
SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluı Tarihi 

1 K.inunusanl- 1924 

ADANA: Telefon: 315 

Ordumuzun mutad faaliyeti 

Trakyada. nıanevralar 
onbeş Ağustosta başlıyor 

Bir hafta sürecek olan manevralar, Mareşalımız 
Çakmagın huzurunda yapılacak resmi geçitle sona erecek 

Ankara : 4 -a.a .• Her 
~ene nıutad olduğu gıbi 

u sene de Trakya mın 
takısında birinci ordu 
kıtaatı tarafından büyük 
ınikyasta bir manevra 
Yapılacaktır. 

15 Ağustostan 21 
ağustosa kadar olmak 
üı:cre altı gün devam 
edecek olan bu manevra 
l<ırklarcli . Edirne ara · 
sında ve Hasköy şimal 
ınınlakasın da yapılacak· 
hr. 

25 Ağustos gunu 
ınanevreye iştirak eden 
biitiin kıtaat tarafından 
edirne civarında büyiik 
ttkanı harbiye reisi ma· 
reşal Fevzi Çakmakın 
huzurunda yapılacak bir - ' 
geçit resmi 'ile manev· • 
raya son verilecektir. 

Ordumuzun geçen seneki manevralıırından bir görUnUş 

Generellerlmlz Trakya 
manevralarında 

r-~-w-.---:;.:..;..~:;,_ 

Uzak şark 
hududunda 
yeni hadise 

Sovyet - Moğol kuvvet 
lerile japon - Mançu 
kuvvetleri arasında 

çarpışmalar 1 

Halnkklng : 4 ·a.a •. Do
mal ajansı a,ağıdakl cep. 
he tebllğlni ne,redlyor· 

Nomon Hen mıntak~sın 
da hıllıl karı,ıklık devaın 

[ etmektedir. 26 ağustostan 
f itibaren Mogol • Sovyet 

kuvvellerl müteaddit defa 
Kalaka ve Holaterln •ehlr 
lerlnln Hllaakl noktas 

d 
ı cı. 

varın a hududu geçmlye 
ıe,ebbUs etmı,ıerse de Ja 
pon . Mançu kuvvetıerı ta 
rafından geri pUakUrtuı 

tur. mu, 

ou,man hava kuvveti 
rl 29 ve 31 temmuz teri~ 
lerl ile 2 ağuetoa tarihinde 
Mançu arazisi Uzerlnde 
çu,ıer ve Japon teyyareı~ 
rınln takibine uğramı 1 
dır Japon tayyarelerı' ':;ğ 
tayyare (Sovyet) d .. U 
tur u• rmu, 

• 

Cumartesi __ 

S Ağustos 939 

MiLLi ŞEEiMiZ AMi
RALI KABUL ETTi 

inglllz amfrallnln Ankarada dUnkU ıatlkball 

fstanbul: 4 a.a. Şehrimizde bulun· 
makta olan lngiliz amiralı Sir Cun
ningham, bu sabah saat 9 da devlet 
hava yollarının bir tayyaresi ile An· 
karaya hareket etmiştir. 

Amiralın Yeşilköy tayyare mey-
Ecnebi ataşemiliterlcrin de davet 

edilmiş bulundukları bu geçit resmin 

de gazeteciler de hazır bulunabilecek 
lerdir. 

Ankara : 4 (Telefonla)- Trakya 
manevralarında bulunmak üzere Ge· 

nelkurmay ikinci başkanı Orge!)eral 

Asım Gündüz ve maiyeti erkanı bu· 
gün saat 7,20 de Anadolu ekspresile 
hareket etmişlerdir. Yarin akşam da 
Orgeneral Fahri Altay ve bazı aske· 
ri ftmera manevralarda bulunmak üze· 
re gideceklerdir. 

iiç/ er paktı karşısında l lngili~ bahriyelil~r'. 
Amerikanın düşüncesi 1 z m 1 r muhte1ıtı 

m a ç ı neticesi 

ELE LERiN 
BAV RAMi 

danına muvasalatında başta bandosu 
olmak üzere bir bahriye bölüğü selam 
resmini ifa etmiş ve amiralın hareketi 
lstanbul komutanı Halis Bıyıktay, ami· 
ral Şükrü okan ve maiyetleri, kurmay 
heyeti, hava yolları müdürü, Yeşilköy 
tayyare bölük kumandanı ve mahalli 
memurin bulunarak kendisini uğurla

mışlardır. 
Ankara: 4 a.a. lngiliz Akdeniı 

filosu başkumandanı amiral Sir A. B. 
Cunninghan refakatindeki zevat ve 
mihmandarlariyle birlikte devlet hava 
yollarından tahsis edilen hususi bir 
tayyare ile saat 8,30 da lstanbuldan 
hareket ederek <aat 10,30 da Anka· 
raya gelmişJir. 

--------------------- * 
otaliterlerin tecavüz teşebbüsleri ancak "Nizam 

ve asayiş taraftarı olan devletlerin kati tarz 
hareketi ile,, bertaraf edilebilir 

Vaşington · 4 a. a. - Avrupanın 
vaziyetine ve bilhassa bir fngiliz
F'ransız - Sovyct itilafı vücude ge· 
lirilmesi için :yapılan müzakerelere 

dair Lord Halifaks tarafından yapılan 
beyanat, Vaşingtonda müsait bir şe
kilde karşılanmıştır. Burada hüküm 
•üren kanaate göre totaliterlerin te· 

cavliz teş~bbüslcri ancak "nizam ve 
asayiş taraftarı olan devletlerin, , 
kati bir tarzı hare~eti ile berteraf 
edilebilir. 

lngiltere Hariciye nazırı tarafın· 
dan )'&pılan beyanatın fngiliz Japon 
ınünasebeı:erine taallük eden kısmı 
hakkında yapılan tefsirlerde ihtiyat!ı 
davranılmak tadır. 

Amerikan dip'omatik mahfılle· 
rinin kanaatine göre Japonya ile 
ınüzakereler cereyan ettiA'i şu esna· 
da lngilterenin iki memleket arasın· 
daki münasebetlerde göriilen ger· 

ginliği arttırmamak arzusunda olduğu 
LQrd Halifaksın nutkundan anlaşıl· 

maktadır. 

Fakat Amerikan mahfilleri 9 
devlet muahedesini imza etmiş olan 
memleketlerin Çindeki hak:arının çiğ· 

ntnmesinin önüne geçmek üzere bir 
harekete başlamak zamanının yak· 
laşm•ş olduğuna kani bulunmakta· 
tadırlar. Muhti:lif demokrasiler ara 

sında bir dereceye kadar bir men· 
faal tesanüdü mevcut olduğunu 
kabul etmekle beraber bu mahfil
ler, uzak şarktaki Amerikar. teşebbü· 
sünün münhasıran Çind~ Japonlar 
tarafından d o ğ r u d a n d o ğ· 
ruya veya Japonya ile diğer ala· 

kadar devletler arasında akdedile. 
cek ilihiflarla dolaylsile tehdit edi· 
lebilecek olan Amerikan menfaatleri· 
nin müdafaasını istihdaf ettig-ini te · 
bariiz ettirmektedirler. 

Çin - Japon harbi 
şiddetle devam ediyor 

ÇUNKING BOMBARDIMAN EDILDI 

kında henüz hiç bir maliimat mevcut 

değildir. 
Hong - Kong : 4 (a.a .)- Che· 

kiai ajansırıdan: 

1-9 Türk ta
kımı kazandı 

İzmir : 4 ( Telefonla ) - Malaya 
gemi~inin futbol takımı bugün öA"le
den sonra Alsancak stadyomunda 
lımir muhtelitiyle karşılaştı. Sahada 
şimdiye kadar misli görülmemiş bır 

kalabalık vardı. Vali gelmışti . Müs
tahkem mevki bandosu da bulunu· 
yordu. 

Misafirler sahaya çıkınca şiddette 
alkışlandılar. Evvela İngiliz milli mar· 
şı, sonra istiklal marşı çalındı ve 
oyuna başlandı. 

Misafir İngiliz takımı çokt~nberi 
antrenman yapmadıA'ı için birinci 
devrenin ortalarına doğru yorgunluk 
göstermeğe başladılar . Bundan isti· 
fade eden İzmirliler Saidin de takıma 
girmesiyle misafirleri taıyika başla· 

dılar. ilk devre 5-1 lzmirlilerin le· 
lıine neticelendi 

İkinci devrede lzmirliler gene 
hakim bir oyun çıkardı ve dört gol 
daha kaıanarak oyunu 9-1 kendi 
lehine neticelendirdi . Hakem bir !n
gıliz bahriye subayı idi . 

