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ROMANYA KRALI iST ANBULDA KARA eOK !"Almanya henüz harbe 

F ABRiKASI hazır vaziyette değil,, 
Kral Kar ol Milli 
Şefimizi ziyaret etti 

Mülakat bir saat kadar sürdü 

n· . 1stanlıul : 12 (Telefonla) - Ak~lcniıde ve adalar de· 
r:~;nde _hususi hiı· seyahat yapan Rom:ıııyn krah Ka· 

<l 
a vclıahd ı.\\ih:ıilin vatları dun Oolmabahçc önUnde 

e . 1 ~ 
mır emiştir . 

kı· Hariciye \'ckilimiz Şukru $ar:ıçoğlu yata gitmişler ve 
d al tarafından kabul edilmişlerdir. Kral Knrol saat 15.43 
r~ karaya çıkmış ve lstanbulda bir gezinti yapdaktan son 

Sularımızda misafir bulunan Karol 17, 1U da Dolma bah 
ı;ede Rci,i cumhurumuz İsmet İnönUnU ziyaret etmişlerdir 
cumhur reisimiz kral karulu c;arayan ı·ıhtımında karşılamış 
dır. Milli Şefimizle kral , bir saat kadar görUşmUşterdir. 
gene sarayın rıhtımında milll ;>efimiz, Romanva kralını u· 
gurlamışlardır. · 

Kralı hamil yat Romanyaya gitmek uzcre suluımızdan 

tekrar yata dönmuştur. 
ayı ılmıştır. 

TÜRK - BULGAR 
MÜNASEBETLERi 
Bulgar matbuatı, Bulgaristanın 

Türk dostluğuna sadakatini yazıyor 

8 
S~fya: 12 (Radyo) - Türkiye -

b ulgarıstan hududunda son günlerde 
T~zı hadiselerin vuku bulduğuna ve 
. urk - Bulgar dostluğunun Bulga· 
~stan tarafından bozulduğuna veya· 
ut bozulmak istendiğine dair ecnebi l 
~atbuatta çıkan haberlere Bulgar mat· 
uatı şiddetli hücumlar yapmaktadır. 

gazetesinin son makalesinden büyük 
memnuniyet duyduğunu izhar etmekte 

ve Türk -Bulgar dostluğunun ehemmi· 
yetini tebarüz ettirerek şöyle demek· 

Bula-ar matbuatı, bilhassa "Ulus., 

tedir: 
,, bizim de siyasetimiz 

yurdda sulh, cihanda sulhtur. Türk 
komşulardan dostluklarından başka 
hiç birşcy istemiyoru1.: 

lngilterede 
feci kazalar 

Bir ekspres bir amele grubunu çiğnedi; 
Bir tren de bir bahçeye yuvarlandı 

bir 1 

çıkardı 

. 
Tethişçiler de bilyilk 
antrepo da yangın 

Londra : 12 ( Radyo )- Lond· 
tada dün üç mühim hadise olmuştur 

İlk kaza Vlaskovadan Aran'a gi 
den bir trenin hRttan çıkmasiyle hu· 
sute gelmiştir. Lokomotif ile beş va· 
gon on metre irtifaında bır .bahçeye 
YU\arlanmışlardır. Bu bahçede iki kişi 
ötle yemeğinden ıonra istirahat et· 
rnekte idiler. 

Müthiş suratte parçalanmış olan 
arabaların altından iki tölü ve otuz 
) aralı çıkarılmıştır. 

Bereket versin, oradan a-eçen bir 
Yolcu büyük bir zeki eseri srostere· 
tek lokomotifin supaplarını açararak 
makinenin infilakının önüne geçmiş ve 
bu haraketiyle hiç şüphesiz bir çok 
k imseleıin hayatlarını ku r tarmıştır. 
F.ğer böyle yapmamı~ olsaydı, ,loko· 
ınotif birkaç dakika sonra muhakkak 

surettt- patlardı. 

ve otuz kişi de yaralanmıştır. 
Facialarla dolu olan bugünün bi· 

lançosunu tamamlamak ister gi~i tam 
Londranm göbeğinde müthiş bir yan 
gın çıkmış büyük bir .. antrepo ta· 
mamen vanmıştır. Bu son felaket vu· 
kubulmazdan evvel oradan bisikletli 
bir yolcunun geçtiti ve :antreponunun 
penceresinden bir şeyler atarak uzak· 
taştığı görülmüştür. Bütün aramalara 
rağmen bisikletli yolcu ele geçirileme• 
miştir. Bu yangının da tedhişçilerin 
suikastleri meyanında oldutn anlaşı!· 
maktadır. 

Atatürk köprüsü 

Elektrikle kendi kendine 
açılıp kapanacaktır 

r ···-·-···-·-···-···-·-.:.s< 
i BOLU ı 
! HATTI l 
• • • • 
• • • • • i lstikşaflara, başlandı ! 
. H . • ! attın ınşasına pek i • • ifakında başlanacaktır ! 
• • • • 
• • ! l•tenbul : ı2 ( Telefon· i 
! I• ) - H•zırllk hakkında Bo i 
! tuden fU maıomet v•rll- İ 
' mektedlr : i 
! Bolu yakında tlmendl· İ 
! fer h•ftın• kavufecaktır. ! 
! Y apllacak hattın geç•c•ll ! 
! yerlerı tayin etmek Uzere ! 
! Boluy• bir fen heyeti gel. ! 
! mlftlr. Heyet, berebarlnde ! 
! dört v•ıon levazım getir· • 
! mlf ve derhal letlkfafl•r• ! 
! ba•l•mı,tır. ! 
• • i Heyetin Boluy• gelm••I i 
i ve lfe baflama•ı halk ara i 
i aındl bUyUk sevinç uyan- i 
i dırmıftır. Halk bayram yap i 
i makt•dır ... i 
! Bir kaç gUn evvel yaz· ! 
• dlOımız gibi yeni hat Ada • 
i pazarı - DUzce Uzerlnden i 
! Boluya vasıl olacak, orada ! 
• ikiye •yrılacaktır. Bir kol t 
! Kızılcaham•m tarlklle An· ! 
! karaya gidecektir.. Dlleri ! 
! Gerede üzerinden ısmetpa- ! 
! faya vasıl olec•k ve Anka. ! 
! ra - Zonguldak hettlle bir ! 
t lefebektlr. t i . 
• Yeni hat Ankara yolunu ! 
! 170 kilometre kısal•cak ! 
ı tır. Diler taraftan letunbul- ! 
• dan Zonguldala trenle git ! • • i mek kabll olacaktır. İ 
,.._,.._... ,. ,. •• 00 ta •• o· •• •• o· •• ; 

Mısır askeri 
Heyeti geliyor 

Kahire: 12 (Radyo) - Türkiyeye 
gidecek olan Masır askeri heyeti son 
hazırlıklarını yapmıştır. Heyet bugün 
yarın hareket edecektir. Heyete Ka
hire topçu kumandanı general Hüsnü 
Elzeydi riyaset etmektedir. 

Heyet Türkiye de ordu teşkilata 
ve askeri usuller etrafında etüdler 
yapacaktır. 

Kont Ciyano 
Alman yada 

* 
Maden eritmeye mah
sus kısım 15 Ağustos
ta büyük törenle açı
lıyor. Alman Gener~lının yazdığı gizli 

kitabı bir lngiliz elde etti 
. . lsdtanbul : 12 ( Hususi muhabi· 
rımız en ) - Karabük de . 
l
.k f mır ve çe 
ı abrikalarının demir c h . : . ev erını 

erıtecek yabancı maddelerd 
mağa mahsus kısmı 15 A:n ayır· . ıs us tosta 
merasımle açılacaktır • Törend lk . 
sat Vekilı Hü~nü Çakır haıı eb ltı 

•-t B r u U· naca11. ır • u fabrikanın .. 
tt 

. . . mutemadi 
sure e ışlıyebılmesi için ce h 
t · d" v er stoku 
emın e ılmiştir. Fabrikadak· l .. 

mühendislerinin zevcel . dı ngıl ız 
kk 

erın en m-
re ep 20 kişilik bir kafi b U· 

b hk
. ı e u sa 

a ı semplon ckspres·ı L · 
h 

· · 1 e ondradan 
şe rımıze gelmişlerd· ır. 

