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MiLLi ŞEFiMiZ INÖ~Ü ANKARA'DALAR 
Şimal 
Şef'e 

bölgelerimizde Millet, 
büyük tezahürat 

Aziz 
yaptı 

Demiryolu uzatılacak Bolu'ya 
buraya büyük fabrikalar 

ve 
kurulacak 

Ankara : 7 (Telefonla) - Bugün 
kü .. 'Ulus,, ark ıdaşımız, Milli Şefin 
seyahatleri münasebetlile Bolu'ya 
&'Öndcrditi muharririnden dün ezcüm 
le şu malümatı almıştır: 

Milli Şef lnönü Bolu'ya bir 
kere de bur.dcJn on dokuz sene ev
vel utramıtlardı. Düzce yoliyle İs 
tanbuldan geliyorlardı . Üzerinde bir 
ncf cr elbisesi vardı. • 

Bu bir tuihi hatıradır ve yedi· 
sinden yetmişine kadar bütün Bolulu 
lar Milli Şefin tarihe mal olan bu 
tarihi seyahatini bilirler. 

f s tanbuf'daki meclisi mebusan 
i şgal olunmuştu . Mille-tin ftdakar ço · 
culdan Ankara'da toplanıyorlardı. 
lnönü bu ordunun ilk trlerinden bi· r idi, bir kaç arkadaşile birlikte 
s.tanbulda!J :ç ıkmıs, her adımında 
bınbir tehlike saklı bir yolruluklan 
sonra bu orduya iltihak etmişti. 

fnönü'nün 1920 martının 28 ine 
~ıyan bu seyahatini, ·sat gök· 
sunde bir iStlJdil ın.ctalyas ı taşıyan 
feçkia bir Boluludan dinfı•dik. 

. M•et Dalkılıç 61 yaşındadır . 
O ıüolcri anlatırken heyecanını 
laptcdemedi ve gözlerini kurulıya · 
rak : 

- Anhyor musun yavrum, de· 
di, Bolulular dün gecelerini neye 
uykusuz geçirdiler? Neye vali ko· 
natının Gnünden ayrılmıyor ve ev
lerine gitmiyorlardı? 

fnönünün dündenbt'rİ karşılaş
tıtı coıkun tezahürleri, bu alayiş · 
siz cümlelerden başka bir şey ifa· 
de edebilir mi? 

Cümhurreisimiz MiUi Şef lnönü 
bugün öt leye k adar vali kona· 
tında istirahat buyurdular. Bir ara
lık belediye reisiyle Parti başk a· 
nını kabul buyurarak kendilerinden· 
şehrin umumi vaziyeti hakkında iza· 
hat aldılar. 

Bolulular Vali konatmın önün 
deki caddeden ayrılmıyor. Milli Şe 
fin çıkmalarına sabersızhkla intizar 
cdi vorlardı. Saat 13 e doğru ismet 
lnönü kanatan güzel çiçeklerle süslü 
bahçesine çıktalar , Gri renkte bir 
kostüm, kıbve reıngi bir ıapka giy. 
mişlerdi. Bahçede biraz dolaştılar . 
Sonra Parti Reisi 8. Ş;:ref Sarıer 'e 
dönerek : 

Mlllf Şef KllylUlerle 

fneyi, Bolu ormanlanm şereflendir· 
mişler, Boluda bir Glikoz fabrikası ı 
kurulması, Düzce tütünleri mcse-

lesi, ormanlartmızın himayesi me · 
selelerile meşgu l olmuşlar ve Düz 

-Gerisi üçüncü sahifede-

Bir Balkan konf eran
sına doğru 

Yunan, Romen, Bulgar kral
lariyle Milli Şefimiz arasında 

görüşmelermi olacak? 

Bulgaristan müzakerelere hazırmış. 
[ PARISTE ÇIKAN "ENTRANSI JAN., GAZETESi YAZIYOR ] 

Türk mahfilleri Kral Karol'ıın 1 Rlckct lcri nr.ısında tanı hiı rıntant.ı 
son ziyaretinin Balkan devlet reisleri; yol açill'ağı söylcnıncktcdir. 
Romanya Kra lı Karol, Yunanistan 
Kralı Jorj, Bulgaristan kralı Boris ve 
fs mt!l İnönü arasında bir konferans 
akdine sebeb!ycl vereceğini tatınıin 

etmektedirler. 
Rugün mevzuubahs olan konuş· 

malar Balkan grupuna Bulgaı isl.tnı 
ithal etmek hususunda ~on bir kuv· 
ve! sıırfı e t rafındad ır. 

Misafirlerimiz 
sularımızdan 

ayrıldılar 
- Reis hey , Parti binası ne 

rede? Oraya rideliııı ... 
buyurdular. 

Aekerl 

Refakat ve maiyetindeki ze· 
vatla birlikte M;lli Şef konakta ay· 
rıldılar . 

Tü ık iyen in Sofya sefiri tayyare 
ile Ankaraya gitmiştir. Ankarada İs
met lnönü ve Hariciye Vekili Ba} 
Saracot lu ile mülakatlarda bulunacak. 
tır. 

İ ngili z harp ge mileri İs
tanbulda ve İ zmirde te

zah üra tla uğurlandı 

fstanbal : 6 ( Telefonla ) - lfü 
kaç günden beı i şehrimizde bulun. 
makta olan misafir lngi!il. fılosu bu 
sabah Maltaya gitmek üzere şehri 
mizden ayrılmıştır. Misafir fılo hare
keti esnasında lstsnbul'u ve fılomuzu 
topla selamlamış, selamına mukabele 
edilmiştir. 

Sefirin Bulga ris ta nın müzakereye 
amade bulıınduğu haberini hamil ol
dnj'u söylenmeU edir. Filhakika Bay 

MOSKOV A'DA 

Strang dönüyor 

ASKERr GÖRÜŞMELER 
iTiLAF AKDiNi KOLAY _ 

LAŞTtRACAK 

Londra: 7 a. a. _ Moa. 
kovadan bltdlrlldljlne gö 
re, lnglllz hariciye neza
retinin eksperi Strang, ge 
lecek Pazarteel günU tay. 
yare ile Moekovadan ha. 
rekat ederek Stok holm yo 

l ıu ile Londraya dönecek· 
tir • 

l Londra'da hasıl olan ka. ı · 
naate göre, askeri görUş 
meler muhtemel bir alya 

1 
itltlf akdini kolayıa,hr:' ! 
caktır • 

~· •• o. *'.t: ,,,_ ............ --------------!. ... • o ..... 

J 

AtatDrk'Dn 
çok aziz 
hatlrasına •• 

Tarih Kurumunun 
Belletenin'de Mill i 
Şefimizin çok de .. 
ğerli bir yazıları 

1 

Ankara : 7 (Telefonla) - T" k 
T ·h K ur· arı urumu tarafından . 
Belleten'in nisan 1939 . neşredıle~ 
ŞEF A'f ATÜRK"· s~yısı, EBEDi 
. h· un azız hnlıra . 
ıt af olunmuştur. Bu fevkal. d sına 
Milli Şef, Cümhurre' . 1 a el ~ayıda, 

ısı smet non .. -
çok değerli bir yazıları vardır Bu~~n 
len 'den ayrıca bahsetme i . • e e· 
kcn oku 1 Y vadeder
f • yucu anınıza, bugün M·ır Ş 
ın bu güzel ve değerli az ı ı e-
ııuyoruz : Y .ılar.ını su-

AtatUrkUn aziz hlllrae1na •• 

Turk T ·h ı· arı \urunıu b h 
Liı· toplantı l ·t· . . u nu ~ ada 

cı ıp etmış olu l 
na hcpİnıiz hu. , ı yor. 3u-
ı , ı mc\ Ye n ı uhabb. 1 
wş.ırıık ••eldik C . c( e, 

<> • enıı ye( J• ccnıiyct iı;ind. k ·· rnrnıak, 
scvıliı:j lıi • el . onuşnınk Atatıırktın 

tı r aı ctı \"c k h 
ııınhan: li id' 1, ço usuai lıir 

ı. >U toplant d 0' 
nılıu şadol acnkhr 1>· ı aı: nun 
) . • • • JIZC bu fı • t 

< ığı ıcin de Ttırk '1' • r -.n ı ver 
arıh K 

(csckkıır et ı · . urunıuna 
l me ıvız. 

