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Uç imtiyazlı Şirket 

ÜÇLER 

lngiltere 

MÜZAKERE :;I İLERLİYOR 

- Fransa, Sovyetlere 
formül verdi dün • 

yenı bir 
Mutasavver, üçler paktı uzak şark 
meselelerine teşmil edllmiyecektir 

Moskova: 22 (Radyo) - SovyeUer hariciye halk ko
miseri Bay Molotof'la lngiliz delegesi Bay Strang arasında 
dün gene iki saat süren bir ~örüşme yapılmıştır. 

mutasavver Sovyet - lngiliz - Fransız misakı Uzakşarka 
teşmil edilmiyecektir. 

Moskova: 22 a.a. Bazı Alman gazeteleri, 20 haziran ta· 
rihli nüshalannda, lngiltere ve Fransa ile yapılan müzake
relerde, Sovyet hükumetinin uzak şarktakl hududlanmn 
garantisi bahsinde ısrar ettitini ve bu keyfiyetin bir anlaş
maya varılmak hususunda engellik eyledigini bildiren bir 
haber neşretmiştir. 

Bu görüşmeler hakkında hükamet mahafili azami 
r. ketumiyet muhafaza etmektedir. 

Söylendiğine göre, Baltık devletlerinin garantisi için 
Molotof'a yeni bir Fransız - lngiliz Formülü tevdi edil
miştir. Molotofun bu formüle perşenbe günü (bugün) cevap 
vermesi çok muhtemeldir. Tas ajansı, bu haberin her türlü asıl ve esastan ari 

olduğunu hildirmeğe mezundur. Havas ajansının bu mevzu etrafındaki neşriyatına göre 

Jstan bulda da bir fu&r 
açılıp . açılmaması 

İZMIRLILER 
MÜTEESSiR! 

fstanbul : 22 - Vali ve beledi
ye reisi Doktor Lütfi Kırdarın bir 
gazetede lstanbulda 940 senesinde 
bir fuar açılması etrafında b:r be. 
Yanalı çıkmııtı. Lütfi Kırdar dOn 
bu mesele etrafında şu bcyanatt bu· 
lunmuştur. 

"Geçen gün Yalovada bir arka
daşınızın 'suallerine cevap verirken 
940 senesi için düşündü~üm bir fuar 
ve bir ekspozisyon meselesi etrafan· 
da da bir kaç lcelime söylemiştim. 

1 
lstanbulda senel_ik fuarlar açılma· ı 

sı fıkrinin bir kaç :senedenberi aynı 

mevzu üzerinde meşgul olan lzmir
dc endışelere ve suitef ehhümlere 
Schcbiyet verdiğ'İni gördüm. Evvela 
Şunu kaydedeyim ki bu mesele bu
tadıt ilk defa benim tarafımdan or
taya atılmış bir şey dekildir. lstan
bulun refah ve inkişafını düşün-

3 ınek ve tahakkuk ettirmek vazife
sini üzerine almış olanların Öleden
bcri hıışlıca meşgul oldukları mese
lelerden biri de lstanbul şehrini hı· 
ristik hir ~chir haline getirmek fik
ri olmuştur. 

lstanbulun emsalsiz tabiat zen· 
ginliklcri, uzun tarihi • muhtelil me· 
deniyetlerin hesapsız abideleri pt•k 
tabii olarak vazife başında bulunan-

1
~ 

lara bu arzuyu vermiştir . 
Cemil paşanin gayretlerinde.Emin 

heyin Yıldız sarayı teşebbfüıünde , 
Yerli mallar sergisinde ve son ~ene
lerin festival tertiplerinde hep bu 
rrıa"sadı görüyoruz . Yalnız yapılan 
bu teşebbüs ve tecrübelerin maksadı 
teminde esaslı, geniş ve kalkındırıcı 
neticeler vermedi~i malumdur . Fa-
kat alınan bu netıceler maksadı ta
hakkuk ettirmek için daha isabetli 
yollar araştırılmasına bir mani teşkil 
tmez. Şimdılik henüz bir araştırma 

üzerindeyiz . Nitekim ayni mülaka
lımda münhasıran fuar üzerinde dur
trıuş detilim . 

Taksimde yapılacak sergi ve 
~P?r sarayında bu tarz işlere elve 
t-ııh kapalı bir yer düşünülürken 
de aynı fakirden mülhem oluyorum. 

lat..W.lda 8Ql ... aı dütünülen 
~l 1 fa. lzmir için zararlı 
0 uı mu? 

Bir kere fuar ..__..,. 0 telcU
d intihap olunur ai y8"cllteriae te

e h''l ettirilmez. Sonra ,......_ lzaair 
da u •• in seyahat lciilfetW _.a..,. :.ı. 
fuarı ıÇ andın evvel •eya ...._ 
mıyaol•' . . ikinci Abifede -

- Gerasa 

Atletizm müsabakalarına yarin 
Şehir Stadyomunda başlanacak 

Ç)nUmUzdt:ki cumartesi ve pazar gUnleri şehir stadyomunda sBat 15 de 
atletizm mll~abakalarına başlanacakbr. 

Musabaknlara iştirak edecek olan atletler hölge spor ~antrenörU Ce
,·ad Diblen'in nezaretinde muntazaman çalışmışlardır. Atletlerimizden bu
yuk muvaffakiyetler Umit edilmektedir. 

Cumartesi gUnU 100, 400, 15000 ve 400. 300, 200, 100 metrelik koşu· 
hırln yuksek atlama, tek adım ve glllle mUsabakaları olacaktır. Pazar gU· 

nU de 200, 00, .)000, 4X100, Uç adım ve disk mUsohnkal.ırı olacaktır. 

Ekselans Abdülfettah 
Yahya istanbulda 

Ydletli misafirimiz dün Taksim 
abidesine bir çelenk koydular 
lllliiilfi~~·.JI.cld.oo.lt) - ~- t AbdAlfot,t,ah \'Maf& buPa wt -9;4& 

t.t.._. harici.re n.zm de buausi bir trenle Ankaraclan ıeb-

HükUmetimize Geçti 
\Üç imtiyazlı HAV ACILARIMIZ 
şirket· Bugün! ----.------

h ·· k A t • . Diln şebrimızde çok maha-
u ~ m e ı mı z e retli uçuşlar yaptılar 

Geçmış bulunuyor · 

Şehrimiz Elektrik 
Şirketide bugünden 
itibaren hükumetin 
Em tine alındı 

Ankara: 22 ( Telefonla) - An· 
kara elektirik ve hava gazı ve Adana 
elektrik Türk anonim şirketleri hisse 
senetleri ile bu şirketlerden Alman 
didler verke ve E. L. A. şirketlerinin 
matlubatı hükümetimiz tarafından • 
alınmış ve bu husustaki mukavele bu 
gün hükümet namına Nafıa vekili 
General Ali Fuat Cebesoy •ile bu 
şirketlerin ve lnıiliz benson limited 
şirketinin mümessilleri arasında im· 
zalanmıştır. 

Bu mukavele esaslarına göre miiba· 

yaa vadeli üç milyon yüzbin Türk 
lirasıdır. Satan alınan hi11e senetle· 
rinin itibarı kıymeti mecmuu dört 
milyon ve alacaklaran mecmuu altı 
milyon altıyüz onaltı bin yüz otuz bir 

I Türk lirasıdır. Yanndan itibaren bu 
j şirketlerin işletilmeleri hükümetin 

murakabeleri altında ceryan ede· 
eektir. Bu istimal denesine yetiıtirile 

1 cek olan sabn alma kanununun Büyük 1 
1 

Millet Meclitinde tasdikinden itiba· 
ren belediyeler bu müesseselerin fi· 
len işletmesine başlayacaklardır. 

İmar birligi 
reisligi 

Birinci reislige Fevzi Dural 
ikinci reisligede t"azlı ı 

Meto seçildi 

Hususi muhasebe ve belediyenin 
bir!eşmrsile kurdan imar birligi Re· 
isligine değerli hemşerilerimizden ve 
umumi meclis aza!llından Fevzi Dural 
ikinci reisli ginede bilgilı çifçilerimizden 
Fazıl Meta seçilmlşlerdir. 

Filomuz hava iyi olursa bugün Kayseriye uçacak 

1.. l K dan sehrimize !.vve ki gUn on) a \ . 
gden Turkkuşu Filosu dun de şehrı· 
mizde kalmıştır . 

