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hukumetlmlZ Varşova'da dün bir resmi 
Hl z METTEN o o LA y 1 tebliğ neşredildi 

Milli Şefimiz ve 
DÜNYA SULHU NA YAPTIKLARI 

Amerikada takdir 
ismet lnönünün Amerikaya gönderdiği sulh 

yüksek kıymeti ebarüz ettirildi Mesajının 
Ankara : 8 ( Telefonla ) - "Ulu~ arkadaşımızda bugün Milli Şefimize 

ve hükümetimize dair şöyle bir haber vardı. Aynen Mkledıyoruz : 
" Amerikan ıazeteci kadınlar milli federasyonu, haziıanın 26 ıncı günü 

Yaptıtı senelik toplantısında, matbuat ve radyo vasıtasiyle bu sene içinde 
s~f~a yapılan en büyük hizmet gözden geçirilmiştir. Bu arada Nevyork ser
ırısı dolayısiyle oabıncı devletlerin Amerika'ya ıönderdikleri sulh mesajla· 
rının dünya c.-ınniyetine büyük hizmetler yaptıtı tesbit olunmuştur. 

sini te~kil_ ede~ bire~ ( liya~.at şe~adetnames~) verilmesi kararlaşmıştır. 
T~rkıyc _cumhurıyet hb_ku_m_etının ?eynelmıld ;sulha ettiği mümtaz hiz-

metlerı takdır edilerek verıldrtı ve mıllet arasındaki sevgi "e 1 . . an aşmayı 
artıracak d~rı~ mii_na_y~ ha•~. bulu~~utu cümlelerini de ihtiva eden bu şt.ha· 
detname, hukumetımızın mumessılıne radyo direktörü eliyle · ı . . 
D. ki · b' h't b d b 1 k .. k' • · - ven mrştır. ıre or, ır ı ı e e u unara , tur ıye nın Cumhurreisi M · ı• · 
1 ı 1 • .. t 1 d • 'k .. 1 ve 1 

•
1 Şef sme nonu ara ın an "merı aya ı:onderi en sulh mesaj ının "k k 

. Mesajları sulha en ziyade hidim ıörülen 17 hükümet arasına hüküme
lımiı de koııulmuş ve bu hükümellere karşı takdir ve tebcil hislerinin ıfade-

samimi kıymetini tebarüz ettirmiştir . yu se ve 
Haber aldığımıza göre şehadetname hükümetimize gelmiştır. 

JAPONYA 
MiHVERE 

GiRECEK Mİ 

* 
Japony•, mihver davletl•· 
rıne, aovyetter BlrllOln• 
kartı otomatik .... •tt• 
"1ıreaıe ~sıı:ek k•yıt· 
•ız t•rteız bir aekart 

1 t t ı t • k ıekllf •111 

• 
Şanırhay : 8 a. a, - Tokyodan 

emin bir menbadan alınan haber· 
lere ıöre, "Genç albaylar., partisi 
liiranuma mutedil kabinesinin tahdit 
Şeraitine rağmen. Japon ordusunun 
Almanya- ltalya - Japonya askeri 
Paktını en ıreniş bir zihniyetin tatbik 
edecctine dair Berline şeref sözü 
vermeyi teklif etmiştir. 
lı.tifak taraftarları; Tokyodan mute· 
dıl unsurlarlıı lngiltere arasında müm 
kün bir uzlaşmanın önüne teçmek 
için çok seri harekete başlamışlar· 
dır. 

Bunun ü~erine, askeri şefler, 
2 atııstos tarihinde toplanarak as
ktrf ittifak projesinin derhal beş 
naıırlar konlcrnnsına verilmesi için 
b1şvekil B. Hiranuma nezdinde sıkı 
teşebbüste bulunmuşlardır. Bu es· 
nada Japonyanın Roma ve Berlin 
elçileri de lıalyada toplanarak Av· 
1•pa aksüliimellf rni iÖ üşmüşlerdir. 

• Şimdi mühim olan yegane mc· 
•sele, B. Hiranumanın partiler üıe· 
rindcki mutedil va7.ilosini idamcde 
devam edip etmiyeceğidir. 

Malum oldugu ilıcrc, Japonya 
laralından haziran bidayetinde ileri 
sürülen ve Bcrlin Roma tarafından 
reddedilen son Japon lcklıfleri şun. 

lardı : 
ı - Japonya, Sovyetlcr birlitine 

kaışı otomAlik sureüe harekete gc· 
çccek kayıtsız ve şartsız bir askeri 
itlıfak teklif etmişlır. 

2 - Roma - aerlin - Tokyo 
ITiümessillcrinin diğer düşmanlarına 
karşı, jdponya prensip itıbarilc ydr· 
dırnı vadetmekle beraber bu yar
dımın ne suretle yapıl~cağ'ını her va· 
kada ayrı olarak tesbit eylemeyi is
lenıckt d' e ır. 

1 l - japonya, Amerika ve lngil· 
ere cfk • . . . h d" '~ arı umum•ycsını cyecana u 
ııı:nıcınck için anlaşmanın gizıi tutul 

11111 talep eylemiştir. 
İnki Enternasyonal vaziyetin bugünkü 
bu ~-~ _buıiin Amerikayı japonyanın 
i'İbi;. lıflerini kabule mecbur edecek 

: llcrJi~~ '.iençinin ablukası Roma ve 
llıokr '. ıaponyanın lngiltereye ve de~ 
~thenı:;ıcr~ ~arşı oynıyaı-ağı rolün 
dır l Yetını isbat etmi• bulunmakta 

· nırıı· • 
ız · "rü melerim: de 

ltalyan manevraları 
evelkigün sona erdi 

Kral manevraların Son 
safhasında hazır bulundu 

lTLYAN 
OROU;:ıUNU 

Roma : 8 ( a.a. ) - Büyük 
manevralar bugün bitmiştir. 
Dündenberi düşmanla temas ha 
linde bulunan ordunun motörlü 
fıı kaları bir sabah kati harekete 

1 geçmişlcr ve tayyarelerin de 
müzaheretiylc bir kaç saat içinde 
kati neticeyi almışlardır. 

Alp datlarından inen ve 
vatlileri takip ederek Torino'nun 
on kilometre yakınlarına kadar 
inen düşman kuvvetleri Chiso· 
ne'nin şimalinde Cesana de 
Ulzioda, Chisone üzerinde kain 
Fenetrelle de, Ambropio ve 

Oradiera da Doire ve Raipaire· 
de ve şimalinde Ccnis datı 
istikametinde şiddetli muhare 
bclerden sonra Ceseta "e Bar
donnechc vadi başlarını da 
muhafaza ctmiyc muvaffak ol
maksııın Alp geçitlerindeki lıa. 

KIRALI BUGÜN 
TEFTiŞE Ç 

lTALYAN 
KACAK 

reket ııoktalarına ıicate mecbur r 
o:muşıur. ~ ._, 

llu esnada general Bostico. il!ı '.~ , . 
ordunun zalcrin e hiç şüphe ;;:::.;..:..:....=.....::~;;.:;~:....:..==.-== 
kalmadığ'ından harekatı durdıır

muştur. 

Kral yanında veliaht, Musolini, 
mareşal Debono, Balbo ve Grazıana 
ile general Pariani olduğu halde To 
rina da manevraların son safhasında 

vam olunması da Berlinc japonyanın 
fa ıl müzaharetini almak mecbuıiyeti 

ni kabul iztirarında lıulundurmuşl ur. 

ltaly• kral va kra liçesi 

h"'" bulunmu~tur . 
Kıtaala Torino civarında toplan

n:ak emri verilmiştir. Kral orduyu 9 
Ağ'ustosta tc!ıiş edecekt ir. 

