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Parti Genel Sekreterinin tebliği 

Parti Başkanlıkları 
DÜNDEN İTiBAREN 

Valiliklerden ayrıldı 
.~ ............. ~ ... . . ..... ...... .. ..... ... . 

• 
Parti Müf ettişlikleri 

. 
• . • . • . • . 

Yirmi müfettişin ismi takarrür ; 
• 

etti. Seyhan mıntakası müfettişli- ! 
.., . 
gıne Profesör Hasan Reşit i 

Tankut tayin edildi ! 
• Ankara : fj ( Telefonla. )- Vila_yctlere gönllerilccek Fırkn .Mufcttişlik· ! 

leri için 20 Mebusun ismi takıwrUr etmiştir. Scyhnn, lçel. J latny mıntaka· t 
lcırına Mnra~ J\1ebusu Prof csör 1 la san Re it Tankut, ht:\nbula c~ki Adli Ye i 

~ ~ . 
\'ekili Tevfik Fikret Sıl:ıy. Muf ctliiilcr vazifelerine derhal b:ı.şlı,racnklnr<lır. ! 

TUrkeözU - Profe~ür l las:ı.n Rc,.it Tnnkutun m ı ntakaınız. Parti Mu· t 
fcttişliğinc tayininden duyduğumuz .sevinç derindir . Yuksek bir ilim olori· i 
tcsinc, tccrubcli idarc:cili!!ini ve derin bir fazileti ilave ctmis kı \'metli bir i - \ ... .. 
millet ,,d:ımı olan l lnsnn Reşit T:ınkutun Adaandaki mc~ai.;inin bize buyuk j 
şe,yler knzandıracağmo. şuphe ,Yoktur . i . 

• .................................................................................. .., .............. """ ........ . 
Ankara:: 6 a.a. - Genci başkan· 

lık divanının üç yıl evvelki karariyle 
birleştirilmiş olan Parti ve hükumet 
faaliyeti, Partinin Beşinci Büyük ku
rultayınca tanzim ve kabul edılen ni· 
zamname hükumlerine uyularak Ge
nGI ffaşkanlık Divanının 7/6/1939 la· 
ııhli karariylc tdrik cdilmi~tir. 

Parti Genci ~ckı ctcrligi tar;ıf ınıfan 
yeni kararın tatbikatı hakkında vcth 
\iC Cüınhuriyct Halk partisi Başkanlık 
1.ırına yapılan tclıligalı Hyncn derce· 
diyoru1.: 

Vali ve C. H. P. haşkAnlıg-ına: 
Parti fa<ilıyctı ile hukümct idaresi 

arnsıncfa daha .uneli hir b.::raberlik 

temini için genci başkanlık divanınca 
ittihaz ed ilmiş olan 18/611936 tarihli 
karann refi ve beşinci büyük kurul· 
tayca yeniden tanzim edilmiş olan ni
zamname hükümlerinin ye:rine getiril
mesi hakkında 716/1939 tarihinde Ge. 
net başkanlık divanınca yeniden alın· 
mış olan karar sureti b.ığh olarak 
görırlcrilıniştir. 

Vttlilerinıizin l'<ırli haşkanı sıfa · 

tile 3 scncdcnberi yurdumııza ve Pat · 
tinıi7.C ycıptıkl;ırı lıiırnctlcrin şükranını 

eda ederken hundan böyle de Partiye 
ve 1 cş'<i lfitım ıza karşı yakın alaka ve 
s.ırniıni müzaheretlerini csi ı ı:-cnıiyccek· 

- G erisi üçüncii sahıtedc-

Ankara - Adana - Bursa i 
ELEKTRiK, HAVAGAZI VE SU 

Şirketlerinin Mübayaası 

kanun projeleri micliste 
Ankara ~ 6 (Telefonla) - Mecli· 

sin tatilinin yaklaşması sebebiyle bir
çok mühim kanun layihaları encü
nıenlcrdcn çıkmış ve umumi heyete 
:;cvkcdilmiştir. 

Bunlar arasında bilhassa en mü· 
hirnlcri Hıırsa ve Mersin elektrik Türk 
"nonirn şirketleri inıtiya1.lariy lc ı csi~a· 

tının ve Mersin elektrik §İrke t i Türk 
anonim şirketi hisse senetlerinin bir 
kısllının satın alınmasına dair muka· 
vclenın tasdiki ve bu müe:>seselerin 
işletilmeleri hakkındaki kanun layıha· 
51 ile Ankara elektrik ve havagazı 
ve Adana elektrik Türk anonim şir· 
keti · · 

masına d:ıir ol.ın kanun pröjelcri de 
vaıdır . 