. ,·lerinıiz dua 
Değerla genç tay_ynrcc.:ı 

· · havn· sabah saat sekizde şehrımız 

d h . 1 •aı>mı!ılardır. 
sın a ma aretlı uçuş ar ~ > I 

ta\'vare e· Evvela filo halinde uçan . ~ 
· · ve bir rimizden bir kı~mı vere ınmış . 

~ b . hnreketlt:rı grup haTada akro ası 
yapmışlardır , 

'I' 1 . . h ·n umumi yer· ayyare erımız şe rı 

lerine dövizler atmışlardır · Dun a· 
hah 1 l n iıibnren ,n erken saat arın< a 

h:wa meydnnı binlerce hnlkln dol

muştur . 
Adanalılar genç tay.ynrecileriıni· 

zin muTaff akıyetli uçuşlarını ır.evklc 
he\•ecanln takibetrnişlcrdir. Tayyare· 
cileriınize halkımız buyuk tczahurat 
ynpınıştır . 

1 l:ı.vaçılarıınız duıı uçuşlardan son 
ra şehrin muhtelif gUzcl köşelerini • 
zivaret etmişler ve akşam Uzeri Mez· 
b;ha parka topluca bir gezinti yap· 
mışlardır . 

Filomuz bugUn ha va iyi olur-.a 
öıleden cvTel Knyscriyc uçacaktır • 

1 

SANAYİ PROGRAMIMIZIN TATBiKi --=-=--------=.-
K Ota h ya ve Zonguldak 
Elektrik santralları 
ikinci beş yıllık sanayi proğram,na 
Alınan bu santrallar 105 bi" kilovat ta katında 

A k IYl iktisat vekaleti hil oldnğu halde bir kısmın şimali _ve 
n ara : L.r. - • d' · ı orta . nadolu havalisine enerji temın 

devletin büyük bir eh~mmıy~t ve~ ığı dec;k iki santralın vücude gctirilme-
ve 1936 senesindenben L~etkı.k. hal~~: :i muvafık görülmüştür. Bu iki sant· 
bulunan elektrikleştirme ışlerını .bu 1 . aatı da ikinci beş yıllık sana-
h . . t ra ın ınş 

e emmıyetıyle lele . almış ır. 
1
_ yi programına alınmıştır. 

Üç senedenberı bu sahada yap Kütahya elektrik santralının ta· 
lan tetkikler mühim neticele~e ıvarmış katı 60000 kilovat olacak, Seyid 
bulunmaktadır. Bu tetkikler .son~n~a Ômerde bulunan zengin ~inyit kaynak 
Türkiyede tatbik olunacak lbuyuk !arından istifade edccektır. istasyon 
elektrik proğramının mühim _:b~r kıs· 350 milyon kilovat saat. istihsal ede· 
mı hazırlf\nmış, kurulacak buyuk sant cek ve Kütah~a sanayı mıntık~sına 
ralların yeri takarrür etmiş ve bazıla- enerji verecektır. Ayrıca 15? ~ılyon 
rına aid projelr.r tamamlanmıştır. . kilovat saatlik bir ha~ Eskışehır, Bur· 

Yurdumuzu ucuz ve bol elektıık sa. izmit? Gölçük ve ıstanbula cereyan 
enerjisine kavu ·turacak yolları ara· verecektir. 
m k k d" 

1 
k~ 1 eİekt rik işleri Zonguldak santralı Çatalağ'zın ~a 

a as ıy e uru an . h. .b. t" • k tı 
et ··d d · . 1 ketim izin zengın kurulacak ve ıç • ır ıcarı ıymc 

u aıresı mem e · . k - - - - t" " ·ı erJ·ı· .. l mmiyetlerıne olmıyan omur suprun usu ı e en 
ene~ı kaynaklarının .. e ıe olan ihtiyaca istihsal edecektir. 45 bin kilovat tak· 
v: u yerlerde ene~~ıye a mış ve atinde olacak ~u istasyon l~ milyon 
gore muntazam tetkıkler Y P. . de k"lovat saat istıhsal edecek tır. 

k·kı netıcesın ı 
~apmaktadır. Bu t~ ı er ldakta, Şimdi, büyük sularda_n. istifade 
ılk olarak Kütahya ve Zongu h 1 edilerek santral kurulmak ıçın 30 ra • 
birincisi İstanbul da dahil olduğu B a • sat istasyonu muhtelif nehirler üzerin· 

a ve ur·ı de bütün Marmara havıasın d da· de tetkikler yapmaktadır-
sa havalisine , ikincisi Ankara a 

M ÜH=IM:.:,___Bl_R __ ls_r_A r_ı_sTIK 
Proğ'ramında memleketimiz için 

çok favdah işler bulunan w: işlerinin 
süratla ve muvaffakiyetle başarıla bil 
mesi için başında bulunanların büyük 
bir bilgi ve enerjiye sahip olması ic:ap. 
eden imar birligi™n bu suretle ehem-
miyetli ve liyakatlı ellere teslim edil o .,,, d k. ocuk 
digini görme~~en b~yük bir sevinç kuma çagın a ı ç 
duyduk. Lu ışı fahrı olarak deruhde 
eden gerek Fevzi Dural, gerek Fazlı b ı k 
Meto tahsillerini Avrııpada bitirmiş ve ı t hsı•Je mec ur 0 aca 
uzun zamandanberi atıldıkları iş ha- 1 ar a 
yatlnda ınuvaffakiyet ve dürüstlüklerile I 
tanınmış iki degerli memleket çocuğu 

dur. Kendilerine yeni işlerinde de sür 1 
atlı ve verimli haşarılar dileriz. 

rımize gelmiştir. Ekselans Abdülfettah 
garda İstanbul valisi Lutfi Kırdar, ko 
mutan Halis Bıyıktay, emniyet müdü 
rü, konsoloslar ve halk tarafından h3 
raretle karşılanmıştir. 

AbdQlfettah Olevi vapurile Hay
darpqadan latanbula geçrnif ve dot 
raca otomobille Perapafha &'itmiftir. 

latanbul : 22 (Telefonla) - Kıy· 
metli 111i1111firimlz Ekselans Abdülfettah 
Yahya bugün saat 11 de Taksim abi f 
deaıne çelenk koymqlar ve defteri im 
ıala1Qıflardır1 1 

-Geriai üçüncü sahifede -

Seyhan 
71,588 

Vilayetinde tahsil 
çocuktan bir çoğu 

çağında olan 
okuyamıyor 

. 'kumum Mü· 
Başvekalet istatıstı h . . . "zerine şe rımız 

dürlütünün istet• u "h' bir ista· 
Maarif Müdürlükil ~u 1~ t'k oku-
. ·ı. Bu ııctatıs ı ' 

ııstı""' yapmı•tır • 't . 
Y klara aı ıır. 

ma çatında olan çoc~ bütün Sey-
Alınan neticeye gore, -

han Vn&,.eti şehir ' kasaba ,.e koy-
lerindc tahsil çatında 71,S88 ( Kız
Erkek ) Çocuk bulunmaktadır • Bu 
rakamın müfredatı şudur : Seyhan 
Vilayeti mülhakatında 7-16 yaşında 
tahsil çatında bulunan 12733 erkek, 
11474 kız , Jtj • 

vardır. Adana köylerinde ise 26412 
erkek, 20969 kız vardır. Şu hale gö· 
re bugün okuma çağı içinde Seyhan 
bölgesinde 71,58R çocuk bulunmak
tadır . 

Sanıldığına göre, Vekalet bu yıl Scy· 
han Kültür kadrosunu genişletecektir. 

Bu miktar çocuktan mühim bir kısmı 
ilk tahsil kadrosunun darlığı dolayı
sile mektebe devam edememektedir. 

Önümüzdeki ders yılı içinde mühim 
tedbirler ahnacaktu. 



Ankara dan 

Baş şehirde 'ı n habeıroer 

ŞUNDAN BUNDAN 

pazar günleri ... , ...................... l ...... l!l!lll!l""'l~i .... mllll@~• ..... ~[11911 .............. " 

Bahkların 
sevişmesi 

• 

• :şünüşündeki::isabetile orijinal bir 
şey .. 