Maarif V kilimiz 
Zira buıün ;Almanya için Sovyetler Dün Lüleburgaza gitti 
Birliğ'inin bıtaraflıtına göveııebilmck 
ihtirııallcri ortadan kalkmıştır· Is tan bul : 8 ( Telefonla ) -

Tokyo : 8 ·a,a.- Bugün lngiliz ja· iki gündenberi lstanbulda bulunan 
pon konferansı, lnıilleredc yortu gü 
nü olduğu için toplanamaınıştır Deniı Maarif Vekilimiz B. Hasan · Ali 
kenarına istirahata gitmiş olan B. Gra Yücel bugün tetkiklerde bulunmak 
iıie, ancak bu akşam Tokyoya döne üzere otomobille Lülcburgaz'a git· 

cektir. miştir . 
Tokyo:S -a.a .• damei ajansı tebliğ edi ----------·----

yor lngiltere aleyhindeki ~üm~yişl~~ 
genişlemektedir Kobc'de yuz bın kışı 
bir alay teşkil ederek sokaklarda do 
!aşmıştır ve lcgiltcrenin samimiyetsiz 
lı~ini isbat eden hattı hareketini tak· 

bih eyleyenbir karar sureti kabul eylemiş 

tir 
Nagoyafada diğer bir nümayiş da 

ha olmuştur. v • 

r Silezya'da -ı 
tabşidat 

Zabrzede bütün bina-
lar işgal edildi 

V•rfo va : B a.a. 
Vıeezır varzavskl gazet 
•inin yukarı •ll•;Yada ,.~: 
:;'an kıtalaMnın tahfld lnıı 

al r Katovlç'dan vard lOI 
bi r habere göre cuma gU 
nU Y•dlncl kolo rduya mıın. 
•ub bazı mUtrezeler oto 
mobllle h ududa birkaç ki. 
l omııtrııllk bir mssafede 
k3in zabr ze mıntıkasına 
geımı,ıerd ir. 

Bu mUtrıızelıır burad 
bUtUn umumı binaları: 
mekteblerı lfgal etmı 1 dlr. f ıır. 

Vekiller heyeti 
Maraşalımız Fevzi 

Çakmak'ın iştirakile 

Dün toplandı 
Ankara: 8 ( Telcfo 1 ) V . 

heyeti bugün onbe n a e kıller 
kil Dr Refık ş otuzda başvc 

Saydamın riyasetinde 
toplanmış ve maraşal F . Ç k 
k' d . . evzı a ma 

ın a ıştırakile ruznam d 
mes(·l 1 • .. .. c e mevcut 

e cıı goruşmiiştür . 

Kok kömürü 

Ucuzluyor, ithal serbest 
bırakıldı 

Ankara : 8 (Telefonla ) _ 1 cra 
V eki ileri heyeti mımleket kok f sar 
ı!atının yerli kok istihsalatının fev-
kınde bulunmasını ve halkın kok 
kullanm~k ihtiyacının her gün biraz 
daha artmakta bulun-ııasını göz Önü 
ne alarak yerli kok sanayiini muta· 

zarrır etmiyccek şekilde halkın kok 
ihtiyacını ucuza temin etmek için 
kok kömürünün tonundan ·alınmakta 
olan gümrük resmini 7,5 liradan 
2 liraya indirmiştir. icra vekilleri 
heyeti aynı zamanda bir . kaç stne· 
dir Ankara •memuı lar .kooperatifıne 

verilmiş olan idhal müsadcsini kal

dırmış ve kok kömürü ithalatını ıa 
mamen S~fbest b•rakılmışttr. 

B. N. B. Polonyaya ateş püskürüyor 

Berlin . 8 _ a. a. - Gazeteler, 
Polonya m~tbuatının Mareşal Smigly 
-rydz'in nutku etrafındaki neşriyatı 
karşısında hiddet gostermekte ve bu 
neşriyatı takip eylemektedir • 

D. N. B. bu neşriyat hakkındakı 
yazısında di)Or ki : 

Polonyanın büyüklük deliliği , ta· 
mamile maskesini yüzünden atmıştır. 
Fakat bu talraffuruşlar, mütemadi su-

rette Almanyayı tahrik edem~zl e'..' 
çünkü Almanyanın sabrı bır gun tu· 
kenecektir: 

Varşova : 8 - a. a. - Polony~ 
hükümetı ile Danzig arasında taatı 
edilen notalar hakkında aşa~ıdaki 

resmi tebliğ neşrolunmuştur : 
1- Danzig ayanının dün hükü· 

mele tevdi edılmiş olan cavabı , Po· 
lonyanın Danzig komiseri B. Şodak 
il e yapılan şi fahi görüsmede alınan 

hallı harekeli teyit etmektedir . Bu 
h a ttı harekete göre , Polonya hudut 
müfettiş ler ine karşı hiç bir emrivaki 
yapılmıyacaktır . 

2- Danzig Ayanı , bu mcktu· 
bunda, muhtelif Danzig hudut kara· 
golu şefleri tarafından Polonya hu· 
dut müfettişlNine yapılan beyanatın 

Ayanın emri üzerine yapılmış bulun· 
madığını bildirmektedir . 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Amerika - Japonya 
gerginliği devam ediyor 

Çin, Amerika'nın harbe girmek 
istemekte .. • • 

kararını vermesını 

Chun kıan : R a.a. Chckıaı nıan-1 "e siyase.t ~a. ı~llıd lıu u . getfnfc_n 

b
'ld ' . r ır keşmckcşı layık.ı veçhıle takdır etlık-

sı ı ırıyor· ··ı · h 
S 

·· · · "h' h · d" ·e · hak- ten sonra Japonya . ı e lıcaret mua e· 
on gunlerın mu ım a ıs sı . . . . . . . 

k d 
· b ı ç ·n harici"e dcsını leshettığını kaydcylemıştır. 

ın a telsırlerde u unan 1 ' Ch k' · · 
eh ng - Hul Hongkong: a.a. - e ıaı aıan· 

nazırı Dr. Wang - u .1 • • · · k' sı bı dırıyor beyanatta bulunarak demışlır " . . · . . . . . 
A 

·k n ticaret ve Tıentsındekı Çınlıler Tıentsın mın· 
- Jupon - merı a • ı· . . . . d · · feshi Ame- takasının duşman e ıne geçmesının :?" sefa!" .. muahc .~~~~~ vaziyeti ve ikinci yıldönümü ınün_asebetiyle bir 

kanın. buyuk Oky tme e azmettiğini matem günü tertip etmışlerdır. 
şerefını muhafaza e . ğ d h lngiliz ve Fransız imtiyaz nıınta-

.. t . A 'k bır adım a a 
gos erır. merı . anın . . izale ve kasındaki bütün tiyatrolar ve eğlence 
atarak beynelmılel ana'.şıyı ." 'd mahalleri kapanmış ve gündelik Çin 

.. ı kb 1 th emnıyetı yenı en mus a e su ve • . d' . gazeteleri hususi nüshalar neşretmiş· 
tesis edebe"ini kuvvetle umıt e ıyo 1 d. 

5 er ır: 

ruz: h Amerika- Hongkkuır: 8 a.a. - Chepiai, 
Dr wang-Chung- uı, · b'ld" · · . U k Şarkta ve aıansı ı ırıyor: 

nın harbe gırmeden . ıa. k da Japon - Amerikan muahedesinin 
ya d " h hangı bır ısmın 

u.nya_nın ~r . bir ekilde müessir leshi hakkında .haberler veren ve tef-
sulh uzerınde crddı . ş. sirlerde bulunan Nsrth Chına star is· 
olmıyaca" nı ilave etmıştır. . . . .. 

. 61 . . • A erikan milletine ınındekı Amerıkan gazetesının satışı 
Çın mılletının m 28 t d b · J . • 

1
. otduhunu teba· emmuı an erı aponlar tarafındaa 

sarsılmaz bır emnıye 1 6 C d'I · · il · · · .. Dr Wang- · mene ı mışlır. u gazetenın ımlıyaı 
ruz ettirdikten sonra k • ı k h · · .. d · ı · 
h 

'k n Japon as ·e rı mın a ası ancıne gon erı en btitün 
ung-huı Amerı anı ' ·· h 1 •· d d"I · · . . ' k şarkta ticaret nus a arı musa ere e ı mıştır. 

rıcalı tarafından uza 

o 

·- Sevinç Çenk -

Jtii trrı /Jııyaıı · §apb/aııııı :ıı ıok /,aba çi\·ekler koyuyursuıııı:. 
ı . • u/ı cjnıdııı 1 biıtıirı rııüıtcrileıımı: sırııı gıbı 111<c dcgı/ /., 



Britanyayı Suya 
Boğmak Teşebbüsü 

lrlandalı tedhişçiler İngiltereyi 
birden suya boğmak istemişler ! 

lrlandanın Cumhuriyetçi kuvvetleri sorulan 
suallere nasıl cevaplar veriyorlar ? 

Fransızca Le Journal gazetesi 1 
nio Londradaki.hususi muha~iri Yves ı 
Moran yazıyor~ 

lngilterede yeni kabul edilmiş 
olan kanundan sonra dahiliye vekili 
Sir Samuel Horno bizzat idare et· 
titi tahkikat çok müsbet neticele-r 
vermiş ve lrlandah tedhişçilerin bir 
çok planları ele geçirmiştir. 