Karabükte fabrik . . 
iki odalı 125 v~ d .. a ışçılerı için 

. ort odalı 50 ev 
bır hastane, altı daireli bir a • 
ve ayrıca bir müd .. . . parlman ur evı ınşaatı .. 
nakasaya konulmuştur K .11 mu· 

b 1 
• eşı ere a " 

re, un arın yapılması . . 60· 

\ecek paranın bir mı· ı ıçın . sarfedi· . yon lırayı 
çeceğı tahmin ediliyor . ge-

Nevyorktan 

[ Londr• : Atueto• ] 
Almanlar, her hangi silih ya· 

rışinda İngiltere ile Fransayı. yene· 
cekleri kanaatindedirler. Zıra, Al· 
man silahlanma programının para· 
ya detil, belki sadect disipline ih· 
liyacı olduğunu ıleri sürüyorlar. Pa· 
ra, zamanla bitebilir. 

Son zamanlarda Atman hariciye 
nazırı Fon Ribbentropun da bu yol· 
da bir beyanatta bulunduğu haber 

veı ilmiştir. 
Almanlar bu noktai nazarlarında 

isabet ediyorlar mı? Atman "general·. 
!erinden Horst Fon Meçin ••Harp sı. 
yaseti,. adı altında neşrettiği bir ki· 
taba bakılacak olursa hayır. 

Bu kitap Almanyada fili bir 
heyecan uyandırmıştır. Ve memle· 
ket dışarı!ına çıkarılmaması için bü 

UçUnc:U mektup 

bir ı . .. Nevyur/; serl(t:sirıcle beyrıelmilel ı.. ..h ı. 1·u··r'· oavronıındon 11ıı;te : lıatıuz uır §" ret ,. ,ızanan " • · 

(Y•z••• ıçerld•) 

,------~U;Z~A=-K~Ş~A~R~K-IN---U-ZU_N ___ H_A_R_B_l _______ ı 

Japonlar dün de iki 
mıntakada rical etti 

Karaya 
gemilere 

çıkan Japon bahriyelileri 
çekilmeğe mecbur edildi 

. Şanghay : 12 ( Radyo )- Tak
vıye edilen Çin kuvvetleri Cong·Sangl 
bölgesinde ve Kanton deltasında ta -

' a~ruıa ~eç~n ]~~onları fena bir şe· 
kılde puskurtmuşlcrdir . 

Fransa Japonyadan 
tazminat istiyecek 

yük gayret sarfedilmiş tedbirler alın 
mıştır. · 

Buna rağmen, lnsriliz muharrir· 
)erinden T. E. B. Klark bu kita· 
bın bir nüshasını ele reçirmi~tir. 
Oolayısile yazdığı bir makalede iza· 
hal veriyor. 

• • • 
Alman generali Fon Meç Al· 

manyanın harp imkanlarını gözden 
geçirirken diyor ki : 

''Bizim için bilhassa insan mal· 
zemesi bakımından üstünlük temin 
etmek lazımdır. Z.ira, teknik saha
larda diğer memleketler, bizimle ay· 
ni seviyeye varmakla güçlük çek
miyecek )erdir.,, 

General bundan sonra Almanya· 
aın şimdiki teknik üstünlütüne pek 
çok ıüvenilmemesini tavsiye ve ih· 
tar ediyor ve diyor ki i 

"Böyle bir üstünlük çabucak 
hükümsüz bırakılabilir, hatta elimiz· 
den ahnabilirde.,, 

General Fon Meç, harp mevzuu· 
bahsolunca, bugünkü ilmi terakkiyatın 
rolünü de halkın fazla izam ettiği 
kanaatindedir, Bugüu milletlerin elin · 
de bulunan türlü ölüm vasıtalarına 
ratmen her hangi harpte en kati 
hükmü verecek olan amil, yine in · 
sanlann bedeni ve manevi kuvveti· 

dir. 
lspanyıd1 ve Uzak Şarktaki 

harpler, piyade kuvvetlerinin her 
zamanki kadar mühim oldutunu 
gösterdi. Bu itibarla general, Al· 
manlara, şimdiki hava kuvvetlerinin 
piyade kuv•ctlerinden daha mühim 
oldutu kanaatine kapılmamasını ih· 

tar etmektedir. 
Yaya askerlerini hali, mücade

le kuvvetlerinin bel kemiti telakki 
etmelidir. Çünkübir harpte zafer, 
yalmü tıhrip'le ve toprak zaptet· 
mekle temin edilmez.. Bir harp gü . 
nünü tamamile kazanabilmek için 
düşmanın toplarını ittinam etmeli 
ve kendilerine her cihetle mukave· 

-Gerisi üçüncü sahifede -

Amerika' dan 
Fransaya 40 
milyon dolar 

silah, mühimmat 

Permi dün verildi 

Vaıinıton: 12 (Radyo) - Ame. 
rika hükumeti Fransayı ihraç edi· 
lecek kırk milyon dolarlık silih ve 
mühimmat için lizımıelen permiyi 

vermiştir. 

Daladye Parise döndü 

Paris : 12 ( Radyo ) -· Başve
kil Dıladye Parite avdet etmiıtir • 

1 
loshaneııinin duçar olduğu maddi 

Bundan maada hemen hemen ay 
nı saatte Londra civarında Tarneborug 
~a .bütün süratiyle giden bir ekspres 
crılen emir hilafına ters rayda çalı· 
~~ ~ir işci kümeiini çiğneyerek geç· 
iiçŞtır. Tren geçtıkten sonra ancak 

ceset teşhis olunabilmiştir . 

de Maamafih daha birçok kimselerin 
e~· ı bir h 1 erek ölmüş ve tanınmıyacak 

tnckt al~ gelmiş oldukları ümit edil· 
edır. 

i!c bnu şekilde ilk kazada makiniı.t 
• i ,crabcr üç ve ikinci kazada da 

olınak üıerc allı ,:,kişi ölmüş 

lstanbul: 12 (Hususi )-:Ata· 

türk köprüsü inşaatı sona yaklasmış. 
tır. Yeni köprünün açılıp kapanmesı 
için bir motör dairesi vöcude geti· 

rilmiştir. Köprü elektrikle ve kendi 
kendine açılıp kapanacak. Karaköy 
köprüsü gibi dubaları : romorkörler in 

çekmesin• lüzum kalmıyacaklır. 
Köprüye döşenmekte olan tahta 

parkelerin üzerine zift dökülecektir. 

Bertin : 12 - a. a. - Korıt Ci
yano, bugün öğle üzeri Salzburga 

varacak ve öğleden sonra Fuchl 
şatosuna giderek B. Vo~ Ribbcntrop 

ile göıütmderd~ bulunacaktır . 

Taarruz kuvvetleri arasında bu· 
lun~n Japon bahriyelileri de gemilere 
çekılmeğe mecbur kalmışlardır. 

Mogol hududunda harp başla~ık
tan . sonra Japonya aleyhine tahrikat 
suçı~e yakalananlardan 400 kiii ağır 
h~pıslere mahkum olmuş, bunlardan 
bır çoğu da idam edilmiştir • 

Tok)'O: 12 - a •. ~· - Fransa
nın Tokyo büyük elçısı B. Arsenc· 
Henry, dün Japan hariciye nazırı 
muavini B. Sıvadayı ziyaret ederek 
Japon tayyarelerinin son hücumları 
esnasında Çunking Fransız konao· 

tahrip zararlarını bildirmiş, hadiseyi 

protesto etmiş ve F ransamn zarar 
ve ziyan istemek bahsinde bütün 

haklarım mahfuz tutmakta oldutunu 

da ay11ca kaydeylcmiştir • 
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Her gün içine 180,000 kişinin 
Rokfeller mağazalara 

dolup boşaldığı 

içinde .. 

•• Türkgt:inü ,, nde 
Barbizon Plaza denilen otele · 

yerlt!ştik. Barbizon Plaza oteli 40 
kat ve her türlü konforile 1500 ya 
tağı ve takriben 191 metre 
irtifamda olan bir oteldir . (1400) 
odayı havidir. 6 tane asansöıü var
dır. Otelde merdiven yoktur . Sa
bahtan akşama kadar yüz kere oda 
nıza inip çıksanız bu asansörle sizi 
çıkarır ve indirirler.Müteaddit müs 
tahdemini vardır. Sabahtan ak~ma 
ve akşamdan sabaha kadar nöbetle 
çalışırlar. 

Nata ajantası grup halinde ilk 
defa olarak bizi RokfeJlerin mağa. 
zalarıni, gezdirdi • (Rokfeller Sentir) 
yani Rokfeller merkezi denilen şim 
di on binadan ibaret olan ve ya 
pılmakta olan iki bina dalıa ilave 
edildiğinde 12 bina olacak olan bu 
mübim binaların 1929 senesinden 
evvel yerlerinde hiç bir .şey yokmuş 
tarla halinde imiş ve yeri Kolombiya 
Üniversitesine ait olduğundan Rok
fellu bu yeri Üniversiteden 85 se· 
ndik bir isticar mukavelesile isticar 
etmiş. Her sene Üniversiteye 3 mil
yon dolar yerin icarmı verecek ve 
75 sene nihayetinde yani ~015 la 
rihinde bütün bu binaları Üniver· 
siteye bila bedel devrt:decektir. On 
binaya 123 milyon dolar sarfedil
miştir. Bizim paramızla 160 milyon 
lira eder. 1800 memuru vardır . 25 
bin amele çalışıyor. Bjnalarm içeri· 
sinde daima vasati olarak müşteri , 
gezici vesaire olarak 135 bin kişi 

bulunmaktadır . 