Ankarada ömründe ayağı topa 
değmeyenlerin dahi sporla alakaları 
fevkalade. Berlin stadyomlarından 

birinin ufak bir benzeri olan 19 Ma 
yıs stadyomu pazar günleri insan 
akını ile dolar, boşalır ve bu akın 

olcaqar muntazamdırki : maçdan ya 
rım saat evvel bom boş bulunan ı' 
tribiinler birden yirmi dakikada do 
far ve maç başlamış otur. 'Stadın ge 

niş hududu içerisinde -otuz binden fa İ 
zla insan istiab eden açık ve kapalı j 
tribünlerle daire çevrilmiş fütbol sa l 
hasi çimendir. Koşular ve atletizmin 
bütün şübeleri için ayni yerde pisit 
!etler, sahaler ayrılmış ve büyük re 
sim geçitlerin yapıldığı çok geniş 
uzun asfalt yolile stad bir okadar 

Ankaralılar, Atatürkten bir kö 
şe addettikleri bu yere pazar gün 
leri otolarla, trenle bir su gibi akar· 
lar ... 

Marmara k0şkünün etrafını çal· 
gılı bir gazino haline koyan alatur

ka sazın ahengi ve seyredilen pa· 
noramanın hızile, uzak hatıraları a· 
rarken; geçen günlerde çalınmış hü· 

riyetinizle bugünkü geniş hürriye· 
tinizi kıyas zevkine düşersiniz.. Q. 
zaman bir daha ve bütün kalbiniı· 

le Türk neslinin ölmez ideali bü
yük haniye minnettarlığınızı, şükıa· 
nınızı huşuzle tekrarlarsınız .. 

Ankaranın pazar günleri hemen 
daima budur .. Ve böyle geçer ... 

Tarık Serflçe 

kıymet bulmuş esasen Ankarada pa 
zarın boş, günün uzun saatlarmı kı· j 
altacak en başlı vesileler maçlardır 

fakat bilhassa, spor ko~u meraklıları . ! 
nıs at yarışlarının yapıldığı "lpodrom -----------~--
de görmek mümkündür. 1 

Sezona göre kadına ait elbise, 
baş,şapka, ayakkabı modellerinin en 
akto alitesini burada bir .. Figurin., 
veya vitrin camında aramak zahme 
tini ihtiyar etı:ıeden temamen görür 

ilk ve Orta 
tetrisat kadrosu 

Maarif 
müdürlügünde 

0rta okul muallimligi 
imtihanları yapıldı 

Kültür bakanlığının emri üzerine 
ilk tedrisat müfettişi B:ay Halim Al 

1 kan ve bir lise riyaziye öğretmeni

nin mümeyizliği altında şehrimiz ma 
arif direktörlüğünde dün fizik kimya 
ğrubundan orta okul muallimli~i im 
tabanları yapılmıştır. Bu imtihanları 

İsmet İnönü okulundan Ziyaver Işıksal 
j ile Tuzla okulu müallimlerinden Mu 

harrem Tekin girmişlerdir. Evraklar 
vekalete gönderilmiştir. 

İlk okul öğretmenleri 
umumi muvazeneye geçi

yor 

Haber aldığımıza göre, ilk okul 
ögretmenlerinin hususi muhasebeler 

1 den alınarak umumi muvazeneye ve 
rilmeleri tasavvuru tahakkuk etmekte· 

939 • 
arazı 

vergileri 

Tahakkuk cetvelleri 
. hazırlandı 

939 yıla arazi vergisi tıhakku. 
katı hususi muhasebe tahakkuk 
tahsil şubesince tcsbit edilmiştir. 

Bir iki güne kadar merkeze veri· 
lecektir. Bu yıl tahakkukunun geçen 
yıldan fazla olduğu haber alınmak. 
tadır. 

Kız Enstitüsü 
yıllık • • 

sergısı 

Sergi dün açıldı 

Adana ismet lnönü Kız Ens. 
titüsü yıllık sırgisi dün a~1mıştır • 
Bir yd içinde talebelerimizin yap
tıkları güzel işleri gösteren bu str· 
giyi Adanalılar her gün ziyaret ede. 
bilirler . 

Sergi bir müddet devam ede
cektir • Kapanacağı gün henüz ma
lum değildir. 

Kaput bezleri 

On beş tip sekize 
indirildi 

29 Mart 939 tarihinde fktisad 
Vekaletinde kaput bezleri tip ve va. 
safları hakkında bit nizamname ha· 
zırlanmıştı. Bu nizamnameye göre, 
memleketimiz dahilinde el tezgahları 
hariç, fabrikalarda ıimal edilecek ka. 
put bezlerinin vasıfları sekiz tip ola· 
rak tesbit edilmişti, Halbuki bu tip· 
ler, bundan evvelki nizamnameye 
göre 15 di. Yeni nizamname ile ye· 
ni bir tip ihdas edilmiş değildir. 

Yapılan şey, evvelki tiplerden 
7 sini ilga ve en çok müstamel olan 
tip es~ tutularak A dan H ye ka· 
dar damgaya tabi tutmaktan ibaret 
tir. Yeni nizamnamenin bir mümey
yiz vasfı da şudur. 

Eskiden yalnız topun bir başı · 
na damga vurulmaaı mecbuı i tutul. 
muşken şimdi topların her iki tara
fına damga vurmak mecburiyeti kon 
muştur. 

y alnız insanların aşık olduğunu 
zannedenler muhakkak alda· 

narlar. Memeli hayvanların bir çok 
hislere sahip oldutlan muhakkak· 
tar. Hatta balıklar da bile sevgi "e 
sevişmek vardır. 

Sond adaları civarında yaşıyan 

ve Gurami tesmiye olunan bir cirıS 
balık sevgi bakımından hemcinsle· 
rine nümune olacak vaziyettedir. 

Gurami balıkları fevkalade Jeı· 
zetlidirler . Yalnız Guramilerin 
lezzetli olduklarını bilmek onları 
tanımağa kafi gelmez . Bu balıklar 
fevkalade hassastır da •. Bilhassa 
yumurtlama zamanında dişi ve er" 
kek büyük yuvalarını zevkle hazır· 
!arlar .. Bu balıkları tetkik ettiğimiı 
takdirde daha enteresan neticelere 
varırız • Yuvalarını hazırlayan Gu· 
ramiler derhal birbirlerine doğrtJ 
gelir ve ağız ağıza birleştikten son· 
ra bir müddet bu şekilde yüzerler · 

Fakat uzun müddet bu vaziyette 
kalmağa tahammülleri olmayan ba· 
Jıklar bir kaç dakika sonra bird,.o · 
bire ayrılır , bir müddet sonra da 
yeniden birl~ir ler. ______________________ _____.. 

Diktatörler muharririnin 
Son hükmü 

sünüz. 1 

Bu canlı moda tezahürünün asil 
mucidi lngiliz adap muaşeretini ge 1 

rid.- bırakır derf'cede parlak ve müs 

Her yıl 700 öğtetmen gi- 1 

riyor; 500 öğretmen mes- 1 
leği terk ediyar 1 

dir, Bu hususda dahiliye vekaleti ile 
istişareler bitmiş ve maliye vekaleti l 
ile konuşmalara başlanmıştır. Bu İş 
için toplanan komisyon faaliyetine 
devam etmtktedir. 

·Bölge tenis müsabakaları 

Fabrika1arca vurulacak damga· 
!arda müessesenin ismi tip işareti, 
be7. genişliği, top uzunluğu da tas· 
rih edilecektir. Bu nizamnameye uy 
mayan kaput bezleri, nizamnamenin 
meriyet mevkiine girditi tarihden 
itibaren üç ay zarfında mahalli tica· 
ret odalarınca damgalandırılacak. 
lardır. 

Diktatöı ler hakkındaki büyük 
röportai ve eserlerile j meşhur olacı 
Emil Ludvig, Hitler hakkında yeni 
bir eser yazmıştır. Bu eserinde meş· 
bur muharrir, Hitlerin düşeceğini 
söylüyor. 

tesna bir hali var. j 
Ve sonra moda, lüks 'rekabeti 

yanında hııhsimüştt"rekle1de de ka 
r:lınların, giinlin kahramanı cokey
lerden çok, daha hırsla yarışarak 

yoruldukları görülür. 

Maçlar olmadıQ-ı günlerdf' haraj, 
Orman çiftliği, Bomonti bah~f'si 

kır havasını özliyenler için en mü 
nasip mahallerdir. Ankaradan st"kiz 
kilomttre mt>safede inşa edilmiş ba 
raj bir tenezzüh yeri sayılırsa da, 
~ıı;ıJ gayesi Ankaranın su ihtiyacını 
karşılıyahilmf'sidir. 29 senesinde 
haşlan1hrak yedi sentlik esaslı, ciddi • 
bir ç;ılışmadan sonra .. 36 stnesinde ı 

temamlanan ve sadece muazzam 
beton ve bü"ük trknik İnşaata da· 

• yanan bu t"mekli Tüık esNi; An
karanın yapıcılığında ttn kıymetli 

tezahiirüdür. 