Yeni kabul edilmiş olan kanun 
lrlandah tedhişçileri müskül vazİY,e· 
te dn$ürdüğü kadar da sinirlendir· 
miş oldutundan yeni bir plan hazır. 
hzarak Esekı :ve bu mmtakalarda 
kararların nehirltrin ~seviyesinden 
alçak ~olJutu yerlerdeki barajlar 
yıkmak suretile İngiltereyi suya gark 
etmek arzusuna düımüşlerdir. 

Fakat lnıilterede Spuial Branı 
hafiyeleri bu ~uikasti çabulc haber 
alarak mene muvaffak olmuştur. 

Eter bu suikast muvaffakiyetle 
neticelenmiş olsaydı, lngiltcre çok 
büyük zararlara girmiş olacaktı. 

Şimdi gece gündüz bütün ba· 
rajlar daima nezaret altında bu· 
lun<furulmaktadır. Derhal faaliyete 
geçen Skotland Yard memurlan ! 9 
yaşında bir kız ile beş delikanlıyı 

tevkif etmiştir. Bunların suikast ta· 
savvurları ile yakır.dan alikad;tr 
oldukları öğrenilmiştir. 

• * * 
lrlanda Cümhuriyetçi ordularına 

gönderilmiş olan bir suıl serisine 
İrlanda Cümhuriyetçi ordulaı ı neş 
riyal müdürü Mikael Doyl imzalı 

hir vesika ile verilmiş olan cevap 
Jar şunlardır: 

- İrlanda Cümhuriyetçi ordu. 
lan lnhilterede yapmakta oldukla
rı · bu tedhiş hueketleriylc ne ka· 

zanacalclarını ümit ediyorlar ? 
- Tedhiş hareketi mevzuuba 

his dekildir. Bu, lngiltere hükume
tine resmen bildirilmiş olan ili9ı 
harbi müteakip yapılan askeri ha 
rekettir, Gayeleri gayetle basit· 
tir: 

Umumi harpten sonra bir işgal 
ordusunun .. topraklarına yerleşmesi 
neticesinde Belçikalıların başvur 
muş oldukları çar,nin aynıdır. 

lngiltereden lrJandalıların hicret 
ettirilmeleri hakkında yeni kabul 
edilmiş olan kanunun lrlanda cum 
buriyetçi ordusundaki akisleri :neler 
dtn ibarettir ? 

ra vererek taksim edilaı'k üzere 
lrlandaya gönderilmiş olduğu söyle 
nıyor. 

- Bu, aptalca bir düşünüştür. 
- Alman memurları irfanda 

cumhuriyetçi ordusuyla münasebete 
girmcğe teşebbüs ettiler mi? 

- Hiç bir zaman . Cumhuriyet 
hükumetine biç bir teklif yapılmış 
değildir. 

- Cumhuriyetçi ordunun lngil· 
tcredeki harekitı, planları nelerdir? 

- Harekat tamamen askeridir .. 
- Bu harekat ne kadar zaman 

devam ettirilecek?. 
- Bugünkü şerait dahilinde iki 

buçuk sene kadar. Burada cumhuri
yete verilen ve gittikçe artan kuv
vet ile daha çok uzun za•anlar da 
devam edebilir .. 

Yeni ilk tedrisat 
Muallimlerimiz 

Maarif Vekaleti ilk te~risat 
umum müdürlüğü 1938 - 1939 
ders yılında muallim mekteplerin· 
den mezun olan talebenin vilayetlere 
verilmesi işi üzerinde laazırlıklarına 
devam etmektedir. 

Bu ders yılında mekteplerin da. 
ha evvC'l tedrinta başlayacakları 
göz önüne alınarak yeni muallimle 
rimizin tayinleri en kısa bir zamanda 
yapılacaktır. 

Esgi nüfus cüzdanları 

Maliye vekaleti istimal mevkiin 
den kaldırılan eski harfli nüfus cüz 
danlarından hiç bir suretle istifade 
mümkün olmadı~ını göz önüne ala· 
rak bu nüfus cüzdanlarının mahalli 
malmüdürlüklerinde bir heyet huzu 
r unda imha edilmesini kararlaşbr· 

mııtır. 

Ceyhanda 

Bir köyü alt üst eden 
sırtlan 

Ceyhan: 8 (Hu ,,usi) - Bir ay· 
danberi Ceyhanın Doruk küyüne 
dadanan bir sırtlan bir çok hayva 
nalı parçalamakta ve kaçırmakta · 

dır. 
- Sizim iki ıehr imizde 40 bin Köy halkı telaı içindedir. Köy 

İngiliz tebaası vardır hicret :ettirilen lüler gece nöbet beklemekte ve 
lrlandalılar bunların yerlerine yerleş pusular kurmakta, fakat sırtlanı bir 
tirilecektir. türlü yakahyamamaktadır. 

- lngiltered:: faaliyette bulunan Doruk köylüleri, bu sırtlan bizim 
kuvvetler de herkes'.n günde üç in· rahatımızı kaçırdı diyorlar. 
filiz lirası aldıkları söylC'niyor bun· 
ların yevmiyeleri nedir ? r 

- Bunları para verilmemek te ı --LO_N_D_R_A--ı Jngilterenin şcm · 
d' siyeli Başvekili 

ır. MEKTUBU oldutu gibi, bir 
- lngilterede faaliyette bulunan 

kuvvetler ne şekilde tefrik edilmiş de "Yumruklu nazırı,, vardır. lngiliz 
ve nasıl yerleştirilmişlerdir ? siyasilerinden Robert Spear'ın iımi 

- Bunların kısmı azamisi gönül 
lülerdir. Vücut kabiliyetleri mükem· 
mel olan bu de!ikanlılar askeri di· 
siplin altında sureti hususiyede ta· 
lim ve terbiye görmüşlerdir. 

- lrlanda cumhuriyetçi ordusu· 
nun Almanyayı dayanmekta olduiu 
söyleniyor. 

- Bu yanlışt1r .. 
- Bilhassa, Almanyanın lrlanda 

cumhuriyetçi ordusunun Amerikada 
• ete mikyuta pa-

son günlerde gazetelerde sık sık 
geçıyor. 

Robert Spear Ausson kimdir? 
Bu zat, şimdi 53 yaşındadır. 

Eton mektebinde, sonra da Oksford 
da okumuştur. 

1911 de scfar!tlerde ateşelik 
etti. Sonra mebus seçildi. Evveli 
mesai nezaretinin parlemento sekre. 
teri, derken kabineye girdi ve ni
hayet Denizaşın ticareti nazırı ol· 
du. 

1 , .......................................................... ~111!111----..... 
Öğretmen okuluna 
girmek istiyenler 

Nereye müracaat etrneli? 
Girme şartları nedir ? 

Geçen yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da Öğretmen o~ullarına kadro 
boşlutu nisbetinde parasız yatılı 
talebe alınacaktır. 

isteklilerin şu şartları taşımaları 
lazımdır 

a) Türk olmak, 
b) Ulusal duygusunun sağlam

lığı , karakterinin düzgünlüğü ve 
mesleğe karşı sevgisi ve ehliyet 
derecesi , Öğretmenler kurulunun 
doldurac~ğı sicil fişi ile tesbit edil· 
miş bulunmak. ( bu sicil fişi tale· 
benin mezun olduğu veya devam 
etmekte bulunduğu okullarca veri· 
lec'!ktir ) . 

c) Yaşı Ögretmen okulları tali 
matnamesinin tesbit ettiği çağda 
bulunmak. ( birinci sınıf için 15 -
19, ikinci için 16 -20, üçüncü için 
17 - 21 ) 

d) Ruhi ve bedeni sağlamlığı , 
okul doktoru veya bir sağlık ku 
rulu tarafından tesbit edilmek . 
( Rontgen bulunan yerlerde tale· 
benin radyografisi d~ alınacaktır . 
Ancak sağlık kurulu raporu ve rad 
yografi Öğretmenler kurulunca nam. 
zet seçildikten sonra temin oluna 
caktır ) 

e) Sınıfını pek iyi veya iyi de· 
recede ıcçmiş bulunmak. ( Liselerin 
ikinci ve üçüncü sınıflarından Öğ· 
retmen okullarının muadil sınıflarını 
geçmek istiyenler v~rildikleri okul
larda mesfek derslerinden sınava 

tabi tutulurlar ) 
3- Öğretmen okullanna girmek 

istiyenler mezun oldukları veya ka· 
yıtlı bulundukları okullara müracaat 
edeceklerdir . 