Bu mağazalarda dünyada ne 
tasavvur edilirse vardır Bu binalar· 
dan birisi Nevyorkta üçüncü dere 
cede yüksek olan R. C. A. binası 
Radyo Siti Ar.se. A.diyorlar. Asan·I 
sörle Ç1kılıyor. Birinci asansörle 65 
kat çıktık • ikinci asansörle 5 kat 
daha çıktık 70 katlı bir binadır . 
R. C. A. radyo neşriyatını buradan 
yapıyor. 

Buradan bakılınca bütün Nevyork 
şehir ve mülhakatı ayak altmda ka 
hyor. Bu on muazzam binanm beş 
altı sene zarfmda meydana getiril
diğine hayret etmemek kabil de· 
tildir. F.n mühim nokta bütün bu 
binaların bir şirketin malı olmayıp 
htpsinin bir şahsa ait olmasıdır . 
Yalnız Rokfellerindir ... 

Nevyork sergisindeyiz: 

Sergi Nevyork şehrinden on be§ 
"ilometre uıak bir mesafede ve K vim
denilen Nevyork taksimatın· 

dan bir kısımda yapılmıştır. Zira 
Nevyork şehri beş kısarudan, beş 

parçadan ibarettir. Man Ribman::f, 
hattall Bru\din. Branz ve Kvinden 
ibaretrir. Umumi rıöfosu 7,575,339 
dur. 

~azan ...... am .......... 

DR. SALIM SERÇE 

Bu paviyonlar arasında \:.izim 
de bir paviyor.umuz vardır ki şark 
mimarisi üzere yapılmış ortasında 

lremer Jer altından geçilir bir:saha 
vardır. Burada sulıu akı}Or, binanın 

içerisinde şark tarzı mimarisinde 
bazı tablolar teşhir ediliyor. 

Gayet güzel bir lokantamızda 
vardır. Çok güzel yemekler yapıyor 
ve Amerikalılar da bu yemekleri 
seve seve yiyorlar. 

Sergide en ziyade goğüslerimizi 
kabartan her Türkün sevincin len 

gözlerini yaşartan 22 temmuzda 
tes'it edilen Türk günü olmuştur. 

İnsan yalnız bugünü görmek için 
Türkiyedt"n amerikaya gelmiş ol· 
saydı değeri vardı 

- Karataş 

' Plajı 

Çocukların Cennetidir 
Yavrularınızı bu tabiat cenne
tinin Havasından, N••'••lnden 
ve Faydalar1ndan mahrum et
memek için hiç olma•a Hafta
da iki gUn oraya glltUrUnUz. 

Her gUn muntazam otobus sefer 

lcri vardır. 

- - :zscc::w 

Bir kadının evine 
saldıran adam 

Alidede mahallesinden Ali kızı 
R'mziyeyi bıç1kla tehdit ve evine 
tecavüz Jen suçlu Bakırsırıdı mıthal
lesinden A'.,dülh1CRid oğlu Salibin 
meşhut suçlar kanunu ıa tevfikan ya 

pılan duruşmasrnda bıçakla tehıiit· 
ten altı ay ve lhaneye tecavüz Jen 
de altı ay; fttkat içtimaa mebni ten
ıiltn ve neticeten sekiz ay müddetle 

Almanya hükumetinden maada mahkumiyetine karar verilmiştir. 

Orta okul Öğretmenleri 

Ders saatleri 
arttırılacak 

Orta tedrisat öğretmenlerinin 
ders saatleri üzerinde Maarif Vekil 
liği tetkikler yapmaktadır. Orta 
okullaı d :t öğretmenin haftada okut
ın ak mecburiyetinde olduğu ders 
saati miktarı 18, lisede de 15 saat· 
tir. Bu saatten fazla olarak okuttuğu 
derslere ayrı ücret almaktadır . 

Öğretmen ücretli o'an ders sa 
atinden baska ücretle ancak orta
larda 6, liseler de 8 saat ders ala 
bilt>cektir. Bu surdle bir Öğretmen 
haftada yirmi dört saatten fazla 
ders okutamıyacaktır. 

Geçen senedenberi tatbik edil 
mekte olan bu usul bu sene daha 
geniş mikyasta tatbik edilecek mu 
hakkak surette, Öğretmene bu mik 
tardao fazla ders verilmiJecektir. 

Öğretmenler mecburi of arak 
okutacağı ders saati bugünden fazla 
olacaktır. Yeni" miktar yakında tes 
bit edilerek alakadarlara bildirile
cektir. 

İlk mektep 
Öğretmenlerinin 

• • 
maaş ışı 

Maaşlar yeni bareme 
göre tesbit ediliyor 

fık okul öğretmenlerinin maaş 
derecelerini yeni bareme göre tesbit 
etmek üzere vilayetle maarif müdür 
lüğü arasında temaslara başlanmış 

bulunmaktadır. 

Bugünkü vaziyette ilk tedrisat 
öğretınenlerınin maaşları yir~i lira 
dan başlaması ve halen 16 ve 17,5 
lira asıl maaş üzerinden maaşlarını 
alanlarm dereceleri yirmiye çıkarıl 

muı icap etmektedir. 
Fakat vilayet idarei hususi yesin 

de bütün küçük derecelerdeki öğ 
retmenleri matlup olan 20 liralık yük 
sek dereceye çıkartmak mümkün gö 
rülmemcktedir. 

öğrendiğimize göre 16 ve 17,5 
lira derecelerde olan öğretmenlere 

hakları müktesep vlmak üzere yeni 
haremde 15 inci derece verilmiştir 

Halkevi gençlen bugün 
incirliğe gidiyor 

Halkevi gençleri köylülere bir 
temsil vermek üzere bugün incirlik 
köyüne gideceklerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dü ı şehrim izde gökyü lÜ açık, 1 

h-ıvı hafif rüzgarlı idi en çok sıcak 1 
gö1geJe 38 dereceye k ıd:ır yü!<s::l
mişti ufııklard1 kesif bir sis :vardı. 

.ADANADA P. T. T. 
iŞLERiNiN V AZiYETi 
Şehrimiz santralına otomatik bir cihaz konacak 

Yakında kablo ferşiya.tına başlanacak 

. 
Baxı ı,ıerln tetkrk ve tahk•kl için beş altı gün evvel Payasa 
giden vllAyet posta ielgrat mUdUrU Bay Yusuf Kenan Onat 

dUn Adanaya dönmüstUr. Ken-
dlslyle gtiru,en bir arkadaşı

mıza demiştir ki: 

İnşası mukarrer posta telgraf 
hinası ile idareye ait bazı mesailin 
mahallen tetkik ve tahkiki için Pa 
yasa gitmiştim. İşleıim bıtmiş oldu· 
ğundan dün Adanaya dondüm. Pa· 
yasta takriben 500 metre murkbba
Jık bir saha üzerine İnşa edilecek 
olan bina tahminen 6000 liraya mal 
olacaktır. 

Şehrimizde telefon şebc!kesinin 
kurşunlu kablo olarak tesisi için 
laz•m olan 2000 künkün imali bit 

miş ve teselüm edilmiştir. Umum mü 
dürlükçe gönderilecek kablo mühen 
dislerinin nrzareti altında işe baş 
lanacaktır. Bu iş biter bitmez de 
tabii kablo ferşiyatı yapılarak yeni 
santrala bağlanacak, eski tesisat 
ve santrallar kamilen kaldırılacak 
tır. 

Avrupaya sipariş edilen kuran 
pörtör ci hazı da yakında geleceğin· 
den tesisat ikmal edilerek Adana 
ve komşu merkezlerin seans bekle 
meden, Ankara ve fstanbulla her 
an konuşması mümkün olacaktır. 
Bu suretle bu tesisatın otomatik şe· 
kilde çalışabilmesi de imkan dahiline 
girecektir. 

Adli tebliğ at işleri de posta 
idaresine geçdiğinden ve çalıştırılacak 
eleman temini de idaremize ait bulun 

duğun::lan 18 ağustosda yapılacak 
imtihanda muvaffak olanlar bu kad 
raya alınarak istihdam edilecekler· 
dir. 