-
VARDN 
AMERİKA'DAN 

TÜRKSÖZÜ' ne 

MEKTUPLAR 

ÇOK .ENTRESAN RÖPORTAJ 

SERiSiNE YARIN BAŞLIYORUZ 

i~i Çunking : 4 (a.a·) - Bu hafta 
•i Ocı defa olarak Japon tayyarecile· 
etııı~u. gece, Çunking'i bomb;ı_rdıman 
li d Ştır. Bombardımana üç grup ha· 
,:k c 27 bom~ardıman tayyaresi !şti· 
~ tylenııştır, Çin tayyarclerı de 
tı ltnanı karşılamak için hav~lanmış 

Dün Kiangsi'de Kao - an'nın 
şimalinde kain Yuen - Seni şehrin· 

deki düşman mevzilerine hücum eden ------------·--
Çin kıtaatı, Japonları büyük bir he· r. 

-Ge'r.i.si üç'üncü saNfede - • 
---.,· , ..... • ..,.:. • .T" ........ ~ ·~·. . 

~etaksas Yunan Milletine 
hır beyanname neşretti 

~~~:: MILLl.GENÇLIGI BAŞVEKiL METAKSASIN 
E BÜYÜK BiR OEÇIT RESMi YAPTı 

Atina : 4 (a a) M'll' 
.. • • - 1 ' genelik 

dun akşam saat 19,30'da ba . 1 
Metaksas'ın" önünde şvekıl 
h • ve umumi b' 

eyecan içinde parlak bir . ır 
tır . geçıt yapmış 

Atina : 4 a a ) 4 A · · - ğu t bayramı munasrbet. 1 s as tos 
k

. ıy ~ kral g 
sene ı kandiya isya d · eçen •k· nın an dola h • um olanlaı ın . yı ma 

f 
gerı kalan 1 a eylemiştir. ceza arını 

. _:'\~ina : 4 (a.a.)-A .. . 
nın uçuncü yıl d.. .. .. A'ustos rcıımı-

onumu .. 
başvekil Metaksas y munasebetile 
aşag-ıdaki beyanname ~nan mil.leline 

Bugün, uzun sü yı neşret ınıştir: 
liin yükü altında ·,/,en maküs bir ta-
. . e,.ı en Yun . 
tının kalkındıj!ı ve b an mılle-
günün üçüncü yıldön .. aşı~ı .. kaldırdı~ı 

umıınu kutlulu-

BAFRA DA 
YENİDEN BAŞLA y AN 

SEYLAP! 
Bazı mahalleler 

sular altında 

\ . 
• 

f-
i 

yoruz. iktidarı kralın idaresi altında 
tam ve mutlak olarak ele aldığımız 
o giindenberi üç sene geçmiştir. z~· 
man itibariyle pek kısa olan ba uç_ 
sene, neticeleri ilibariyle o kadar mu· 
himdir kı, bizi bugün 1936 Ağusto· 
suudan bir asırlıl.. bir devrenın ayır 
dıg-ını zan edebıiiriz. 

Kalkınma eserini izaha llizum yok· 
tur. Tek bir Yunanlı yoktur ki, bunu 
hayatının bütün hususiyetlerinde, ru· 

-Gerisi üçüncü sıbifede -

Snmsun : l - a • 13 . k 
. · "' - ır aç -ğUndur ln.ıla ile dc"Rm d " <: t:n ,·nğ-

murlıır clıın <nal 1li <la şiddetini .art-
tırın" ve B f J • a ranın mctpıı ·ı· b 'h şa ' a-

3K anc ve GazipaJ.:ı mahallelerini 
su basmıştır J • 1 !er h:ın"i bir k j o azaya 
m.1hal vermemek için derhal k 

Muhterem misafirimiz !ngiliz, Türk 
bayraklariyle donatılmış olan devlet 
havayollan meydanında milli müdafaa 
müsteşarı korgeneral Nazmi Solok, 
Ankara mevki kumandanı tümgeneral 
Kemal Gökçe, deniz müsteşarı albay 
Demir Ali. emniyet drektörü Şinasi 
Tugay, devlet hava yolları umum mü· 
dürü Ferruh ile hava yolları umum 
müdürlük erkanı ve matbuat mümes· 
sılleri tarafından karşılanmıştır. 

Başta muzika olduğu halde aske· 
ri kıtada riisimei ihtiramı ifa eyle· 
miştir. 

Amiral Sir A. B. Cunningham 
tayyareden indiği zaman karşılama 

ğa gelmiş olan zevat kendilerine tak
dim edilmiş ve muzika ldgiliz Türk 
milli marşlarını çalmıştır. Muhterem 
misafirimiz resmiselanıı ifa eden kıtayı 
teftiş ettikten sonra otomobille kendi· 
lerine hususi daireler ayrılmış olan 

- Gerisi üçüncü sahifede-

-· 
db

. • gere en 
te ıı·Jcr alınnus \.·c su bo h 1 d . • . , •an ma al-
cr ckı evler (;ıhfi\"c*cdilmi< .. 1 1 
t 

• • • , ıçın< c 
o .nı·anlar cınin ll'l'ltrc .) L•rlı.·,liril-

_ Ve ııılıof erkek .. ) ıırıııı ~aaıtenberi buradayız. dıJnüp bir kere 
ba~madı .. 

mıihr. Garar ı, bıt ı·<lılnıtktt dır, . 1 
11,ı ~Ar 1ııl.m11:' Ueıı saııa la b mayo rımı:ı ıra: dalıa u~ık yaptıralım 
demcJım mı' 

, 
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JKTISADI MESELELER 

DÜNYA BÜGDA Y 
FiATLARI DÜŞÜYOR 

Bunun sebepleri nedir? 
YAZAN----

H. A. Kuyucak 

Geçt'n sc nt·ki umumi ıktisadi 

gerilemeden sonra son aylarda ba 
zı nevi sanayiin, silahlanmanın icap 
ettirdıği yükset talepler sayesinde, 
irıkişafa yüz tutması düny:ı iktisadi 
durumu bakımından ümit verici gö 
rulmt kıe idi. Fakat en mühim dürı· 

ya mahsullerinden olan buğdayın 

piyasada şiddetle düşmeğe: başla 

ması Ü} iik endişt lrr doğurdu. 

fılhakika, bir müddettır tedri
cen düşmekte olan buğday fiatla
rı dünya buğday piyasalarıJJa ma 
ke> olan Liverpul'da şimdiye kaJar 
görülmemiş bir seviye1ıe sukut et
miştir. Fiatlar iki sene evvel 1 O s 
8 d ve geçt'n sene 6s 4d iken iki 
hafta evvel 3 s 61.2 d e inmiş · 
tir. 

Bu şiddetli sukutun başlıca üç 
seheri vardır; her şeyden evvel 
pek bereketli olan geçen seneden 
devrolunan dünya stoku 630,000,000 
bushel ( 1) idi. Bu .!>ene mahsul ge
çen seneki kadar mebzul olma
makla beraber ihtiyaçtan fazla ol· 
du ~undan 31 temmuzda gelecek se 
neye devrolunacak mjktar 1,000, 
000,000 ı mütecaviz olcaktır. 

Bu seneki mahsul, geçen sene
kinden az olmakla beraber tahmin 
edildiğinden çok fazla olmuştur. Dün} 
yanın iktisadi güçlüklerine çare o 
)arak fena hasath hir sene temenni 
edenl~rin 'tahminleri hilafına bazı 

memleketlerde de~işen hava vaziyet 
leri ~buğday rekoltesini tahminin 
fevkine çıkarmış ve bugünkü buhra· 
nı vücude getirmiştir. 

Harbe hazırlanmakta olan bazı 
büyük devletlerin hüyük buğday stok 
lan tesis etmeleri de buğday fiat
larının düşmrsinde amil olmakta. 
dır . 

Bu netice garip görünebilirse 
de kolayca izahı kabildir. Filhakika 
devletler stok tPsis ederken buğday 
için mevcut dünya talebini :arttır 
mak ıuretile fiatlarm bazan yük· 

selmesinde veya hiç olmazsa çok 
düşmemesinde amıl olmuşlardı. Fa
kat buğday diğer harp levazımı gi 
bi değildir. 

Harp kor kQları zail c,lduğu za· 
man eskiden olduğu kadıır yeni si· 
Jah ve mühimmat alınması bile mev· 
cut silah :ve mühimmattan hemen 
kiç biri istihlak piyasalarına sevk~
dilecek değildir. HalLuki herhangi 
bir harp i)timaline binaen yığılan 

Luğday stokları harp olmıyacağı 
tahakkuk ettiği zaman ne kadar ted 
rici olsa gt'ne piyasaya sevkedile 
cek ve tabii fiatlar üzerinde mürssir 
olacaktır. 

Bu sebepledir ki, Jıarp buğday 

stoklan piyasa üzerine iyi değil, fe 
na bir tesir yapmış telakki oluna-

