkar 
Çalanlar : Vecihe Daryal, Fahir• 

fersan. Refik Fersan. 

. 'f . · Garp m"nabii lzmiıin menşeini riyle odur. adını . buraya verdiler ve yeni kasa· d · · d · b' h il ,. · sıne vazı esine devamı isterse me- . ın ısmın en mı, ır ma a e ısının· 

1 - Rast peşrevi 2 - Dede ~ 
Rast Karı natık (Rast ~etirip fend~ı 
dile) 3 - Faik Bey - Rast şar ,ı 
(Jaleler saçsın) 4 - Arif bey - R• 
şarkı (Vüıdatından gayri el çe:ti~),... 
5 - Kanun taksimi 6 - Şukru ıt' 
Rast şarkı (Uyusam göğsüne koY

111 

şu hummalı başı) 7 - Refik f ers~ 
zuniyetle memleketine gelip tekr.u böyle anlatırlarken, türkçe hayat En eski lzmir şehri şimdi bir bayı imar ederek büyüttüler. den mi geldiği münaziünfihtir. 

dönebileceii anlatıldı. 1 
- Rast şarkı (Af C) le suçum ey g 
lilcr 8 - Mahmut Celalcttin Paşa : 

-.....----------------.... ---------------· Raşarkı - (Fitneler gizlen§.f) 
9 



Dünyanın istikbali 
Doktor 

-- Biıiııci sahifeden artan -

- istikbali kimse gaı an\i ede 
ınez .. lstıkb'I dıiny•nın h•ttii binat 

i . 
Kızılay 

Kemal Satır 
civarında iskan dairesi 

Müslüm apartmanı Londra 
tesbit 

Nüfusu 
edildi 

Bir Şehirde 
8,650,000 

J Trakya umum 
müfettişinin ziyafeti 

Edirne : 24 a.•. Trakya umum 
müfettişi Kiıım Dirik mebuslara vi 
layet fidanlıtında bir ziyafet v~rmiş 
tir. Ziyafet çok neıefi geçmiıtir. Bu 
yemek Trakyamn güzel meyvelerini 
yağlarını ve ballarını teıhire vesile 
vermiştir. 

Nevyork sergisinde 

Türk pavyonundan 
radyo neşriyatı 

kcndı me'lllt:ketınin men[datlerile hiç 
de münasip olmıyan bir seviyeye 
yükselmiş bulunan bir tek adamın ih· 
tiyar veya ;kaprisine ba!rlıdır. E!rer 
bu adam m•kul olursa hepimiz ser
bestçe nefes alabiliriz. Eller bize ve· 
ya bir müttefikimize t<ıarruı ederse 
bu takdirde· tarıh muvacehesinde bü. 
yük bir mesuliyel yüklenmiş olacak
tır. 

yanında 

H••t•l•rını h•r gUn ••baht•n •k••ma k•d•r kabul ~~d--;;:--
G A. 1 1 - 26 10909 

~---------------------------· 
Adana Kız Lisesi Di- ı Sinemanın En Güzel ve En Büyük 

Nevyork : 24 a. a. - Ana rektörlüğünden : Jönprömiyesi 

• 
ınsan var 

dolu ajansının hususi muhabiri bil r -----------
diriyor : Tu·· rkso·· zu·· "' Nevyork dünya sergisinde pav 
yonumuz, bu perşembe gününden 
b:'ılıyarak het perşembe günü, Tür 
kıye saatiyle saat 1 1 ,30 da, radyo 
üniversitesi diye tanınmış olan 
WiXal istasyonundan neşriyatta bu 
lunacaktır. istasyonun dalga uzun· 
luğu 25,4 meJre ve 11,790 kilosikl 
dir. 

24
_g-1939tarihinde Kız [ Robert Taylor] 

Lisenin kömiir ihıleai yapılacak iken Bu Akşam 
Talip zuhur etmeditinden dolayı 2 

939 Fındık mahsulü 

Trabzondan: 25 -a.ı.- 939 
Fındık mahsulünün ilk partisi Otdu 
da Erzurum vapuruııa yüklendi. 