Son aylar zarfında radyo ruh 
sal kaydı da bir hayli ilerlemiştir. 

Bunun 815 i hulduğunu söylersem 
size bu hususta daha sarih hir· fikir 
vermiş olabilirim. 

Tayyare postalarımız da munta
zaman seyrüsefer yapmakta ve ta
bidir ki bu suretle kolaylık ve sür'at 
temin edilmiş bulunmaktadır. 

Konser 
Halk evi Başkanlığından : 

Fatih Halkevi adına bir sanat 
teması seyahatma , çıkan Ar kolu 
sanatkarlarından Viyolonist Ekrem 

Zeki Üogör ile Verda Üngör tara· 
fın lan 13 - 8 - 939 Pazar günü 
sa ·ıt { 21 ) <le Evimiıi ı bahçesinde 
bir konser verilecektir. 

Giri~ kartı alınmadan bu değer
li sanatkarın halkımız hrafmdan 
dinlenebilt c •ği ilan olunur. 10939 

Kirletilen bir 
genç kız! 

f Eniştesi de kıza sarkır~ tı
lığa başlamış 

C'!m1I kızı 13 yaşlannda Pen 
benin Hacı oğlu Ethem tarafından 

kızlığının Lozulciuğu ihbar edilmiş ve 

eniştesi Mehmet Alinin de sarkıntı 
lık yaptığı şikayet olunmuştur. 

Yakalanan suçlular h1kkında 
kanuni takibat yapılmak üzere ev-

rakla birlikte mahkemeye sevke· 
dilmişlerdir. 

Bir çocuk 
düşerek 

helaya 
öldü 

iki yaşında , Süreyya isminde 
bir çocuk helaya düşerek ölmüştür. 

Ölüme ana ve babanın dikkat
sizlik ve tedbirsizliğinin sebep ol. 

duğu anlaşılmış, suçlular yakalana 
rak Adliyeye verilmiştir. 

Bir adamı 

cereyan çarptı 

Dün Şevket adında birinin !o· 

kantasında bir kaza vukua gelmiş 
tir : 

Bu lokantada çalışan Ali oğlu 

Mustafa yanan elektriği söndürmek 

için ampula dokunmuş ve eli doku· 

nur dokunmaz çarpılmıştır. Tedavi 

altına alınan Mustafa bir hafta son 
ra tekrar muayene edilecektir. 

Tedbirsizlikten suçlu Şevket hak 

kında kanuni muameleye 
olunmuştur. 

tevessül 

Bingöl nüfus müdiirü 

Bir ay mezuniyetle şehrimize 

gelen hemşerimiz Bingöl nüfus mü

dürü Durmuş Türkmenoğlu mezu· 
niyetinin bir kısmını Ankara ve Is 

laı.b ılda geçirmek üzere bugünkü 
trenle İstanbula hareket edece'< 
tir. 

dünyadaki bütün hükumetler bu 
sergiya ~tirak etmi~ ~emleketinde~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u~•= .~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yaptığı makineler, fabrikalar tayya· oONON l lngilizlerin Malta Pa n te 11 e ---va hakim oldularsa da Silcilya kralı 
· 1 adası,Akdenizin 1 ' Roger tarafından mag~ lup edilip çe reler, jeplinler, resım er. mahsuller, MEVZUU ortasına hakim 

d 1 t 1 · I h b kildiler. Korsanlar adayı p~k çok ra yo ar, e ~vızyon ar ep u p:w · b"ır bahri üstür. f talyanlar da ayni 
1 d .. t ·ı kt t h" oturur ve ltalyaııca ile karışık bir Pantellarya , ormanlık , çayırlık ; defalar yağma etmiştir . 

yon ar a gos en me e ve eş ır vaziyette olan PanteJlarya'yı tahkim Arap diyalekti konuşur. Şehirde es bağ v.! bahçeye müsaittir . Porta Şimdi ltalyanlar burada bir dağı 
edilmektedir. Hele Ru!ların pavyonu ettı"ler. • d.. 1 · k h ·· ·· k ı 
okadar muazzzam okada muhtc ki kaleler vardır . kaUarı , ba:Jemlikleri , zeytinlikleri uze ttırere ava ussu utmuş ar· 

S ·ı ·ı T d 83 k' k ·· ı - 1 · M d ( d dır. Buradan Tunus üzerine Sicil· şemdir ki, saatlerce gezmek ve icı ya ı e unu9 arasın a ı· Adlda M .. )l)te Graod: isimli bir pe guze uır. a en su arı a var· 
l bb h d d F' k t t ti d ( P yaya r.azaran bir çeyrek <laha ça seyrdmekle bitmiyor tükenmiyor. ometre mura aı mesa :ısın a ve yanardağ mevcuttur. 836 metre İr· ır. a a 3 1 suıu az ır · an-

t il · p t IJ · ki' d d Luk hareket edilebilir. Adadaki top Tamam be• milyon dolar. 46 kilometre muhitinde bulunan bu tıfamdadır. 1890 da bir deniz altı e erıa, dn a arıa şe ın e e ya · 
1 

b 
y ar, uraya bir düşmanın ihraç ha-

Rusların pavyonundan sonra ada 1881 de 7315 nüfosluyd\l. Bu· zelzelesi olmuş • adanın vanında zılır · 1 reketini menedebilirlerse de Akde· 
İngilizlerin, Frarısızlarm, ltalyanlarm gün ahalisi 10 bin kadardır. Halkın bir yeni aJacık dahı belirmiştir. Fa Bu ada evvelce Fioikclilerindi , nizin bir tarafından öte yanına, ltal· 
paviyonları gelir ki bunları tavsif yarısı, adanın ismini taşıyan ( diger kat lavlar , du.nanlar neşrettikten sonra Kartacalılara, nilıayct Roma- yaya diişman bir donanmanın geç . . 
ve tasvir etmek için kitaplar yaz ismi de Oppidolo olan ) ;.;ehirde sonra tekrar kayboldu . lılara, geçti. istila devrinde Araplar mesine mani olamazlar . 
mak lazımdır. 

fES) azaı tr!Sİ akşamı. ~ 
u--"' radyosu Bethovırı• 

nora uvertürü" ve~ 
tin "3itmemiş Senfonı., si jJe 
bir konser verdi. 

Şuhertin bu meşhur se11f 
den radyo sayfalarımızda li 
evı 1el de bahsetmiştik. 

Bitmemiş Senfoni bu isı11' 
masına rağmen uzun bir eser 
h1tta İn>an.ı hiçbir zam:ın bil 
hissini vermez ona bitmemiş 
verilmesi şundandır. 

s .!nfoniler umumiyetle d~ 
çadan ibaret olur halbuki ısc'! 
tin bu siminör senfonisi iki 1 
ibarettir aca~a best~kar bu 
çad ın sonra iki tane daha ili

1 

cek miydi ? V .ıkıa senfonioİfl 
vedclesinde ilk iki 'plrçadao 
bir üçüncü parçaya başlan~~ 
kaç nota yazılmıştır fakat ,.,...,) 
tin bunu herhangi bir hadise. 
ğil sırf kendisi istediği için b• 

miş olduğu eserini iki par?.3 ~ 
m1mlanmıj bulunduğu düşuıı 

Zira senfoninin yanın kd1• 

hiç bir sebep .yoktur bir İ~1 

evvel gördügümüz "B;tmerl11~ 
ni,, fılmindeki mevzu hakikat~ 
etmez bestekarın hayatında 0 

sahne geçmiş değildir. 
Bitmemiş Senfoni ilk def• 

ü.y s!ne so,ra ç1lıomıştır ki 0 

Schuhert öleli otuz yedi seoe. 
• 1 

tu yani Schubert bu senfonıY~ 
·· ı .. tııl dıktan 6 sene sonra o muŞ ~ 

belde bitirmek isteseydi bu . 
zarfında bitirebilirdi onun iç'~, 
memiş senfoniyi bestekarıoın~ 
liyle bitmiş saydığına inaor1111 

gelir 

~-----------------....,,,1 
Ci ~ 
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Bugünkü Progr'~ 
TÜRKiYE RADYO oifÜt~ 
POSTALAR] TÜRKlYE RA~ 

ANKARA RAOYOS 

p A Z A R 13/8 9 

12 30, program 
l 2.35 Türk muziği l 

ıw 1 - ...... '. - / 
peşrevi. 2 - Sııphi Ziya 
şarkı - Semti dildare bu ~e 
- Haşim bey - Bestenigar~ 
Kaçma mecburundan. 4 -
Celalettin paşa - Saba şıır141: rakın sinemi dağlar. 5 - H~;o 
nü - Bestenıgar şarki - l 
medi geçdi. 6 - Aşık Mıı~ 
Saba şarkı - Bir esmere go 
dim. 