satan diger mtmltketleıi de müte
essir edecektir . 

Buğday müstahsili memleketleıin 
eshamı da bu vaziyetten mutazarrır 
olmaktacır. Malümdur ki 1931 buğ· 
day fiyatları düşmüş ve bunu hiıa 

tamamiyle içinden sıyrılamadığımız 
iktisadi buhr<sn takip eylemişti. 

l933 te buğday fiyatları 1927 
fiyatlarının varısına indiği zaman 
toplanan dürıya buğday konferasm· 
da bazı kararlar alınmJştı. ihracat· 
çı memlekt'tler beynelmilel piyasa· 
ya sevkedecekleri buğday miktarım 
tahdit eylemeği ve ithalatçı meır.le
ketler de buğday ihracatının tahdi. 
dinden istifade edtrek kendi mem· 
leketleri dahilinde buğday istihsali. 
ni arttırmamağı kabul t'ylt>mişlerdi . 

Maalesd bu anlaşrua kısa bir 
zaman sonra büyük tadillere uğradı . 
Avrupa'da ve Arjantin'de mahsulün 
çok fazla olması tahdit imkanını or
tadan kaldırdığı gibi bunun yerine 
ikame edilmeğe teşebbüs olunan 
asgari fiyat da tatbik olunamadt 
Birkaç sene sonra bazı memleketlrr 
de hasadın fena gitmesiyle buğday 
fiyatları tekrar yükseldi. Aynı zaman 
da da Uzak Şark buğday piyasası· 
nın inkişafı ftmit olunuyordu. Fakat 
Japonya'nın Çin'i istilasi ve bundan 
doğan karışıkhklar Çin halkının iş · 
tiri kuvvetini fevkalade azalttığm· 
dan bu taraflardaki buğday talebi 
artacak yerde azaldı. 

Bu hadiselere gtçen sent'ki çok 
iyi ve bu seneki iyi mahsul de ila· 
ve olunduğundan bugünkü vaziyet 
tahaddüs etti. 

Meselenin halli için düşünülen 
üç çare vardir. Müstahsil memleket· 
lerde ekilen sahanın tahdidi, dünya 
asgari fiyatı tesbiti, ve ihracat kon· 
tejantmanları tayini. Esasen bundan 
evvelde ortaya konulan bu fikirler
den her biri için de ihracatçı mem· 

lekct!eı d ·n biri veya birkaçı "mühim 
itirazlar dermf'yan etmektedirler. O 
halde ne yapı l:ıcaktır? Bunu şimdi· 
den tayin ed(':'llt'yiı. Yalnız bu mü· 
nasebetle dünya iktisadi teşkilatının 
henüz çok gt'ri olduğunu ve milletler 
arasında böyle buğday ;gibi müşte 

reken halledilecek birçok meseleler 
bulunduğunu kaydetmek isteriz. 

ilmin ve teknitin bugünkü terak 
kisine ve beşerin 'mukadderatı üze. 
rinde iddia eylediği hakimiyrte rağ 
men insanlar, azlikla, kıtlıkla değil 

bollukla mücadele mecburiyeti duy 
maktadırlar. Bu kadar geniş bir mik 
yasta olmamakla beraber fiyat muı 
hafazası için Brezilyanın kahveyi 
imha ettiğini, Danimarkada sürülerle 
domuzun öldürülüp yakıldığını Amı· 
rikada hayvan yetiştirenlere dtğil 

bilir. r-
Buğday fi) atlarının düşm~si baş 

lıca ihracat memleketleri olem Ar 
jantin, Avusturalya , Kanada ve A· 

merika Birlf'şik devletlerin şiddetle 

alakalandırdıiından bu dört devletin 
murahhasları Londrada müzakere 
lerde bulunmaktadırlar . 

Şurası muhakkaktır ki buğday 
fiyatlarının şiddetle sukutu bunu 
ihraç eden memleketlerin iştira kuv 
vetlcrini azaltacak ve bu sebeple 
yalnız doğrudan doğtUya bunları 

de~il belki bu memleketlere mal 

·-0-0-n-y_a_d_a_n_, Bombaydan Av 
rupaya gelen ha 

haberler berlere göre,altı 
ay kadar evvel Amerikalı bir kızla 
evlenen lndor mihracesi , şahsi ya· 
şayışını tamamen değiştirmiş ve 

büyük bir iktisat yapmağa başla 
mıştır. Bunun sebebi , mihracenin 

servetini kaybetmiş olması veya ha
sisleşmesi deAildir. 

İndor mihracesi şahsi servetinin 
hemen en Lüyük kısmını , tebaala 

,~ .................. _. .. l .................................. ~ ....... ""'1111!111••--, 
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Muallim mekteple-

rine alınacak 
talebeler 

Geçen yıllarda oJdu~u gibi bu 
yıl da muallim mekteplerine kadro 
boşluğu nisbctinde paraStz yatılı ta
lebe alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin yaşı mual 
lim mekteplerinin birinci sınıfları 
17 - 21 olacaktır. Alınacak talebe 
sınıfını pek iyi ve iyi derecede hitir· 
miş olanlar arasından stçilccektir. 
Liselt'rin ikmci ve üçür.cü sınıfların 
dan muallim mekteplerinin :muadil 
sınıflarına geçmek f isti yenler veril· 
dikleri mekteplerde meslek dersin 
den imtihana tabi :tutulacaklardır. 

Muallimler meclisi J eylülde top 
!anarak müracaat •eden talebenin .. 
vaziyetini tetkik edtcek ve liseler 
3, muallim mektepleri meslek kıs 
mı 5, vılayet merkrzinde lisesi bu· 
lunan orta mektepler 2,~ diğer orta 
mektepler 4, namzed se;ecekler· 
dir. 

Muallim mekteplerine '.seçilecek 
talebe bir taahhüt senedi yaparak 
verildiği mektrp idaresine verect>k 
tir. Trahhüt senedi alınmadıkça 
talebe mtklebe alınmıyacaktır. 

Yabancı memlekef1ere 
gitmek istemeyen 

muallimler 

Maarif vekaleti bazı muallimlerin 
tahsil ve tetebbu içın garp memle· 
ketlerine gitmek üzere vekalete mü 

racaat ettikleri nazarı dikkate alına 
rak bütün kültür teşkilatına bir ta · 
mim yap:nıştır vekalet bu tamimde 
bütün kadrolar normal bir şekle so 
kufmadan önce hiç bir mu:ıllimin va 
zifesinden mezun addedilmek sure· 
tiyle yabancı memleketlere gıdemi · 

yeceklerini ve muıllimlerin boşubo 
şuna müracaatta bulunmamalarını bil 
dirmektedir. 

Eğitmen kursları-
• na parasız arazı 

Öğretmen yetiştirmek üzere Ma 
arif Vtkaleli _tarafından köylerde 
açılmış ve itçılacak Öğretmen okul. 
tarı ile Eğitmen kurslarına lazım 
olan bağ, bahçe ve çiftlik gibi ara 1 
zi, V-;:killer Heyeti kararile ücretsiz 
olarak verilecektir. 

Her kurs içinde yirmi bin lira 
mütedavil sermaye verilecektir . 

yetiştirmiyenlere nakdi mükafat ve
rildiğini hatırlatmak lazımdır . O za 
man buğday me;elesinin hallini de 
talebi arttırmakta ve daha fazla in· 
sanın daha çok buğday yemesini 
temin etmekte aramak razım gtldi 
ği meydana çıkar. 

MAHKEMELRDE 

İki kadının evine giren 
mahkum oldu 

Hamamkurbu mahallesinden 
Kayserli Battal kızı Şerife ve kar
deşi Ayşenin geceleyin evlerine gir· 
mek sur~tile yaralamaktan suçlu 
Nacaran mahallesinden olup 10· 7 
939 tarihinde tevkif edilen Hacı 
Hasan oğlu Alinin muhakemesi dün 
neticelenmiş ve suçlu mahkum ol 
olmuştur. 

iki jandarma muhafazasında mah 
kemeye' getirilen suçlu ile Şerif ve 
ayşenin son diyecekleri soıulunca 