Bu minasebetle bir tören "yapıl
dı; nuluklar söylrndi bir ziyafet ve· 
rildi. Sıhhat vekilimizde törende bu 
lundular. 

Gündcli~ siy;ısi gaıcıc 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kurıı~ 
1200 
600 
300 
100 

E 1•1 1939 Cu11arteıi gününe bıra· Ya Z l ık . 
Y u · b' k d Sınrmanın 

kılmasına ve keyfıyetın " '.re . e 

G ı . le il.;nını karar verılmış aze enız 
10977 

tir. 

8 Yaşında kayıp çocuk 

Göstereceği, Hissi müessir ve 
F evkaliide bir film olan 

" -
= Üç Ark~daş] 

Londra : 24 - 1938 aeneıincle 
Londrada yapılan umumi nüfus sa· 
Yımının neticesi geçen gün ilan edil 
ıniştir. Londra fehri dünyanın •n bü 
Yük ve kalabalık şehridir. Londrada 
8,650,000 nüfus vardır. N~vyorkun 
nüfusu ise 7 milyondur. Şayanı dik· 
k~t bir hadise olarak bildirildiA"ine 1 
gore, Londra şehrinin şark kısmında 
yalnız 36 ahır ve 150 inek vardır. 
Şehir dahilinde ziraatla m<'şgul of· 
anların sayısı yalnız 121 dir. Şehir 

lzmirde İncirler dün 

24 •#ustos perş~mlıe günü ve 
her ayın son perşembe günü, ayni 
saatlerde, ayrıca Türkçe rı~şriuat 
da yapıfac~~ tır. · Dı; mcınlekcllcı içın Abone 

Kireçocağı köyün~e . Haydar 
oA"lu 8 yaşlarında Alı bır hafta· 
danberi kaybolmuştur: Sarı bezden 
ceketli sarı küçük yırtık pantolon· 

Ş•haserinde gösterditi emsalsiz 
sanat kabiliyetini hiç bir lılminde 
bu derece isbat edememi~tir. Bu 
müstesna Film YAZLIK Sine:nanın 

borsaya geldi Bu arslana 
dokunmayın 

bedeli dc!rişmcz yalnız posta m ( . . asra ı 
zammcdılır. 

de 13 fayton bulunuyor. 
2 - ilanlar için ·d ı arcye müı a-

1 kek çocuA"u görenlerin aşağıda· u er 
1 

. . • . 
ki adrese teslim etme etını ınsanı· 

En büyük programlarından 
birini trşkil ediltcc~tir. 

Yunanistanda bir seri 

ihtiyat çağrıldı 

lzmir : 24 - 6400 Çuval ıncır 
mahsulü buıün borsaya getirilmiş ve 
merasimle satılmıştır. Kilosu 11 ku
ruşdan gitmiştir. 

Adlı kitabı lstanbul 

valisi toplattırdı 
Atina 24 a.a. Harbiye nezare 

ti tebliğ ediyar. 
Birinci seri ihtiyat subaylarının 

talim devresi nihayete ermif ve dün 
neşredilen bir tebliğ ile yeni bir se 
ri ihtiyat subayı talim devresine çat 
rılmış olduğundan birinci ıeri ihtiyat 
subaylarınııı bitirilmiş olan talim dev 
resinden terhisi emredilmittır. 

Zonguldak mebuslarının 
bölgede yaptığı 

tetkikat 

Orta 
son 

Avrupada 
vaziyet 

- ikinci saJ.ifeden artan -

nin karo:. teristık unsurunu ıe:,kil ey
lemektedir. Nasyonal - sosyalıst 
harici siyaseti, bu hatlı hareketi, di · 
ırer devlellcrlc yaptıg-ı ademi tecavüz 
pakllarında da göslermittir. lnırilt ·ıe 
nin aksine olarak, almanya, sovyetlcr 
birlig-inden hayatını yabanı:ı menfaat-
ler için tehlikeye koymasını taleb et. 
memiştir. 