Turk Tnı·ih :K 
' • urumu ıııill· J l 

rtııııu z, kulttırcl t ·L· '. ı t.U lıl-. eı ı,ycınız i ,• l . . 
cı derc~cılc faydalı bir ı,:ın ııran-
olınustuı· . Geni .1

1 
nıUcs<;c-;cnıiz 

• )i nıı tynsla cnt r 
,\ onnl ncsı•i ' "nta . 1 • ~ nas· 

• \ .ı • es u eserlere . 
sıknlnrn ve arkcol ·· , 'J \ c \ "C· 

oıı~c avana 
t ı rnıalnı·ı , ilim ve j-1. 1· • f n aı•aş-

• uca u k 1 
yeni alcnıler açnıısbr ır lllllllZ( n 
cıı Lu · tıl ) ' · ır milletin 

.) ~ •ta,\ in. kcndint: . t" 
lrnybdmcsidir Cu h . ı ııııadıın 
·ı .' . ııı urıyet-e ı "el 
1 < · ıı "'" Z\I' ı ·' z scnryc yakındır ki· b 
k t . 1 ' u nıernl 

e ın o rnmuş geçinenleri· k d. e 
• . en ı ıııcdc-

nı,, et kuvvcth·rinc inannınrlan 
·u 1 d ·r ki · konu-ş r nr ı . tir erııı milli h . t n.\ a ını ha-
raretten mnhrunı dmck · t~ 

b 
. ıs ·~ en Lir 

J n ancı cdebı.' nbn zehir!\ telkı . 
ı·ı ı ti' nı , en 

l ı t ca ı olduğunu z annl!dc n il. 
• • • • 1111 nıu-

hıtlcrımı zdc lıılc ,\·crlt•\'mi..;ti. T 

Polonya büyük 
Sabır gösteriyor 

maraşal Ridz'in nutku 
alaka uyandırdı büyllk 

P . 7 a a _ .Akşam gazetele· 
arıs : . · 

ri mareşa: smig'y _ r~<lz'i_n nutkun· 
dan ve polonyanın azımkarane hali ı 
hareketinden sitayişle bahsetmekte· 
diri er. . 

ıntransigeant gazetesi diyor ki : 
Polonya son haftalar zarfında lak 

dire şayan bir sabir göstermiş. fakat 
iluds'nin halefi olan ordusunun baş

kumandanının !isaniyle bila mücazat 
aşılamıyacak olan hadler olduğunu, 
bugün avrupa'ya ilan etmiştir. 

Mareşal smigly - rydz'in kuvvet 
- Ger is! üçünciiqes ifede -

ooGu 
KAMP 

YURDDA 
FAALiYETi 

Bülbül yaylasında hayat 

Artvin : 7 a.a.· Artvin halkevinin 
ınuhtelif şubelerine mensup otuz genç 
çoruh ve kars vilayetleri hududunda 

ki bülbül yaylasında tertip edilen kam 
pa ve şenliklere iştirak etmek üzere 
dün şehrimizden ayrılmışlardır. 

Çoruh ve Kars vilayeti halkından 
binlerce köylünün bu mevsimde top 
!andıkları 2700 r.ııkımlı bülbül yaylası 
ile civar yaylalarda taplu bir halde 

bulunmakla olmalarından bilistifade 
her iki komşu vilayet halkevleri men 
sııbları bu .,ene de bu yaylada bir 
kamp kurmuş bulunuyorlar. 

Proğrama nazaran kampların de
vamı müddelınce bu yayla ve civarın 
da toplanan halkın iştirakiyie güreş 
cirit ve muhtelif spor müsabakaları 
yapılacaktır yine bu toplantıdan bılıs 
tif ade halkevr gençleri ayni zamanda 
folklor tetkiklerinde bulunacaclardır. 

Maverayı Erdünde 
Yeni Bir Rejim 

Emir 

Yeni Kabineyi Gene Eski 
Başvekil Tevfik kurdu 

Abdullıth 

Amman : 7 a.a. - lngiliz • Ma
verayierden muahedesinin tadili üze
rine Maverayierden'de dün yeni bir 
rejim kurulmuş ve kabine istifa et
miştir. 

Kral, istifa eden Başvekil Tevfik 
Paşa Ebul·hııda'yı yeni kabineyi teş· 
kile memur etmiştir. Kabine şu şekil
de teşekkül etmiştir. 

8aşvckfüet , Hariciye ve Adliye : 
Tevfik Peşa Ebul·huda; Milli talim ve 
terbiye : Ahmed Alevi Sakkaf; Dahi· 
liye ve Milli müdafaa: Raşid Paşa 
Madfai; Maliye : Abdilahnimer; Tıca

ret ve Ziraat : Nikola Ghammc; Mü
nakalat : Ali Paşa Kaid. 

Çemberlayn 
lskoçya'da 

Başvekil 

kadar 
ay sonuna 
kalacak 

ikamet buyurdukları yerin tam 

karşısında güzel bir park içinde 
askeri mahf cl binası vardır • lnönü 
parka girdiler. Dolaştılar ve mah· 
fel bina~nı görmek istediler. Binayı 
dolaşırken kendilerine izahat veren 
alay komutanı Albay Mehmet Ali'ye 
•uaflcr sordular . Bu arada : 

Gafenko'nun son Ankara ziyareti es. 
nasında bizzat kendi tarafından Ro
manya hükumetinin Bulga ristanla mü· 
nasebetleri meselesi hakkında bir hal 
çaresi aradığını beyan ey lediği söy
lenmektedir. Türk mahfilleri Kral 
Karol'le İsmet lnönü arasında yapı· 
lacak mülakatta kralın Bulgaristanla 
bir an tan tın zaruret i hakkında kat 'i 
olarak ikna edileceğini tahmin etmek· 

Filo sahillerde biriken halk tara. 
fından tezahüratla uğurlanmıştır. Dost 
ve müttefik memleketin misafir filosu 

ı Marmara açıklarına kadar torpidola
rımız tarafından teşyi edilmişlerdir. 

)' .h }r , Urk 
:ırı 'l.urnnıu, Atnturk'Un hu·msı nla-

kns ı \'e tesiri s:ı,· es indt• tctkikleı·· J 
~~-----------~ 

Lonera : 7 - a. a. - Çember
layn ile refıkası , lskoçya'ya gitmiş· 
!erdir. Başvekil, burada sık sık balık 
avına çıkmak tasavvurundadır. 

Mumail~yh , bn müddet zarfında 

her gün Londra ile temas halinde 
bulunaceık ve . Başvekalet dairesine 
ağlebiihtimal ıty sonundan bira1. ev
vel dönecektir . 

- Zabitler tabldot var mıdır : 
dediler , Kumandan : 
- Vardır , Paşam , dedi ve 

rtıabfcl teşkilatı hakkında Cümhur· 
'tİıilDizi memnun ve mütehassis 
~rakın izahatta bulundu . 
~~undan sonra Milıi Şefimiz as 
d~rı rarnizonu , Belediyeyi , Bele·· 
~Ye otelini , Halkcvini , Kütüpha· ... ___ 

tedirler. 
Diğer taraf tan Kra! Kar~l' un pek 

yakında Kral Jorj ve İsmet · lnönii !le 
buluşacağını ve bunu müteakiben Is· 
met İnönü'oün Türk - Bulgar hı.ıdu· 
du yakınınd a kral Borise mü~a~} ola· 

1 
cağı zannedilmekte ve bu goruşme· 
lerin bir konferansa ve Balkan mem· ... 

Malaya zırh!ıaı da lzmlrden 
ayrıldı 

lzmir : 6 - a. a. - Dört gün-
denbcri limatıımızda bulunmakta olan 
Akdeniz lngıliz donanmasının Malaya 
saffıharp zırhlısı bu sabah tam saat 
10 da lımanımızdan ayrılmış ve Ege 
deni1ine açılmıştır. 

• ' 111 c 
lıaşlı brıınn dıı~LlııUı· ve hukum ·vel'ir 
bir mllıı taki l zihni ,·etlc tema, Uz .. e'- . • .ı • Llllls 

hr. Bu, milli kııltur için buyuk ka-
z:ınç ve çok sağlam bir esa:stır. 

Kurumun kırk yıllık hurafeler ve 
-.ıılıit fikirler knrsısındn tcrecldtıf: t-

k. . h c me sızın, ııkiknUeri hulınak ve -.ö, . 
lcrnek cec;ardini muhnf .. 2 .. 1.. : • • " " CLlllCsını 

isteriz. Turk t:ırih kurumu, Turk mil-
letinin medeni knbiliyet ve hizmetle· 

. . . I k a" lcmiodc teşrih cderkrn 
rını m:ınn ı . : .·ıı rin temiz idacllcrıne de 
vcnı ncsı e .. • 
~t k"tbı;.ından emin olahılır. 

n2c cnn .. e 

S ·ı· Ebedi Ataturk ! 
cvgı ı 

Tnrih Kurumundan heklcdi~in 

k {I rl '-j,.; ve bizden Sonr:ı ı;c· 
ııın sn a , u · 
ıl'<'eklcr, nşk ile takip edeccgiz. 