her iki taraf da yekdiğer j aleyhine 
açtığı davadan fer2ğet ettiklerini 
bildirmişse de işin hukuku amme· 
ye taalluku hasebiyle Ali aleyhine 
başlıyan dava düşmemiş, Şerifeyi 
yaralamaktan bir ay, suçun ~ıçakla 
işlenmiş olmasından da beş gün zam 
edilertk bir ay brş gün ve Ayşeyi 

yaralamaktan da keza bir ay beş 
gün' suçun içtmaına mebni üçte ikisi 
olan 23 günün zamr_nile bir ay yir · 
mi sekiz gün müddetle tocziyesine 
evvelce bir tahkirden sabık:m ol
duğu cihetle 81 inci madde muci 
hince tekrardan da iki günün zam· 
miyle netice iki ay müddrtle hap 
sine karar verilmiştir. 

Bir fen memuru 
berat etti 

Plan yapmak ve ruhsatiye ver 
mek için Hasan oğlu Mahmuddan 
1350 kuruş. Mansurdan 6 lira, O 
mer Albazdan 3 lira almak suretile 

vazifei memuriyetini suiistimaldansuç'u 
Rt'şatbey mahallesinden belediye 

f 

fen memuru Ahmet Muhtar Eriçin 
devam edt'n duruşması da dün bit 
miş ve karar. tefhim edilmiştir. 

Makamı iddianın suçun dolandı 
rıcılığa taalluku hasebiyle .503 üncü 
madpenin tatbiki lazım geldiği hak· 
kındaki 31 7 939 tarihli celsedeki 
talebi hadiseye uygun göıülememiş 
şahitlerin şahitlikltrindeki mü bani · 
ytt de nazara alınmak suretiyle 
subut bulmıyan suçtan beratına ka. 
rar verilmiştir. 

Seyhan Park'ta 
Sünnet düğünü 

Şehı imiz Çocuk Esirgeme kuru· 
mu tanfıo4~rı Seyhan parkte tertip 
edilen ve diin akşam saat beşten 

itibarr.n başlıyan sünnet düğünü çok 
neşeli ve eğlenceli bir ~urette yapıl 
mıştır. 

Düğünde bulundurulan caz gü· 
zcl parçalar çalmış ve tiyatro, balet 
heyetleri eğlenceli O} un ve numaralar. 
göstermişlerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde t'k yüzü açık , 
hava hafı f rüzgarlı idi . En çok sı 
cak gölgede 33 dereceyi bulmuştu. 

Resmi dairelerin Cumar
tesi mesai saatları 

Dün Vilayetten , Vilayet daire 
lerine ve kazalara. yapılan bir ta· 
mimde, yalnız Cumartesi günlerine 
mahsus olmak kaydile, bundan böy 
le dairelerin sabah iş saatlarınm 
9 dan 13 e kadar olarak tesbit 
edilmiş olduğu bildirilmiştir. 

Türkkuşu kamplarındaki 
talebelerin imtihanları 

Bütünlemeye kalmış o!an talebe 
den Türkkuşu kamplarında çalış 
makta olanlar, bütünleme imtihan· 
larmın yapıldığı zamanda mektepler 
de bulunmıyacaklarından bu gibile· 
rin engelleri dikkate alınarak engel 
imtihıınlarının mekteplerine geldik
leri zamanyapılması maarif vekile· 
tince kararlaştırılmıştır. 

Onbiryıl evvelki 
cinayetin faili 

Adliy.eye teslim oldu 

Bundan on bir buçuk yıl öne:: 
Kozanın Arslanlı köyünden Emir oğ 
lu lbrahimi bir tehevvür neticesi ya 
ralıyarak öldürdüğünden Hatay ha· 
valisine kaçan ve hakkmd~ kozan 
ağır ceza mahkemesi 929 yılında 15 
yıl ağır hapisli~ine karar verilen ay 
ni köyden Mustafa Gökşen dün Ko 
zan müddei umumiliğine bir istiday 
la müracaatta bulunmuş ve teslim 
olmuştur. Ecnebi yt'rde bulunduğun 

dan mahkumun hakkında takip mu 
amelesi ppdmadıgmdan hüküm ta
rihiyle teslim tarihi arasında 10 se 
ne 7 ay olduğundan Türk ceza ka 
nununun 102 inci maddesinin 3 üncü 
bendinin ahkamına göre dava mürür 
zamana tabi bulunması ve bu itibar 
le hukuku amme davasıda kalkmı~ 
olduğundan kararJa serbeşt bırakıl· 

:mıştlr. 

Ondört Huğ yandı 

Kozan 4 (Hususi) - Kozanın 
Ufacık ören köyünde 15 f.uğun yan 
masiyla neticelenen bir yanğm olmuş 
tur. Tamamen yanarak "ül haline 

gel~n 15 hugdan 7 si ev ittihaz edi
len 8 ide samanlık ve ahırdan iberet 
olan hulardır. 

Yanan eşya 1000 liraya yakındır 
yanğın çıkma sebebi halen ögrenil • 
memiştir. 

Orman yanğını 

Oruçlu ve örendere arasında ki 
devlet ormanında bir yanğın çıkmış 
köylülerin ve orman erlerinin fevka 
iade çalışmalarına rağmen 2000 dö 
nüme yakın orman temamen yanmış 

tır yanğına sebep örendere köyünden 
bir köylünün orman içerisinde kaçoık 
kömür yakmasıdır. 

~ 

Mihracenin iktisadı 1 
rına refah temin edecek işlere sar· 
fetmektedir . 

Mihrace bu yüzden sıkıntıya 

boyun eğmektedir amma, evlendiği 

tarihten itibaren bir kaç tanı! park, 

üç tane stadyom inşa ettirmiş olan 

mihrace şimdi hayattan fevkalade 

memnun görünmekte imiş. 

Londrada köpek hırsızları 

Son günlerde Londranın kibar. 
mahallelerinde köpekleri çalan bir 
hırsız gruhu meydana çıkmıştır. Şeh 
rin asil köpekleri kaybolmağa baş · 

ladığıııdan Londra polisi şehrin kö· 
peklerine hüviyet varakası dağıt· 
mağa karar vermiştir. Köpek hüvi· 
yet varakalarına hayvanın fotografı 

boyu, yüksekliği, kuyruğunun uzun
luğuna varıncaya kadar bütün mü
meyyiz vasıfları yazıfmaktadır . Po· 
)isler köpekli bir adam gördüler 

mi derhal yanına yanaşarak köpe
ğin hüviyet varakasını sormaktadır. 

Hüviyet varakasız bir köpekle ge· 
zen adamlar köpek hırsızı olarak 
derhal tevkif edilmektedir. 

POLiTiK BAHiSLER 

Anavatal1 
VE 

ö~ey aıı' 

M aruf Gayda, gene ~ 
Soir)a ç~tayor. ~ 
Blöm bu gaıeter 

' 'dd lazı yazmış, yukarı Adige ıJ 
vulan Almanların cc6ret1 
gittiklerini anlatmıştı, . 

Giornale d'ltalia gazetes~ 
dürü cevap veriyor: 

- Ala, diyor, Almanları j 
arzulariyle ana vatanı dc;,d' 
tediler. 

Nas!), nasıl 

Bugün Alman ana vatao~ 
yaya kadar uzanıyor. Hitler 
yasının bugün bir öz an~ 
bir üvey ana olduğunu söylif 
hep Sicilyaya sevkedildi. 

Paris - ~ 
.,.) 
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RADY~ 
~============~ 

Bugünkü Rrogr,d 

TÜ RKiYE RADYO oiFOt, 
POSTALARI TÜRKiYE RAD 

ANKARA RADYOSV 

CUMATESI - 51 8 I 91 

12.30 p.ıağram 

12.35 Türk muziği r -1 - .... . ...... / 
ti peşrevi . 2 - Rahmi be)' 

1 
ya ti şarkı - Giil hazin sünbn ~ 
şan. 3 - Selahattin Pınar -:: 
şarkı - Delisin deli gönlulO~J 
Mustafa Çavuş - B lyali r ... 
Canım teıc:!ir sabredemem. - . 
......•. - Tanbur taks!~~ 
..•......• - Halk tur 

. Ey serenler serenler. 7 - · • 
. . . - Saz semaisi. 

14.00 Memleket saat ayarı. 
ve meteoroloji haberleri. , 

14.10 - 15.30 Müıik (D•~· 
ziği - Pi.) 

19.30 Program 
18.35 Müzik ( Küçük 0 

ra Şef : Necip Aşkın ) rı9 
ı - Brahms- Macar da 

/ 