Oeutsclıc allgemeine zeitung, di
yor ki : 

Enlernasyon•I siyasetle müşahe
de olunan ve ıritıikçe fulalaşmak ta 
olan karışıklıklar devresinde, sovyetler 
birlı!ri, yalnız kıtavi kaideleri hatırlat · 

mışlır. işte sovyetler birliA"i, İtalya 
ile olan illifak çerçivesi içinde tabii 
vaziyetini a vrııpad~ lesbit eden yeni 
almanya ile bu noktada bvluşmuştur. 

Berfin : 24 ı.a. - D. N. B. ajan 
s ı bildiriyor : 

Alman - Sovyet mün11ebftlerin 
deki yeni inkişafı bahis mevzuu eden 
yarı resmi ~orrespondanz bu inkita 
fın almanyadıt uyandırdığı büyük 
memnuniyeti tebarüz ettirdikten son 

ra sözlerine şöyle devam etmekte· 
dir: 

Gayet tabii olarak evvela iki 
memleket araaına ekonomik bir köp 
rü atılmıştır. Bazı memleketler, sun'i 
güçlükler yığmak sureti ile ticardi 

lstanbul: 24 (Telefonfa) Bu 
aslana dokunmayın isimli manzume 
kitabını vifayc:t loplattırmaktadır. 

lıalyaya açık mektup isimli risa 
lenin de tetkikinden sonra toplattı
rılAcatı sanılmaktadır. 

M~RDİNDE 

İmar faaliyeti 
ve istihsalat 
Mardin: 24 (Hususi muhabiri 

mizden) - Son bir kaç ay içiode, 
şehrimizde gözden kaçmıyan bir 
imar faaliyeti vardır. Geçen sene 
ikmal edilmiyen ana caddenin C'enııp 
tıuarınrlaki dükkanları yıktırılarak 
yerlerine asri ve modern dükkanlar 
inşa ettirilmekte ve yaya kaldırım · 
far betonla döşenmektedir. 

Mardinin ezeli derdi (Su işi) de 
kuvveden file çıkmıştır. Önümüzdeki 
yılda Gurs bahçelerinden şehre çok 
güzel bir su getirilecektir. 

Akr•plerl• mu cad•I• 
Akrep imha cemiyeti, mücade · 

leaine devam etmektedir. Üç ay 
içinde cemiyet tarafından 6000 den 
fazlı akrep satın alınarak yakılmak 

suretiyle imha edılmiştir. Bir çok 
kimseler geceleri ellerinde fener 
olduğu helde sokaklarda akrtp ya· 
kalamaktadır. Cemiyete gecede va . 
aati olarak beheri ilci kuruştan 200 
yakın akr~p satılmaktadır. 

Y•nl rıı :ı•ll•rı 

caaı edilmelidir. 

1 Karataş --P 1 a j ı 

Ço~ukların Cennetidir 

Yavrulırınızı bu lıbl 1 
tinin Havaaınd N a C•nne. 

•n, ••'••lnd va Faydalarınd •n 
an fn•hru 

mamek için hiç olm m •t
da iki gUn aaa Hatıe . 

oraya DlitUrUnu z. 
Her gUn ınuotazaro 

otobus S>l'fl' r 
leri vardır. 

-
lep yağları nanıiyle nıaruf M d' 
yatları, kışın mutedı· ı . . ar ın 
k ve ıyı <>e . 
oyunların telef 1 .. Çmesı 

yıl fazla mikdard o .m~hnıasından bu 
t . a ıstı sal edı· ı . 
ır. mış 

Zonguldak ; 24 a. a. - 13 A
ğuatoatanberi vilayetimiz içind" tel 
kik gezisi yapmakta olan mebus· 
larımı:ı. dün ZonguUak'a dönmüş· 
lerdir. MebutlJrımız Erqlide, Çam· 
lı ve kandilli maden mevkilerini A 
faplı ve Blşviran nahiye merk .. :ı.le 
rini, Çıylıoğfu pazarını, ve Devrek 
le perşembe pazarını, Çaycuma 
nahiye, merkezi~i ve Bartinde Amu 
ra nahiye merk,zini, Kozcigaz pa 
zarını, Safranbolu-fa ulus ve efliıni 
nahiye merkezlerini ve Karabük'ıi 
gezmişlerdir. Bu gezileri esnasında 
kaza ve nahiye merkezlerinde parti 
ve halkevi teşkilatı ile ve bütün 
esnaf tabakaları madenlerde ve Ka· 