31/8/19!\6 

iSMET INÖNO 

Çemberlayn , hundan sonra Bal
moral'a giderek bir kaç giin hüküm
darlara misafir olacaktır . Başvekil, 
kabine içtiınalarına başladığı ıaman 
yani Eylülün ortalarında Londraya 
avdet edecektir • 



Sanat ve sahne 

Müstakil tiyatroların 
• himayesi meselesi 

Sanat bahsinde, Namık Kemal: 
" Sanatsız millet dilsiz insan kabi 
linden olut" dtmiştir . Arif Nihat 
Asyanm: " Sanat , kainattaki tele 
patiyi dile getiren tek sestir " .. 
Tabiri çok gtniş manalar taşır . 
Sanat , bir milletin hayat damarı 
demektir. Onun içindir ki; Atatürk: 
" Sanatsız kalan bir milletin hayat 
damarlarından biri kopmuş demt k
tir • buyurmuşlardır . Sanat kolları 
arasında resim, mimari , musiki ve 
saircden pek anlamadığım için yal· 
nız tiyatro mevzuu üzerincie biraz 
duracağım. 

Tiyatro sanatı nedir ? Tiyatro 
sanalı Represrntasiyon, yani teı:ısil 
sanatıdır. Temsil öyle bir şeydir ki 
büyük kütlelerin ruhunu hareket· 
lendirir , kütle ruhunu aydınlatır . 
Kitapların yapamadığı , uyandıra 
madığı maşeri ruh dimat üzerinde 
fili ibretlerle, silinmez tesirlerle,ten· 
bihler, teşvikler, telkinler yaJ?ar . 

Hangi ders tiyatronun vertce~i 
ders kadar kuvvetli olabilir? Hangi 
mektebin tiyatro kadar kalabalık 
talebesi vardır ?. 

Tiyatro, milletlerin yaratma ka. 
biliyetini yükselten , inkılaplarına , 
ihtilallerine hizmet eden en müessir 
vasıtadır . İnlcıliplarımızın büyük· 
lüğünü temsillerle .. Tiyatro ile bü 
yük kalabalığa, halk ruhuna akıta· 
biliriz. inkılapların geniş ehemmi 
yetini, inkılibm prensiplerini halk 
kütleltri tiyatro diliyle daha çok 
anlar . 

Tiyatroyu şöyle de anlatabiliriZ! 
inkılabı anlatan bir kitap düşünü 
nüz .. Bu kitap nihayet kelimelerdir, 
satırlardır .. Şahıslar isim halinde. 
dir, Fiiller hep kelime ... Fakat bu 
kitabın şahıslarını diriltiniz, halk bu 
kitabı sahnede ve ayakta görıün , 
dillenmiş görsün .• Kitabın anlattığı 
inkılap tiyatroya geçmiş olacaktır 
ki, o zaman ne güzel anlayacağız , 
inkılabı ne kadar kolaylıkla içece 
ğiz . 

Bir tiyatro piyesi seyrettiğimiz 

zaman gözlerimizdan, kulaklarımız· 
dan sonsuz ihtisaslar alırız . Ayni 
piyes kafamızda, fikirlerimizde,duyğu 
ve temayüllerimizde d.! , bin türlü 
akisler, intibalar doğurur . 

Ti ıalro ;ınlayışı üzerinde dur
malıyız .. Tiyatro denince, biz.ie, ya 
lınız lstanbul şehir Tiyatrosu'nu ha 
tırlamak insafs zlık olur. Tiyatromuz 
ve tiyatro sanatkarımız çoktur. Fa. 
kat bunlara, "Tuluat Kumpanyası.,, 
"Tuluatçı" deyiverip geçmemeliyiz. 
Tuluatçı, suflörü dinlemeden söyle 
yen oyuncu demek değil, kendi ken 
dine zerafete gücü yeten, insanların 
en tabii görünen fikir ve iddialarını 
aksülamelleriyle iflas ettiren adam 
demektir. Tuluatçılık Türk tiyatro 
idrakinin bir şah,..serid ir. 

Tiyatrolanmız, fstanbul Şehir 
Tiyatrosu· istisna edilirse himayesiz· 
dir. Hiç bir resmi el bunlara yardım 
etmez .. Buna mukabil tiyatroya bü 
yük ehemmiyet veririt, tiyatrodan 
büyük himmetler bekleriz, rapm 
lambaları önünde milli dav1larımızı 
haykırırız, propağanda vasıtası yap 
mağa çalışırız. 

C. H. Partisi ve Matbuat Umum 
Müdürlüiü Tiyatrolarımız için prog 
ramlar yapar ve eserler neşreder. 
Bizde, maalesef en bahtsız insanlar 
tiyatroculardır. Milli şuuru sahnede 
dimdik tutan. milli haysiyeti, izzetin 
nefis, ferağat ve vakar mmtakasJ j. 

çinde yaşatan, Törle ruhunun yara· 
tıcılığını sahnede misallerle gözleri. 
mizin önüne sertn sanatlcir, maat· 
teessüf "Aç"dır. 

Bir kaç haf tadır şehrimizde (Ar 

sunar Tiyatrosu) adını taşıyan bir 
trup ikamet etmektedir,. firmaları 

hayli mübalağalı ve iddialı olmakla 
beraber küçük bir kadro ile orta 
sınıf halkın hoı;;uoa gi-Jen muvaff a 
kiyetli geceler yaşatmaktad rlar. 
Bazı geceler, komedi veya piyes ne· 
vinden sahneye koydukları oyunlar 
karşısında, adeta: "bundan fazla da 
temsil edileme1" hükmünü verebili· 
yor uz.. . 

Ziya Çınar, Şevki Şener, Zati 
Özgüler, Şefkat Şener ve Necla 
Pars girdikleri rollere kolaylıkla İn · 
tibak edebilen, cidden muvaffak @• 

lan birer sanatkardırlar. Neye yarar 
ki başka bir şehirde veya kasabada 
dağılmaya, otel odalarında emanet 
kalmaya mahkumdurlar. Zira, kültü· 
rel ve içtimai seviyesi teşekkül et 
memiş, tiyatro ihtiyacını henüz duy 
mayan vilayetlerimiz, kasabalarımız 
bu heyetlere iş vermez. Onları doyu 
racak kazanç temin edr mez. 

Zeki insanlar olan bu heyetler 
efradı hüdai nibittir. Açlığa, yok· 
sulluğa idmanhdırlar. Senenin bazı 
aylarında i;ı yapabilirler, diğer za· 
manlarını bo~ geçirirler. Bazıları, halk 
içindeki kendi muhitlerinde~ hakika· 
ten "mtşhur,, durlar. Hele çokları 
iyi aktör vcyıt aktrisl vasfını kaza. 
n&calc insanlardır .. Onlar hallan kah 
kaha ve alkışından büyük Ze\·lc ve 
haz duyarlar. 

Bu gayesiz kalmış sanatkarlıta 

bir idealcilik aşılamak çok mümkün 
ve çok kolaydır. Görülüyor ki: halk 
onları tutuyor, onlardan zevk afıyor 
onları bcteniyor .. O halde onlara 
bir veçhe, bir cephe vermek, mev. 
zularını nüktelerin basitlikleri bozul
madan yavaş yavaş milli ve faydalı, 
şekle sokmak ne güzel bir propatan 
da ışi olur ... Bunları tensik ve teşkil 

etmek, mahalli Belediye ve parti i. 
dareleri himayesine alarak zaten 
mevsim mevsim gezdikleri Anadolu 
içlerine, hatta kaza merkezlerine ka 
dar göndererek çalıştırm1k hiç te 
güç bir iş değildir. Bunlar da bu 
işler için en alışık, en mükemmel 
elam anlardır. 

Kapitalsız ve himayesiz Türk 
tiyatrosunu yükseltelim. 

Yu•uf Ayhan 

--------------------------
Kadirlide 

Bir baba bir oğlak için 
oğlunu vurdu 

Kadirli : 7 ( Hususi )- Dün Ka· 
dirlinin Kalinci köyünde foci bir 
hadise oldu . Bu köyden Çolak 1 t>· 
rahim adında altmış yaşlarında bir 
adam, oğ:u 26 yaşındaki Aliyi bir 
Keçi yavrusunun ölümüne sebep 
oldu diye kurşunla vurdu . Vaziyet 
şudur : 
. Harmanda çalışan Ali, harmanı 

karıştıran bir Keçi yavrusuna taş 

atıyor ve oğlak ölüyor. Bu Keçi yav 
rusu Alinin babasına ait olduğun· 
dan, B:1ba9ı lbrahim müdhiş kızıyor 
ve eline geçirdiği çifte ile oğluna 

ateş ediyor . 
Yaralı Ali h1stahaneye sevke· 

dilmiş, oğlunu vuran baba da ya· 
kalanmıştır. 