1-2 2- Spero Koehmann 
dl arkadaş 3 Franz K~ .. nigsch0~ 
Tirol entermezzo 4 - Fredef~, 
pmann - Seyyeıhat şarkıları ( 

1 

lı) 

19.15 Türk müziği (ince ~ 

rl· 20.00 Memleket saat aya 

20.00 Temsil ıoı 
20.40 Ajans ve meteoıo 

beri eri. ~ 
21 .00 Tüı k müziği ( eski e 

den mürekkep prosıram) 

21AO Konuşma 

21.55 Neşeli plaklar - ~·5~ 
22.00 Haftalık posta ı.;utı> 

nebi dillerde) 
22.30 Müzik ( Qperet ve 

- Pi. ) . 
23.00 Son ajans habearlet" ~ 

esham, tahvilat, kambiyo -
borsası ( fiyat) r 

23.20 Müzik ( Cazband ~-
23.55 - 24 Yarınki pr_::;. 

Kanlı 

· ~ . de 
Dün Akkapt mahallesın 

bir kavga olmuştur. Bu ınah 
Isa oğlu Kamil ile Haydar 0~ 
leyman bir hiç yüzünde~ k• f. 
tutuşmuşlardır. Kamil eJıne ~ 
diği bir yaba il~ Süleyma1110• 

7
., 

ve yüzünün muhtelif yeı lerirı~ııf 
lamış ve k"nlar içinde bırak ~· 

Zabıta suçlu hakkında t 

takibat yapmış ve Süleym•0 

aflrtıa a!ın~u.ştrr. . 



1 

El enlerin 
- Biriuci sahifeden artan -

hunda ve d ,.. "h . . 
ın e,.ışen zı nıyetınde duy· 
asın Dörd .. • • h k mili' · . . uncu. seneye a ihi bir 

1 hakımıyet içinde giriyoruz, 
b .. Harici tehlikeler geldiği vakit, 
ızı hazır buldu. Geçen Nisandaki 

enternasyonal buhran bizi sıkı sıkı
ya birleşmiş, kuvvetli fırtına devam 
cttiti müddetçe artık hep böyle ola· 
ca;ız ve bu bulutlar geçtikten veya 
S~lh güncşiy le dağıldıktan sonra da 
Yıne bizi biçbir şey bırbirimizden 
ayıramıyacaktır. Nifak tohumunu ek· 
illete Yelteneni boğacağız. 

1 
Hepimiz anladık ki, Akdeniz a· 

~tııinin ortasındaki coğrafi vaziyeti· 

bayramı 
Çünkü siyasi rejim bir milletin dahili 
ihtiyaçlarının canlı bir ifadesidir. Fa. 
kat bugün asıl muhtaç olduğumuz 
ve daha da uzun müddet muhtaç o 
lacağımız şey şimdiye kadar maddi 
ve manevi bütün kazançlarımızı, ve 
bilhassa üç senedenberi kabul etti 
ğimiz zihniyeti tarsin etmektir. ta ki 
uzun bir itiyad ile bu, bizde ikinci 
ta biat haline gelsin, 

Milli Şefimiz 

Ankara şehri içinde yaya 
olarak bir , gezinti yaptılar 

İnönü her 
şiddetle 

geçtiği yerde 
alkışlandt 

Ankara : 4 ( Telefonla ) 
Bugün Reisicümhurnmuz ismet lnö 
nü şehir İçinde, Saman pazarı ve 
Taşhana kadar yaya olarak bir ge· 
zinti yapmışlardır. 

Mareşal Çakmak 
Amiral şerefine 
bir ziyafet verdi 

Ankara: 4 (Telefonla)-Ankara 
da bulunmakta olan Amiral Cun· 
ningham şerefine, Mareşal Çakmak 
tarafından bugün bir öğle ziyafeti 
verilmiştir. Ziyafette, Genel Kur . 
may, Milli müdafaa ve Hariciye er. 
kanı ve bazı yüksek zevat bulun 
ınuşlardır. Ziyafet pek neşeli ve sa
mimi geçmiştir. 

Adana Ziraat mektebi kabul şartları 

1 - Türk, yaşı 19 zu geçmemiş, ortamektepten mezun, çiftçi veya 
arazı sahibi evladı olmak, hüsnühal sahibi, göz ve vücud hastalıklarından 
beri ve ziraat işlerinde çalrşmağa dayanıklı bulunmak, mektebi bitirdikten 
sonra beş sene ziraatv ekili eti hizmetin ~e çalışacağına dair numunesine gö 
re noterlikten lastikli kefaletname vermek şarttır. 

2- Yubrdaki şartları haiz olan istekliler hüviyet cüzdanı ortamek· 
tep şahadetnamesi, sıhhat raporu,_ aşı kağıdı, hüsnühal kağıdı, çiftçi veya 
arazi sahibi evladı olduklarına daır mazbatadan ilıaret müracaat e~kı. 
nı ve en son çıkarılmış 4 adet vesikalık fotoğraflarıiıı bir istidaya iliştir 
rek mahallin en büyük mülkiye memurluğu veya ziraat idaresi vasıtasile 
eksiksiz olarak mektep müdürlüğüne göndermelidirler. 

3 _ Evrak en geç 10 eylul akşamına kadar mektebe gelmiş olmalı · 
dır, Vesikaların noksan olması veya maksadı temin etmemesi halinde mek 
tep idaresi bunları muhabere ile temamlmaya mecbur değildir. 

4 _ Mektebe kabul için istekliler arasından şahadetname dereceleri 
fe matematik ve tabiiye dereceleri nazarı dikkate alınarak seçim yapıla 
cağından sözü geçen derslerin derecelerini gösteren vesaikinde müracaat 
evrakı a:asında bulunması lazımdır. llıız ve topraklarımızın şekli bizi kuv· 

Vetli olmağa mecbur ediyor. Aksi 
takdirde, eskiden bir çok defalar 
olduğu üzere, ortadan kalkmamız 
tehlikesi vardır. 

Muvaffak olmak içın en iyi yol 
üzerinde bulunuyoruz. Maniasız olmı· 
yan ve fakat zevksiz de bulunmuyan 
bu çetin yolun bizi nereye götüre. 
ceğini millet tamamiyle idrak etmiş 
tir. şuna enminiz ki, Yunan milleti 
asla geriye dönmiyecektir. ve taşkın 
bir sevinçle, cesaretle ve şalısi men· 
faatler gözetmeksizin daima daha 
yükseğe çikacaktır. Yunanistanın bü· 
tün gençliğini sevkeden mukaddes 
heyecan imanımızın derinliğini, mille· 
timizin istikbalinin bir kaya gibi 
sağlam olduğunu ve düşündüğümüz 
gibi ve yaratacağımız gibi olıcağını 
her şeyden ziyade ispat eder. 

Reisicümhurumuz şehir içind.., 
bu gezisinde, hemen her adımında 
halk tarafından sürekli ve şiddetli 
alkışlarla karşılanmışlıırdır , 

İngiliz Amiralı tayyare ile 
İstanbula hareket etti 

5 _ Müsavi şartları haiz isteklilerden bllfiil çiftçilikle meşgul olan 
aile çocukları ve bunlar arasında da arazisi geniş bulunanlar tercih edilir 

6 _ Kabul edilenlere ilk miiracaat ettikleri makamlar vasıtasile 22 
eyful ı 939 tarihine kadar tebligat yapılacak ve birinci maddede bahsedi· 
len kefaletname numunesi görderilecektir. Evvela askerlikçe kuvvetli olma· 

tııız lazımdır. işte bunun içindir ki 
icabeden bütün fedakarlıkları . yapı 
Yoruz. Fakat askeri kuvvet kafi de
lildir. 

. Her şeyden evvel ruhumuzun de 
rıııliklerinden gelen bizzat kendi me· 
deniyetimize sahip olmamız icabe
dt!r, Çünkü medeniyetçe ·kuvvetli 
olmayıp yalnız askerlikçe kuvvetli 
olursak, müzelerdeki orta çağ zıı h 
l~rına benzeriz: Görünüşte heybet
lı fakat içi boş .... 

4 Ağustos rejimi, disiplinli bir 
tekamül rejimidir. Tekamül ise eski 
hatıralara rücu etmek· değil, bizzat 
"İimin kendi ihtiyaçlarından yani 
milletin hayati • ihtiyaçlarından do· 

_tarı yeni tipte kalıplar dökmektir. 

Misafir Cunningham 
dün Ankaraya geldi 

- Birinci sahifeden artan -

Ankara palasa gitmişlerdir. 
Sir Cunningbama donanma eıkii

~1 harbiye reisi Komodor A. 1. Wil