Vergilerde itiraz ve le myiz usul· 
!erile ve mercilerine ve vergi ihbar· 

namelcrinin tebl iğ' suretine dair olan 
Jayıha ile, Ankarö O rman çifliğinde· 

kı bira fabrikası ile tesisat ve müş
temilatının ve arpa silosunu inhisarlar 
um um müdürlüğüne devri, devlet de· 
miryollarına muharri~ vt: mü teharrik 
ed evat mübayaası için gelecek sene· 
lere geçici taahhütlere girişil mesi ve 
Haydarpaşa - Sirkeci arasında feri· 
bot tesisi ve işletilmesi; hazineye ait 

• ~11 hıssc senetleriyle E. L. G. ve 
?ıdı~r Werke Alman şirketlerinin bu 
uç şırketten mettlğularının satın alın· 

ecrim ısillerin affi umumi nüf ııs şay ımı 

1 
hakkındaki kanun layihaları bugünkü 
loplantıda görüşülecektir. 

Sovyet - Moğol kıtaları 
knrşısındajaponların vaziyeti 

BLANÇO: 
soK~~ir - , MOGvLLAR 50 TANK VE ZIRHLI OTOMOBiL. 
sovy TT • jAPONLAR 800 MAKTUL UERDI' 

ET MO~OLLARDA ıoo ÖLÜ 200 YARALI VERDİ 
Moskova. 6 

cta cereyan eden -~a .• Son zamanlar 1 
dıselerini gözden ~&'.01· Mançuko ha 

g çıren Yarı resmi 

bir tebliğde mu lı tetir ınıntakalarda Sov 
yct·Mogol kuv vetlerinin kazandığ ı tam 

- Gerisi üçüncü sahifede -

1 

Kamutayın tatili 

Müstakil grup 
izahat istiyecek 

Ankara : 6 (Telefonla) - Mcc. 
tisin yarin işlerini bitirmesi bekte. 
niyor. Üç gündür sıkı bir şekilde 
çalışan meclis bir çok kanun la· 
yihalarına ikmal ~etmiştir. Yarinki 
celsede müstakil g rup hükumetten 

iki şey soracaktır . 
1 - Birisi hayat pahalılığına • 

karşı alınması lazımgelen şeyler 

hakkında .I 
2 - Diğeri devletin 

yasctine dair. Hükumet 
recektir. 

harici si· 
ceyap ve· 

Adana Tayyare 
meydanının açılışı 

Ankaradan bir heyet 
şehrimize geliyor 

Anka ra : 6 ( fclcfonla) - Ada. 

na tayyare meydanının küşadını 
yapmak için Ankaradan bir heyet 

tayyare ile Adanaya hareket ede 
cektir. Heyetin bir kısmı mebus lar· 

dır. Tayyare 14 kişilik ve 4 mo. 
törlü büyük bir tayyaredir. 

Deniz ticaret filomuz büyüyor 

lngiliz tezgahlarına on iki mil
yonluk · vapur ısmarlayacağız 

Hükumetin buna dair hazırladığı layiha 

Ankara : 6 ( Telefonla ) _ Hü
kumet, ticaret filomuzun kuvvetlen· 
mesi bak ımından çok mühim bir ka
n~n layih~s~ hazırlaı:nış ve Büyük 
Mıll et Meclısıne vcrmıştir . La iha 
bütçe encümeninden geçmiş v: ruz~ 
nameye alınmıştır. Bu kanun , Deniz. 
banka , gemi inşası ve sair ihti· 
yaçlar için lngiliz kredisinden verilen 

• t? 600 000 liranın, Oeniıbank yerine 
• ' ' il Umum kurulan Devlet Denizyo arı . . . 
Müdüriüğü tarafından istimalını tcmın 
etmektedir. 

Hükumet mucip sebeplerinde di· 

yor ki : k .. 
"- lktİsi\di ha)'atımızda ço_- 1~1 u· 

h. b' k" olan Devlet ınhıs11· 
ım ır mev ıı 

rında bulunan muntl\zam posta va· 

SOVYET CEVABI 
TETKiK EDiliVOR 
Paktın yapılmasını tacil 

Lord Halifaks Londraya 

• • 
ıçın 

gidecek 

purculuğu hizmetinin hüsnü ifası için 
filonun keyfiyet ve k e m i y e t 
itibarile hakiki ihtiyaca cevap ve· 
rebilecek bir vaziyete getirilmesi ve 
bu gayeye vusul için de bir taraftan 
mevcut eski gemilerin yerine yeni· 
lt'rinin i'<amesi ve bir taraftan da 
filo mevcudunun çoğaltılması ileriden· 
beri mutlak bir zaruret halini almış 
bulunmaktadır. 