Bir kızı kaçırıyorlardı 
Kadirli : 7 ( Hususi ) - Kızıl 

Ömerli köyünden Mıntak Halil vcı 
karde~i Mehmet il~ arkadaşlarından 
Veli, Alişan, Durmuş adındaki köy. 
liinüo evinin kapısından kızı Emi. 
neyi kaçırmışlardır . Kızın feryadı 
üzerine daha köy dışına çıkılmadan 
kız ellerinden kurtarılmıştır . 

~lll!lll--llll!ll ........................................................... , .. 18TAN8ULDAN 

ftçhaberıer 

Ticaret odası 
reislik intihabı 

F cyzi Dural seçildi 

Dün Adana zahire ve ticaret 
Bor5ası idare heyeti toplanarak baş 
kan intihabı işile :meşğul olurımuş, 
reislij'e tüccardan Feyzi Dural, ikin 
ci reisliğede İbrahim Burduroğlu se 
çilmişlerdir. 

Şehrin Sıhhi 
vaziyeti nasıl ? 

Üç ay zarfında 329 do
ğum, 309 ölüm oldu 

Gerek doğum ve gerekse iş ha· 
yatıom genişlemesi sebebiyle şeh 

ıimiz nüfusunda her ay bir artış 

kaydedilmektedir. 
Aldığımız malumata göre, nisan 

mayıs, haziran ayfarı zarfında şehri · 

mizde 134 kadın 195 erkek olmak 
üzere 329 doğum ve ı'Sl si kadın ol 
maküzere 309 ölüm vakası kaydedil· 
miştir 

Ha1içten naklen viliyetimize ğe· 
fenlerle birlikte üç ay zarfında 520 
kadın olmak üzere l 07 5 artma 365 
eksilm~ tesbit edilmişttr. 

Borsada hareket 

Birkaç gündenberi duriun giden 
borsada dün biraz c~nlılık görülmüş 
kilosu 3, 125 den 165,000 kilo arpa 
2,80 den 15,000 kilo yulaf 38 kuruş 
dan 4,500 kilJ va ieli pamuk satışı 

kaytdedilmiştir. 

r anh komşu 
kavgası! 

Karataş nahiyesine bağlı iskele 
köyünden Ali oğlu Yasin ile Esat 
oğlu Alinin karıları münakaşa ya 
parlarken iş dövüşe dökülmüş ve 
buna erkeklerde iştirak etmişlerdir. 

Kavga yatıştırıldiğı zaman Şa 
ban oğlu Mıkdadın Esat oğlu Aliyi 
bıçakla atır surette yaraladığı ve 
Vasinin de değnekle başından yara· 
landıtı anlaşılmıştır. 

Yaralılar hastaneye nakledilmiş 
yakalanan suçlular adliyeye ve1 il 
mişlerdir. .. 

Bir kadın yüzünden 
iki kişi bıçaklandı 

Akkapı mahallesindt>n Mehmet 
oğlu Şdhut ile Tahir kızı Bedriye 
bir kadın ~eselesi yüzünden ayni 
mahalleden Abdüllatif oğlu Meh· 
m~t ve arkadaşı lsa oğlu İsmail 
taraflarından bıçakla a~ır surette 
yaralanmışlardır . Yaralilar tedavi 
altına alınmış , yakalanan suçlular 
hakkında kanuni muamele yapılmış 
tır . 

Seyhanparkta bir adamı 
tehdid eden 

Mehmet oğlu Berikaç ile Ab
dullah oğlu Ku idu>inin Seyhan 
parkta bir kadın meselesi yüzünden 
Yusuf oğlu Seyfiyi bıç~kta t, hdit 
ettikleri görülerek y•kalanm•ş ve 
adli takibat yapılmak üzere mah· 
kemeye sevk edilmiılerdir. 

Bölğemiz ormanlarından 
halkımızı'n istifa leri 

Pos ormanından bu yıl 
azami istifade temin edilecek 

Seyhan orman miidürlüğü1_1ün faaliyeti nedir ? 

Seyhan bölgesi dahilindeki dev 1 ai,_IÇ satışı ve 3 kental ıhlamur çı 
Jetin ormanları kısmen serbest satış çegi mahsulu kaydedilmiştır. .. .. 
la idari şekilde işletilmekle bera Bundan başka 630 ,kental komur 
ber kısmende devlet işletmesine ay 6826 kental odun keşfi yapdmııtır. 
rılmış bulunmaktadır. Bunların ba- Haziran 9J9 ayı İç;nde 26 kaçak 
şanda daimi işletmeye açılan çılıkla vukuatı olmuş, 1118 a;aç 134 
Pos ormanları gelmektedir. Umum kental mahrukat müsadere edilmiş 
müdürlükcc tayin edilen hususi me br. 
mürlar yakında gderek vazifelerirıe Nisan, Mayıs ve haziran ayları 
bışlıyacak!ardır. zarfında da cemn 41 merke11 67 at 

5 deve, 18 araba, 3 katar., 6 öküz, 8 Bu sahada faaliyete geçilmekle 
manda yakalınmıtbr. 

dahilden bir çok istekler daha ucuz Kozan, Saimbeyli Karaiaah, hah 
ve serbest temin edilmiş olacaktır 

ç~ kaıalan bölpleri ormaolarandan 
esasen tatbik edilmekte olan 3116 zuhur eden y ... ola söadirülmüş ve 
ve buna ek olan 3444 .sıyıla kanun tekcrrürine meydan verilmemek için 
ahkamı , da köylünün kalkınması, kati tetbirlcr aJmmııhr. 
milıi servetin artması ve ormanları· Seyhan orman çevirme müdürü 
mız•n is'ahı tayesini istihdaf etmekte Bay Fuat Evren tetkikat yıpmak 
dir. üzere dün orman m1ntakalannda ha 

Haziran 939 ayı içinde Seyhan ~ etmiştir. 
mıntakası dahilinde odun ve kömür Bu ğaybubeti esoa11oda işleri ve 
olmak üzere 2387 kental mahrukat kaleten Bay Sadi Sunal tarafından 
3178 metre murabbaı kerestelik tetvir edilecektir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü açık , 
hava rüzgarlı idi.En çok sıcak göl 
gede 3S dereceyi bulmuştu, Ufuk· 
larda kesif bir sis tabakası vardı. 

Alt üst edilen eve 
kim girdi? 

Hankurbu mahallesinde oturan 
Ahmet karısı Hafize, şehirdtki evine 
gelince pencere demirinin bir adam 
sıtacak büyüklükte eğrilmiş ve 
pervazınm kırılmış olduiunu görmüş 
k<>nsol içindeki eşyanın da darma· 
dağınık olmaaından şüphelenerek 
keyfiyetten polisi haberdar etmiştir. 

Zabıta ile birlikte içeri giren 
Hafız", rşyadan yc.lnız müstamel 
bir takım elbisenin yerinde olma· 
dığını soylcmiş ve Hataya giden· 
kocasının eve uğraması , ihtimalinin 
de mevcut bulunduğunu ilave 
etmi~tir. 

Tahkikata devam olunmakta· 
dır. 

Bazı nüfus memurları 

Harç pulu ve kıymetli evrak ih 
tiyacını peşin para ile almak isteyen 
nüfus müdür ve memurlarının kcfa· 
lele tabi tutulmaları karar laşmıştır. 
Yalnız nüfus müdürlerinin her defa 
sında 50, kaza nüfus memurlarmın 
25, nahiye nüfus memurlarının da 15 
liradan aşağı olmamak ve beyiye a 
idatı verilmemek prtiyle kefalet ka 
nununa tabi tutulmıyacaklardır. 

Yeni istasyonlarımız 

lzmir - Afyon hattı üzerinde 
bulunan Konaklar ve Ahmetli istas 
yonlariyle fzmir - Bandırma hattı 
üzerinde bulunan Çukur Hüseyin is 
tasyonları her tür!ü nakliyata açıl· 

mış ve Alsancalc. - Nazilli hattı üze 
rinde bulunan kırapınar istasyonu 

. adı da fncirliovft olarak detiıtirilmiş 
tir. 

Ceyhan kaymakamlığı 

Ceyhan ~aymakamlıtından Hi· 
zan kaymakamlığına tayin edilen 
Bay Nureddin yeni vaıifeeiae baş· 
lamak üzere Hizana hareket etmiş• 
tir, 

Ceyhan B~lediye 
doktorluğu 

Ceyhan Belediye doktorlutuna, 
Ceyhan doktorlarından Bay Ihsan 
Şakir tayin edilmiştir. 

YENi NE,RYA:J 

Çocuk 

Çoctak mecmuasının 150 inci sa 
yıs.ı çıkmıştır çok güıel yc.zı ve re 
simltı !e dolu olan bu mecmuayı ço 
cuklarımız için tavsiye ederir. 