'°;abük'te çalışan amele kitleleriyle 
pazarlarda 200 dtn fazla köyden ge 
len halk ile temas edilmiş, bunl•rın 
rlilekleri ve ihtiya~ları teıbit edil
miştir, 

Dün de gelık maden mevkiini 
gezmiş ol.1n mebualarımızın bu tel 
kikleri ve halk ile kaynatarak on
ların ihtiyaçları ile yakından alika
lanmaları her tarafta büyük bir 
memnuniyetle karıılan11111br. 

ve mübadeleyi siyasi düşünceleıe 

kurban etmişlerdir. Alman - Sovyet 
ticaret anlaşması, tamamiyle buna 
muhalif bir hedef takip etmektedir 

Bu yılın nde :yaA"ları piyasaya 
gelmete başlamıştır. Her hafta Ha · 

En İyi sade yaıı. k. 
ol6rak 89 k ısın ılosu loptan 

uı uşa satılmaktad 

Rast semaisi. 
21 .30 Konuşma 

21.50 Neşeli plaklar - R. 
21. 45 - Müzik ( Riy11etl 

Cumhur Bandosu - Şef İhsan Kün
çer ) 

1 - C Urbi ni Marş 2 - Faliks 
Godin Eylül Valsi 3 - Glinka Haya· 
hm Çar için operasının üvertürü 4 -
A. Cizilbulka Kalp ve güller 5 -
Chopin Chopiniana. 

22 40 Müzik (,"pera aryaları -
Pi .) 

23.00 Son ajans haberleri, Ziraat 
tsham, tahvıliit, kambiyo - nukut 
borsası ( Jiyat ) 

23.20 Müzik ( Cazband - Pi.) 

2355 - 24 Yarınki proiram 

bu mnlaşma, iki milli ekonomiyi, 
ıuurl bir surette inkitaf ettirmekte. 
dir. 
.iki memleket arumda ıkdedilm~k 
istenen ademi tecavüz paktına gelin· 
ce bu daha fimclden ; dünya efkarı 
umumiyeli için, avrupa vuiyetinde 
ve enternuy01111I münaaebetlerde 
tım bir deJişildilc lttkil :eylemiftir. 
Şimdi ıurası IDlaplmıştır ki, bütün 
milletler almınyaya karıı kışkırtıl
maya müsaade etmemekle ve yaban 
cı menfaatlar için keıt'aneyi attşten 
çıkarmaya hazır bulunmımaktadır. 
semereli alman - sovyet mün11ebet. 
leri, bir ihtar teşkil eyliyecektir. bir 
çok milletler, iki büyük devlet ar~ 
ıında, kendi hayatı sahal1rına teaır 
edebilecek olan gerginliğin ortadan 
kalkmaya m~hkıim olmasını bir ra
hatlaşma mahiyetinde kaydedecek· 

tir. 

ır. 

Hatay Vilayeti Dörtyol 
Bölge Şefliğinden : 

Orman 

Mık tarı 
Kental 

180 

Cinsi 

Beher kentalinin 
Muhammen bedeli 
Kuruş 

Meşe kömürü 35 

Tutar Bedeli 
Lira Kuruş 

63 00 -
Hatay Vılayetinin Dörtvol kazası dahilinde Boz at 

( 180 ) kental meşe kömürü satışa çıkarılmıştır. aç ornıanıııdan 
Satış 16 - 8 - 939 tarihinden itibaren ba la ld 

gün sonraya müsadif 31 _ 8 _ 939 p L ş . .'~.ıs 0 uğundan 15 
ı O .. erşeın "e gunu saat 11 de O .. 

yo rman Bol~e. Şefliği dairesinde açık artırma ile yapılacaktır. ort. 
Beher kenlalının muhammen fiatı !5 kuruştur. 
Şartname ve mukavelename projeleri Dörtyol Orm B"I f .. 

den ve Seyhan Orman Çevirge Mudü 1-.. - ·ı O an o ge Şe lıkın· 
ğünden alınır. r u .. u ı e rman Umum Müdiirlü-

Muvakkat teminatı 4 lira 73 kuruştur. 
Satış Umumidir. 