Bir çok d,.relerle otuz kırk met 
re df'rinliğindeki hoğazda toplanan 
su; yazın en kurnk aylarında kulla
nılan "Elmad.ıı~,. ı suyu kafi gelme· 
yinct; buradan hu~usi tertibatla te 1 
mizfendiktcn sonra şehre gönderi ı 
liyor. 

Maarif Vekaleti ilk ve orta ted· 
risat müesseselerinde: çalışan öğret 
menlerin umumi durumlariyle yakın. 
dan meşgul olmak, öğretmenlerin 
ihtiyaçlarını tetkik etmeğe karar 
vermiştir. 

Bu karc.ra göre her yıl öğretmen 
lik sayıları üzerinde ehemmiyetle 
durulmuş, öğretmenlerin mühim bir 
kısmının kadroya intisap ettikten 
bir kaç yıl sonra istifa ettikleri, 
başka memuriyetlere geçtikleri gö 

rülmüştür . 

Borsada satış vaziyeti 

Şehrimiz borsasında dün pa 
muk satışı olmamıştır. Hububat sa· 
hşları da normal bir seyir takip 
etmektedir. 

ŞEHiRDE HA VA 

Dün şehrimizde gök yüzü bu
lutlu, hava rüzgarlı geçmiştir • En 
Ç8k sıcak gölgede 27 derecedir • 

Vaziyeti dikkate alan Maarif wı---ı!'!•n==:=:;ı=.,=--w"!?•--m:~=:nz~.--· ==:w~!'!!!s~~--

Vekilimiz Hasan Ali Yücel öğret· 
menlerin mesleklerinden ayrılmama 
ları için tebliğler dergisinde bir 
de tamim neşretmiştir. 

V ckaletin tuttuğu istatistiklere 
göre öğretmenlik kadrosuna her yıl 

ilk ve orta kısımlar olmak üzere 
700 öğretmen gitmektedir. 

Buna mukabil mevcutların ara· 
sından 500 öğretmenin de ayrıldığı 
tesbit edilmiştir. Bu vaziyet cidden 
tetkiki icebeden bir keyfiyettir. 

V t":kalet bu işi esaslı surette e· 
ledikt~n sonra bir rapor tanzim e. 

Bulgar - Cenup islav 
iktisat planı 

Sofya : 22 - Cenubi islavla 
Bulgarlar arasında sıkı bir iktisad 
çalışması öteden beri devam ediyor 
fakat bunların hdefi gümrukleri bir 

lf'ştirmektedir. Bu hedefe her neka 
dar vasil olunamamışsada Bulgar 
ve cenup islav komitelerinin son za 

Ônümzdeki cumaertesi gunu 
şehrimiz Halkevi tenis kurtunda böl· 
ge tenis müsabakaları yapılacak 

tır. 

Müsabakalara şunlar girecektir. 
Sırrı, Ferit, Salahaddin, Muzaf. 

fer, CevRd, Nuri, Rıza, Boris, Sait 
Ahmet, Haydar, Halil 

İzmirliler müteessir 
Birinci sahifeden artan -

skora İstanbul fuannı da pek az bir 

masraf fırkile görülebileceğini dü 

şünüürlene bunun gerek hariçten ge. 

lecek seyyahlar ve gerek dahili tur

istler için bilakis daha cazip olacatı 

ve binnetice daha fazla hareket ve 
faaliyet getirectği düşünülebilir. 

Bü müddet 29 haziranda bitece· 
ğinden ıehrimizdeki kaput bezi 
tüccar ve f•prikatörlerı şimdiden 
Ticaret odasına müracaat etmeğe 

başlamış~ardır. 
Mühletin temdit edilmiyeceği de 

ayrıca alakadarlara ihtar edilmiştir. 

Antalya Lisesi 
Müdürlüğü 

Ankara : 22 - Isparta artao 
kul müdürü 8. Hilmi Antalya lisesi 
müdürlüğüne terfian tayin edilmiş· 

tir. 

İnsan hiç alkolsuz rakile 
de sarhoş oluyor 

Fransa Türkiyeden tertip edilen 
seyahatleri göz önünde tutalım. Yal· Santral Nevs haber beriyor: 
nız Peşteyi veya Napoliyi görmek Sabık profesörl~rden Dr. F· 
için seyahat masrafına katlanacak ran11z Polgar isminde bir ilim Nev I 
lar pek mabdudtur. yorkta zengin tabakaya mensup , 

Onun için tertip edilen bütün seya· insanların partilerinde gayet garip 
hatlar daima bir seri halinde görü· ipnotizma tecrübeleri yapmaktadır. 

Şu kadar varki bu meşhur mur 
harrir Yahudidir. 

[RADYO_! 
BUOUNKO PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

C U M A - 23/6/939 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği - Pi.) 

13.00 Memleket saat ayarı, ajllns 
ve meteoroloji haberleri. 

13.15 - 14 Müzik (Karışık prog· 
ram - Pi.) 

19.00 Program 
19.00 Mü~ik (Bir keman vitüoıll 

- Pi.) 
19. 15 Türk müziği (ince saz (as· 

lı) 
20.00 Memleket saat ayarı, aj;ıns 

ve meteorQJoji habeıleri. 

20.15 Neşeli plaklar - R. 
lecek yerleri ihtiva eder. Bununla Bu alim bir bardak su ile ipnotize 
beraber lzınirin alakalı salahiyet sa ettiği adamları :kör kütük sc.rhoş 20.10 Türk müzi~i 1- · . · · · · 
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Barajın bu Phemmiyetli muhsse 
natından başka; önünde meydana 
getirilmiş bahçesi, uf ak gaıioosu, ol- , 
dukça gölge veren ağaçlar altına 

konmuş kanepeler, pazar günleri An 
karalıların bir kır alemi yaşama la. 

decek, raporu Maarif Şurasına ve· 

recektir. 

manlardaki faaliyeti boyle bir küm 
rük ittikadının yakınlarda vukua ge 
lecegini gösteriyor malumdurki iki 
memleketin ticareti hariciye lisele· 
rinde ayni ziyaret strukturları bulu 
nuyor ihracat mahsulleri gibi idha· 
lat ihracları aynıdır iki memleketin 

hi
1 

lerile bu mnseleyi iyi kombine etmektedir. - Hicıız peşrevi. 2 - Subhi Ziyll - Hicaz şarkı - Anılsın yar ile, S..,.. d 
eddbilmck için tabiatile görüşece- Yine İpnotize ettigi meşhur bir Asım bey - Hicaz şarlı- He( 7 a~· 

rına vesile olur. 

Ankaranın içinde bomonti; kırk 
t>lli çelimsiz aknsya ai?acının bir a
raya toplandığı hir yer ki, küçük 
fıçıf arından soğuk Ankara birasını 
içmek ve "Aristo,, nun "Gölge et· 
me başka ihsan istemez.. dediği 

ve red ettiği insan gölgesinden 
farksız ağaç gölgelerinde az çok 
serinlemek tanıdıkl.e .d görüşmekten 
başka hiç bir zevki yok ... 

Gazi orman çiftliği : Büyük 
Atatürkün toprakla en başlı müca
delesinde kahir galebesini teşkil e
den bu yerde tabiat ona karşı ac· 
zini göstermiş, çifçiliğin doğu tara 
fında Karadeniz yüzme havuzu )'e. 
tiştirilmiş ağaçları, ve temiz gazino 
sile güzel bir yer.. Bilhassa çiftli· 
ğinin içinde Marmara köşkü ve ya· 
nında, Marmaranın tam modeli 
minyatore edilmiş Marmara havuzu 
basit yapılmış ve fakat buluş ve dü 

Akdenizde harp 
sigortası 

Daily Telcgrap'ın yazdığına gö· 
re Akdt:niz münakalatına son hadi· 
sel er sebebi le yüzde 12 nisbetinde 
yükseltilmiş olan harb sigortaları 
fiyatları bu ayın 9 undan itibaren 

müştereken idhalat ve ihracat yap
ması haddi zatında pekte basit de. 
gildir. Bu ancak zamanla olabilecek 
tir ilk hatve olarak Bulgar ve cenup 
İslav Transport şirketlerinin tahsi
sine karar verilmiştir ondan başka 
beraberce çalışmasının imkaniyeti 
içinde Bulgar esnafları cenup islavya 
da yapılan eseaflar sigJrtasına bilfi 
il yardımda dulunmağa karat vermiş 