Osmaniy.ede 

Arılarla mücadele 
yapılıyor 

Osmaniye : 7 (Hususi) - Her 
sene bir çoklarını sokarak iıtırap1ar 
çektiren kasapların asdıkfarı cigerle 
ri yarım saatta yiyerek bitiren ve 
üzüm, incir mahsullarını mahveden 
arılarla belediye mücadeleye batla· 
mış ve her bir arı on paradan ahna 
rak şimdiye kadar elli yedi bin an 
imha edilmiştir kasabaea artdc eşek 
arısı görülmemektedir. 

Elektrik eviı 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamirıb Tungs
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Ac< ntalıtı . 

Eski Orozdibak kuşısı No::Bs 
lu736 30 

Adanalı 1( 

~r rap atmın şlliaane bu)' la b 
~üzürillt Aalllohala f!.e. N 

.,_ ' ı I ...... ta# var 
nefer gördüm tramvaydı. N · :,.ı Bul 
halindeki yağız safvet ve duru...ına, 
ki erkek hicap o kadar boş 
tiki rozlerpni bir aa ,._ 
dim Sıkılan nefer sordu : 

- Ağabeyim, ne balftprıut 
- Betcndim. mri. 
Utandı, yere baktı. 'Jftm 

nMnlmtmda yalnızdık. Lafı : ıçl 
- Adın ne? 
- Ni ol• Haun. 
- Tevellüdün ? 
- 330. 
- Nerelisin sen ? 
- Adananın Çıka !deresi kÖ 

den. 
Dünyanın hiçbir edebiyata; 

bu kaskatı söZlerderr daha derfrtt 
ı ünemezdi, et. ıom altmdan h'a 
nin kapasmı kurcal amakıa de 
ettim· · B 

- Askerlik sana yaram1t ,,, 
şa.llah l Yüzünden satlık fııkı 'b rn 

Cevabını kelimesi kelilll t 
virgülü virrülüne kayJediyorulll: 

- Nasıl yaramasın ıtabeyİIO 
iyi yiyoruz, iyi ıiyiy0ruz, iyi işli 

Demek rahatsuı asker ocat ...ı ~ıp 
- Öyle ralrabm ki dah• 5 r 

tc1hiı cditm;yecetimi bitsem ~ vk 
ederim ti 

Hazdan mest olarak sordu~~Mrn 
- Arkadaşlann da senin V •ka 

mİ düşünü~ ? ~lZ 
Derin ıözlnile yüzüme baktı. .. 

mevıuda şüplae ·illtimalani bot ıi' lef 
miyen• bir tonla ciWA verdi : _ .. Jıa 

- Herk~s benim gibi düşüll'J·-.,1 
Ya sen ne,elisin af ıbcyim ? Jı 

- Maraşlayım . Ben lstınbulP" 
· dotdum ama babalanm Mırlfl'' 
gelmiş. 

- Yabnaz öyleyse biriliiri_. 
- Biz çok yakınız birl>uimıı•· 
Çakaldr resi köyünden Ali ~ 

Hasao heni büyüledi. Devlet ölç~ 
de vatuun bu küçük adam1yla 
şıırken, birdenbire en büyüpyle ~ , 
nuşuyormuşum gibit bu seste bili' 
Türkiıeyi hulisa eden bir selihiycl 
ifadesi stzdim. 

- Ne dersin be Hasan, 

ola~k mı? 
- Mı:vli bilir onu. 
- Olursa sevinir misin ? 
- istemem lcH dökülsün ıro' 

atıabeyim, şu davul zurna _,;ti 
hasretiz vesselam. - HABER -

[[AoYoJ 
Bugünkü Program 

TÜR KiYE RADYO ofFüztYOl'i 
POSTALARI TÜRKiYE RADYcstJ 

ANKARA RADYOSO 

SA L 1 - 8 / 81 939 

12.Jn praQ'ram 

12.35 Türk müziği . 
1 - Hüseyni peşrevi 2 - Nor•. 

hali! poyraz - hüseyni şark ı - se" 
ditim cemalim çünki rörcmem 5 .,,,, 
kanun taksimi S - t111bcwi cemil ~. 
hü591ni şarkı - görmek istu ıôı e 
rim 6 - - Sadettin kaynak" - früJil'' 
- türkü - batnma taş basayıfıdl· 

13.00 Memıeket saat ayar, ıj•,..t 
ve meteoroloji haberleri. I 

13. ıs - ı ~ Müzik ( karışık pr0 

ram - Pi. ) 

ti ) 

l9.00 Progr.am 
19.05 'düıik ( Oda müıaiti - pı 
19.30 Türk müıiti ( Fasıl bet'' 

20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayarı . aj•115 

ve meteoroloji haberteri 
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~bıerika Mektupları Polonya büyük i SP ANY A'DA · Ada: Kız lisesi direktörlüğü od~; 
Küen Mari'de Türklerin sabır gösteriyor TEMiZLIK 
göksünü kabartacak hadise 

uri 
lı Küen Mari'nin isti 

ı k~: :•!onları anlat 
.d ıtmeyecck bir şe 

-~ c. N: enteresan şey· 
efrİ ;ar görseniz! 
u~ rn ul~n~uğ11muz ikin 
İ fkt ısttrahat salo

-,.,nun duvahnda kooa· :n elektirikli bir ha-

* 
Transatlantiğin yemek salonu 
Türk bayrakları ile donanmıştı. 
Ve muzik salonundaki Küen Ma-

ri Orkestrasi da istiklal 
Marşımızı ça 1 ıy ordu 

var. Bu h •t .• 
suıı ndc, hareket =~t· ! . u~e· ~_.-...._....__._......., 

trb ı6ımız 

.. ... 

•~ urgla Nevyork arası bir hat· (B) katında 500 kişilik zarif 
" r "asi d'I . 

' - Birinci sahifeden artan -

li S.özl~ri filiyat mahiyetindedir. Polon 
ya boy\ln eğemiyecektir. Alm·ınya 
tarafından yapılacak herhangi bir 
taatruz, varşova'nın derhal askeri 
mukabe!esini intac edecektir 

Oantzig'in (Almanycı'ya t~rkedil
mesile neticelenecek bir müzakereye 
gir işilema z. 

Paris - soir yazıyor : 
Mareşal şiglaydz, askerce ' korıuş· 

muştur. Sözlerini tefsir etmeğ'c ihtiyaç 
yoktur. Bu sözler gerek lehce söylen· 
miş, gerekse terceme ed ilmiş olsun' 
ıki manaya alınamaz. 

60 kişiyi hükumet 
dün idam etti 

M adrid, 7 a a. - Madrid askeri 
inzibat müfrezesinin kumandanı bin
başı Gabaldon bundan iki gün önce 
Talavera yolunda katledilmişti. 

Binbaşı Gabaldonun katillerinin 
muhakemesi netiçesinde verilen ka-

rar mücibince dün gece 53 kişi kur. 
şuna dizilmiştir. Sabaha karşı saat 
~ de 7 kişi daha kurşuna dizilmiş
tır. 

tıOIE .e. 1 mış. Ve bu hattın üzerin bir de sinema salonu var. Bu salon 
ç rnını mini oir Küen Mari mü- yanında da gene yazı, sigara, kitap, 

~adiyen harek,.t ediyor. Bir de poker salonları. 

Londrll : 7 a a. - Siyası mahfil
lerde mareşal smigly - rydz'in nutu
kta kulıanılan mutedilane lisandan 
sitayişle bahsedilmektedir. 

neş vır. O da aksi istikamete Saat l O dan sonra caz müzikli 
•reket etmekte 8 ' faa1iycte geÇiyor ve yolcular sabah 
ır bu tertibat ~sayesinde yofcular fara kadar burada dans ediyor, eğ 

ı ... fıtı akışta nerede bulundukları. va !eniyor. Damlar o kadar bol ki 1 
,.01 rurı k •1 k . . . 1 ıil ' aç mı atcttıtını an aya lnsan öıkıp usanınca) a , bitap ka-

lı'ıil •yeı~ . . Kücn Mari saatta vasati 30 lıncaya kadar dansediyor .. 
fıiit ~dı~orl _Saat ayarları içinde Büyük gemide , göğüslerimizi 

n ·ıırı c arrık bır cetvel var. Dün be- kabartacak satinclere şahit oldum . 
ı•J ettim : Bizim Adana ile Ame 1 ~a Buna sebep de şunlar : lk akşam 

e t.. saati arasında fark tam 7 sa yemeğinde büyük yemek salonunda 
_. BüyMk Türk b11yrakları asılmış olması , di-
prr u geminin güvertesi o ka· ..,;ıtr rn-k 1 geri de müzik salonunda Türk Is· 
r t u cmaıel ki ... nsan kendisini 
.. :..ttı11te b' tiklil marc:ının Küen Mari orkes 
,... Jeın ır yalının antresinde sa v 
· l)or Go"I ı· - 1. k k .. trası tarafından çalınışı 1 
• ·• ge ı, guneş ı at at gu -

Bunlar , bize yapılan sürpriz . 