18 - 2ı - 25 - 29 
10961 

yel namına rica ederim. 

Kirtç<>Caj'ı köyündenden 
Yusuf oA"lu 
Haydar 

Seyhan P. T. T. Müdür-

Iüğünden : 

idaremize maaşlı bir makinist 

il . 1• u·'cretli bir teltlon hat ve e ı ıra 

memu ı u alınacdklır. 
M ıkinİ•l için orta okul meıunu 

olması şarıtır. reıd..ın hat memur-

ğ . . kini•t ve}·a sanal okulu u ıçın ili~ 

Ollnası ve tesvıytcihlcle 
mezu.ıu 

ilaveten : En son Dünya 

Havadisleri 

10986 

elektrik işlerini bilmui şarttır, 

isteklilerin daha lazla malumıt 

alması için Müdürlük kalemine 

28 8·939 tarihine kadar müracaat· · 

lan ilan olunur . 10979 

25 ~27 

yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Umumi Nüfus Sayımı 
Kanun 

hakkında 

Kanun No: 37()() 

- Dünden artan 

Kabul tarihi: 6,7 19.19 

N .. şri tarihi: 13•711939 

g,çmemek üz•re icra Vekilleri H •yeti kararile ıkramiye 
maaşın tutarını 

verilebilir. · ·h· d b d dd 9 Bu kanun neşrı tarı ın eıı mute er ır . 
Madde JO _ Bu kanunun ahkamını icraya lcıa Vekılleri H'yelı m! · 
Ma e 8 7/ IY39 

murdur. 

Nüfus yazımı 

(SON) 

deneme kanunu 
Kanun No: 3705 Kabultarihi: 71711939 

N .. şıi tarihi: 14171939 

M dd 1 - Memleketin muhtelif kısımlarında nüfus yazımı deneme· 
. 

1 
t e ıta Dahiliye Vekileti mezundur. 

lerı ~a~~rm2 _ Vali, kaymakam ve nahiye müdürleri okur, yazar fıhıs· 
1 

.. ' ı"b gördüklerini yazım işlerinin her safhasında istihdam e· 
lardın muoas 

debilirler. 'h • .. ı d · 'h b 1 . emur edilenler tcrcı an reımı mume11cse er en ıntı a o u-
Bu ışe m "f ·ı "k il f · 1 

8 1 bu vızifelen ı ı ı e mu e e tir er. 
nurlar. un ar . b 1 ki" Madde 3 _ Yızımın suret ve zamanı ıcrası, yazım za ıt arının şe ı, 

deri ihtiva edeceği ve ne suretle doldurulacağı ve yazımın İcab 
bunların n h d D h'I' V k"J · ı·h· t . d' · t dbirlerin alınması ususun a a ı ıye e a etme sa a ıye ve. 
ettır ıj'ı e 

rilmitlir. 1• b · f' h rk k d' · ·ı · f Madde 4 - a) Yer ı, ya ancı, mıs~ ır~ e . es en mı ve aı esı e ra· . 

d 
'!"yet vuayeti altında veya kendı hızmetııde bulunanlarını; 

ını,vıa. 1 . 1 'f' k" 1 b) Otelciler, hancı ar, pansıyoncu ar, mısa ır ve ırıcı arını; 

c) Rumi, hıısuıi müesseselerinde ibate eltıkleri memur, müstahdem 

ve işçilerini; 
d) Ordu, jandarm8, ~~mı.ük . ve ofman _ m.uhaf~za ~omut~nlıklarile po · 

!is kıt'a ve nıüuırsrlrrının amır veya mudurlerı maıyctleıınde bulunın-

ları; il · · b ti r. d · Şıhıi ha erını za ı ara yazma5 a ve yaz ıı mağa, ıstenilen malumat 

ve.,ikı v~rm•te ve göıtermtğe mecburdurlar. vr. 