lıs. lngiltere sefareti deniz ataşesi, al
bayerik MaXia D. Donnen, ataşemili· 
liter Yarbay Aleksandr Ross, yarbay 
P. M. Difk ile yaverleri yüzbaşı F. F. 
M. Feymur ve mihmandarları albay 
Necati Özdeniz, Ônyüzbaşı Rahmi 
Yalım refakat eylemektedirler. 

lzmir: 4 a.a. Türk ve lngiliz er
başlatı dün gece çok eski bir maziye 
istinad eden Türk - lngiliz silah ar· 
kadaşlığının bir tezahürü mahiyetinde 
olarak bir arada hususi surette yemek 
Yemişlerdir. 

Ankara: 4 ( Teletonla ) - Cum
hurreisimiz lnönü bugün misafirimiz 
lngiliz Amiralını kabul buyurmuşlardır. 

işte böyle mesut alametler altın. 
dadırki değişikliğimizin dördüncü 
yılına basıyoruz. 

Çin - Japon harbi 
- Birinci sahifeden artan -

zimete uğratmışlardır. 

Japonlar' perişan bir halde rical 
etmektedirler. 

Şanghay : 4 (a.a.) - Tiençin 
nehri üzerindeki seddin yıkılması Ü· 

zerine Tiençin ile Pekin arasında ka
in cP-man 50 bin nüfuslu 150 köyü 
su basmış ve Tiençin nehrinde de 
seyrüsefer inkıtaa uğramıştır. 

Tokyo : 4 (a.a.) - Asahi ga1e· 
lesine göre' ilııgiliz büyük elçisi B. 
Craigie, halen yapılmakta olan lngi
liz - Japon görüşmelerinden iktisa
di meselelerin çıkarılmasını talep et
miştir. B. Craiğie'nin fikrine göre, 
konferansın çerçevesi daralılmış ve 
bu suretle muvaffakiyet şanslaıı da 
arttırılmış olacaktır. Fakat Japon de
legesi, B. Craigie'nin bu talebini kati 
surette reddeylemiştir. 

Zira bu, Craigie - Arita anlaş 
masiyle bir tezat teşkil eylemekte
dir, Ve konferans, ancak Japon ta 
leplerinin hepsinin lngiliz delegeleri 
tarafından kabıılü ihtimaline muvaf
fakiyetle neticelenebilecektir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni otel civarında 

Tahsin eczahanesidir 

YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

zamanımızın En Şahane Sinema Yıldızı llahi 

Doıroty Laımoıuıır 0 u 
Aşkı, Heyecanı ve ihtirası nefsinde Toblamış olan Büyük ve 

Emsalsiz Tabiat Filmi 

İstanbul' da 

Hava tehlikesine karşı 
pasif korunma faaliyeti 

lstanbul : 4 (Telefonla) - lstan· 
bulun hava tehlikesine karşı korun
ması için pasif korunma faaliyetine 
geçildi: Dahiliye Vekaleti milli se. 
ferberlik müdürü B. Nizametıin de 
bu işle meşgul olmak üzere bugün 
fstanbula geldi. 

Yalcında Trakya'da yapılacak 
büyük manevralardan sonra tayya 
re filolarımız lstanbula biri gece, 
biri gündüz olmak üzere iki hücum 
manevrası yapacaklardır. İstanbul. 
daki pasif korunma faaliyetinin he . 
d~fi hücümlara karşı korunoıa ted 
birlerinin ikmalidir. Vilayet pasif 
korunma nizamnamesi hükümlerinin 
tatbiki için bir talimatname resmi 
daireler ve müesseselerle fabrikala· 
rın böyle bir hücuma karşı alacak
ları tertibatı, teşkil edec..,kferi yan· 
Zın söndürme ekiplerinin teşekkülü 
ne ait husüsları havi bulunmaktadır. 

Limanlar umum müdürü 
lskenderun'a gidiyor 

lstanbul, 4 (Telefonla) - Liman
lar umum müdürü Raufi Manyas on 
güne kadar lskenderuna giderek bu 
limanın ihtiyacını karşılayacak tc· 
sisatın vücude getirilmesi ıçin tet· 
kiklerde bulunacaktır, 

Hatay P. T. T. Müdürlüğü 

Ankara : 4 ( Telefonla ) - Ha. 
tay P. T. T. Müdürlüğüne eski 
Posta idaresi Başmüfettişlerin · 
den Besim Tecerin tayin olunduğu 
haber alınmıştır. 

f ransız askeri heyeti 
Londraya hareket etti 

Ankara : 4 ( Telefonla ) -· Mi. 
safir Amiral Cunninghom bugün 
saat 16,30 da tayyare ile /stanbula 
hareket etmişlerdir . Hava meyda· 
nında, Amiral Genel Kurmay M"ll' 
M"'d f ' 1 1 u a aa ve Hariciye Vekaleti er· 
kanı ile Hava Durumu Başkanı ta· 
rafından hararetli bir surette ğ 
ı u ur. 
anmışlardır . 

Radyo istasyonu
muzda küçük bir 

yangın ! 

• Ankara : 4 (Telefonla) - Etim 
esgut _ra~yo dıfüzyon istasyonunda 
evvelkı gun yangın olmuştur. P.T T 
Umum müdürlüğünden bize veri. 

1 t .. ı en 
ma ~ma a gore yangın kalin dö self 
demlen ve anten direkl . .. .. en arasuıda 
bulunan kuçuk binanın paratö . . 
d t h ··ı d nerın e a assu e ip ateşin ah 1 . şapı o an 
tavana sıra yetinden dog· m t d · ı 1 1 uş ur ye ek 
a et er e derhal tamirat 1 d . yapı mış ve 
ra yo n_eşrıyatının kesilmesine me • 
dan verılmemiştir. Y 

A_miral horti'nin oğlu 
Istanbul' dan geçti 

lsta~~ul : 4 (Telef onla) - Afri. 
kada bı_r _gezinti yapan Macaristan 
~ral naıbı Horti'nin oğlu Ety 1, tı b ·· h en •or 

ugun ~susi tayyııresiyle Ltan· . 
bula gelmış ve benzin aldıkta 
ra Bud t • n son. 

apeş eye hareket etmiş!" 
ır. 

Dahiliye Vekiiimiz
lstanbul'a gitti 

. Ankara : 4 (Telefonla) - D . 
lıye Vekilimiz Faik Ôztrak d" ahı· 

ı 9 un ak-
şam .25 te kalkan ek 1 . 
t b I' h spres e Is an u a areket etm· f İ . 
da Dahiliye Vekaletı' ış_lır._ stasyon· 

ı en gel ' · 
ve dostları tarafında ğ 1 enıen 
t n u ur anmış · 
ır. 

Seyhan vilayeti 
encümeninden: 

daimi 

Dişi - Tar zan 
• TÜRKÇE SÖZLÜ -._ .. 

Afrikanın Bakir Ormanlarında cereyan eden Binbir Maceralar 
Şaheserinde Takdim ediyor 

Başından Sonuna kadar alaka ile, merakla seyredilecek 
Cidden Mükemmel Bir Film 

AYRICA : Son Günlerin Ehemmiyetli Vakayini 
lhtiva Eden Yeni Bir FOX JURNAL 
Kalabalığa Meydan verilmemesi için Bi
letlerin erken aldırılması rica olunur. 

Ankara: 4 (Radyo) Paristen bil· 
dirildiğine gare Mnskovaya gidecek 
olan Fransız askeri heyeti bugün 
Londraya hareket etmiştir. Askeri 
heyet Londrada müzakerelerde bul· 
unduktan sonra İngiliz askeri heyeti ile 
birlikte Moskovaya hareket edecek· 
!erdir 

1 - Adana - Misis 1 
2 100 4 Yo unun 

- 270 arasında 
muhtelif parçalarda sökülme. e v~ 
tutan (585) metrelik g yuz 

şosanın tanıi 
rab (1098) lira (21) kuruşla a ık. 
eksıltmeye konulmuştur. ç 

2 - Eksiltme 24.8 939 t .h. 
.. d'f arı ı. 

ne musa ı perşembe günü saat do 

DiKKAT: 

Pek Yakında - Pek Yakında 

Ankara Valisi dün 
İstanbul'a gitti 

kuzda vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

3. - isti yenler bu işe ait ke~if 
evrakıle şartnamelerini görmek · . 
Nafia müdürlüğüne müracaat ed~çın 
bılirler. 

7 _ Kabul olunanların lüzum görülürse mektepçe yaktırılacak sıhhi 