Nitekim 2708 numaralı kanunla 
br:delleri ha7.incce ödenmek üzere 

. 'ı Almanyeya bir kısım yenı gcmı er 
sipariş edilmiş idi. Bir kısmı teslim 
alınmı~ ve bir kısmı da peyderpey 
teslim alınmakla olan bu gemilerin 
filoya iltihak etmesiyle dahi ancak 
bir kısım eski gemilerimiz tecdit edi 
lebilmiş olaca~ından yukarıda yazılı 
gayeye vusul için da~i bir çok yeni 
gemi siparişine ihtiyaç vardır . 

Binaenaleyh 3525 numaralı kr·· 
nıınla kahul ve lasdik olunan anlaş· 
ma ile temin edilen krediden bu 

- Gerisi iiçüncü sahifede-

1 Deniz ve lngilizler 1 
I.ondra : 6 a a _ ı · h b • · y ı a er a. 

• lan mahrcllctde söylendi>..ine _ 
l h"k · ı. gore 

/>ren es .t.lizaber dtrıi: liıyofetile. 

lngiliz Kralı Sa Majeste Altıncı 
Corç'un kızları Prenses Elizabet ve 
küçük kardeşi Prenses Mar~·are bi· 
rinci sınıf yüıücüdürl er. Hatta Pren· 
ses Elizabd kendi yaşlarında bir k ız 
çocutunu botulurkcn arka üstü yüz· 
mek suretile ve kolaylıkla kurtar. 
mıştır . 

İki küçük Prensese yüzme dib· 
!omaları merasimle verilmis ve bu 
mu vaffak iyetlc ı inden dolayı Kraliçe 
t arafından mükatatlandırılmışlardır • 

lngiliz dcnizcili~inin sembolik bir 
izahı •.. 

sovyc u umelinin tekliflerine ccva'b 
ermek ve paktd daır m- k 1 . 

• Ulo ere cıı 
~m: ıl etmek ii1crc Jo ı u h:.ılıf . k' 

•• tt :.ın ya 
kırıd.ı lll•lskov.ı'ya .. 1 ımcsı 11 1 t. ı ı ı nıet 1 v·ır 
dıı. • 

Bıı SittHllı lııı haberi veren d;ıity 
ckprcss, !J:'antcsi •• • yrt h·· ı • ' ' 111\lllllCI 
nı<1hfcllcriylc t.ırıı sclahıyctlı ı,.,ıı 
ı . 11 ıngı -
11. dcv.lcı ;ıda ın ı ;11 ,ı~ın cla yapılitcak 
ol.ın hır lcnı<1s ın ~ıındikı - ·1 - k . . .. . . ., ~uç ıı ıer ı 
su ı .ı tlc ızcılc cıl cbile"c~inı y· . . k 
d ,. <t:rnı,t ·~· ır. 

I.oncira : 6 a a _ Ch ı,., 
d - · · aın"crlaın 

un avam k anHr<ısında b ' 
1 · cyanatta bu-
unaı <ık loıd hıılrfaks'ın k · mos ova'da 

cereyan ~den lnÜ7Akcıcler hakkınd• 
s~vycılcrın cevabını aldığını bildirm~ 
t ı r. bu ccvcab fransa h-ı. . . ş 

· ' · Ul\umet ı ·ı 
bırlıkte tcdkık ed'I k . 1 e 

ı me tedır 
Başvekil, şu sözleri ilave . et . 

tir: mış · 

. Henüz halleJilmcmiş olan ih-
tılafl,ır lıakkırıda tar -·ı·t 

sı a vcrmeğe , .. 
l~m görmiıyorum :müşkilatın 1 u-
bır taraftan geld"ı<r . ya nı1. 
nılmak olur.' •s ını ıannelmek ya. 

Paris : 6 a a p . 
gazetesinde b · - etıt parisicn 

S ou~gues yazıyor: 
. ovyetlcr bırlig-inin holland . 

vıçre ve tüksem b , a, ı s-
- .. . urg un toprak bütün 
luğune karş ı vuku b 1 b'J 

u a 'ecek b' 
arruıu harp :;cbeb· 1 ·k ır tar 
mek istcmemesindeınodara kabul ct-

oğ'an ·· ı - ı hariç olmak .. ruc ukler 
uıer"• ıııoskova halli 1 

dukca sıkıntı verecek d '""' b 0 
• 

1 d h ıgcr ır mese 
e a a ortaya koymaktad ır . . . 