rn.OO Memleket saat ayarı. 
ve meteoroloji haberleri. O 

13 ıs Müzik ( Küçük 
rn Şef : Necip Aşkın ) b 

M. 3 
1- Paul Uncke - ıı . 

2 - Eduard Künneke - M9
' 

li hc:nşircler op.eretind~n ıeı 
Final '3 - Jac Grrt - Çıçek 

1 zelliği valsi 4 - Rich Heub"~ 
Ş ırkda süitinden - Raksede 
5 - Ernst Sorge - KöV 
ışıklar (Vals) 6 - Cari Fıic"1 
kıyılar ıııda ben . evimdeyim. ~ 

lois p cheıncgg - Viyana ~' 
Küçük g·eçid resmi b) Oper~ el) 
müziği c) Gr.:ıbende gezintı 
erde atlı kaıınca ~ 

14 15-14 30 Y.üzik (03 !1
5 

- PJ.) 
18 30 Program ı 

rııll 
18 35 Müzik (Şen odtt .,~ 

lb abhı Özgür ve Aleş l~OL 
19.05 Çocuk saati 11cı 
19 35 Türk müziği (f,ısıl 

~· 20.10 N.!şeli plaklar - fi 
20.15 Müzik (Qpeıet)cr.- \ 

20.30 Memleket saat ayar' 
ve meteoı oloji haberleri. 

20.45 Türk Müziği 
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T a ş B e b e k 

Delikanlı bir-,~ VA ZAN~ . kız c,lmuştu; T •• le sonu, yıne tahta 
fakat hala to)dul anguner perdelerin yanına 

Hayat ve aşk.. gittiği zaman işit. 
Bu ınefhumlar 

0
. -----~~ tiği iki kısık sesi 

nun için birer kelimeden fazla ma giderdi: 
nalı şeyler değildi. - Necla .. aşkım .. seninle bir sa. 

1
. Kırlarda dolaşırken, vaktiyle giz at olsun baş başa kalın ık ne saadet 

kıu okuduğu romanlardan mülhem, lstanbu~~.an .. uzaklaş~ığın, evimize 
racağı yuvanın ne olacağını ve gelmedıgın gundenberı nasıl hayat 

P~~siy.onda arkadaşlarından dinle geçirdiğimi bilmiyordum. Bu benim 
dığı hıkayeleri düşünüyordu: için fena Necla! 
.. Karşı köşkteki komşu, Meral - Evet sevgilim ... Bu çok fe · 
•çın istif addi bir mevzu teşkil edı na,, Bilirmisin bende seni .. Her şeyim 
Yor. senin .. Her şeyim sana ait sevgi. 

Bu genç kadınla kocası fstan· !imi 
buldan gelmişlerdi. - Hotlbuki sen burada o kaba 

Düşünüyordu ; lstanbulda ya~a adamla herabersin .. Geldiğim vakit 
nıak ne iyi! onunla konuşmak ve hürmetkar ol 

Sadiye ona, yeni komşularının maklığım lazım .. Fakat ne mümkün 
Zarafetinden Ö)·le bahsetmişti ici... buna tahammül edemiyorum. Yalnız 
Bir taş bebeğe benziyen bu genç benim olmanı istiyorum! 
kaJını mutlak görmek istf!rdi. - Ya ben!· 

Yeşillikler içinde çürümeğe . - Bu sabah o kaba adamın 
YÜz tutmuş tahta perd,eler arasından lstanbula indiğin.i duyunca bilsen 
karşıki köşk pek ala görülebilirdi. ne kadar tatlı bır hqecan geçir· 

Hemen oraya koştu.. Fakat çay dim. 
saatına kadar beyhude bekledi. - Oh.. Sevgilim .. 

Me!1danda kimseler yoktu. Yeni kom ' • ' ' ' · · · • 
şu, evi yerleştirmekle meşgul oldu Bu sözleri hummalı bir ürper· 
ğundan görünmemişti, me ile tahta perdtler arkasından 

M 
dinliyen Meıal, yaprakların arasın 

eral. öğleden sonra yine nÖ· 
bet bcklemeğe gitti. Ve bu defa is dan başını çıkarınca, birbirinin kol 
tediği oldu. Tam saat altı vardı, ye ları arasında çılgın buseler verip 
ni genç komşu, kocasile bahçeye alan genç kadınla ateşin erkeği 
çıktılar, gördü. 

Meral romanesk bir hikayede Çok geçmemişti, bahçede bir a 
okuduğu ve bunlara tam'lmiyle uy yak sesi işitildi. Hizmetçi kadın 

koşarak geldi ve : 
g 1n bulduğu "aüvercin ile ayının • 6 - Hanımefendi!. Beyefendi gel 
ımtizacı,. kıyasını düşündü. Çünkü 
Ye . k k d k di, dedi. 
. nı omşu yirmi se izin e, ocası Sarışın kadın, genç adama heye 
ısc elli beşinde var. 

O günden itibaren Meralın bü 
tün işi, her gün öğle üzeri onları 
gözetlemek oldu. 

Yeni komşu - ismi Necla, ko· 
casının Vehbi idi - Hava güzel 
o!duğu vakit balıçeye iniyor, tahta 
Perdelere yakın bir yerde şezlonga 
uzanıyor, ronan okuyor, s·gara içi 
yor, derin hayallere dalıyordu. Ba. 
zıın ayı tipli kocası da oraya geliyor 
piposu ağzında, sinirli sinirli dola· 
şıyl.)r, 

Yeni komşularda sık sık erkekli 
kadınlı toplantılar oluyordu. Ve Me 
ral bu toplantı giinlerinde bir çok 
Şeylere şahid oluyordu. 

Bu toplantılar, ayı tipli koca Is· 
tanbulda olduğu vakit daha serbeıt 
Ve neşeli idi. Bundan başka, nazarı 
dikkati celbeden diğer şeyde uzun· 
ca boylu, yakışıklı bir delikanlı! 

Meral, bu delikanlının, Necla 
ile baygın baygın bakıştıklarını ve 
ayrılırken birbirlerinin ellerini uzun 
uzun sıktıklarını görüyor, gördüğü 
ve hissettiği bu şeylerin ne demek 
olduğunu anlıyarak hırslanıyordu . 
Aceba aldanıyor muydu? 

Genç kızın şüphesini, o gün öğ 

ı - Tanburi Cemil - Mahur 
şarkı - Var iken zatınd~ böyle hüs· 
nü, 2 - Latif ağa - Mahur şarkı
Diişdürn yine bir şııhi sitemkarn 3-
... , . , .•.. - Tanbur taksimi. 
4- Musa Süreyya - Mahur şarkı
Tacı hüsnün hükmeder. 5 - Mdsa 
Süreyya - Mahur şarkı - Hala ka· 
nayan kalbimi aşk ateşi 6 - · · · · 
· · · ... - Mahur saz semaisi. 7-
Rttkımın - Uşşak şıukı - Silmem 
hır " 8 H lk 
t 

gun. - ... , , . , .. - a 
Utkij " 1 h 

9 
su - Ali dağıdır dağ arın ası. 

tu~"· .: ........ - Rumeli halk 
. usu - Dağlar dağlar. 10 - · • · 
s~ · · · · ... - Rumeli halk tiirkü· 
. .... Scıbt1h olsun. 11 - ... · · · 
}ı: ·~Rumeli halk Lürküsü - Çıka· 

n gıdcyim be kuzum. 
21 30 Müzik (Cazband - Pi.) 

lcıj ; 2.45 -(Son ajans, spor haber· 
e Yarınki program. 

canla mırıldand(: 
- Kocam şüphelenmiş olmalı! 

Bizi ansızın yakalamak istiyor. Ça· 
buk kaç Vasfi! 

Sapsarı kesilmiş olan delikanlı 

sordu: 
- Nereden? 
- Tahta perdeyi atla gerisi ko· 

layl 
Genç kadın, hizmetçi ile birlik 

te eve giderken, delikanlı, bir can· 
baz çevikliği ile duvarı atladı ve 
Meralın bulunduğu yerin biraz ile· 
risine düştü. Orada Meralı görünce 
birden şaşaladı. fakat bu, çok sür· 
mtdi. Bliyük bir :soğuk kanlılıkla 
ona sordu : 

- Nereden yola çıkabilirim ? 
- Duvarın dibinden yürüyünliz 

kimse sizi görmez; sonra yola çıkar 

sınız. 

Delikanlı, ok gibi fırladı, birkaç 
saniye içinde yeşillikler içinde kay 
boldu. 