ğim ; bu teşebbüsün iddia ttdildiği milyonere 20,000 lngiliz liralık bir mi ciğersuze. 4 - Udi Cemil - 1-fı· 
gibi lzmire zarar vereceği neticasine çek imzalamasını söylemiş, milyoner caz şarkı - Ne küsdün bi sebeb öy• 

varılırsa evleviyetle sarfınazar ede çeki derhal. imzalamış.tar. j le. 5 
- · · · · · · - Kemence t,.1'· simi. 6 - ...... - Hicaz şarl• 1 

ceğim. Fakat ımzanın mılyonerin haki· I - indim yarin bııhçesine. 7 - . • • 

Etrafına zarar verecek bir rakip sı- ki imzasından çok farklı olduğu gö. . · · - Hicaz saz semaisi. 8 - · · · 
fatiyle ortaya çıkmaya asli taraftar rülmüştür. · · · - Halk türküsü - Sürmelirnifl 

deıı.ı'lı"m, Husu·ı.le kı' ben bizzat iz. Bu ''I' · 1 b ı göılerine. 9- · · · · · · - Halk tıir· 
5 " a ım, ınaan arın i meden İp· küsü - lrafa fincan koydum. 10 ,,.,,, 

mirle çok alikah, lzmirlileri çok notize olarak hayatlarında gayri ma· ...... - Halk türküsü - Mcneı.:· 
seven ve lz~ire çok bağlı olan bir kul işler yaktıklarını iddia etm,.kte· şeler tutam tutum. 
şahsım:., dir. 21.00 Konuşma 

r~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 21.15 Mürik (Radyo Otke~r~ , - Şef : Praetorius) 1 - Claudı 

1 
AVRUPA 1 Bir fngiliz gazete. şu ş n 

1
• l'!'f . n e •ede müddetli tecridin ıebebiyet vermiş 1 Mont~verdi - G.F. Malipiero pö~~ 

yüzde %2 nisbetinde inmiştir. tir. 

MEKTUBU si yazıyor : ~ ı ı olduğu zannedilmektedir. Karısmın Madrıgal a) Allegro b) Lento - A 
,. Doktor Şuşnig'in arkadaşları h . . dante c) Lento Funebre ç) Allt:g'O 

d A d b
-' 

1
. b·'· er zaman ıçın haftada bir defa mun 2 _ SabVl. y 'D . D" rtisse· 

son günlerde sahık Başvekilin ilki iğini işitmemektedir. • iman i ari ma 111i ı, la w. t k . . ragoı - ıve ) 
K V 

az~man ocasını gôrmete müsaa ment rustique a) Noel b) iştiyak c 

betile pek yakından alakadar olmak Geçenlerde Berlinde neşredilen · Avusturya Başvekili urt on Şuş dcsı vardır. Matem ç) Dans d) Düğün şarkısı 3 .... 
tadır. resmi hir tebligde eski Başvekil Şuş· nifin her zamanki gibi Viyana Ges· Eski başvekilin on dört yaşm . Joh. Strauss - '·Sphange" Vals, 

Evvelce haftada bir kt":re koca · niğin kısa müddetle tecrit edilmiş taposu merkez binası olan Metropol daki otlu da kendi yaşındaki bütün 22.15 Konuşma ) 

l
d b dd otelinde oldu.,•nu bildirmektedir. erkek çocuklar gibi Hitler .gençliği 22

·
30 Müzik (Neşeli müzik) pJ. 

sıoı görmek müsaadesini almış olan ba 

lyan Şuşniğ bir kaç haftadanberi kocası 

nı göımfmt~te ve ondan bahsede 

o uğu u mü etin sona erditi a.. teşkilatına kaydettirilmiştir. Şimdi 23.00 Son ajans haberler, Zıraati 
bildirilmekte idi. M h "k bet" h '-'·mda çı 3 h t h ·ı l k b" nu};ll a pusun a ı ı aııu. üncü kıtada mtcburi askeri talim es am ~ yı a ' am ıyo -

Alm an tebliAi şudur : kan •a\lialara, tatbik olunan kısa I · t" "k t kt d' borsası (fıyat) y ~ ere ış ıra e me e ır.,, 23.20 Müzik (Cıtıband} P.I) 
23.55 - 24 Yarınki program 
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\Lindberg tekrar sahnede 

3 -

[ TÜRKSÖZÜ'NÜN KÜÇÜK HiKAYESİ 1 

SICAKLIK 
FRANSIZ MECLİSİNDE l ·Londradaki askeri 

Yazan: *** konuşma 

60 ından sonra 

Çocuğu Gangsterler tarafındcsn 
öldürüldükten sonra Amerikay;ı ade 
ta küsiip Avrupaya gelmiş"olan ,mc·ş 
hur Lindbt>rg bu sene tekrar Ame-
ı ikaya döndü. 

k· [.R' ı~ın sessiz ve soğuk bir gü-
91e ~nünde kıra veya ormana çık 

etrafına bak ve dinle: Her 
taraf kar, ırmaklar donmuş, kuru ot
lar karlardan dışarı çıkmış, ağaçlar 
çırılçıplak, hiçbir şey kımıldamıyor. 
Yazın da; Nehirler koşuyor, gürül
tülü sesler çıkıyor; her su birikin
tisinde kurbağalar bağırıyor; ötüyor, 
sinekler havada dönerek vızılıyor; 
ağaçlar, otlar yeşillenerek sallanı· 

mekte ve otta topradığı sıcaklıkta 
bulunsun. 

Hariciye Nazırı 
Bonnenin beyanatı 

Atlar, öküzler }'Ük taşır; insan· Nazır Uzakşark ve Sovyet 
lar çalışır. Onları hareket ettirtn j - lngiliz _Fransız pak-

Türk-İngiliz .. Mısır Heyet
leri konuşmaya devamda 

Kop, nhagda Karen Vit Hom 
sen isminde 63 yaşında eskiden 
mektep muallimi olan bir .kadın 
hayatın~a eline fırça alıp resı?1 yap 
mayı aklından bil~ geçirmeınış ol· 
duğu halde bir hastalık~a~. so~a 
kendisinde birdenbire buyuk b.ır 
ressamlık merakı başgösterınış, 
resimler yapmağa başlam~.ş, onda 
harikulade bir kabiliyet goren Da· 
. h b' ressamı ka· nımarkanın meş ur ır 

dını derhal talebe olarak almış ve 
'h . k d k "zler için giizel 

Bu sdc!r fngiltere kral ve krali
çesinin Nevyorku ziyaretlerinde İn· 
giliz sefaretinde kral şerefine veri
len gardenpartiye Morgae, I-lenry 
F orli gibi Amerikanın milyarderleri 
arasında Lin<lbergle karısı da davet 
edilmi~tir. Karı koco son zamanlar 
da dünyaya gelen ikinci ,çocuklariylc 
ınf'şgul olarak münzevi l:.ir halde ya 

şamaktaydılar. 
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ne? Sıcaklık., sıcaklığı nereden al- 1 tından bahsetti 
dılaı? Gıdadan. Gıdayı hazırlayan • 
ise güneştir. \ 

Su ve yeJ değirmenleri dönüyor' Paris : 22 ( Radyo ) - Fransız 
ve üğütüyorlar. Onları hareket et· 1 Hariciye Naıırı Bay Bone Mebusan 
· ? ·· " 1 y ·· " J Meclisinde beyanatta bulunmuştur. tıren ne ruzgar a su,, a ruzgarı 

kovalayan kim? gene sıcaklık. Suyu 

1 

Nazır, bu beyanatı esnasmda,Uzak 

yar. 0 , buhar' halinde yukarı çıkardJ ve şark' işleıind~ İngiltere ile Fransa-

d.. nın tamamen mutabık oldug· unu ve içi su dolu tencereyi ayaza bıra 
kacak: Taş gibi olur , Donmuş ten 
cereyi ateşe koy: içindeki buz ça 
tırdar, eritir, kımıldanmağa başlar 
su çalkanır, beyaz köpükler bırakır; 
sonra kaynayınca mırıldanır, döner. 

onsuz su yere uşemez. \ 
Makine çalışıyor. Onu hareket 

1 

Tiy~n Çin meselesinin dos\ane bir 
ettiren buhardır. Ya buharı yapan surette " halled~.lmesi~i~ mu11temel 
ne? Odun. Odunda ise guneşm sı· 

1 

bulun Jugunu soylemışttr. . 
cağı var. Bundan sonra Sovyet- lngiliz-

Sıcaklıktan hareket doğar. ha- ' Fransız meselelerine temas eden 
Sıcaklık dünyada ayni şeyleri 

yapar. Sıcaklık yoksa herşey öl 
müştür, sıcaklık varsa herşey hare
kete gelir, canlanır; sıcaklık azsa 
hareket te azdır. Sıcaklık çoksa ha 
reket te çoktur. Sıcaklık pek faz· 
laysa hareket te pek fazla dır., 

reketten de sıcaklık .. Sıcaklık ta ha Bone , baltık ihtilafı teşkilatından 
reket te güııeştendir. bahsederek , Fransa hükumetinin· 
-----~------:---- 1 

mümkün olduğu kadar mükemmel 

Dünyadaki sıcaklık nereden ge 
liyor ?. - Güneşten. 