Almanya kendisine balı k. 
ketle · d · · 1 ıııcrn le-rın e ıstınat noktal ırı t . . 
d n. d ' cmını için 

Ogru an do~ruya bir harekette bu-
lunduğu takdırde takip ediiecek h 
hareket meselesi tali in veya . , a t tı 

rıga da 
~iman leh taıı hir pulsch ınoskov "da 
bır taarruz başlangıcı olarak tclakk . 

e~il:~e~ ~e bu takdirdt• sovyctle; 
bırlığı ıhtımal kendi stratejik mtvzil • 
. . . ' e 

rın ı temınal a tına alacak tedbir leri 
derhal ittihaz edecektir. 

lngiltare ve fransa böyle bir va 

ziyette derhal müdahale mecburiye 

t ini kabul eddbilirler .mi ? mese le 

tetkika l ayıktır. Zira hak ikaten hit 

ler tarzıda temamen böyledir : Füh 
rer kurbanını yutmadan önce par· 
çala maktadır. 

Popularile gazetesinde blum di 
yor ki : 

Pakt çerçevesi da hilin Je irca ve 
onun hakiki mana ve hedefi göz 

önünde tutu lursa, ; zorluk ortadan ka 

lkar müzak"eler esnasında bir çok 

- Gerisi ikinci sahif ~de -

Ankara Beledı)e RP.isı 
,\ er:ad Tırndoj!arı t e Anlmradan bır rtöriin ii~ 

r < 
Anayurdumuza 
22,000 göçmen 
daha geliyor 

lstanbul : 6 (Telatonla) 
k muha· Bu sene y•pılaca 

cır nakriyatı için hazırh~~ 
lar bitmek uzeredlr. 
gUne kadar kJfi miktarda 
vapur klraıanm•• olacak· 

tir. 
Bu sene Romnny• ve 

Bulgarlstandan anavatana 
22,000 mlllett•ftmız getl· 
rllecektlr. oeıec•k mlll•t· 
letta,ıarımlz Orta Anado. 
lu 1lle Trakyaya yerleftl. 
rll~ceklerdlr. Bu hu•u•t•· 
ki hazırlıklara şimdiden 
ba,ıanıımaktadu·. d 

Oelecek muhacırıer en 

' 
tıruec•k 

Anadoluya yer •• ki karan. 
Olanlar Tuzıad• 
tine merkezine. r rakyaya 
gidecek olanlar da Mar. 
rnara EreOll•lndeki' ka 

1 e 6!fkarl· 
rantlne merkez n "" 

dan sevko· 
lacak ve bur• 
lunecaklardır. 

Muhacırıerfn kıf ba•· 
fi rmadan naklll•rl için a 
zamı •Uratt• hareket edl 
ıecektır. su münasebetle 
Romanya ve aulgarlstan
da da : ıuzumlu tedbirler 
ahnmı• bulunmaktadır. 

• on . .. 

Ankara 
Belediyesi 
Dün bazı 

kararlar verdi 

Başşehrin bayındırlığı 
hava gazı ve elektrik 
şirketlerinin al ınması 

Ankara : ı; (Telefonla - Anl·n 

ı•n beledi.' c mccli i ıtlln vnli 'c b 
lcdİ,\'C rcİ :; İ l'\c:vznt Tnndoğnn 'ın re 

isliğincle fc,·k:ıladc toplnnh ını ·' np 
mıştır. Ruznnnıcdc görlllcn dıeınnıi 

.''etli nınddclcrdt•n Anknr:ı clclı tri 
ve hn' ngıız ı irkcti aksi,\ onl:ırını 
hc:lcdi.' e~·e ıııulıayaası için :l00,000 li 
rnlık i~tikrn:ıın Bclcdıyclcr b:ınknsın 
dan yapıl mn• I için icrn ınnkanıın 
nn•zuniyct verilmesi tnlcbi görUsU 

turken lıclcdi.' c reisi sehrin mUs:ıi 

;;artlnrla lıöylc lıir ıııUcssc: sc.'·e ~ahi 

oldu~unu tchnrll :ı cttiı erek ge.ni ş · 
zahnt ,•ermis ve bu hayırlı ncli c 
nin cldl• :l·llilıııc indl• .' ıık.sl·k mcs. 
nrfcdcıı • ·nfi:\ • ekili Ali Fuat C 

bcsoy'un ismini hurrnctlc ,\'adet mi · 
lir, 

Bu mtınascbctlc söz alan az 
dan: Anıkn{ llnHuU:ıh Ôzbudıı 
schı•İn sllkı•nn ve ,n,ırı hislerini 
~ \ ~ g 