Çok geçmemişti, Meral, yavaş 
yavaş tahta perdelere doğru yakla· 
şan genç kadını gördü. Bu anda iki 
şey düşünüyordu : Kaçmak ! veya 
ona görünmek l 

Fakat genç kız, içden gelen bir 
kuvvetin tesirine mağlup olarak ye 
şillikler arasından başını çıkardı ve 
e 1dişe ile bulunduğu tarafa bakan 
sarışm kadına : 

- Atladı gitti, Müsterih olunuz 
dedi. 

Genç kadın titredi. Fakat ken 
dini kaybetmedi : 

- A .. Çok teşekkür ederim ne 
kadar korkmuşdum 1. 

Meral, sebep göstermesine mey 

dan bırakmadı : 
- Peki, d:!di, mademki onu ko· 

canız Jan f..ızla seviyorsunuz, niçin o 

nunla yaş;ımıyorsunuz ? 
Genç kadın biran düşündii ve 

melahata bakarak güldii : 
- Yavrum, nekadar saf dil bir 

kız"ın ! hayat ve aşk başlı başına 
birer hadısedir. Ne o, N~ de ben be· 
raber yaşamak, 'yalnız birbirimizin 

olmağı asla istemiyoruz ! Halt~ o, 

Almanya henüz ha be 
hazır vaziyete değil 

- Birinci sahifeden artan -

met etmiş olanları esir almalıdır. 

* * * 
General Fon Meç, bu noktai na 

zarı ileri sürdükten sonra, Alman· 
yanın her şeyden evvel asker kuv· 
vetini ilerletmesini ve memleketin 
selameti için bunun en doğru siya. 
set olacağını tavsiye ediyor. 

P. iman gent:raline göre, Alman 
lar yalnız ft vkalade mahir Lir mü 
cadde kuvveti vücuda getirmekle 
kalmamalı ayni zamanda filen harp 
etmeyip başka sahalarda kullanıla
cak harp mütehassısları yetiştirme· 
lidir. 

Alman generali bu münasebetle 
diyor ki: 

"Bir memleket yirmi bin harp 
kimyagerine muhtaç dururken, o 
memleketin on bin musikişinası ol 
muş, n~ ışe yarar.,, 

General Fon Meç, "Harp siya· 
seti" isimli kitabında bilhassa Al· 
manyanın asker kuvvetile alakadar. 
dır. fngiltere ve Fransanın deniz a· 
şırı müstemlekelerinden ve domin• • 
yanlarından temin edecekleri külli· 
yelli asker yekunu karşısında, Al 
manyanın asker menabiile bılhassa 

meşgul oluyor. Bir Alman askerinin 
iki askerle karşılaşabilt•cek derece· 
yi bulmasını istiyor. Kol kuvveti 
bakımından daha yüksek bir kıyme 
ti haiz olmağı temenni ediyor. 

Alman generali bu gayenin te. 
min edilebileceğine de kanidir. "Ta
biat Almanlara dünyanın en iyi as 
keri olabilmek cevherini bahşr.tmiş · 

tir. Hat bi umumide bunun delili gö 
rüldü,. diyor. 

Ve sözüne devamla: 
"Böylece, günlin birin Je f talya, 

kendine lıdşka bir siyaset seçecek 
dahi olsa, bundan asla telaşa düş 

memize lüzum yokturn diye ilave e· 
diy(Jr. 

Roma - Berlin mihveri sapa· 
sağlamsa, bu kayada neden hacet 
görüldü acaba!? 

* * * 
General Fon Meçin kitabını ele 

geçirip okuyan lngiliz muharriri T. 
E. B. Klark kitahın hülasasını yap 
tıklan sonra kenui mütalealarına ge 
çerek şunları söylüyor: 

"Alman generalinin (Harp Siya 
seti., isimli kitabını okudvkça, insan. 
da Almany~ııın henüz harbe hazır 
olmadığı kanaati yer ediyor. Hat· 
ta general Fon Meç, Almanların en 
iyi asker olabileceği nazariyrsinde 
isabet etse dahi, bu askeri cevherin 
tam manasile inkişafı için hayli za· 
man ister. Bunu generalin kendisi 
dahi tebarüz ettirerek diyorki: 

"Tekrar kazanmış olduğumuz 

ihtişamın kıymetini azaltmak niye· 
tinde değilim. Fakat şurasını da te· 
barüz ettirmeliyim ki, tam bir mti· 
cadele kuvveti, ancak yavaş yavaş 
ve tedricen elde edilebilir.,, 

General, bir milletin kuvvetinin 
başlıca ihtiyat efradına dayandığını 
da söylemektedir. Almanyada mec· 
buri askerlik - yeniden olmak ü. 
zere - bundan ancak dört sene ev· 
vel tatbik edilmiştir. 

Bu iıibarla Almanyanın muhte· 

be.ıim kadar bile istemiyor. 
Genç kız, pek garip bulduğu 

bu düş'inc~lere cevap vermı:k lüzıı 

munu görmedi; ve ce·arette duyımı 
yordu. Yüzünü elleri ile kapadı. Q. 

radan uzaklaşırken yalnız birtek ke 
limeyi mırıldanmaktan kendini ala· 

madı: 
- Taş bebek !.. 

Tangüner 

mel düşmanlarından-mesela Fraıı· 
sa derecesinde - tam manasile ta· 
lim görmüş ihtiyat efradı yoktur. 

* * * 
Alman generalı, azaınibir kudret 

haline gelebilmek için yirmi ·beş se

ne devamlı ve sıkı bir askeri talim 
yapmak icap ettiğini söylüyor. Bu 

bakımdan Alınan yanın daha ) irmi 
bir seneye ihtiyacı vardır. Alman 
ordusunun bugiinkü vaziyeti 191 4 
miyarma henüz yaklaşabilmiş d w · ı 
d

. egı 
ır. 

General Fon Meç, bu müşahed 
ve mütalealarda bulunduktan sonrac 

Aln:ıanyanın aleyhine olan bir diğer 
v~zıyetten daha bahsediyor. Bu va 
zıyet de Almanya dahilinde d .. uşman 
devletler iri mükemmel bir cas . . US Si 

tesı kurmuş olmalarıdır O I b. · Ye ır 

sistem ki, Alnı ınyanın diğer mcm· 
leketlerde kurduğundan daha mü 
kemmelmiş. 

General, bunu, harı>terı so 't' 
l
"fd nraıı. 
a evletlerinio Almanya k ya aya 
basıp yerleşın 'ş olmalarının b" . . ır netı 
cesı addediyor. Diğer taraftan Al· 
ın:ınyadan çıkarılan binlerce k' 
1 

• 'ki . ımse. 
er, gıttı erı memleketlerde k ·uvvet· 

!erini, Almanya aleyhine kullanmak 
tadır. 

Bununla beraber, general Fon 
Meç, iktisadi sahada memlek t" . 

k 
.. b' e ının 

pe ıyı ır vaziyette olduğunu yaz 
maktadır. Almanyanın b' h b' . ır ar ı 

muvaffakıyetle neticelendireb'I k 
.. 'k. d ı me 
ıçrn ı tısa en müstakil olma I" 

ld
.... . .

1 
• sı azım 

ge ıgını ı er ı sürüyor. 

. Acaba Almanya bu istiklali te· 
mın edebilir mi ? Müell'ıf k 1. 

fi 
. emaı 

ese e dıyor ki : 

" Hakikatler' biz Almanları o 
gayeye ancak yaklaştırmaktad 
F k t h ·· ır. a a enuz yetişmedık.,, 

Mevsimin En büyük iki f 1 •• 
G.. k ı mını 

orme için Muhakkak 
BU AKŞAM 

a Z l ı k Sinemaya 

Gidiniz ve B" "k f 
VİCTOR U) u acıa art;sti 

MAC LAGLEN 
Tarafından temsil rd'I ı en enısalsız 

(Kancık Arkadaş) 
Yahut 1 

(Kadın vE Şeytan ) 
ŞAHESERiN! görünüz B h'· .. 
f·ı · · u uyuk 
ı mı unutamıyacak ·· 1 gun erce tesiri 

altında kalacaksınız. - -
2 

Dünya Edebiyatının şahas . 
GÖTE ' nin ölmez roma:ırı 

ko 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir hiz 
metçi kadın aranmaktadır . iste· 
yenler idarehanemize müracaat 

\ , etsinler . C. 

-
Tüm Satın Alma 
setinden: 

Komisyonu Riya-

1 _ Askeri e,safdıı ( en aşağı 1.43 yükseklik ve göküs genişliği 
4 : 7 yaşında olmak üzere ) binek hayvAnı alınacaktır. 