4- lkmalli talebenin müraca 
atlc.rı kabul edilmiyecektir . 

5- Öğretmenler kurulu 1 Ey· 
lulde toplanarak müracaat eden 
tale'.:ıenin vaziyetini tetkik edecek 
ve ( Liseler 3, Öğretmen okulları 
meslek kısmı 5, Vilayet merkezinde 
lisesi bulunan Ortaokullar 2 , diger 
Ortaokullar 4 ) namzet seçerek 
bunların adlarını derecelerine göre 
sıralayacak, fişlerini doldurup imza
layacaklardır . • Vekillik tarafından 
yapılacak seçimde bu dereceler göz 
önünde bulundurulacaktır . 

6 - O~ul Direktörleri , Öğret
menler kurulunca seçilmiş olan nam 
zetlerden her birine mahsus olan 
belgeleri ( nüfu's hüviyet cüz,lanı , 
sağ'ık fışi ve radyografi, sicil fişi , 
4 fotograf ) bir zarf içine koyac3k, 
üzerine namzedin adını , soyadım , 
babasının adını, doğum yer ve yı 
lını, Öğretmenler kuruluoca kendi 
sine verilen derece numarasını ya• 
zacaklardır, Bundan başka talebenin 

- Gerisi üçüncü sahifede -

ÜVEY KIZINI 
KiRLETEN ADAM 

Mahkeme, dün Şevketin yedi sene 
6 ay mahkumiyetine karar verdi 

Adananın Adah k6yünde muk•m Çerke• 'evket naınlle anı 
lan bir adam evdeki kızı Menetl:feyl klrlettlll lililla•IYI• muha 
keme altına ahnmıftı • 

Şevketin mevkufen devam 
eden durufm••• dUn neticelen 
mit ve karar kendisine tefhim 
edllmlftlr. 

Epeyce bir meraklı kütl,si kori 
dorda toplanmıştı iki sürgülü arasın 
da mahkemeye grtirile11 suçluyu, 
biri 35, digeri 20 yaşlarında kacar 
tahmin edilebilen, iki kadın takip 
ediyordu. Her ikisininde kucağında 
birer çocuk bulunuyordu. biraz son 
ra, genç kadın kucağındaki üç gün 
lük mioi mininin genç kadının bu 
suçdan doğına çocuğu olduğu anla· 
şıldı. 

Dinlenen son şahidde : 
Suçlunun, kızı kirlettigini kendi 

sine ikrar ettigini söyledi. 
Suçlu bl!r mütad inkarda israr 

etti heyeti hakime karar vermek üze 
re celseyi tatil etti Dışarı çıkan suç 
lunun çehresinde bariz bir memnu· 
nıyet seziliyordu. Bellidi ki. Beraetle 
hiç olmassa çok ucuz kurtulacatanı 
umuyordu . Çünkü, belkide ona ceza 
evindeki atkadaşları : 

- Şahid yoksa kurtulursu l, in· 
kar et t 

Demişlerdi. Fakat evdeki pazar 
çarşıya uymadı. içeri çağrılan suçlu 
şu netice ile kar şılaşdı ; 

Suçlu Şevket, kaı ısının biray te 
davi için Adanaya gelmesind~n bil 
istifade üveyi kızı Mentkşeyi kirlete 
rek bikrinin izalesine ve masum yav 
ru ile, kirleten kızın cemiyet içinde 
hacil bır mevkiye düşmelerine 11ebe 
biyet verdigi göz önün Je tutularak 
esbabı!Düreddede takdirile 7 sene 
6 ay mütdetle mahkumiyetine karar 
verilmişt:r, 

Biraz evvelki tebessüm yerine 
suçlunun dudaklarında acı bir gülüm 
seme oldu; yüzü sap sarı kesildi. iki 
jandarma arasında mahkeme saJonunu 
terle etti. 

Parti şubelerine 
radyo gönderilecek 

Ha' er aldığımıza göre , Cüı:ı · 
huriyet Halk Partisi Genel Merkezi 
tarafından bilhassa iç kaza ve na 
biye merkezlerindeki Parti şubele 
rine, Batarya ile işle)en radyo ma 
kiııeleri gönderecektir . 

Borsa reisliği 

Dünkü sayımızda şehrimiz za· 
bire ve ticaret borsası reislitine 
Bay Feyzi Duralın ve ikinci reisliie 
lbrabim Burduroğlunun seçilditini 

yazmıştık. Bu haber bu şekilde ol
mak ve aynen çıkmakla beraber, 
bu yazının başlatJ bir yanlışlık eseri 
elarak '·ticaret odası reisliti intihabı,, 
şeklinde dizllmiıtir. Ôzür diliyerek 
düzeltiriz, 

ŞEHiRDE H~VA 

Dün şehrimizde gök yüzü açık, 
hava hafif rüzgarlı idi. En çok sı . 

cak gölgede 34 :dereceyi bulmuş· 
tu. 

Mahkeme salonundan ka 
çan şahit cezaya çarpıldı 

Dünkü ~ayımızda Seyhanparkta 
bıçakla tl"hdit suçundan mahke
meye sevkedildiklerini yazdığı 1ıız 
Abdullah otlu Kuddusi ve Mehmet 
oğlu Bilal hakkındaki duıuşmada 

hadise şahidi olarak mahkeme sa· 
lonuna gi Jildiği halde .kaçan , Sey 
han parkında bekçilik yapan Ma· 
latyah Hasan otlu Mehmet , muha-
kemenin talikına sebebiyet verditin· 
den beş lira para cezaaile tecziye 
sine ve ihzaren celbine karar ve
rildi . 

Dört serhoş birer lira 
cezaya mahkum 

Çınarlı mahallesinden Halid ho· 
ca oğiu Hasan ve Sucuzade mı· 

hallesinden Müılüm oğlu Kaplan , 
Hilal mahallesinden Mehmet oğlu 
Hasan, Butday pazarında Ali otlu 
Hasan birbirlerini döğmek ve gü. 
rültü çıkaratak dertcede serhoş 
olmak suçundan mahkemeye sev 
kedilmişler, döğmek davasından fc· 
ragat etmeleri üzerine dava düş 

müş ve dört suçlu yalnız birer lira 
hafif para cezasına çarptırılmıştır. , 

v umruklu Nazır namatlup bir hale sokulmasıdır. 

Sözden ziyade fili hareketleri 
sever. "fngiltere s1bun Kralı,, nın oğlu· 

dur. Babası vefat ederek kendisine 
234,000 lnıiliz lirası bir servet bı· 
rakmış•ır. Fransayı, Rusyayı ve A 
merikayı gayet iyi tanır. Bir Ame 
rikalı kızla evlenmiştir, 

1931 senesinde "Genç nazırlar,. 

denen grupa dahil oldu. Bu da mü. 

cadtleci bir ruhta olduğunu göste· 
nr. 

1938 senesinde Alınan ya. lngil • 
tereye kafa tutunca •'Almanyayı 
kendi arazisinde matlup edecek me 

todlara sahip olduğunu ilin etmek· 

te tereddüd göstermedi. 

1939 kanunusanisinde, bir heye. 

tin başına geçerek, lngiltereyi ka

fi drrecP-de silahlandırmamaktan 

mesul •üç nazırın , istifa etmelerini 

başvekilden istedi. 

Şu itikaddadır: 

lngiltere inhilale uğramıyacak. 

Bunun için de çart, üç türlü kuvvet 

te · askeı i, mali ve ticari kuvvette 

Kent dukahğmdaki huıusi ma· 

likinesinde en büyük zevki oduncu
luk 1rapmak, büyük ağaçları bal· 
talayıp devirmektir. Misafirlerine 
de şaka olsun diye yumruklar ıa· 

vurur. Oııları da bu sevdiği spora 

davet eder. 

Kendisine lngilterede "Yum 
ruklu nazır,, lakabı takılmıştır ka, 

enerjik şahsiyet oldutunu ifade e· 
der. 

........... _. ...... _. .. _...._ .................. ,.. ..... i!llllllll!'lllll ....... I._ .. _. __ ... _.__.. 