muayenede sağlam ve ziraat işlerini yapmağa elverişli bünyesi oldukları-
nın tahakkuku meşruttur. 10915 5-10 

Adana Vakıflar müdürlüğünden: 
-

Muhammen 
kıymeti 

Lira Ku. 

2440 
4400 

1900 

00 
00 

00 

Vakfın adı 

Bozzade Şerife 
Alidede hitabeti 

Barutçu zade 

Mevkii Cinsi Miktarı 

Akkapı Tarla 
Ada soka. 

" 
ğı Mıdık 

Akkapı 
" 

61 dönüm 
88 

" 

48 
" 

Vakıf No. 

332 
294 

242 

Yukarıda yazılı Vakıf tarlaların mülkiyetleri peşin para ile ve yirmi 
gün müddetle açık artırmaya konulmuştur • ihaleleri 24-8- 939 tarihine 
rastlayan Perşembe günü saat 10 da Seyhan Vakıflar müdürlüğü bina· 
sında yapılacaktır. isteklilerin ve fazla malUmat almak istiyeıılerin '• yedi 
buçuk hesabile teminat akçalarını hamilen Seyhan Vakıflar müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunıır . 10917 5- 10-15-19 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Vergilerde ihbarnamelerin 
ve temyiz usullerine ve 

komisyonları teşkiline 

Kanun No : 3692 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve temyiz 
dair kanun 

Kabul tarihi: 6 7 1939 

- Dünden artan · 

tebliğ yapılmış olan şahsın muttali olduğunu beyan ettiği tarihten itiba

ren mutebH addolunur. 
Madde 14 - Vergi tarhiyatına aid ihbarnamelerde mükellefin adı, 

so~adı veraset ve intikal, arazi, bina ve hayvanlar vergilerinde ikamet. 
gah v~ diğer vergileıde iş yerinin adres'., _vergi~in taalluk ettiği mali yıl 
ve kıstelyevm ise müddeti, matrahı, vergının mısıl veya yüzde zamlarının 
nisbeti mikdarı, adliyen, ikmalen veya resen yapıldrğı, misil ve yüzde 
zamlar;nın sebebi, bina ve arazi vergilerinde bina ve arazinini mevkii, 
kapı veya mevki numarası, nevi. (apartıman, ev, dükkan, tarla, bağ, bah
çe gibi), arazide vüs'ati ve takdır ~l.unan kıymet ve ~inalarda gayri safi 
irad ve bu irada göre bulunan safı ırad ve vergı mıkdarları ve zamları 
ile nisbetleri, itiraz ve temyiz müddetleri gösterilir. . Resen tarholunan 
vergilere aid ihbarnamelere, resen takdir komisyonu kararının bir sureti 

~ğlan,r. . . .. . 
Muhtelif senelere aid vergılerın her bırı hakkında ayrı ayrı ıhbarna 

me tanzim olunur. Bina ve arazi vergilerinde bir kimsenin müteaddid bi 
na ve aratisinden her birine aid mllu ~.at ayri ayrı gösterilmek üzere 

h . . . bı"r ihbarname tanzim olunabılır. 
epsı ıçın . . . • 

ihbarnamelere derci icab ettığı halde eksık yazılan malumat esasa 
.• . 1 adıkça yapılan tebli& muteber sayılır. 

muessır om o 

İtiraz ve temyiz üzerine komisyonhrca verilecek kararların tebliğine 
muhsus ihbarnamelerde yukarıda yazılanlara ilaveten itiraz veya temyiz 
komis onları kararma göre taayyün eden verginin ve zamlarının matrah, 
nisbe/ vr mikdarları gösterilir .. Bu ihbarnamelere itiraz ve temyiz komis· 
yonu kararlarının birer sureti bağlanır. 

it Dünya Sinemacılığının En Büyük Dört Şahsiyeti 
Obert Taylor ( Franchot Ton - Margaret Sullavan ) Roberl Young 
( Garp cephesinde Yeni Bir Şey Yok ) Romanınının büyük muharriri 

Erik Maria Römark'ın En Son Şaheseri 

(Üç Arkadaş' ı ) 
Sinema perdesinde Heyecanlı ve çok acıklı bir tarzda yaralmı~lardır. 

Bu Emsalsi1 şaheseri sabırsıılıkla bekleyiniz 109(}6 

. 4 - . isteklilerin muvakkat te· 
mınat olarak (82) lira (37) kuıu 
v~rmef.eri ve bıı işi ryapabileceğin; 

lazııı:ıdır. 10913 

ihbarnameler, vergiyi tahakkuk ettiren memur ile şube teşkilatı olan 
yerlerde şube şefinin ve diğer yerlerde varidat veya hususi muhasebe 
müdür veya memurunun imza ve resmi mührünü ihtiva eder. 

Madde 15 - ihbarnameler tebliğe memur olan tarafından üzerine 
tebliğ edildiği tarih işaret ve kendisi tarafından da imza edilerek tebel 
lui edecek şahsa verilir ve müzkı'.ir ~ahsa da suretleri yine tarih konul· 
mak suretile imza ettirilir. Tebelluğ edecek şahın yazı bilmediği takdirde 
parmağı bastırılır ve keyfiyel o mahalde yazı bilen, tanınmış bir şahsa 
da imza ettirilmek suretile bir zabı t varakasile tevsik ve zabıt, ihbarna 

-=--~~!!1-.-..---~~~-~ ......... -i~.....,----..-------~-....------... 

Ankara : 4 (Telefonla) - Vali 
ve Belediye Reisimiz Nevzat Tan. 
doğan senelik mezuniyetini kullan· 
mak üzere dün akşam 19.25 te kal 
karı ekspresle İstanbul'a hareket et· 
miştir. istasyonda Vilayet ve Bele· 
diye ileri gelenleri, ve dostları tara· 

fınÜan lı'ğurlınmıştır. 

daır ehlıyet v~ sikasıalmak üzere ikinci 
madded: !azılı tarihten sekiz gün 
evvel vılayetı- müracaat etmeleri j 

5 - 10 - 15 - 20 
me dip koçaoıno rapto!unur. 

(Sonu Var) 8953 



dana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Sahlan Mikdar CiNSi En az En çok 
K. s. K. s. Kilo 

'=ıfoza - 7,12 
-

Piyasa parlata • 
Piyasa temizi • 26 . 

ı_ 
1 

1 
- 37~50--ı -K levland 

YAPAGI 
Beyaz 

-Si vah 1 - 1 1 
ÇIGIT 

Yerli •Yemlik,. 

• •Tobümıuk. 4,50 5,50 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs f 50 1 

• Yerli 2,62 3 00 

• Men tane 
Arpa 3 3,10 - -·--. 
Fuulya - - -
Yulaf ·ı ,62 2,90 

Delice 
Kuş yemi 4,37 . -Ktten tohumn 9 
[,ercimelc 
~usanı 16 1 

UN -L'ört } ıldl1 Salit· ----
:& ~ 

üç " • 
ftl Dört yıldı1 Dotruluk 

..:.ı: ı:: üç ~ ı: " . 
o - Simit 
~~ " Dört yıldız Cumhuriyet 
N v üç " " " 

Simit .. 
Linı pol T "lgrafları Kambiyo ve Para 

41 8 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
l'tM :ıontiııı 

Hazır 5 27 Ureı ı--Rayişmark -4 49 Vadeli 1. Frank (Fransız ) -3-35 
4 - 14 - -s 93 Vadeli 11. Sterlin ( İngiliz ) 

Hind hazır 4123 Dolar (Amerika) 1~ 1 ~ 
Nevıork 9 04 - Frank (Tsviçre ) 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER : 

l Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 " 1000 " ~ .000 " 
8 " soo " 4.000 • 

16 • 350 • 4.000 • 
60 1 ()() 6. ()()() " . • 
65 • 50 " 4.750 " 

250 • 25 • 6 250 • 
435 32000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de dtnemiş olursunuz 10661 

Seyhan Vilayetinden : 
1 - Hususi idarenin ihtiyacı olan (1889) lira muhammen bedelli (84) 