Kışın güneş alçaktan, yandan 
ve şuaları ile yere yaslanmadan ge· 
çer, Hiçbir şey kımıldamaz. Güneş 

Büyük harpden sonra 

Denizaltı 
felaketleri? 

Karadı:l ve denizde çok defa gö 
yüksekten, başlarımızın üstünden ıülen felaketler iki yere münhsır ı 
geçerken şuaları yere dik gelir. Dün iken son haftalarda b'r üçüncüsünün 
yada ne varsa hepsi ısınmaga kımıl de katılmasife genişlemiştir. 
danmağa başlar. İlk defa birleşik Amerika deniz 

Karlar çoker, ırmaktaki buzlar altısı (U Boot "Sgualuş") badeu İn· 
kabam, dağlardan sular bo. giliz tahtelbahiri (U Boot "Thetis,,) 
şanır. sulardan bulutlara buğular ve nihayet Hindistan Çini Fransız 
yükselir. Yağmur yağar. Bütün bun· filosunun istinat noktaları olon Sai. 
ları yapan kim? Güneş .. 

gon'da "Phen U Boot, Fransız tah
Çekirdekler erir, filizlenir, filiz

telbahiri batmıştır büyük harpden 
!er toprağa sürer; ihtiyar köklerden sonra "Phenis,, Fransız tahtelbahri· 
filizler çıkar, ağaçlar ve otlar ye· 

gibi harJJ manevralan yaparken ba 
şermeğe başlar. Bunları yapan kim? t;rn müstesna olmak iizere diğer İn 
Güneş.. A h 1 h . giliz ve rnerikan ta te ba ri yem 

Ayılar, köstebekler kalkar; si
bir tertibatın tecrübelerini yaptıkları 

nekler, arılar uyanır; sivri sinekler esnaJa kazaya uğramıştır. Bir kaç 
canlanır, sıcakta yumurtalardan ba sene evvel 11 Promethee,, Fransız tah 
tıklar çıkar. Bütün bunları yapan telbahri kazttya uğramış ve bunun 
kim? Güneş .. 

hakkında bahriye nezareti şu resmi 
Bulutlar yükselir, birleşir ve 

tebligatı nrşretmişdi "Deniz altı ge 
ayrılırl-=r. Yıldırım düşer. Bu ateşi misinde bazı destikah adamları hu 
yapan kim? Güneş. 

luncluğu halde yeni yapılmış su istila 
Otlar. ekinler meyvalar büyür, cıhazının tecrübeleri yapılıyordu dl! 

hayvanlar doyar, insanlar beslenir, niz iizerinde hareket ederken kuman 
kış için yiyecekle, yakacak toplanır; da kövertesinde l ulunan kapdan, 
İnsanlar kendilerine evler yaparlar. birden bire tahtelbahrin süratle de-
Bütün hunları hıızırlayan kim?. Gü nlzin dibine doğ• u gitdiğirıi ve emir 
neş .. 

insan kendine ev yaptı. Neden vermcdPn suların istilıı cıhazma hü. 
yaptı? Merteklerden. Mertekler cum etdiğini görmliştür kurnandan ı 

aksi e~nir vermezden evvel deı bal 
ağaçlardan kesildi. Ağaçları güneş 
büyüttii. (Sobalar odunlarla ısınır. dalgaların tıı htelbab' in hucrelerine ' 
C dunları yapan kim? Güneş. insan çarparak İÇNİsine nüfuzundan ağw 
ekmek, patates yer bunları yetişti- laşdıgı ve aşağıya doğru sarkarak 
ren:kim ? Günaş . Hayvanları, deniz diplrrine saplanmasına sebt>hi \ 
kuşları doyuran kim? Otlar. Otları yet vermiştir. Yalınız üst gögertede 
da büyüten ğüneşt.r. bulunan kimseler kurtulmuştu. 1 

r 1 ·ı k D~niz testihakcılarından biri trc • nsan tuğ a ı e ireçten kargir 
ev yapar. Tuğta ile kireç odunla rübede hazır bulunan bahriye komis 

1 

Yakılmıştır. O Junu vücuda getiren yonculaııtıa yeni tntibata dair ma 

bir itilafa seri bir su.·elte varmak 
için hiç bir fedakarlıflı esirgememek 
te olduğunu .söylemiştir. 

Bone, İsp,anya - Fransa müna· 
sebatından da bahsedert.k , Fran
sanın İspanya ile sıkı bir iş birliği 
arzusunda olduğunu beyan etmiştir. 

UZAKŞARKTA 

Açık limanın 

ablokası 
Hong Kong : 22 a. a. -- Ja· 

ponlar, Suvatov civarında sahilin 
iki noktasına asker çıkarmıştır . Ja 
pon kıtaları şehre doğru yürümek 
tedir. Çin kıtaları , Japon kıtalarına 
karşı hafif mukavemet göstermek· 
tedir. 

Bu sabah , Japon bahriye ma· 
kamları, Suvatovdaki. askeri hare
kat dolayısile bu limana girmeme
leriı.ıi üç lngi_ljz gemisine tavsiye et
miş ve bu gemileri yollarından 

alakoymuştur . Bunun üzerine iki 
lngiliz torpido muhribi , tahkikat 
için bu gemilerin yanına gitmek 
emrini alını~tır. 

Japonların Suvatovdaki bu ha 
reketi, Ct'nubl Çındekı son ınühını 
açık limanın da cıbloka altına alın· 

rnasını istihdaf eylemektedir. 

An l< ara l\ı1ua11 im m ekte hi 
ve konservatuar 

n1üdürlüğü 

Ankara : 22 (Telefonla) - An· 
kara Muallim mektebi ve Konserva· 

tuar direktörü t3. Rauf istifa etmiş, 
yerine .Eskişehir lisesi müdürü B. 
Orhan Şaik tayin edilmiştir. Mekte· 
bin başmuavin ve muavinleri de de· 
ğiştirilrniştir. 

güneştir. lümat verirken işaretle anladacağı 

Bütün İnsanlara lazım olan şey- yerde bizzat kullanması yüzünden radao 1 S saat geçtıkten sonra 
Itri b"'t" bu felakete sebebiyet verildiği tasav kaza mahalli hulunabilmiştir. "Dai-

' u un insanların işine .yarayan 
şeyler· h h l b vur olunmuştur. Moderin harp gemi ly Mail,, c-azetesinde Thetisin bat· 1 ep güneş azır ar ve OO· eo 
lar iç· b' k ininde bu gibi nıanevraları yapmak masını bir çok batmış gemileri o 

ın ır ço güneş sıcağı gi 
der B · · d k h k bir kaç saniyelik el hareketinin bir işj lan ve umumiyetle tehlikeli bir ma. : unun ıçın ir i er ese gü. 
neşın ısıttığı ve içinde bir çok gü dir harp umumiden evvel 17 ikinci hal olarak kabul edilmiş lıir yerde 
ncşin sıcaklığı bulunan ekmek la- kanunda Kiel'de bir Alman tahtelba tecrübelerin yapıldığ na atfodi 
~ımdır. Ekmek yiyeni ısıtır. hri "U3,,be bir kazaya •Jğramış fa yor. 

I Y ~· içl.e~in~e bir çok sıcaklık bu. kat torpido kovanlarından 28 kişi· lngiliz sahiller inde Alınını ta h-
1 Un~u.gu. ıçındır ki odunla mertek- nin kurtarılması hbil olmuş.ur. telbahiıi tarafından harbi umumide 

Londra : 22 (Radyo ) - Lon· 
drada Türkiye - İngiltere - Mısır 
iş birliği yolundaki müzakereler de
vam etmektedir. 

ı tıyar a ın e zersı . 
sanatlar mektebine devam etmıŞ · 
tir. 