2 
_ Ha)van satmak arzusunda olanlar Tüm karargahında satın alma 

komisyonuna müracaatları 13 16- 20- 26 10942 

Adana Vakıflar müdürlüğünden: 

(Açık eksi ibne ilanı ) 
Muvakkat 

teminat miktarı 
Keşif bedeli 

Lira K. Yapılacak inşaatın yeri No. Lira K. Cinsi 
-

495 50 Kalekapısında Yorgan· 51 37 16 Dükkan 
cılar içinde 

492 50 " " 
52 36 94 

" " 
491 00 " 

n 53 36 85 
" " 

440 90 " " 
54 33 00 

" " 
397 55 n " 

55 29 81 
il " 

432 55 il " 
56 32 45 

" 
" 

Yukarıda yazılı 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 V.akıflar ~üdürlüğ~ l:ina~ında topla
nacak komisyonda yapılacaktır. Eksıltmeye gıreceklerın bın Iıralık tek bir 
bina inşaatını muvaffa\ ıyetle yapmış usta olduklarına dair vesika ibraz 

f!tnıeleri lazımdır . 
K 

'f ve şartname ve projelerini görmek istiyenlerin her gün Va 
eşı namr. kıflar İdaresine müracaatları ilan olunur . 10916 5-9-14-20 

Adana Belediye Riyasetinden : 

B ı d
. izde münhal bulıınan 50 lira nylık ücretli bir muutelif rusum 

e e ıyem . .. .. d b 1 d. 1· 
t h 

·ıd 
1 
ğ · · 2 ı 8 - 939 pazartesı gunu saat on a e e ıye mec ıs 

a sı ar ı ı ıçın -
salonunda imtihan yapılacaktır. •w. • • • • 

T 1
. 

1 
· ta ımektep m(zunu \e askerlıgmı bılıımış olmala·ı 

a ıp erm oı 

şarttır. . k l'k k 'k 1 
B 

•t· h · olanların nufus tezkeresı, as er ı ve me tep ve<iı a ar1 
u şeraı ı aız . . . . .. .. . . · k .. b'telerile bırlıkte ımtıhan gununc kadar beledıye nya· 

ve saır evra ı mus ı 

setine ıbüracaatlerı ilan olunur. 
13 - 15 - 16 l 7 - 18 - 19 - 20 

10941 

yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Vergilerde ihbarna.melerin 
ve temyiz usullerı.n e . ~e 

komisyonları teşkılıne 

Kanun No : 3692 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve temyiz 
dair kanun 

Kabul tarihi : 6 7 1939 

- Dünden artan 

D) U 1 
"teallik hüküm ve kaidelere riayet edilmemiş bulunması. 

su e mu I . . I k d 
1 
. k · onu kararının usu e rıayt"tsız i ten olayı bozulabilmesi 
tıraz omısy . · ._ k hatanın hükmü tagyır edecek derecede bulunmasına 

ışuu na san ve 
bağlıdır. d h . 1 k . . d") . . 

B
. · vergilerin e ta mın o unan ıymete ıtıraz e ı mış ıse 
ına ve arazı . . k . u gerek mevcu vesıkalardan gerek mahallinden sormak 

temyız omısyon ,.. 1 k k .
1 

ld deceği 111alümattan hasıl o aca anaatlt-re göre tahmin c· 
suretı e e e e . 1 

d·ı . d a kıymetin hakıkate uygun bu unup bulunmadığını da araş 
ı en ıra vey 

lırınağa salahiyetlidir. .. . . . . 
Madde 31 - Komisyona gelen evrak alakadar daıreye verı lır, Daırc 

. . . · h nımiyetine göre evrakı, azadan veya raportörlerden birine 
reısı ıçın e e 
havale eder. .. .. . · d ·k· f 'dd' ··d f 

Havale olunan zat nihaye~ ~~ gu~ ıçın .. e ı .'. tara ın ı. ıa, mu a aa 

d l ·ıı · · e temyizen tetkıkı ıstenılen hukmun neden ıbaret olduğu. 
ve e ı erını v . . ... . 

h
"k ·· müsteoid bulunduğu esbabı mucıbeyı hulasaten be}an et· 

nu ve u mun h · · ı d b. k · · 
t
'k "delici mütaleasını avı ımzası a tın a ır ta ·rır tamzım 
ı ten sonra mu 

ederek reise verir. . . . . . . 

T 
. k mis"·onu yapacağı tetkık netıcesınde ıtıraz komısyonu ka· 

emyız o ,, d .. .. k d"k k . h 1 rarının usul ve kanuna uygun ol uğunu gorurse ararı tas ı ve a sı a • 

de nakzeder. d b'I' ı 

ı · k 'syonları temyizin bozma kararına karşı ı:;rar e e ı ır er. 
tıraz onıı 

Temyiz komisyo~u.' kanuna ve usule uygun görmediği hallerde, resen 

nihai karar da verebılır. 
Madde 32 - Temyiz komisyonu k.a~arl.~rı üç. nüs~a olarak ~anzi~ 

b
. .. hası komisyonda saklanarak ıkı nushası ışe aıd dosya ıle bır-

ve ır nus h b ··d" l"ır." k 1 d 
l
.k 'I" ti dev ridat veya hususi mu ase c mu ur uöune, ·aza ar a 
ı te vı aye er 1 malmüdürlüğüne veya hususi muhasebe memurluğuna ve stanbulda Ta. 

hakkuk Şubesi Şefliğine gönderilir. 
Bu makamlar kararların birer nüshasını miıkellefe tebliğ ederler. Di· 

ğer nüshasını dairede saklarlar. Kararların temyiz komisyonunda kalan 
nüshası daire reisile aza tarafından imza olunur. J)iğer nü haları koınis· 
yonun resmi mührile mühürlenir ve birinci reis veya ikinci reislerden bi· 

ri tarafından imza edilir. 

(Sonu Var) 8953 



Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi En az ı f.n çok 
K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 
Kilo 

OZ• 7,12 
---ı-----

Piyasa parlafl • 
Piyua temizi .--

------1---~-
26 

-----1---_,-
Klevland 46 --,-----· 

YAPACI 
Beyaz ı 
~---------Siyah 

™Yerli •Yemlik. Ç I al~ 
• •fobumluk. 4,50 ı=;;== -----

HU 8 U BAT 
Buğday Kıbrıs 3)0 --, 

• Yerli 2,37 275 

• Men tane 
Arpa 3 3.87 
fuulya 
Yulaf 2,80 2.82 
Delice 
KUf yemi 4,37 , 
Keten tohumn 9 ,25 
Mercimek 
Susam 16 

UN 
Dört yıldız Salih 

:8 .= 
üç - • • 

"' Dört yıldız Dotruluk 
~ u: üç ..2 .. .. 
~-= Simit . .. 
~ > Dört yıldız l'.:umliuriyet 
c-ı e. ..... Ü~ .. .. 

Simit 
" . ' Lınrpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

12 I 8 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Salttl111 

Hanr s 23 Lird - --
Vadeli 1. 4 44 Rayişmark 

-r Frank ( Frans~) 35 
4 38 Vadeli il. Sterlin ( ingiliz ) -s 93 

Hind hazır 4 23 Dolar ( Amerika ) 126 67 
Nevvork 8 92 Frank ( isviçre ) - --00 00 

----------------------------------------.... ------------
Adana hükumet civar.oda Ulusparkı karşısında 

Bizim bisikletci Yuous Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantalatmı almak için ıene 

lerdenberi utraıtıtmm DÜRKOP 
fabrikaS1nın bisikletleri gelmiştir. 

Dünyamn en eski f abrikasınm 

yapbtı. bütün malzemesi çelikten 
olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma
deni ıksanu Kromdan mamul olup 
yatmur ve çamura rağmen katiyen 
pas tutmaz Bisiklet meraklalarınm 

teşriflerinde DÜRKO? Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 
yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri m•tazamızda mr.vcut · 
tur. 10911 4 -45 

Doktor 

i. Kemal 

Dürkopp 

Satır 
Kızılay civarında iskan dairesi yanında 

Müslüm apartmanı 

H••l•l•rını her gUn Nbahtan •k••m• kadar kabul eder. 

G.A. S 26 10909 ---------------- ----------------.....: 

Tüm Satın Alma Komisyonu 
Reisliğinden : 

1 - Adanada gösterilecek yerde iki garaj inşuı kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 64884 lira 24 kuruştur 
3 - ihalesi 25 - 8-939 Cuma günü saat on birde Kayseri Je Ko 

mutanlık dairesinde satın alma ko.nisyonunda yapılacaktır. 
4 - istekliler bu işe ait şartname keşif ve projesini Kayseıi, Adana 

ve. Ankara, lstanbul Levazım Amirlikleri satın alma ~komisyonlarında 325 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - isteklilerin bu İşe gire bilmesi için mahalli Nafia müdürlüklerin 
den böyle büyük ölçüde inşaat ynptırıldığına dair vesika ile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı belgeleri ve ilk teminatı havi teklif 
mektuplarını ihale saatından en geç bir saat evveline kadar komisyon 
reisliğine makbuz mukabili vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler ka. 
bul edilemiyecek~r. 9-13-19-~4 10927 

Tüm Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Mikdarı Muhammen ilk Teminatı ihale Tarihi 

Bedeli Lira Kuruş. 