AMERiKA MEKTU 

l lark Gabi 
hırsız 

S ille- yılilm Clark f/J 
sırtında ropdöşdl ~ 
valetini bitirdiktell ~ 

giyinmek ve stüdyoya ıitaaek 
ocluma dönmüıtü. Artiat, 
üzerine datınılc l>ir halele 
oldutu mücevheratnu birer 
alıyor ve duyarda gizli bir 
yuleştiriyordu. 

Artist bu işlerle utraşı 
kuanda hafif bir ıürültü 
kafı11nı çevirince eli tıhlll~ 
aclam görmüştür. . " 

Hırsız artiste tehditkar bil 
le: 

- Ell«-r yukan Giye ba 
ltr. G ark Gable ellerilli 
k11dırmakla beraber bir .,. 
haydudun üzr.riae çuU__,, 
yıJmruk d•besile huifi a 
sersemlettikten sonra elindeo 
nı almııtır. 

Gürültüyü duyan artistİI' 
efendisinin imdadına lcoşmllft 
nu açarak polise haber ve . . . 

Bu hadise Clark Ga'>le il 
sı Karol Lombard ile bera 
livut civarında San Femutio'df 
mevsimini gtçirmek için ik . 
tikleri çif ıikte cereyan etmiftil 

Artisti soymata teşebbü• 
haydut, ipiz bir bul"'k ,.Yık• 
dır. Haydud polise verditi ~ 
çif rtite ıirmek i,in IKarol 
dın odadan çıkmumı be 
tiraf etmiıtir. 

. t• Tabancöya gelince, ırtJJ 
dir. Hırstı, iki yıldt21n 1"'111111""U 

ce, yatalc masası üzerinde 
Clark Gable'nin tabancasını 
almıştır. 

-----------------~-~;:::::::::========;;:=;:~::::;;::::; 
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TÜRKiYE RADYO otFOt 
POSTALARI TÜRKiYE Rı",1 

ANKARA RADYOSv 

ÇARŞAMBA ·- 91 ~ 
12 3!l pı-atrasu 

12.33 Türk müzi~i - pi. 
l3.00 Mem~eket saat ay•"' 

ve meteoroloji haberleri. 
13. 15 - 11 Müzik ( K• 

gram - Pi. ) · 

ti ) 

19.00 Program • 
19.05 Muzik ( Hafif :ma1J 
19.30 Türk müziğ-i ( Fasıl 

20.15 Konuşma " 
20·30 Mem'eket saat ay•' 

ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği 1' 
1 - Tatyosun - suzin• 

vi 2 - Arif bey - şarkı -
ru ederken 3 - H:cazkar . 
let ile süzdü yine 4 - Hirist01 
rünce gerclanında 5 - ud " 
6 - Hicazkar türkü - /l kŞ~ 
güneş gider 7 - Saz ~sem•~ 
0.;;man Nihat - . Kürdilihic• ır 
kı - Akşam güneşi 9 ·- f'f• 
sü - Meşeli meşeli. ' 1 

21.30 Haftalık posta k~ 
21.45 Neşeli plaklar - .; 
21 50 Müzik ( Tantoıır ~ 
22.00 Müzik ( Küçük O 

Şef : Necip Aşkı() ~ 
l - Hans Thaler - k&J'".'. 

ka 2 - Aubert - Göbekliıe' 
geçidi l - Robert Stolı - .f 
atsçlar tekrar çiçek acıyor ıo'. 
merich kalman - Cambaıfl 
sesi operetinden potpuri 5 ed'i 
lberger - Benim küçük t 
( saksafon pllrçası ) 6 - t:.., ) 
kalman - Ah sen, sen ( \'~ · ıı 
Brusıtelmans - Felemenk :• ~ 
karlı manzara 8 - -Leup0 ..; 
bad hatırası 9 - jac. Gril 

23.00 Son ajans haberlef't 
esham, tahvilat, Kambiyo ..,.. 
borsası ( fiyat ) ..; 

23.20 Müzik ( caıband .4 
23. ss - Y.aı ınki pturi..t 



Tıbbi Bahisler : 

bl v·ı . udi ı amın Konferansı 

k (j• 
mbri, 

c. Vitamin - A. Vitamin 
ten~ 

k. 

kJ . ~foskovada 'son günlerde Vita· 
~ ınınlcrc t b . . . ~ to t a sıs edılcn bır konfnrans 
er S p anrnış ve bu ilmi konferansa 
r kı'- b?VYetlcr birliğinin her. tarafından 

,. •n kadar alim, doktor ve endüst
r"'6'ı ~· ~c ziraat mümessili iştirak eyle
W, ıştır. 

1 
Bu konferansta, Vitaminlere ait 

0 ınak .. v uzere, 125 ilmi beyanat 
c rapor dinlenmiş ve tetkik olun 

bıuttur. 

1 
.... Sovyctlcr birliği Vitamin Ensti· 

• usu profcsörleiınden A. A. Şmit 
ınsan u • t· . "C . . . I zvıye mm ,, vıtamını az-
:ikna ka~şı. yalnız skorbit ile değil 
da at aynı zamanda mide ifrazatın 
a teşevvüşat ve ~aire gibi bazı 

~luvların normal faaliyetlerinin veç 

1 
c değiştirmesi ile de mukabele ey 

ed"A.: • • 1••nı ıapat etmiştir. 

Profesör L. A. Çerkes, konfe· 
~nsa kendi klinik müşahedelerini 
ıldirmiştir. Profesörün raporundan 

~ıkan netice, veremlerin tedavisinde, 
~r şeyden evvel hasta vücutta "C,, 

.vıtarnini azlığının önüne geçilmesi 
ıcap eylediğidir. 

Profesör S. M. Rıs ise, mide ül 
s~rinden hasta olanların ~yiyecekle
nne "C,, vitamini katmakla elde et· 
t~ti çok iyi neticeleri elde etmış· 
br. 

tebarüz ettirmiştir. 
Leningrad dogum Enstitüsünden 

Baht ise konferansa müdellel bir ra 
por vermiş ve gebe kadınlar için 
vitaminlerin çok büyük ehemmiye 
tini isbat eylemiştir Profesör Baht'a 

gebe bir kadının "C. vitaminindoo 
güde - normal had 50 ila 60 iken 
asgari 200 miligrama thtiyacı var 
dır. 

Vitaminlerin ziraatta tatbikatına 

da bu konferansta bir çok raporlar 
tahsis olunmuştur. 

Sovyet vitaminologları balık ya· 
ğmın stadardizasyonn enteresan me 
selesini de halletmişlerdir. BaLk ya 
ğının bir santimetre mükabındaki vi 
tamin mikdarı av mevsimine ve ita 
lığın cinsine göre, 30 ile 500 enter 
nasyonal ünite arasında tahavvül 
eder. Sovyet vitamino!Jg_larının bul 
dukları usul balık yağına "D,, vita 
mini karıştırmaktır. 

"D,, vitamini balık yağının zen· 
ginleşmesini mucip olmakta ve bir 
santimetre mükabındaki vitamin mik 
darı bu suretle 250 enternasyonal 
üniteye fırlamaktadır. 

Dahiliye Vekilimi \ 
zin lstanbultetkikleri 

lstanbul : 8 ( Telefonla ) -
Dahiliye Vekilimiz B. Faik Ôztrak 
bugün öğleden evvel Vılayete git· 
miş, Vali Lutfi Kırdarla görüştük 
ten sonra Vekalet Seferberlik Mü
dürü B. Hiisameddin Vali muavini 
B. Muzaffer ve Vilayet Seferberlik 
Müdürii B. Nail ile birlikte pasif 
korunma kanunu ve bu kanunu ve 
bu kanuna bağlı nizamname ve ta· 
limatnamelerin tatbiki hazırlıklarını 
tetkik etmiştir . 

Avusturalyanın harp 
vukuunda vaziyeti 

Melbourne: 8 - a. a. - Harp 
vukuunda Avusturalyanın bitaraf 
kalmaga çalışacağını iddia etmiş 

olan National Zeitung'a cevap ve· 
ren Başvekil Menzies, demiştir ki: 

- Halihazırda takibettiği siya· 
set dolayısile İngiltere bir harbe 
sürüklenecek· olursa Avusturalya 
onun yanında yer alacaktır . 