Kan~n. kısa bir zamanda_ yüz 
t. ış DaIerce tablo meydana ge ırm ' 

. k H il d da fevkalaıle nımar a ve o an a 
beğenilen ~ergiler açmıştır. ~u tur- . 
fanda ressam ~imdi tablolarıle Fran 

· ~ ha"'ır 1 
sa ve Amerikaya gıtmege ,_ 

Amerikanın yeni hava silahlan· 
ınası hareketinden sonra Lindbergin 
kkrar ortaya çıkacağ~ ·;;e yeni vazi · 
fe alacağı söyleniyor. 

lan naktadır, 

Avam Kamarasının dünkü top· 
lantısında Mebuslar , Londradaki bu 
müzakereler hakkında Çemberlayn 
den izahat talebinde bulunmuşlar· 

dır.Fakat Başvekil bu hususta şim· 
dilik hiç bir şey işae edemiyeceğini 
söylemiştir . ---------------------------------~ sinemada 
Bohemya ve Mora vy ada 

yeni kanunlar ç1ktı 

.Asri 
.. d .. Bu Ak şanı 

Bu gün gun uz 20,45 de 
2,30 da · h f 1 

Yahudiler alamaz 1 
Yahudiler satamaz1 · 

ık. b .. "k filmle süslenen zengın a ta ··· 
1 uyu .... ,bvl gvnız . cag" ınız, Nağmesine gonu ag ıyaca ı 

1 
1- Seyrıne doyamıya .. 'k h . 

Aşk, Muzı ~a eseıı 

İŞTE : J/ • ) 

Berlin: 22 (Radyo) - Bohemya ( Sar~y erd~,~~~~r!lbülü 
ve Morevyada yahudileri alakadar OYNA YAN ~ üeyaz P 
eden yeni kıınunlar çıkarıldı. Bu ye- ( Martha Eggert ) 
ni kanunlara nazaran, yahudiler bun d "Çt>n bir aşk macerası, Korku ' Kıyamet, 2- Jopon adaların a g~ .. · ı 
dan böyle Bohemya ve Moravya Aşk, Müzik, Ölum mahşerı ... 

hududları içinde hiç bir suretle ara· ( Kanlı 1• ncı·ler ) zi ve emlak alamıyacak ve arazı 
eml,klarmı hükumete haber verme 
den satamıyacaklardır. Yahudilerin 1 Yıldızı: - Georg Houtson 
altın, platitt vesaire gibi kıymetli --------------
maden alıp satmaları da sureti bt yaz tarif rsi 
iyede yasak edilmiştir. 

idarecisi yahudi olan müess >e 
sel erde ya hudi müessesesi adiyle 

Balkon 25 kuruş Ôğretml!n ve Talebelere 20 
10 

muamele görect>ktir. 
Duhuliye 15 " " 

" " 250 
Telefon Asri 

10773 -----------~~------

kumş 
kuruşlur . 

Zonguldağın kurtuluş 
bayramı dün kutlandı Yeni çıkan kanuı: ve nizamlar 

Ankara : 22 (Telefonla) - Bu. 
raya gelen malumata göre, Zon- l k . f korunn1a 
guld;ık kurtuluş bayramı dün Zon . 1 Hava taarruzlarına arşı pası 
guldakta büyü~ merasimle kut- • 
lanmıştır. Bu münasebelle halkevin· Nizamnamesi 
de parlak bir gece tertip edilmiş· 
tir. 

İngilterede iki piyade 
ihtiyat sınıfı çağrılıyor 

Londra: 22 (Radyo) - Harbiye 
nazırıııın beyanatırıa göre, iki piyade 
ihtiyat sınıf silah altına cağrılaca ıc:. 
tır. Bu davet bu sınıfın bir nıi.:ddet 
daha orduda staj görmesi içindir. 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak Üzere bir hiz 
metçi kadın aranmaktadır . İste· 
yenler idarehaoemize müracaat 
etsinler . C. 

------~--"'!"""'------..: 

Abdülfettah Yahya 
İstanbulda 

Biriuci sahifeden artan 

z 
Ka"111tcıme. ı\'u: JOfıfJ(J 

L)ünden artan 

Cetvel: 5 

Patlamıyan 
bombaları kaldırma 

1 eçhizatı 

postaları hın 

kesi gaz elbise ve ayakkabısı ve gaz geç.-
Takım mürettebatı gaz mas ' 

m<z eldivenle teçhiz olunur. b baları kaldırma postaları için liı:rnm· 
. r •lamıyan 011 

Aşağıdakı ıste pa. d b' rehber teşkil eder : 
lu gören malzeme hakkın a ır 

ADED • mahsus hurnsi yaylı terli\ alı lıaiz a· 
l 

1 
1 
3 
2 
1 
1 

Bombambayı naklctmege 

raba a· a mahsus yaylı rl arab;ısı 
K .. "k b mbaları taşım g d' uçu o . h ağdan yapılmış se ıye 
Bomba ta~ımaga ma sus 

Kazma 
Kürek 
İki kollu destere 
El desteresi 

1 Varyoz k' e (Kablosu, nakil muilyrnf' ,ıl lı, malze 
E k "k t leme ma ıı1 1 le trı a eş l ~ntasil~ beraber) 
me ve yedek edeva ça 

50 Tahrib kalıbı 
50 Tahrip fi.şeği ... 

1 k"teberka fıtılı 
1 Kanga 0 

50 M. Çabuk yanar f~til 
60 Elektrik fünyesı 

e_~ ışı~ıze yarıyor. Kışlık odun alan, lngiliz tahtelbahri "Thetis,, fe batırılmış ticaret gemilerinin adedi 
gune•ın a kit d Miscıfırinıiz vali doktor Lulfi f:ırda 

... ıca 1 ın •n ahr. laketinden sonra İngiliz gazeteleri 4000 i bulmuştur. fngilterenin ti Kı~ın, iatedifıi zaman odu ııda saat üçdc ziyaret clrnış ve bu 

100 Kapsül d 
2 y ştırma ban ı d ) apı h 1. t (Beheri 5 cı nıdrl'lik 4 IMl\<i an nıiıre~.eb 
2 Ka rıcalı «' ö ı k · 

kar ve - · • n ya- pek naklı olarak ittiham ve 1--ticum caret gemilerinin mıkdarı o zaman ziyıııct iade olunmuştur. Bundan 
guoqan .aıcaklığını oda 1 :d doldurur. sma ar a bulunmakta•lular. Çünkü bun 6520 mikdarında idi. Binatnaleyh sonra kıymetli ınis;ıfirinıiz, mli7.eleri-

kl k 1 ların idd· d · 1 · · 1 • • · 1 d" J> Sıca ı o unca hareket de 
1 

b h . •asınca mo ern bır tahte · tahtelbahirlerınin tecrübelerini ~o. nıızı ve camı erımızı gczmış cı ır. >ll 

h k t 
0 ur. 8 rın Yen t "L d I ı ki k b. · k eımada kcndıleıiııe belediye Tuıizm 

N kadar are c varsa hepsi de b 1 
1 ertı atına air tecrü ay.ı a yapaca ır gemı em a · e f d e er nıüt h şubesi miidürii Scmuh refakat etmi'-'-

.. tendir: ster oğrudan dort-- ' vasıtasil e asıs destikah adamları zrnda'1 müerra bir yer bulmak güç- v 

gnneŞ ··oeŞ·111 sıcaklığından olsun, is· gem"ıs.n eıı Yapılırken lıir tahlisiye tür. Ondan başka her halde tah- tir.~ l t 

gu d f k tstan ıul nclcdiycsi muhlcrcrn mi-
ruya . ko··mürde, o unda, ek- bir gafı t rt a at etmemesini büyük telbahirin bu seb,.pten battıı>-ına f · · f" b' 

1 
. tel veya ıızun u la ıp 

2 Kanga ınce 

· 10 işaret Jevbssı . .. 
K kerpeten vesaıre luzllmlu olan malzeme 

eseı, 

Haşiye : . ,... 
A) Askcıi fabrikalar ve kaloıdu ıstıhkam taburlarında açıldcak ılk 

kur:ıta edilinen tecrübelne göre bomba naklınc mahsus arabalaıııı şrkil 
Şlo e "dd d l'\ sa ır ımı:t şcrc ınc ır on.le zıyafetı' ver 

ter güne .. e iyorlar. Ancak a- d · b · k • d k 6 

~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a-ır~_ı_r~a_ı_ı _e_m_J_r_e~e~y-o~t-ur_.~~-"-ıi_şı_iı_.~~~~~~-----_.;.-------~~~__ıS~o_n~u~_'V~a~r~)~~~-9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -- -- -