Bu mahfillerde, :nutkun nıeydan 

okuyucu mahiyette olmadığı söylen
mekte ve Polonya'nın tarzı hareketi 
ni bir kerre daha tasrih edil 
mektedir. Bu tarzı hareket, franflz -
ıngiliz diplomasisınin ittihaz etti~i 

tarzı harekete tetabuk etmektedir. 
Berlin : 7 a.a. - Gazeteler, ma· 

reşal smigly'nin nutkuna karşı ateş 

püskürmekte ve bu hiddetlerini koy. 
dukları başlıklarda izhar eylemekte
dirler. 

Alman istihbarat bürosu, polonya 
hükümetıni pilsudski'nin hattı hareke· 

:tine aykırı bir yol tutmuş olmakla 
itham etmektedir. 

Montagpost diyor ki : 
.... htcler T · . .... li ... cmız zarıf şazlonklar .. 

iyQlf rahat edenler, kitap okuyanlar, 
,,,Jıtçıplalc güneş 1 banyosu yapan· 
51''· 
yt" Küen Mari'nin birinci ve ikinci 

"."kiinden baş(a üçüncü mevki· 
111; ~1 de fena detil. Bir insanın etura. 
ıib11 ~esi için orada da konför var. 

1 _at diter mevkilere nisbctle. şüp· 

Vapur kumpanyası daha biz gemiye 
binmezden bir kaç gün evvel Nata 
acantctsından, Türk grubunun ge. 
lccetine dair aldı~ı telsiz üzerine 
programl~r tesbit etmiş meğer. 

Mareşal smigly - rydı, eski h ı · 

kayelerin ateşile ısınmağa çalışıyor. 

Varşova : 7 - a.a.- Matbuat 
' 

Krakovi'deki tezahürlere ve mareşal 
Smigly rydz'ın nutkuna geniş sayfa 

lar tahsis etmektedir. 

tı. ~sız sade. F akıt çW. temiz. 
,Ö' 

1 
V •purun her kat salonlarında 

1 don ve banka daireleri var. Ve 

Küen Marinin yemek salonunda 
Türk bayraklarını görerek yemek 
yemeti ve gene bu koca transat. 
lantiğin müzik salonunda istiklal 
marşımızı dinlemek ne gurur verici 
bir hadisedir. Tasavvur edermisinizl 

if.Z•. her:aradıjmııı bulabilccetiniz 
.nıın Çeşitli mat1ıalar. 

Küen Mari;;,in 1050 mürette. 
batı var. 5000 de yolcu alıyor. 

uld,-~~ ...... -..-.~~~~~ımo!'!!~±A-!!"!!!"!!'~~---cc:~~'!""""""""""":!!'- -· =--=a...,,;.,.,. 
ti~ 

· e tvlet Demiryotları 6 ıncı işletme Komisyonundan : 
ı•· 
jl~ 

7 
300 ton kirecin açık eksiltmesine talib çı~madığıncan chiltme 

jjP - 8 - 1939 Perşembe ganü saat 16 da Adana'da işletme binasında 
Ol"''P~laıak üzer 10 gün uıatJlmıştır. Muhammen bedeli 3000, muvakkat 
~o~rtıınat 225 Jiradir. Şartnamesi komisyonumuza müracaatla görülür. 

tii~ tcç, 6 mcı ve 5 inci fşletmeler mıntakası dahilinde iki veya üç istas-

iyt1 'ollda teslim edilecektir. 
isteklilerin nüfus tezlteıesi ve Ticaret Odası vesikalarile, muvakkat 

arP ;rninatlarını veznemize yatırmış olarak tam vaktinde müracaatları ilan 
Unur. 10925 

~.--....... ______________________________________________ __ 

YAZLIK SiNEMADA 1 

N 
tJ 
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BU AKŞAM 

Yeni ve emsalsiz Jönprömiye 

~'- Tyron Pover -ı_ 
J U:. r; OZEI. I E CA/.//' 

( Loretta Voung ) 
Tarı f ndan Nefis Bir Tar ıda Yaratılan 

Atk Ve OUz•lllk Fllmlnl OörUnUz 

TEN ; 

Yeni Dünya Havadisleri 
., ... 

Oelec•k Program : 

(Kadın Ve Şeytan ) 
Facia Fılmi 10906 

Büyük 
.......... ________ ıiıiıiiiııiiiliııiı __ ııiiıiıii ............. ------------------------' -

20.50 h 

kılo l=- l\ırk mü1iği ( müşterek, 
""2'an · ı 21.lO l<nı er ve oyun havaları ) 

Ooktor . onuşma ( verem ~lia1Ck10da 
tı ) • Muhit Tümerkan taratın· 

21,45 N 
~l 50 eşeli plaklar - R. 

· Mü· . ı.k ( senfonik :plaklar ) 

2'.!.30 Müzik ( Kabare vesaire ·

Pi. ) 
23.00 Son ajans haberleti , ziraat 

esham, tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası ( fiyat ) 

23.20 Müzik ( caıband - Pi. ) 
23. 55 - 24 Yarınki program. 

Epress Poranby, baş makalesin 
de diyor ki. 

Bütün Polonya dün Krakovi'de 
tam bir vatanperverlik birliği halin 
de toplanmıştır mareşal Smigly-rvdz 
siyasetimizi dünya efkarı menf aatla 
rını çignemek suretiyle bir hegemon 
ya tesisine çelışan Almanyanın siya 
sı hattı hareketi karşısında bizim 
hattı hareketimizi tesbit eylemiştir. 
şefinin etrafıeda toplanmış olan bü 

tün millet müttehiddir ve herşeye hazır 
Paris : 7 -a.a.- Gazeteler kra 

kovi tezahürleri ve mareşal Smigly 
rydz'ın nutku ile meşgul olmaktadir 

Petit journal diyor ki : 
Polonya milletinin büyük ekseri 

yetinin mareşal Smigly rydz'e olan 
derin itima<lları nazarı dikkate alı

nırsa mareşalın dünkü nutkundan son 
ra farı.ı .nahal olarak müJaf aada yal 
nız dahı kals.ılar Polonyanın muka· 
vem ! l ka ~iliyetinin azalacağını dü. 
şünm ::k Almanlar için bir deliliktir. 

Figaro diyor ki : 
Mareşal, ço'< kati sözlerini ölçe 

rek söylemiştir. 
Dantzig nazileri Polonyanın dant 

rig'e karşı itimatsı.zlık göstermekle 
değru hareket etmediği zeh~bını ver 
mek için yabancı m~mleketlerde kuv 
vetli propagandal:\r yapmaktadır 

halbu'd bu naziler hareketleri ya· 
zıları vı: beyanatları ile yalnız şura 
sını isbat ediyorlar ki Polonya ne· 
kadar hüsnü niyet sahibi olursa ol 
sun hunların i~birliği zihniyetlerin'! 
itimad edilemez. 

Pei.t Pdri~ien diyor ki. 
Maraşal Smigly - Rydz, beş . 

yiiz l>in kişi taı af ından hu~ü ile din
lenen ve Polonya rnilletinin vatan-

perverlik hissiyatı ve Polonyadaki ma 
nevi hava hakkında tam bir fikir 
veren nutkundan, son taati edilt:n 
notalar ve Polanya - Danzing 
münakaşaları bahsinde tahsilata gi. 
rışmemiştir. Dantzig hakkı ldaki iki 
üc sözünün kıymeti bu sebepten do 
layı bir kat daha büyüktür Polonya 
tehdidler karşısında eğilecek değil· 

dir . 
Epogue gazetesi diyorki : 
Şimdi söz B. Hitlerindir B. Hit. 

lcrin mar~şalın düokü intiharını an
lamış olduğunu ümiJ edelim hir har 
bi göze almak Almanya için çok 
küc;tahça bir hareket olacaktır. 

Milli Şef Inönü 
Ankara'dalar 

- 8iriuci sahifeden artan _ 

ce heydi ile Akçakoca heyetini 
k.abuı ederek derdlerini dinlemişler 
dır . 

Bayan lnönU' nün gezintisi 

Bayan İnönü bugün saat 13 e 
doğru - beraberlerinde Bayan Kıcı 
man da bulunduğu halde vali kona 
ğından çıkarak Bolu banliyösünd 
bir gezinti yapmışlardır. e 

BugUnkU program 

Cumhurreisimizin bügün saau 6 
da Boludan haı eketJe Gerede ve 
Kızılcamama uğradıktan "Onra .. k" y or.u 
mutea ıp akşarn Üztre Ankaraya 
auı.Jet edecekleri anla..:ılmaktad y ır. 