Patlıcan 12.000 78000 5850 
Domates 17.500 700.00 5250 
Ayşe K.Fasulya 10.000 900.00 67.50 15181939 
Kabak 6000 450.00 33.75 
Bamya 10.000 500.00 37.50 Salı saat 15 te 
Taze biber 1.500 150.00 11.25 
Taze üzüm 10000 450.00 33.75 
Karpuz 15.000 375.00 2813 

1. - (Yukarda cinsi, muhammen bedelleri ilk teminatlarile ve mik
darlarr ile ihale tarihi 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 makbuzlarile birlık e müracaat edecek· 
lerdir. 

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

Tüm Satın Alma Komişyonu 
Reisliğinden : 

1 - Kayseride gösterllecck yerde bir garaj inşası kapalı zarfla ek 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Kt'şif bedeli 59290 lira 45 kuruştur , Muvakkat temin alı 4214 
lira 53 kuruştur. 

3 - ihalesi 25 - 8 - 939 Cu na :günü saat on altıda Knyscridc 
Komutanlık dairesinde satın alma komisyonunda )'apılacaktır. 

4 - istekliler bu işe ait şutn11ıne, keşif ve projesini Kayseri Adana 
\le Ankara htanbul levazım aınirlikleri satın alın l ko11isyon !arındı üçyii;. 

kuruş mukabilinde alın.:tb lir. 
5 - isteklilerin bu İşe girebilmesi için mahalli ;\lafıa müdiirlüklerind" rı 

böyle büyüle ölçüde irışut yaptığın;ı dair vesika ile 2490 sayı lı kanunun 
2 ve 1. üncü maddelerinde yaıılı belgeleri v~ ilk l unıİn tt l havı teklif mek 
tuplarım ihale saatından en geç bir saat evveline kaJ;ar Komisyon reisli· 
tine makbuz mukabilinde vermiş olaca:Ctır. Postadaki "gecikmeler kaba! 
edilmiyccektir. 9 - 13 - 19- 24 10928 

Dörtyol orman bölge Şefliğinden: 
Bir kentalinin Tutar Bedeli 

Miktarı muhammen fiatı 

Kental Cinsi Lira kuruş Lira Kuruş 

712 karışık meşe 25 178 00 
O. kömürü 

Seyhan vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Mişmiş ormanından 712 
Kental kanşık meşe kömürü serbest satışa çıkarılmıştır. Satış 8- 8-939 
tarihinden itibaren başlamış oldutundan 15 gün sonraya müsadif 23 -8 
939 günü saat 11 de Dörtyol orman Bölge şefliğı dairesinde açık artırma 
ile yapılacaktır. 

Şartnamr. ve mukavelenanıe projt-leri Dörtyol Orman Bölge şefliğinden 
ve Seyhan Ormnn Çevirge ınüdürlüğij ile Orman U rıum müdürlüğünden 
alınır beher kentalinin muh.ım n~n fi.ıtı 25 kuruştur. Muvdkkat teminat 
13 lira 35 kuruştur. 
Satış Umumidir. 10930 10- 14- 18-21 

Dörtyol orman bölge Şefliğinden : 
Bir kentalinin 

Miktarı muhammen fiatı Tutar bedeli 
kental Cinsi Lira Kuruş Lira Kuruş 

.2115 Karışık odun 00 08 169 20 
Seyhan vilayetinin Dörtyol kazısı dahilinde Kındıralı ormanından 2115 

kental ka!'ışık odun satışa çıkarılmıştır. 

Satış 8 - 8-939 tarıhinden itibaren başlaı:ıış olduğundan 15 gün 
sonraya müsadif 23 8 - 939 güııü sa:ıt 1 1 de Dörtyol orman bölge 
şefliği dairesin Je açık artırma ile yapılacıktır. Beher kentalinin muham 
men fiatı 8 kuruştur . Şırtname ve mukavelename projeleri Dörtyol or 
mın bölge şeflitindeo ve Seyhan Orman Ç virge Müdürlüğü ile Orman 
Umum Müdürlüğünden alınır. Muvakkat teminatı 12 lira 69 kur'uştur . 

Sahş umumidir. 10931 10 - 13-17-20 

Adana Kız lisesi direktörlüğünd 

Nevi: Azami Kilo Muhamnıen B. Dipozito 

Ere~li ve Zon 50 ton 2500 K. 167,50 L. 
guldak kömiirü 
lave ve kriple 

1 - Ad ana Kız lisesinin 1940 Mayıs sonuna kadar kömür ib 
31811939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konmllf~ 

2 - Açık eksiltme Seyhan Kültür direktörlüğünde toplanacak 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekler in 2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü 
deleri mucibince lazım olan vesaikle yüzde 7,5 nisbetinde muvakk•l 
minatlarını eksiltme saatinden evvel mal sandığına yatırmaları lazıdl~ 

4 - Şartnameyi görmek istiyenlerin ilan müddeti zarfında Paz• 
mada her gürı Adana Kız lisesi miidürlüğüne müracaatlan. 

6-8- 13-18 10919 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Taşköprü - Yazlık sinema arasında Topr~k kale Bazalt 

dan çıka rılmış parke taşile müceddeten yol İnşa edilecektir. 
1- Keş if bedeli ( l 5318 ) 14. liradır. 

Bu işe ait keşif evrakı Adana ~Belediyesi Fen işl eri Müdüriüf 
76 kuruş mukabilinde alınır. 

2- ihalesi 29 - 8 - 939 Salı günü saat 10 da Adana 
Daimi Encümeninde yapılacaktır : 

3- ihale kapalı zarf usulile yapılac:\ktır. 
4- Muvakkat teminatı 1148.86 liradır. 
5- Bu işe istekliler ihaleden üç gün evvel evvelce böyle bir işi 

tıklarına dair vesika ibraz etmeleri şarttır. Ve Ticaret odasına k• 
olduklar ma dair vesikayı birlikte vermel:ri lazımdır . 

6- Bu işe ait teklfi mektupları 29 - 8 - 939 Salı a-ünü 
dokuza kadar Adana Belediye Daimi Encümeni Riyasetine 
lazımdır. 13- 16 - 21 - 26 

,. 

T. iŞ BANKASI' 0
•
0 

pi~ 1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye 

MÜKAFAT 
~ı 

Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 t~ ğustos, 1 Eylil 
l lldnciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMİYELER: 

Add 2CCO Liralık 2.COO Lira 
5 

" 
1000 .. ; ,OOO .. 

8 .. 500 " 4.000 .. 
16 .. 350 .. '1000 .. 
60 .. l\)l) • 6.000 .. 
65 " 50 .. 4.750 .. 

250 • ? 5 " 6 250 .. 
435 32 000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirıııiş olmaı1._'f 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz UV" 

' I Adana inhisarlar B 
TürksÖzÜ dürlüğünden: . 

16 - ~ - 939 dan 1~. 
Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

l2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
300 
100 

Bayi dükkanlarında 50 San . 
llir şişe Bira müdafaa verfİ51 

16 kuruştur. / 
inhisarlar bayileri 14 --·~ 

günii ellerinde mevcu :1 ka~ • ( 
bulunduğu bir Be;anname ıle 
fıyat yine kendilerine Bir• 
verilmek üzere ) inhisarlar 
dürlüğiine bildirmeleri ilin ° t 

ı -Dış m cın lı!IH' L lc ı ıçm Abone 

bedeli değişmez ) alnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilan lar i çın ıdaıeyc rnura-

caat cnilmclidir . 

Elektrik evi 
J Her türlü Elektrik ve makine 
J tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 

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

Eski Orozdibak karşısı No::85 
lv736 35 

i 
1 

Zayi tezkire 

Dörtyol 4 \ piyade ala)'1~ 
kerliğimi ikmal ederek atını$ 
ğum askeri tezkiremi bu kere. 
ettiğimden yeniden alacatır1l ' 
sinin hükmü olmadığını ifiin (.8 

Ceyhaoın D.!ğirınender~ !-fi 
Jı>n Osman oğlu 325 lı 

3
7 

1o9 

"diird Umumi ne-şriyat mu 

Macid Güçlü 
Adana Türkıözü matb"" 