KiLO FIATI 
CiNSi En az 

1 

En çok 
Satılan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
~ --Koza 

ı~ = -
Piyasa parlağı • 36,i5 
Piyasa temizi • 

1 
1 

Klevland 35 1 

YAPAGI 
Beyaz I· 1 1 Siyah - ÇIGIT 

--1 -1 1 
1 1 

Yerli "Yemlik. 
1 • "TobumlÜk. 4,50 5,50 - H UBUBAT 

-Bu!l'day Kıbns 3,50 1 
, ~.3- - 3":25 --

• Yerli 

• Mentane 
Arpa ı --{50 3;·55 
FasÜlya 
Yulaf 

-3;1'.! ___ -

3,40 
Delice . 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 1 

- u N 

-
Dört yıldız Salih .. üç • • ·- "' Dört yıldız Do~ruluk ..o "' 

~ ;,;: üç 
E"' • . 
o - Simit = ";; " ::..:: > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 

"' <> üç ,_ .. " 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
22 / 6 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. p,,,, Santim 

Hazır 5 78 l.irtı ---Rayişmark 
Vadeli 1. 5 06 - 3- 35 Frank ( Fransız ) 
Vadeli 11. 4 -67 

Sterlin (İngiliz ) 
- 5- 93 

Hind hazır 4 l_i!___ Dolar ( Amerika ) 1261 64 
Nevvork 9 32 -Frank ( isviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye p1anı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

- iKRA M i Y E L E R : 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 " 1000 • - ~.000 • 
8 " 500 " - 4 000 " 

16 " 350 • - 4 000 • 
60 • 100 • - 6 000 • 
65 • 50 • - 4. 7 50 • 

250 • 25 • 6 250 • 

435 32 000 
T . iş Bankasına para yatırmakla, yaln ız para bi ı i ktırnı iş olmaz, ayni 

zamanda talihinizi de dtnemiş olursunuz 10661 

~-----~~-·--------------------
Doktor Operator 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsi lini ikmal etmiş ve Berfin hastahanelerinde uzun müd 

det asistan lık yapmıştır. Hastalaı mı Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri
fat eczalı an esi karşısında lıeıgün sabahlty in saat 12- 8, öğleden sonra 

2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

---~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~----~-· 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki'olacak nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

124-156 10116 Numara: 200 

Sodan hyma~rnı 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

"'t ~· ·~· /'ı~r--.. ... Meyveler için hususi 
ekspres trenler 

Eisenstadt : 22 - Bundan böy
le Alman usulüle Burgenland'dan 
husi sürat katarları Viyana üzerinden 

JMünihe meyve taşıyacaklardır. Pilan 
dairesine hareket edecek bu gibi 
sürat katkrlarına lüzm olmasına sc· 
beb kiraz, kayısı, çilek ve kiraz gibi 
bozulması kolay meyveleri taze ofa· 
rak mahallerine yetişdirmektedir, 

Almanya'da (Badische havalisinde 
Bühl şehri( meyve anahtarları tahsis 
edilmiş olup oraya gelen taze mey· 
veler derhal otomobil ve yahud hay· 
van el arabalarile nazara sevk edi· 
lir . 

Adana - Mersin ve havalisi Acantası 

Adanada hükumet caddesinde \ 

Kezalık Burgunland, dada toplanan 
meyveler içinde aynı tertibat yapıl· 
nıışdır. Wiesen - Foıchtenau ara· 
sında işleyen sürat terenleri o suret· 
le tertip edilmişdirki meyve hususi 
terenin Bavira merkezi münihe uğ' · 

radığ'i ilk saatler Burgcnland ,ın taze 
m~yvelerini öyleden evvel yimek 
kabildir. 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 65 

Adana Belediye Riyasetinden: 

Adana'da açılacak arteziyen kuyusuna ait 
eksiltme ilanı 

Aı!ana'da tahtezzcmin su araştırmaları için Arteziyen sondnj kuyusu 
açılması ve mezkur kuyuya icabeden tulumbaların verilmesi işi 2490 sayı-
lı kanun hükümleri dairesinde kapalı zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. 

işin keşif bedeli ( 29.620 ) yirmi dokuz bin altı yüz yirmi liradır. 
Muvakkat teminat ( 2221.50 ) iki bin iki )ÜZ yirmi bir lira elli lcu· 

ruştur. 

ihale 28-Haıiran - 939 tarihine rastlayan Cuma günü saat 11 de 
Adana Belediyesinde toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin buna muadil sondaj işi yaptıklarına 
dair Nafia vekaleti vesikasını teklif zarffarile beraber vermeleri lazımdır. 

Şartnameler bila bedel A-ıkara'da Belediyeler imar heyeti Fen Şefli
ğinden ve Adana Belediyesinden alınabilir. 

Bu hususta fazla izahat almak isti yenlerin Belediyeler imar heyeti Fen 
Şefliğ'ine ve Adana Belediyesine müracaatları ve kapalı teklif zarflarının 
muayyen gi:nde saat 10 a kadar Adan·a Belediyesine verilmiş veya posta 
ile bu saate kadar gönderilmiş olması lazımdır . 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 10734 

Seyhan vilayeti köyişleri 
bürosundan : 

1 - 15- 75 Lira aylık ücrrtle •e 
müsabaka ile köy katibi alınacaktır 

2 - müsabaka 939 senu i ha
ziran (28) inci gün saat 1 O da yapı 
lacaktır. 

isteklilerin tahsil derecelerini gös 
terir vesikalarla ve imtıhan vaktın · 

dan evvel İstida ile müracaat etme. 
feri ve müsahaka için muayyr n gün 
ve saatta umumi meclis salonunda 
bulunmaları lazımdır. 

10- 14- 19 23 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni postahane civarında 

Fuat eczahanedir 

Adana sulh ikinci hukuk 
mahkemesinden: 

No: 
570 

T. C. Ziraat bankası Adana şubesinden: 

Depo inşaatı münakasası 

1 - T. C. Ziraat Bankasının Mersinde Tarsus yolu üzerindeki Nebati 
yağ ve sabun fabrikasında keşif bedeli 15,000 lira olan bir depo inşaatı 
ile dekovil vesair tesisat kapalı zarf iie eksiltmeye konmuştur. 

II - Eksiltme tarihi 3 Temmuz 939 pazartesi günü saat 11 dedir. 
III - ltk teminat 'I• 7 ,5dir . 
iV - Talipler her gün proje ve şartnameleri Mersin Ziraat Banka· 

sında görebilirler. 
V - Taliplerin asgari 10,000 lira ve daha fazla iş y;aptıklarına dair 

muteber vesikaları ve tekliflerine ait kapalı zarfların ve teminatların ihale 
günü saat 11 e kadar Mersin Ziraat Bankasına tevdi etmeleri ilan olunur. 

10779 23-26- 29- 2 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çifte han 
Kaplıcası faaliyete geçti 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz T 

• 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesidir 

10777 Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane taşı ' 
mesine açılan vesayet davasının ca- Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak içirı 
ri duruşması sonunda, mezbure Dön 8 k b d 

Karakuyu kö. d~n Hacı Ali kızı 
ve F adimenin tezyesi Döndü tarafın 
dan Adana sulh ikinci hukuk mahke 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

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

Eski Orozdibak karşısı No:•85 
l v736 6 

Kiralık ev 
1 

Asfalt cadde üzerinde 212 nu. 
maralı bahçe içinde altı oda ve müş 
temilatiyle birlikte bir ev kiralıktır. 

l 
lstiyenlerin Belediye karşısında Ye 
ni Eczahaneye müracaatları ilan 
olunur . 10771 3-3 

dünün küçük Fadimeye 2]161939 ta 1 ir aç gÜnÜnÜzÜ Ura a geçiriniz 
rihinden itibaren vasi tayin edildiği 

kanunu medeninin 371 inci madde
sıne tevfikan ilan olunur. 

10778 

1 YENi M0STE'CIR IDARESIND: 1 

Yepyeni 'r esisat ve 
mükemmel konforlu 

İstanbul Oteli 

Müşterilerini memnun 
edecek her türlü evsafı 
haizdir. 

Yeni müsteciri 

Hilmi Kuşçu 
20 

Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınıı 

Lira 

1 
1 

Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

Tarifeye bakınız 

Bir gecelik tam konforuyla otel 
Taş odalar ( 4 kişilik ) 
Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 

yatak ücretı 

kalacaksıııı:t 

Kaplıcasını bugürık 

1 
bir kere görünüzü 

'---------1-06_3_1__ 28 ,,., 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