kalem evrakın tab ve imili açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Açık eksiltme 17/Atustos/939 Perştmbe günü saat (11) de Vi

liyee daimi encümeninde yapılaca~tır 
3 - ihale tarihinden evvel hususi muhasebe veznesine 7atırılmış bu· 

lunması lazım gelen pey parası mikdarı, ( 141) lira (67) kuruştur. 
4 - isteklilerin şatnameyi görmek üzere hususi muhasebe Müdürlü· 

tü kalemine her gün ve eksiltme için muayyen gıin ve saatte de daimi 
encümen bürosuna gelmeleri ilan olunur. 

29-1-5- 8 10895 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

1 
Hergün. muayenehanesinde hast .. a ını kabule 

başlamııbr. 

Bisiklet 
--·--- Adana Çiftlik Makinist Mekt 

Meraklılarına! Kabul şartları: 
Dür kop Dür kop 

Acantalığını almak için senelerdenberi uğraştığım DÜRKQP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir. 

Dünyımın en eski fabrikasının yaptığı, bütün malzemesi çelikten 
olan DÜRKOP Bisikletlerinin madeni aksamı Kromdan mamul olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen pu tutmaz Bisiklet meraklılarının 

Ulus parkı karşısında Bizim bisikletçi Yunus Necip Ôz)·azgan Acantasına 
teşriflerinde DÜRKO? Bisikletlerini görmek ve almak menf aat lerı 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcuttur. 1091 1 1 -45 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çiftehan 
Kaplıcası faaliyete geçti 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çiftehan 
trenleı:de 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesidir 

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

Birkaç gününüzü burada geçiriniz 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

Tarifeye bakınız 
Lira Kr. -1 50 Bir gecelik tam konfo ruyla otel yatak ücreti 
1 00 Taş odalar ( 4 k işil i k ) 

75 B iri nci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişi lik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan tı: aphcasını bugürık 
haliyle bir kere görünüzü 

10631 61 
·~s:::llll=:ı::z::;sa~~oc:=-

1 - Türk, yaşı 15 ile 19 arası, ilk mektep mezunu, köylü 
veya bir tamirhanede 9ahşmış olmak, hüsnühal sahibi, göz ve 
hastalıklarından beri ve makinistlij'e elverişli bulunmak prtbr. . -" 

2 - Yukardaki tartları haiz olan istekliler hüviyet cüzdanı, ılk .. ~ 
tep şahadetnamesi, sıhhat raporu, hüsnühal kitıdı, aşı kağıdı, köylİİ ~ 
ğu veya bir tamirhanede çalıştığına dair vesikadan ibaret mürad't ~ 
rakını ve en son çıkarılmış 4 adet vesikalık fototrafların1 bir istidat'.~ 
tirerek bulundukları mahallin en büyük mülkiye memurlutu veyı .. ~ 
idaresi vasıtasile eksiksiz olarak mektep müdürlüğüne rönderroelİO"'l 

3 - Evrak en geç 1 O ey iil akşamına kadar mektebe relmiı 
lıdır. Vesikaların noksan olması veya maksadı temin etmemesi 
mektep idaresi bunları muhabere ile temamlamaya mecbur detildir• 

4 - isteklilerin sayısı fazla olduğundan Türkçe, henp, 
derslerinden seçme imtihanı ile lüzu'Jıu kadarı alınacaktır. Bu 
evrakını röndermiş olanların 20 eylul çarııml>a günü saat 10 dı 
tepte bulu~malilrı la21mdır.' 5-10 10914 

Adana Vakıflar müdürlüğünden: 
( Açık eksiltme ilanı ) 

Muvakkat 
Keşif bedeli teminat miktarı 

Lira K. Yapılacak inşaatın yeri No. Lira K. 
495 50 Kafckap11ında Yorgan· sı 37 16 

cılar içinde 
492 50 ,, • ,, S2 36 94 
491 00 " ,. " S3 36 85 
440 90 .. " " 54 33 00 
397 55 " " • 55 29 81 
432 55 " " " 56 32 45 
Yukarıda yazılı altı harap vakıf dükkanın yeniden intaıtı (20) ~ 

detle ve ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri 21-8-939 
zartesi günü saat dokuzda Adana V akıffar müdürlütü Linasınd• 
nacak komisyonda yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin bin liralık " 
bina inşaatını muvaffa~ıyetle yapmış usta olduklarına dair vesile• 
r:tmeleri lazımdır . 

Keşifname ve şartname ve projelerini görmek istiyenlerin her ~ 
kıflar idaresine müracaatları ilan olunur . 10916 5-9-14-P' 

www . u EL ızzı A X: ı==ı:::ıe .. 2ll!S&!2 
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Tarsus American · College 

Amerikan Erkek Lisesi 
Dersler 26 Eylulde başlar 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bıkınlığmca tasdik edilmiştir. 

Türkçe, lrıgilizce, Fransızca okunur. Tic~ret dersleri vardır. 
Yatılı ücret 250 lira, gündüzlü ücret 60 liradır. 

Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 

1-3-5 

Seyhan Kültür Direktör- ' f\dana askerlik 
İÜğünden: başkanlığından : 

Dörtyol Kazasına bailı Erzin 
nahiyesi, Kanunen Hatay Vilayetine 
geçmesi münasebetile Seyhan Vili 
yeti Daimi encümenindeki 3 - A· 
ğustos - 1939 Perşembe gün~ü 
yapılacak okul binasının pazarlıtı 
Vilayet Daimi Encümeninin 20 - 7 
- 1939 tarih ve 587 sayıla kararı 
gereğince açık eksiltme muamelesi 
mevkiden kaldırılmııbr. 
Keyfiyet ilin olunur. 

Harp okuluna girec,k 
15 temmuz 939 ıünü nihayet 
kayıt ve kabul muamelesinİlt Jf 
mahsus olmak üzere eylıil 9 
yetine kadar ozatıldıtı GenJ 
may başkanlıtmdan bildiril 
dir. 

Kayıt ve kabul edilecek 
rın bu emre göre hareket t 
ilin olunur. 1091 

30 - 1 - 3 - 5 10899 inhisarlar Adana 
----------.ı fabrikası müdürlüiil 

Satlık Fabrika 
Reyhaniyede Ağrı Caddesinde 

satılık fabrika. iki motör, biri 28 at 
ve diğeri 15 at kuvvetlerinde, iki 
taş birisi un vediğeri bulgu riçin. 

Bir buz makinası bütün ihtiza. 
larile. 

iki çırçır. 
Arazi 500 m. murabba, bina. 

sı ile beraber. 
Arzu eden Reyhaniyede Jak 

Flokosa müaacaat edebilir. 
1 g. aş. 15-~:; 10801 

Bir muhasip aranıyor 

0 l' ftcr usullarına vakıf bir mu· 
hasip aranıyor. 

Ayran Menba Suları Müdürülü 
~üne m\lraaıat. 1~1'2 · 

1 - Fabrikamızın 35()() ,J 
min edilen nakliyata bir 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nakliyatın mubılll 
deli bin iki yüz küsur liradır• 

3 - Şartname parasal 
fabrika müdürlütünden ald'' 

4 - Muvakkat temintl 
radır. 

5 - Eksiltme 1 eylül 9';1 
günü saat 14 de f abrikad• 
~tından· isteklilerin f abrik• 

1 
lüğün müracaatlır1. ~ 

S-20-5' 

Umumi nt"şriyat müdjjtl 

Macid Güçlii 

Adana. 'l'ürböıü matb'll 

s 