(Sonu Var) 8953 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
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CiNSi En az J En çok 
K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 
Kilo 

Koza - J 
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- Piyasa temizi - . \ 

·---------1----- ===I-----~ --------· 
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HUBUBAT 
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~pa 3 3,12 
- Fa:iutya 
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Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
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UN 1-------------Dört yıldız Salih • 

~ üç " " 
:.S -:;J Dört yıldız Doğruluk 
)J. = 
..2 c üç " " 
~ ~ Simit ,, 
~ ;; Dört __ yıldız Cumhuriyet 
N<> - --
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Simit .. 

-------·-

Livrıpol Telgrafları 1 Kambiyo ve Para 

2·1 / 8 / J 938 /'ene ·'""t im 

H<\1tr • j 5 25 ·-------· Vıır!eli 1. 4 45 
Vadeli 111------ı--4 - 40 

Hind hnm 4 35 
8 60 

iş 13aııJ..asından alınınış lır. }.;;;;- ı----
J{ayiŞın ilr~k-------
h ;ınk- rFranr. 11. > - 3- 35 

- Stcı !in ( mgfITz ) - 5- - 93 
Dolar (Amerika) ı 26 6 7 

- Frank ( isviÇrc ) OÖ - 00-

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

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

Eski Orozdibak karşısı No::85 
lo736 42 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir hiz 
metçi kadın aranmak! adır . iste· 
yenler idarehanemize müracaat 
etsinler , C. 

----- ._.. ---~-_..,-.....:: 

' ... . 

Siictün k;,yn1a!_İını 

tnmcuncn çıkartr 

Kolay işl.,r, 

Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

·-

Adana Mersin ve hava.lisAc<J11tas 
Bu gece nöbetçi eczane 

Yeni Postahane civaı ında 

Fl!ad eczahanes,dir 

Adanada hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 92 

Seyhan Hususi Muhasebe Müdür
lüğünden: 

Bıkırsındı mıhallesindcn Süleyman vereselerinin terakLim eden ( 304) 
üç yüz dört lira ( 60) altmış kuruş bina v~ buhran vergisi borcunun le 
mini tahsili için ayni mahallenin 2 hesabında kayılli ( 123 ) yüz yirmi üç 
numıralı ( 150 ) yüz elli lira kıymetli akar hın·, v;layct idare hey' elinin 
kararile satışa çıkarılmıştır. 

Salış müddeti 19 - 8 - 939 tarihinden 7 - 9 - 939 tarihine ka 
dar 21 gündür. Taliplerin •/o 7,50 pey akçasile birlıkte Vilayet idare he 
yeti kalemine müracaat eylemeleri ve ihale giinü olan 7 - 9 - 939 
perşembe günü saat ( 12 ) de Vılayet idare h~y'etıne gelmeleri ilan 
olunur. 20 25 - 1- 5 10969 

=-----------------~--~-----~~---· 
Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 

Bizim bisikletci Yuous Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantalığını alrn•k için sene 

lerdenberi uğraştığım DÜRKOP 
fabrıkasının bitikletleri gelmişlir. 

Dürkopp 

-~~-~~~~~~~~~~~~~----------·.! Hatay Vilayeti Dörtyol Orman 
Bölge Şefliğinden : 

Dünyanın en eski fabrikasının 

yaptığı, bütün malzemesi çelikten 

olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma

deni aksamı Kıomdan mamul olup 
yağmur ve çamura rağmen kaliyen 

pıs tutmaz Bisiklet meraklılarınııı 

teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 

yedek parçalarile Kontinanlal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut· 

T. iŞ BANKASI' nın 

1939 K. Tasarruf ikran1iye planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 /\ğuslos, 1 Eylfıl ı 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAM !YELER: 

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

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

250 " 25 " ·- 6.250 • 
435 32.000 

T. iş Bankasına paıa yatırmaklA, yalnız pata biriktirmiş olmaz, ayni 
' zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