Ankara : 7 (A. A.) - Üç gün 
denberi Ankara kazalarında B 
1 ·ı A . ve 0 
u vı ~ yetı merkez ve kaza) d 

b. k' arın a 
ır tet ·ık gezintisi yapmakt 1 

R .. .. h r a o an 
eısıcum ur smet İnönü bu sabah 

saat onda Bolu'dan hareket buyu· 
rarak Gerede ve Kızılcahamamdan 
geçerek saat on sekiz yirmi be t 
A k d

.. ş e 
n araya onmüşlerdir. 

Mil~i Şef Gerede'de ve Kızılca . 
hamam da halk mümessillerile temas 
ederek bunların muhtelif mevz l 
.. . d k' u ar 
uzerın e ı dileklerini d. 1 • 1 
d
. m cmış er 
ır. 

Pamuk üretme 
müdürlüğünden : 

çiftliği 

1- Hacıali köyündeki alat . 
iye hanuarının b' k . 

1 zıra . 
• e. ır ısım ınşaatı açık 

eksıltme surctıle y;ı t I k P ırı aca tır. 

. 2 - Bu işin keşif bedeli 1 14 l 03 
lıra ve muvakkat teminatı 8 , . 
radır . 5,58 lı 

3- İstekliler keşif ve ş l . 
S h N f

. ar nameyı 
ey an a ıa müdürlüğünde .. 

re bilirler. gore-

4 - İhale 22 -Ağustos- 939 
rihinde saat 1 O da Pamuk .. ta-

" ftl 'ğ' "d'" .. urctme 
çı : ı mu urluğünde yapılacaktır. 

A .:> - lh~leye: girebılecekler in Vi· 
layet Nafıa müdürlüğünden b . . 

b·ı u ışı 
yapa ı eteklerine dair ehlı'yet . 
k 1 I vesı· 

a arı a maları ve komisyo 'b na ı raz 
etmeleri lazımdır . 

10924 8- 11- 15- 18 

Seyhan Hususi Muhasebe 
ınüdürlüğün!1en : 

Ha.nkurbu mahallesinde yapılı 
ve derı, tenasül dispanseri olarak 
kulla~ıl~n, yıllık (350) üç yüz elli lira 
bedelı ıcarlı bina, 9J9 senesi birinci 
t~şrinınin sonuna kadar ciro suretile 
kıraya verilecektir . 

. ~steklıler, 939 yılı Ağustosun 12 
ıncı Cumartesi gününe kadar Husu· 
si Muhasebe Bürosuna her 
racaat edebilirler .1091 o 

gün mü 

4-8 

Nevi : Azami Kilo Muhamnıen B. Oipozito Gün Saat 

Ereğli ve Zon 50 ton 2500 K. 167,50 L. 24 8 939 

guldak kömürü Perşembe 
lave ve kriple Saat 9 da 

J _ Adana Kız lisesinin 194~ Ma~ıs sonuna kadar kömür i htiyacı 
31811939 tarihinden itibaren 20 gun muddetle münakasaya konmuştur . 

2 _ Açık eksiltme Seyhan Kültür direktörlüğünde toplanacak olan 

komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü mad· 

deleri mucibince lazım olan vesaikle yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat te· 
minatlarmı eksiltme saatinden evvel mal sandığına yatırmaları lazı mdır. 

4 _ Şartnameyi görmek istiyenlerin ilan müddeti zarfında Pazardan 
mada her gün Adana Kız lisesi müdürlüğüne müracaatları . 

6-8 - 13-18 10919 

7. Tüm Satınalma komisyonundan: 

14 8 9.'J9 tarihinde ihalesi yapılacağı bildirilen Adana ve Kay. 

seri' de gösterilecek yerlerde. 1ıapılac~k .. gara~!arın -~ 4 ~ 93~ tarihinde i.ha . 
fesi yapılacağı ilin edilmiş ıse de gorulen !uzum uzerıoe ıha l e tar ihın i n 
tehir edildiği ilan olunur. 10~25 

Seyhan orman çevirge müdürlüğünden: 

Hacmı Muhammen vahit fiyatı Tutarı 
Cinsi M3 D3 Lira Kuruş Lira K. 
Çam 86 000 4 90 421 40 

1- Seyhan vilayetinin Kadirli kazası dahilinde Kirazlı seki ormanın · 
dan 86 metre M3 mikdarında kerestelik çam eşçarı satışa çıkarılmıştır.~ 

2- Satı · 1-8-1939 gününden itibarttt on beş gün sonra 16- 8- 939 
çarşamba s~aat (on birde}Seyhan orman çevirge müdürlüğü dairesinde açık 
arttırma ile yapılacaktır. 

3·- Beher metre mikabmın muhammen fiyatı dört lira doksan kuruştur 
4- Şartname ve mukavelc:name projeleri Ankara orman Umum Mü 

dürlüğü Seyhan orman Çevirge Müdürlü~ü, ve Kadirli orman bölge şef. 
liğinden alınır. 

5- Muvakkat teminat 31 lira 61 kuruştur. 
6- Satış umumidir. 10905 

1- 4- 8- 12 

y e~i çıkan kanun ve nizam_ı_a_r ___ I 
----..;..... 

Vergilerde ihbarnamelerin 
ve temyiz usullerine . ;e 

komisyonları teşkılıne 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve temyiz 
dair kanun 

Kanun No : 3692 
Kabul tarihi : 6 7 l 939 

Dünden artan · 

hallerdn ·t· komis)•onu karaı !arına karşı yapılacak temyiz taleblerinin 
1 ıraz d · · d 1 .. d f 1 müddeti ı 5 gündür. Temyiz müd ~ti ıçın .~ a tı . gun en az a resmi. ~al il 

günü te.sa<lüf ettiği takdirde bu gunler muddetın hesabında nazarı ıtıbarc 

alınmaz 
Bu ~üddet mükellefler için itiraz ko~isyonu kararlarının tebliğ ve 

maliye ve hu$~Sİ idare varidat daireleri .içın ~-e kararların teslimi tarihin
den itibaren bu kanunun l 7 nci maddesıne gore hesap edilir. Bu karar
ların temyize salahiyetli memurlara . azami on beş gün içinde verilmesi 

mecburidir. Temyiz talebi icrayı durdurmaz. 
Madde 20 _ idare namına yapılan itiraz ve temyiz taleblerine ka rşı 

mükelleflerin yapacakları müdafaaların müddeti bunların tebliğ tarihinden 

itibaren on beş gündür. • 
İtiraz ve temyiz taleblerinin şekli ve verileceği yerler 

Madde 21 _ Mükelleflerin itiraz ve temyiz ta lebleri istida ile yapı 
lır. Bu lstidalar en büyük maliye veya husu~i idare memurlarına ve lstan. 
bulda Taahkkıık Şubesi Şeflerine pu.lsuz bır makbuz mu~abili?de ~er i . 
lir. Taahhüdlü olmak şartile posla ıle aynı, makamlara gonderı lmesı de 
caizdir. Bu takdirde postaya teslim tarihi hu makamlarn teslim tarihi ad · 

dolunur. 
idare namına yapılacak itirazların müddetinde verilip verilmed iğinin 

tayinine itiraz veya temyiz yazısının idare namına itiral ve temyiz hakkı 
nı kullanacak makamın sadıra defterine mukayyed tarihi esas olur. Bu 
Yazılar hiç bir resme ve harca tabi değildir. 

ld )ıapılan itiraz ve temyiz taleblerioin bir nüshası mükel-
are namına . 

lefe tebliğ olunur. Mükelleflerin bunlara kar~ı verece.k.len müdaf aanamc 
ler de, yukarıki usul dairesinde ve aynı mcrcılere verılır. 

idare namına itiraz ve temyiz hakkını haiz olanlar 

Madde 22 - idare narr.ına itiraz ve temyiz hakkı : 
A) Bina ve arazi verazi vergilerinde: 
1 - Vilayetlerde hususi muhasebe varidat müdürü, 

de varidat memuru; 
2 - Kazalarda hususi muhasebe varidat memurları; 

(Sonu Var) 8953 



Adana Borsası Muameleleri . 
-

PAMUK ve KOZA 
KiLO FtATI 

Sahlan Mikdar CiNSi En az 
1 

En çok 
K. s. K. 5. Kilo 

Koza 7,12 ===-

Piyasa parlafı • 
Piyasa temizi 26 . 