Bakır çalıp satan üç 
küçük hırsız 

Türk kooperatifcilik 
cemiyet reisliği 

Ankara : 8 (Telefonla) - Dün 
senelik kongresini yazdığın Türk ko 
operatifçilik ilmi cemiyetinin yeni ida 
re heyeti toplanarak ticaret vekili 
B. Cezmi Erin'ı tekrar reisliğe, pro 
fesör Süheyp Derbil'i reis vekilliğine 
Alaettin Cemil Topçubaşı 'yı genel 
Sekreterliğe ve Hakkı Nuri Melan 
muhasebeciliği.ıe ittifakla seçilmiş 
lerdir. 

Kongre münasebetiyle cemi-
yete gelen dil:klerin· tetkik ve inta 
cı için d-! B. Alcil, Hakkı Melan ve 
Sami Hekimciden mürekkep bir di 
lekler komitesi teşkil olunmuştur. 

Muallimlerin tahvilleri 

Maarif Veka 'eti hastalık, evlen· 
mek gibi meşru sebepler dolayıs· 1 
b
. .

1
... ıy e 

ır vı ayetten digv er bı'r ·1 " . . . vı ayete 
verılmelerını istiyen ilk mekt 

il . 1 . • ep 
mua ım erının müracaatla rını tet-
kike başlamıştır Her 1 · sene o -
duğu gibi bu yıl da meşru bir se· 
bep olmadan hiç bir ı" lk kt . . me ep 
~uallı.mı b.ir ... vilayetten alınarak di-
ger bır vılayet emrine veri . 

k
. ı emıye· 

ce tır. 

7 Tüm Satın 
Reisliğinden: 

Alma Komisyonu 

1 - Adanada göst:rilecek yerde iki garaj inşa>ı kapalı zufla eksilt

meye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 64884 lira 24 kuruş tur . 
3 - ffıalesi 25 -8-939 Cuma _günü saat on birde Kayseri:.le Ko 

mutanlık dairesinde satın alma ko.nısyonunda yapılacaktır. 
4 - istekliler bu işe ait şa ... rt~a~e ~eşif ve projesini Kayse:i; Adana 

ve Ankara, İstanbul Levazım Arıurlıklerı satın alma .komisyonlarında 325 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - isteklilerin bu işe gire bilmesi için mahalli Nafia müdürlüklerin 
den böyle büyük ölçüde inşaat yuptırıldığına dair vesika ile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı belgeleri ve ilk teminatı havi teklif 
mektuplarını ihale saatın?~n en ~eç bir saat evveline kadar komisyon 
reisliğine makbuz mukabılı vermış olacakl~rdır. p,lstadaki gecikmeler ka. 
bul edilcmiyccektir. 9-l3-l9-~4 10927 

YAZLIK SiNEMADA j 
BU AKŞAM 

Yeni ve emsalsiz Jönprömiye 

__t- Tyron Pover -,_ 
JU~ <,{ ll~ I. 1 h CAZiP 

( Loretta Young ) 
Tarafından Nefis Bir Tarzda Yaratılan 

iKiNCi BALAYI 
1 
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iLAVETEN; 

Yeni Dünya Havadisleri 

Gelecek Program : 

Semarkant tebabet Enstitüsü · 
Profesörü Şilovtsev, cerrahi vaka· 
larda · ·ı · · · · k 1 ıyı eşme ıçın vıtamın onu • 
rnası ile müşahede olunan bazı en· 
t:r~san neticeler almıştır. Bu profe· 
sorun raporıma göre, kemik· 

Bu konferans müzakereleri gerek 
bütün dünya ilim ve tıp aleminde 
büyük bir alaka uyandırmış ve alı

nan ve tesbit olunan netice ve müş~ 

hedeler vitamin ilminin ileriye bir 
hamle daha yapmasını müm.küu kıl 
mıştır. 

Sovyet vitaminologlarınm mu 
vaffakiyetleri vitamin endüstrisinin 
inkişafı üzerinde de derin ve feyizli 
tesisler icra,ın:lan hıli kalm1m1kta 

Hasan Basri oğlu Ramazan, Ab 
dullah oğlu Kemal, Hasan oğlu Ke· 
mal ve Ahmet oğlu Cabbar <ıdın· 
da üç yaramaz çocuk, Ahmed oğ 

Biranın resim haddi 

icra vekilleri heyeti 16 ağu t j ( Kadın Ve Şeytan ) 
tan itibaren ucuzlıyacak olak b~r~~ 
dan alınmakta olan resim h d d' . Büyük Facıa Fı lmi 10906 
1
• a ını 
ıtre başına 4 - 10 kuruş 1 k __ ....,....__...,. _____ ~-~-------------

b
lcrlc alakadar yaraların daha çı· 
uk kapanması için, hastaya daha 

fazla miktardı antiskorbit vitamini 
vermek lazımdır. Profsör, Cilt yara 
larile alakadar cerrahi vaKalar
da da "C,, ve "A,, vitaminleri faz· 
la yemeklerin büyük .ehemmiyetini 

dır. Sov yet mümesseleri, vitaminle· 
ri, yalnız kristal ve yahut mayi ha· 
linde tıbbi mustahzar orarak tama
miyle saf değil, fakat aynı zamanda 
vitaminleştirilmiş muhtelif cins yiye 
cek halinde de hazıı lamaktadır, ....,..._. _________________________________________ ._.. -

Polonya ile Danzig Tamir edilememiş köprü 

d ı ve yol işaretleri 
arasın a nota ar 
- Birinci sahifeden artan -

Diin öğrendiğimize göre, dahi
liye vekaleti memleketin muhtelif 

3- Danzig Ayanı, gümrük kon. mmtakalarında tesis edilen turic;tik 
holunün :}İmdiye kadar o duğ'u tarzda yollara beynelmilel İşaretlerin ko· 
llleriyet mevkiinde kalaca~ını temin nulmadığı ve vilayetlerdeki bazı 
ctınektedir . köprülerin tamir edilmediğini gore . 

Paris : 8 - a. a. - Journal rek bütün vilayetlere hitaben bir 
f azetesi, Dcınzig meselesi hakkında tamim göndermiştir. 

lu Şakirin evinin kimsesizliğinden 
istifade tderek biri!kapuda bekle· 
mek, biri de gözcülük yapmak su
retile diğer birini avlu dıvarından 

aşırarak eve girmesini temin etmiş 
ler. Böylelikle Demirci Şakirin bt>ş 
parça bakır kabını aşırmışlar ve 
muhtelıf yerlerde ucuz fiatlarla sat· 
mışlardır . 

Haberdar olan ~v sahibinin mü 
racaatile yakalanan haylazlar adliye· 

(ye teslim edilmişledir. 

Öğretmen okuluna 
girmek istiye~ler 

- ikinci sahifeden artan -

Berfin hususi muhabirinden aldığı Vekalet, bu işaretlerin derhal künyeleri derece numaralarına gö 

t b
. . . o ara 

es ıt ettırılmiştır .. 

Polisin takibinden -
h 

şup-

elenerek tanımadıg"" 1 e . . ve 
gıren adam 

Sabıkalılardan Inebolulu 'M 
ta fa, handa dolaşır kfn pol" I u~-

• k d" . . . ıs erın 
en ısını tak ıp etmesinden .. 1 

şupe e-
nert>k kaçmak istemış ve girmek 
hakkı olmadığı halde S l'h ~ M . . a ı oglu 
ehme~ın evıne atlamıştır. 
Şıkayet üzerine yakalanan s 

lu h1kkında kanuni takibat u1. 
maktadır. yapı · 

iZMiR 
FUARI 

aşağıdaki telgrafı neşrctmektedir : konulmasını ve köprülerin tamir re, bu işe mahsus künye cetvelle-
Almanyanın haten yapmakta edilmesini ehemm:yetle bildirmiştir. rine geçirilecek , adlarının karşıla 20 

AGUSTOS 20 E. LOL 
olduğıı askeri hazırlıklar , şimdiye rına tercihlerini icabettirecek se· Bu tarihi U t 
kadar bu sahada yapılan l>ütün ha· bepler }azılacr1k , aralarında şehit ____ n_u_mayınız 
zırlıkları geçen bir mikyas üurinde çocu'<ları olanlar varsa adları hiza 939 FUARINI MU 
cereyan eylemektedir . Berlin ' me- yetini bütün kuvvetiyle arayacaktır. farına kırmızı kalemi'! işaret edile· ZIY ARET ETMEL:~~VAK 
scla Fransa ve fngiltercnin bu as Her hangi ihtimal üzerinde duru cektir. · 
bri hareketler ve bu ihtiyat asker lursa durulsuıı, netice aynidir : Mu· 7 N T" S - amzetlerin saglık rapor ıcaret anat K "! 
tor>lamaları k"rşısında şaşırıp baş kavemet etmek , cessur olmak ve ' ' U tür , larını ve belgelerini noksansız ola ve "I k 
eğeceğini sanıyor. Halbuki , bu hu her şeye hazır bulunmak. eg ehce aynag" ı olan ıak havi olan dosyaları 5 Eylul 
susta Almanya , büyük bir hayal O d · d S inkisarına uğrıyacaktır. r re gazetesı iyor ki : alı gününe kadar behemehal pos- f 