' 

Seyhan Orman Çevirge Müdür

lüğünden : 

Cinsi 

Karaçam 

Hacını 

M3 03 
140 OUO 

Muh•ıtım4n vahit fıatı Tut.m 
Lira Kuruş Lira Kuruş 
4 90 686 00 

1 - Seyhan vilayetinin Dörtyol kuHı dalıilinde Ala Hasan yurdu 
oı manın . lan 140 metre M3 ıniktarın<la K•ıcstelik karaı;aın satışa çıka · 
rılmıştır. 

2 - 18 8 939 gününden itibaren on beş gün sonra 2-9-939 cu· 
martesi gunu snl on birde Seylım Oillıan Çevirge Müdıirlüğü daire 
sinde arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher metre nı i kabının ııı
0

uhaınıııen fi,1tı dört lira doksan ku 
ruşlur, 

4 - Şartname ve mukavelename projelcıi Ankara 
miidürlüğü, Seyhan orman çevirge müdürlügü ve Dörlyol 
şdlığin<lrn alınır. • • 

orman umum 
orman bölg to 

5 - Muvakbt teminat Elli bir lira kırk beş kuruş tıır. 
6 - Salış uıııııın•dır. 10958 18 22 25 29 

Miktarı 

Kental 
800 

257 

Cinsi 
Karışık 
Meşe odunu 
Karışık meşe 

Beher kentalinin 
Muhammen bed~li 
Kuıuş Santim 
08 00 

Kömürü 25 00 

Tutar 
Bedeli 
Lira Kuruş 

64 00 

64 25 

Halay vıliiyctinin Dörtyol kazası dahilinde Damlaca Devle! ormanın 
dan 800 kental karışık meşe odunu ile 257 kental karışık meşe kömürü 
satışa çıka•ılmışlır. 

Salış 16 - 8 - 939 tnihinden itibaren başlamış olduğundan 15 
giın sonraya müsadif 31 - 8 ·- 939 perşembe günü saat 11 de Dörtyol 
Orman Bölge Şefliği dairesinde açık artırma ile yapılacaktır. 

Karışık meşe odununun beher kentalinin muhammen fiatı 8 kuruş 
ve karışık meşe kömürünün beher kentalinin muhammen foılı 25 kuruştur. 

Şutname ve mukavelename projeleri D5rtyol Orman Biilge Şcfligin
den ve Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü ile Orman Umum Müdürlü 

'· ğündeıı alınır. 
Muvakkat teminat 9 !ıra 62 kuruştur. 
Satış Umumidir. 

18 - 22 - 25 - 29 10960 

Hatay Vilayeti Dörtyol orman 
Bölge Şefliğinden: 

Mık tarı 

Kental Cinsi 

Beher kentalinin 
Muhammen Fialı Tutar Bedeli 

Lira Kuruş Lira Kuruş 
~...;....~~~-~~~~~~-

442 Mrşe kömürü o. 35 154 70 

Hatay V ılayelinin Döı tyol kazası dahilinde Kara fenk Ormanından 
4•12 Kental Meşe kömürü satışa çıkarılmıştır. 

Satış 16/8/939 tarihinden itibaren başlanmış olduğundan 15 gün son 
raya müsa ·!if 31 '8/939 Pcrşenbe günü saat 11 de Dörtyol Orman Böl 
ge Şef l iği dairesinde açık artırma ile yapılacaktır. 

Beher kentalinin muhammen fiatı 35 kuıuştur. 
Şartname ve mukavelename ı;ıroıeleri l)örtyol Orman Bölge Şrfli

ğinJcn ve Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü ile Orman Umum Müdür· 
liiğünden alınır. 

Muvakkat lemin atı ( 11) Lira 61 kuruşlur. 

Satış UnıunıiJir. 18- 22-25-29 10962 

tur. 10911 8-45 

•• 

.. - .. ... ~tc< · " 

TlıRXIYJ! 

ZIRAAiiANKAS( 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözii matbaası 