• 

-
Klevland 38 1 

YAPACI 
~ey az 

1 1 1 Siyah 
mR 

Çl~IT 

Yerli •Yemlik,. 
.. •Tohumluk,. 4,50 5,50 

HUBUBAT 
~ 

Butday Kıbns 3,50 

• Yerli 2,37 267 

• Men tane 
Arpa 3 3.12 
Fasulya 
Yulaf 2,62 2,80 
Delice 
Kuş yemi 4,37 
Keten tohumn 9 
Mercimek 
Susam 16 1 

UN 
Dört yıldız ~alih -

... üç .. • 
:Ö D Dört yıldız Öotruluk CG 
.:ııı: ı.c üç .2 c " • 
o - Simit ::: ii .. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet = N u- üç ..... .. .. 

Simit .. 
Livrrpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

71 8 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santiın 

Lirel Hazır 5 27 
Rayişmark J- ---49 Vadeli ı. 4 Frank (Fransız ) -y 35 --14 Vadeli il. 4 Sterlin ( İngiliz ) - - -5 93 

4 23 Dolar (Amerika) - --Hind hazır 1261~ 
Nev~ork 8 95 Frank (İsviçre) 00 00 

Seyhan orman çevirge müdürlüğünden: 

Cinsi 
Katran 

Hacmı 

M.3 D.3 
75 000 

Muhımmrn vahit fiyatı 
Lira Kuruş 
7 80 

Tutar ~deli 
Lıra K. 
585 00 

1- Seyhan vilayetinin Kadirli kazası dahilinde Elmalı koyak ormanır.-
dan 75 metre M3 miktarında kereıtclilc katran rşcarı satışa çıka-
rılmıştır . 

2- Sah, 1-8-1~39 gününden itibaren on beş gün sonra 16-8-939 
çarşamba günü saaton birde Seyhan Orman Çevirge Müdürliltü daire· 

sinde arttırma ile yapılacaktır. 
3- Beher metre mikabının muhammen fiyatı yedi lira seksrn kuruşt:Jr 
4- Şartname ve mukavelename projeleri Ankara orman Umum Mü. 

dürlüğü Seyhan orman çevirıe Müdürlütü, ve Kadirli ormar• bölge şef. 
fitinden alınır. 

5- Muvakkat teminat 43 lira 88 kuruştur. 
6- Satış umumidir. 10904 1-4- 8- 12 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye planı 

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

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
s • 1000 " .5.000 • 
8 • 500 " 4.000 .. 

16 • 350 • 4.000 .. 
60 " 100 • 6.000 .. 
6S • 50 • 4.750 " 

250 . • 25 .. 6.250 • 
435 32000 

T. lı Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktiroıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiı olursunuz 10661 

Nafia Vekaletinden • • 

361 l numaralı kanunun muvakkat 1 inci maddeai mucibince mülga 
• Nafia foen mektebi" mezunu olup hilen bilumum Devlet Devairi 8':
lediyeler veya bunlara bağlı müesseselerde maaş veya ücretle müstah
dem bulunanlarla serbest çalışanlara dahi 12-12-936 tarihinde .. 40 ,. 
yaşını ikmal etmemiş olmak ve Mühendislik tahsiline kabiliyetli rörülmek 
şartile teknik okulunda açılmış olan Mühendislik kurslarına -::fevam hakkı 
bahşolduğuna nazaran alakadarların uu haktan istifade edebilmeleri için 
yine mtzkür maddenin sarahatı veçhile 31- 12-939 tarihine kadar Nafia 
Vekaletine yazı ile müracaat etmeleri aksi takdirde kursa devam hak. 
larmın zail olacatını ilin olunur. (2503) 27,6-10,8-20,9 10790 

Adana Vakıflar Müdürlüğünden : 
( Kapalı zarf usulü ile bina inşaatı eksiltme ilanı ) 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Adanada abidin paşa caddesindeki vakıf mahal üzerine olbap· 

daki prejesine göre Apartman inşaatıdır. 

2 - Bu inşaat maa müstemilat götürü olarak topdan eksiltmeye 
konulmuştur. 

3 - Keşif bedeli ( 47446 ) lira ( 74 ) kuruftur. 
4 - Bu inşaata ait fenni evrak şunlardır. 
A - Fenni şartname, 
B - Mukavele projesi ve projqe bağlı vahidi fiat cetveli. 
C - Eksiltme şartnamesi, 
D - Proje, 
5 - Yukarıda yazılı evrak Ankuada Vakıflar Umum .Müdürlütü in. 

şaat Müdürlüğünden lııtanbı.ıUa lstanbul Vakıflar Başmüdürlütündtn, 
Adanada Adana Vakıflar Müdürlüğünien iki lira otuz yedi kuruş muka 
bilinde alınabilir. 

6 - Eksilme 31 - 8 - 939 tarihine rastlayan perşembe günü saat 
dokuzda Adanada Vakıflar idaresi binasında toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

7 Eksiltmexe girec~klerin ( 3558 ) lira ( 50 ) kuruş teminat vermele 
ri ve aşağıda yazılı ve Jİkaları haiz olmala.ı şarttır. 

A - 1939 yılına ait ticaret odası vesikası. 
B - ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Adanada Nafıa Müdürlü· 

ğünden Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat Müdürlüğünden fstan 
tanbulda İstanbul Vakıflar Başmimarlığından v~ diğer \liliyetlerde Nafıa 
Müdürlüklerinden alınmış ve en az ( 35000 ) liralık tek bir bina inşaata 
yapmış ve muvaffak olmuş bulunduğunu bildiren yapı müteahhitliği 
vesikası. 

8 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat yüksek mimar veya yükrek inşaat 
mühendisi olmHı veya bunlardan biri ile müştereken teklif yapup mukave 
leyi birlikte imza etmeleri şarttır. 

9 - Eksiltmeye giıeceklerin kapalı zarfın ihzarında ve t~klif mek 
tu1=larının yazılmasında ve bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilme 
sinde ( 2490 ) numaralı kanunun 32, 33 ve 34 üncü cnaddelerine harfiyen 
riayet etmeleri lazımdır. 7 - 16 - ıı - 29 10929 

____________ .,.. ________________________ ........ _____________ j 

Meraklılarına! 
Dürkoe 

Acantalığını almak için sene 
lerdenberi · uğraştığım DÜRKOP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir. 

Dünyanın en eski fabrikasının 
yaptığı, bütün malzemesi çelikten 
olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma
deni aksamı Kromdan mamül olup 
yağmur ve çamura ratmen katiyen 
pu tutmaz Bisiklet meraklılarının 

Ulus parkı karşısında Bizim bisikletç 

Yunus Necip Ôz)azgan Acanlasına 
' teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 
ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Biluınum bisiklet 
yedtk parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri matazamızda mevcut· 
tur. 10911 2-45 

Seyhan Vilayetinden : 

Dür kop 

1 - Hususi idarenin ihtiyacı olan (1889) lira muhammen bedelli (84) 
kalem evrakın tab ve imali açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Açık eksiltme 17/Atustos/939 Pcrşrmbe günü saat (11) de Vi· 
liyt-e daimi encümeninde yapılacaktır 

3 - ihale tarihinden evvel hususi muhasebe veznesine ıatmlmış bu· 
lunması laıımgtlen pey parası mikdarı, t141) lira (67) ~uru~tur . 

4 - isteklilerin şatnameyi görmek üzere hususi muhasebe Müdürlü
iü kalemine her gün ve eksiltme için muayyen giin ve saatte de daimi 
encümen bürosuna gelmeleri ilin olunur. 

29-1-5-8 10895 

Adana Belediye RJyasetin 

1 - Asfalt yollar tamir işinde kullımlmak üzere 250 metre 
HaCJkm taşı açık eksiltme ile satan alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1000 liraJir. 
3 - Muvakkat teminatı 75 liradır. 
4 - ihalesi ağustosun 15 inci Salı ıünü saat onda 

encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. 
bilifler. 

6 - Taliplerin ihale günü m..nen saatte teminat mak ...... _-ı 
ticaret odası kayt vesikalarile encümene müracaatlan ilin olul'Uf• 

30-4·· 8-12 10900 

Doktor 

i. Kemal Safir 
Kızılay civarında iskan dairesi yanınat 

Müslüm apartmanı 
·-~--~~~----.__ .............................. ~~~ ...................................................... ~.~--...-/.. ~ 

H••t•l•rını her gUn ••ilahtan •ktama k•d•r kabul 
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Türksözü 
Gündelik siyasi ıazctc 

abone şartlara 

12 Aybk 
6 Ayhk 
3 Aylık 
t Aylık 

Kuruı 
1200 
600 
300 
100 

Bir muhasip ar• 
D.:fter usullırına vık' 

h11ip •ranıyor. 
Ayran menba Sulırt 

tüne müracaat. 1912 1 -Dış memleketler için Abone
1 

bedeli detiımez yalnız posta masrafı ! --~----,......, 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra· 
caal edilmelidir. 
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