Ufukta, geçen seııcki Eylul buh taya verilmiş olacaktır . Uarı muhakkak 
Epoque gazetesi diyor ki: ranına müşabih bir bl: hran gözü- 8 - Ôgretmen okullarına kabul 
Bu seneki Alman askeri manev. küyor. Bunun karşısında , kuvvetli edilen talebe, bir taahhüt senedi surette gÖrÜnÜz 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Vergilerde ihbarna_melerin 
ve temyiz usullerıne . ;e 

komisyonları teşkılıne 

Kanun No : 3692 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve teınyiz 

dair kanun 

Kabul tarihi; 6 7 1939 

- Dünden artan · 

3 _ fstanbulda Hususi idare Tahakkuk Şubesi Başmemuru. 
8) Diğer vergiler.:fe: .. " . 
1 _ Vilayetlerde varidat mu.durlerı; 
2 - Kazalarda malmüdürlerı; 
3 _ İstanbulda Tahakkuk Şube Şefleri tarafından kullanılır. 

f tirazlar~n komisyonlara sevki 
Madde 23 - Mükellefler tarafından verilen itiraz ve temyiz istıdaları 

l .k I ·dat memurları tarafından on beş gün içinde, vi layerlerde va . 
a a ·a ı varı . . 
ridat veya hususi muhasebe nıüdiırltmne ve kazalarda malmüdürü veya 

h 
A hasebe memuruna ve lstanbulda Tahakkuk Şube Şeflerine mü . 

ususı ma . . . 
t 1 

·ıA ed"ılmek suretile ve dosyasıle bırlıkte tevdi olunur. a eası ı ave 
l . ...hallerini olan memurlar itirazın aşağıdaki maddi hatalardan 
tıraz aı-

.. t ır d olduğunu gördükleri takdirde düzeltilmesini vergiyi tahakkuk 
mu eve ı ·ı d . . . ..k il f bl'v 
tt

. · 1 n nıemura yazı ı e emre er ve netıcesını mu e e e te ıg ey e ırmı.ş o a 
!erler. 

1 
_ Verginin veya vergi matrahının veyahud misil ve yüzde zamla· 

rının yanlış hesap edilmesi, 

2 _ Verginin mükerrer olması, . 
3 _ Vergiııin hakikı mükelleften gayrı bir şahıs namına tarhedilme. 

raları, geçen sene olduğu gibi, talim ve müttrhit öulunmalıyız. tanzim ettirip kabul edildiği okula ___________ .;._ 

görmekte olan bir ord1Jnu:ı manev· aötürecektı'r ( T hh .. t d sı, k ·k I h" 1 Oeuvere gazetesi diyor ki : 6 • aa u stne i ör - 4 _ Kanuni tenzilatın e sı. yapı ması ;eya ıç yapı maması,. 
raları değildir . Bu seneki manev· p I k ııeği okullarda mevcuttur. ) ög· ret- K 5 _ Bı'r k"ımseye mükellefıyet devresınden az veya çok bır devre 

o onyanın azim adığı 'yalnız ayıp bon 
ralar, daha ziyade , harekete hazır· men okulları, yeniden verilen tale. O ı 1 Danzig'e verilen notadan değil, fa için vergi tarh o unması, 
anan bir ordunun manevralarıdır • benin kayıt ve kabullerini , kendi Kozan Ziraat Bankasında G . 6 _ Tarhiyatta yanlış nisbet tatbik edilmesi. 

a· h h k h d . kat ayni umanda Pazar günü Kra- ı · d t hh-t d k azı h ı ıı·k · · ı 't ır arp te li esi' er zaman an erın en aa u sene i alınmadıkça Ö}Ünden arp Yusuf kızı Zehr"' na- Bu noktaların haricınde kalan usus ara mütea ı ıtıraz ara aı evra· 
d h h ld kovi'deki büyük tezalıürlerde Ma ki d " d 1 a a ziyade vahimdir , Her a e , yapmıyaca ar ır. mına ve hesabına tararımdan 515 939 k !~kalı komisyona gön erir er. 
Al reşal Smigly·rydz'in nutkundan da 9 ô 1 

a a d 1 1 1 d"" 1 ·ı · · r\ rnanya bugün bir harbi gözüne - ğretmen okulları ' tedri · tarihli ve 4323 122 sayıl B · ı lstanbulda dahi yukarıki fıkra a yazı ı yanış arın uze tı mesını em-
alaınıyacağmı habul etmiş dahi @I· gözüküyor . Bu azimkarlık , seme· satın başla<Jığı gün okula gelmiş 1 sene vadeli ve lOO de 2 °~~z;ee r t k .;alahiyeti varidat veya malmüdürlerile hususi muhasebe müdür 
~· şu cihetten emin olmalıyız ki , relerini vermeğe başlamıştır . Dan· ve kabul edifm;ş olan y<n; talebenin tevdi ettiğim yüzkırkbeş liraya tabi v:y:cınemurlarına aid olup tahakkuk şube şefleri hu kabil hallerde itiraz 
hç olmazsa şatafatlı bir blöfü mu· ıig makamlarının Polonya notasına açık künyelerini parasız yatılı tale- ol_an Bonom mukabil zayiden mez arzuhalile dosyasını bunlara tevdi ederler, 
~kkak yapacaktır . Hitler , büyük verdikleri son kati cevap, hiç ol- beye mahsus olan cetvele geçirerek kur bankadan yenisini alacağımda MADDİ HATALf\R 

serou·· k · d'l .k Almanyanın Polon iki niisha halinde hemen Vekalt:t eski Bononun bı·r kıymetı· olmadıx. n M··k il fi · · h kk ·ı · 1 h 
b
.
1

6 ıeşt arşısında tereddüt etse mazsa şım ı ı , · ~ nı Madde 24 - u ·e e ere ıtıraz a ı ven memı~ o an tar iya\la 
ı e h · kA J ğ k ında yap Orta Ôg" relim dairesine göndere· ilan eylerim. 10929 d d 1 dd. h 1 d b" k h tahk· tnu akkak surette , vaziyetini yanın azım ar ı ı arşıs · yukarıki mad e e yazı ı marn ı ata ar an ırinin vu uu alinde mükel 

ZıtJ ırn etmek ve yeni hücumlar ha tığı bir gerileyişi tesbit eylemekte· cekler, sonradan gelcnlerinkini de Kozan Gazi kôyli Miimin oğ. lefler bu hatanın düzelmesini, bir i:stida ıle istemek hakkını haizdirler. 

a0>a1: iç.in bir prestij mu,•affakı· ı dır• her hafla başında yoilay.ıcaklardır. Ahmet Palt cı (Sonu Var) 8953 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az 
1 

En çok 
K. s. K. S. Kilo 

Koza 7~12 
1 Pipsa parlafl • 

Pi~asa temizi • 26 
1 

1 
·-

Klevland 38 

YAPACI 
Beyaz 

1 -ı 1 Siyah 

Çl~IT -
Yerli •Yemlik. 

• •Tohumluk,. 4,50 5,50 

HUBUBAT 
Butday Kıbns 3,50 1 

• Yerli 2,37 2 75 

• Men tane 
Arpa 3 3,12 
Fuulya 
Yulaf 
Delice 

2,82 2,87 

KUJ yemi 4,37. . 
Rcten tohumn 9 .'25 
Mercimek 
~usam 16 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç • • ·- .z= 15ort yıldız Dotruluk .t:J ı! 
~ c üç ,. • 
~ il ~im it H 
:ıt > Dört yılchz Cumhuriyet . 

:J 
N (,; 

r-- üç •• H 

Simit .. 
Livtrpol Telıraflan Kambiyo ve Para 

8/8 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Penc Santİlrl 

Hazır 5 27 Lire& ı--Rayişmark Vadeli 1. ~ 49 Frank (Fransız ) ~35 - - -Vadeli il. 4 14 ~terlin ( İngiliz ) -5 93 
Hind hazır 4 23 Dolar ( Amerika ) 126 67 
Nevvork 9 00 Frank ( İsviçre ) 00 00 

7. Tüm Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Mikdan Muhammen ilk Teminatı ihale Tarihi 

Bedeli Lira Kuruş. 

Patlican 12.000 780.00 5850 
Domatu 17.500 700.00 5250 
Ayşe K.F asulya 10.000 900.00 67.50 15181939 
Kabak 6.000 450.00 33.75 
Bamya 10.000 500.00 37.50 Sah saat 1 S te 
Taze biber 1.500 150.00 11.25 
Taze üzüm 10.000 450.00 33.75 
Karpuz 15.000 375.00 28.13 

1. - (Yukarda cinsi, muhammen bedelleri ilk teminatlarile ve mik
darları ile ihale tarahi yazılı Sekiz kalem Sebze ve Meyva Açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2, - istekliler tayin edilen gün ve saatta Tümen karargahındaki Sa 
tın alma komisyonuna, ilk te'minat makbuılarile bir liki e müracaat edecek· 
lerdir. 

3. - Şartnameleri Tümen Satın alma Komisyonunda her gün göre. 
bilirler. 30- 4- 9- 14 10898 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eyliil, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAM IYELER : 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • .S.000 • 
8 • soo .. 4000 .. 

16 • 350 • 4.000 " 60 • 100 • 6.000 • 
65 • so • 4.750 • 

2SO .. 25 .. 6250 " 
435 32000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirruiı olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

TORKSôZO 

Adana Vakıflar müdürlüğünden: 

(Açık eksiltme ilanı ) 
Muvakkat 

Keşif bedeli teminat miktara 
Lira K. Yapılacak inşaatın yeri No. Lira K. Cinsi 
495 50 Kalckapısmda Yorgan- 51 37 16 Dük kin 

cılar içinde 
492 50 • • .. 52 36 94 • 491 00 • • " 53 36 85 • 440 90 • .. " 

54 33 00 • 397 55 • • .. 55 29 81 • 432 55 .. .. • 56 32 45 .. 
Yukarıda yazıla altı harap vakıf dükkanın yeniden inşaatı (20) gün müd 

detle ve ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. ihaleleri 21 - 8-939 Pa
zartesi günü saat dokuzda Adana Vakıflar müdürlütü Linasında topla
nacak komisyonda yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin bin liralık tek bir 

:bina inşaatını muvaffakıyetle yapmış usta olduklarına dair vesika ibraz 
dmeleri lazımdır . 

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

• ..... 

1 TlılUdYI 

ZlRAdirf
111 

Adana Erkek Lisesi Direktörlü-
ğünden: 

~'• 7,5 
Tutarı Teminatı mu vak kate Fi. 

Lira Kuruş Lira Kuruş Kilo Kuruş Cinsi -

2565 00 192 50 27000 9,5 Birinci nevi ekmek 
2800 00 210 00 7000 40 Koyun eti 
3000 00 225 00 3000 100 Sade yağ 

720 00 54 00 3000 24 Pirinç 
240 00 18 00 2000 J2 Yoğu rt 
500 00 37 50 5000 10 Süt 
:iOO 00 22 50 2000 15 Ku .. u faııu l ya 

1280 00 96 00 40000 3,20 Maden kömüıü 
96 00 i,5 00 1600 6 Kııru sokan 
22 50 17 00 3000 7,5 Patates 

7. Tüm Satın Alma Komisy 
Reisliğinden : 

1 - Kayıeridc gösterilecek yerde bir garaj inşa11 kapılı ı 
ıiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 59290 lira 45 kuruştur. Muvakkat temiaab 
lira 53 kuruştur. J 

3 - ihalesi 25 - 8 - 939 Cuma :günü saıt on• altıda Kt1' 
Komutanhk dairesinde satın alma komisyonunda 'yapdacakbr. 

4 - lıtelcliler bu işe ait şartname, keşif ve projesini Kaylet'İ 
ve Ankara lstanbul levazım amirlikleri sa tin alm 1 komisyonlannda 
kuruş mukabilinde alınabi lir • 

5 - isteklilerin bu işe gifcbilmesi için mahalli Nafia müdür .. 
böyle büyük ölçüde inşaat yapbtına dair vesika ile 2490 uyıh 
2 ve 1. üncü maddelerinde yazılı belgeleri ve ilk teminat havi l-
tuplarını ihale saatmdan en geç bir uat evveline kadar Komityo' 
tine makbuz mukabilinde vermiş olaca~hr. Postadaki ·ıccikmelet 
edifmiyecektir. 9- 13-19-24 

---------------------------------------------
Bisiklet Meraklıları 

Dür kop 

Acantalıtım almak için ıene 

lerdenberi utraştıtım OÜRKQP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir . 

Dünyanın en eski fabrikasının 
yaptıtı, bütün malzemesi çelikten 
olan DÜRKOP Bisikletlerinin mı. 
deni aksamı Kromdan mamul olup 
yatmur ve çamura rağmtn katiyen 
pas tutmaz Bisiklet merakltlarının 

Ulus parkı karşısında Bizim bisikletç 
Yunus Necip Ôz~azgan Acantasana 
teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizisındandır. Bilumum bisiklet 
yedek parçalarile Kontinıntlf iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut· 
tur. 10911 2-45 

Dür kop,,, 

Adana Vakıflar müdürlüğünden: 
Muhammen 

kıymeti 
Lira Ku. Vakfın adı Mevkii Cinsi Miktare 

---------------------------2440 
4400 

00 
00 

8 o z zade Şerife Akkapı Tarla 61 dönüm 
Alidcde hitabeti Ada soka. .. 88 .. 

t• Mıdık 
1900 00 Barutçu zade Akkapı .. 48 • 

Yukarıda yazılı Vakıf tarlaların mülkiyetleri peıin para ile 
gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. ihaleleri 24-8-939 t 
rastlayan Perşembe günü saat 10 da Seyhan Vakıflar müdürlülÜ 
sında yapılacaktır. isteklilerin ve fazla malumat almak istiyenlerin lft 
buçuk hesabile teminat akçalarını hamilen Seyhan Vakıflar müdür 
müracaatları ilan olunur. 10~17 5- 10- IS- 19 

. . -* 

Bir muhasip aranıyor 
Defler usullarına vakıf bir mu· 

haaip aranıyor~ 
Ayran menba Suları Müdüılü 

tüne müracaat. 1912 3 

!& • -

Bu gece nöbetçi ec 
Y,ni p ıı" ı ıe civırıJ' 
Fuat eczahanedit 

Yukarıda cins ve müfredatı yazılı okulumuz pansiyonunun 1 Teşrin 
evvel 1939 dan 31 Mayıs 1940 tarit.,ine ka lar 8 aylık yiyecek ve yaka 
cak ihtiyacı olan 10 kalem erzak tarihi ilanından itibaren 15 gün müddet ,,.---------- 9\ 
le eksiltmeye konuldu~undan isteklilerin 'J.1 . Atostos 1939 Pazartesi günü Tu·· rkso·· zu·· 
saat onda yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçelerile, birlikte Sty. 

10922 6 - 9 - 12 - 15 - 19 
Gündelik siyasi ıaı.cte 

abone şartlar1 

han Kültür Direktörlüğüne müracaat etmeleri lüzumu :ilin olunur. lektrike 
Kuruı 

rna 
ya 
1\1 

İii 
l it 
rinl 
tad 
larj 
di 

r i 
ÇC 

k ;ı 

tcı 

1 

12 Aylık 1200 

Or. Muzaffer Lokman 
6 Aylık f;OO 
3 Aylık 300 

Her türlü Elektrik ve 
teaisab, Elektrik malzemesi, 
ve Elektrik aletleri tamirıb ıl' 
ram Ampulleri, Ganz f abrik 

ulah Adana Acc-ntıbtı · rııo·*' 
Eski Orozdibak karşı11 ~Jy 

ı~736 _______ /_ 

iç hastalıkları müteha SiSi 

Hergün muayenehanesinde hast. arını kabule 
baflamııbr. 

1 Aylık 100 

l -Dı~ memleket ler için Abor.c 
bedeli detişnıcı yalnıı. posta masrafı 
zammedilir. 

2 - lllnlar için idareye müra
caat edilıaelidir. 

Umumi ntşriyıt müdarl 

Macid Güçlü 

Adam TiiıklÖzÜ 