'ln,,·ın ıınfia , ekili ne :ır ınn dclalt 

- Gerisi üçüncü .sa h ıf e-de-



lçtıabeır-Der 
, ................................. ~----1111!1--------------.......... , 

Başlıca Avrupa devletlerlnio 
harp kabiliyet ve kuvvet-lel!i 

A. GRASSET 
" lttusıratiorı ,, 

- Vll -

Şark cephesi 

işte bu son günlere kadar baş. 
lıca Avrupa devletlerinin askeri 
vaziyeti bu idi. Ve demokrat Av· 
rupa hükumetleri, totaliter devlet
lerle ar;ılarında zuhur edec,.k bir 
harpte Polonya, Romanya, Türkiye, 
Yunanistan ve Rusyadan henüz i!•i 
niyetli bir bitaraflıktan başka bir 
şey beklemiyorlardı. Halbuki, bu 
vaziyet baştan aşatı değişmiştir. 
Ve bugün kuvvetli bir şark cephe
sinin askeri yardımına istinad ede· 
biliriz. 

Şark crphesinin mevcudiyeti 
bizim için her şeyden evvel, bir 
harp esnasında "mihver,, devletleri 
nin kuvvetlerini taksim ve bu su· 
retle harbin başlangıcında yapa 
bilecekleri ani tecavüzde bütün 
kuvvetlerini kullanmak onları menet· 

, mek gibi mühim bir nantaj arzet
mektedir, 

Diğer taraftan bu cephe Al· 
manya ve ltalyanın maruz kalacatı 
iktisadi ablokayı da tamamlaya· 
caktır. 

Bu çepheyi teşkil eden devlet
lerin askeri vasıtaları çok ehem· 
miyetlidir, 

harp zuhuıunda bir milyon talimli 
askeri derhal silah altına alabilir. 

120 Harp tayyaresı vardır, Ve 
tayyarelerde bütün ,ecnebi memle 
ketlerden almmıştır. 

Mükemmel teşkilatlı ve talimli 
bahriyelilerin idare ettigi Yunan do
nanması, 70 bin ton hacminde ve 
kravozör , torpido, denizaltı ge
milerinden mürekkrp hafif bir do 
nanmadır 

Bu suretle Şa• k cephesi 850 
bin kişilik hazeri ve 8 milyonluk 
bir harp ordusunu, 2()(X) tayyareden 
mürekkep bir hava donanması tem. 
sil etmektedir · 

Şu satırları yazdıiımız sıralar
da, butday, miden ve <!emir itiba 
rile dünyanın en zengin memleket· 
!erinden birisi olan Sovyet Rusya· 
nın demokrat devletlere karşı gös· 
terditi İyi niyetli bitaraflıtı bu dev 
!etlerle onun arasında yapılacak bir 
ittifaka kaJbet'Uek için buarıtli 
müzaker~ier aevam etmektedir. 

J 935 drnberi Rusyanın as~eri 
faaliyetleri hakkında büyük bir şey 
bilinmem~ktedir. Çünkü , bu tarih
lenberi bütün askeri malumat çok 
gizli tutuluyor • 1935 de Rusyanın 1 
2 milyonluk hazeri bir ordusu vardı. 

Adli tebligat 

Şehrimizde bir adli 
takibat murakiplağı 

ihdas ediliyor 

Adli tebliğatın posta, telegraf 
ve telefon idaresine dC"vri üzerine 
bu idarede bu işleri idare etmek 
üzere vücuda getirilecek teşkilit 
hakkındaki kanun projeleri cuma 
günü (bugün) mecliste görüşüle· 

cektir. 
Bu pıojeye iÖre, merkezde bir 

müdür, bir .muavin, 17 memurdan 
müteşekkil olmak üzere bir adli 
tebliğat işleri müdürlüğü vücude 
getirilecektir. 

Adli tebliğat işlerinin munta· 
zaman yürümesini temin için de İs· 
tanbul. Ankara, lımir gibi aüfusu 
çoıc olan vilayetlerde lüzumu kadar 
diğer vilayetlerde de birer adli teb · 
liğat nıurakipliği ihdas edilecektir. . 

Seybanhların gard en par
tisi yarın akşam veriliyor 

Şehrimiz Seynan Adana .!!por 
kulübü gardenpartisi yarın akşam 
Atatürk parkında veriJmekteJir. 

Gardenparti için hazırlanan de· 
korların tanzimine bugünden başla· 
nacaktır. 

Muallimler sık sık 

değiştirHmiyeceklerl 

Muallimlerin meslek hayatında 
huzur ile çalışmalarını temin mak· 
sadiyle sıhhi, ve mühim sebeblere 
i Jtinad etmedikçe maarif vtkileti 
bu sene muallimler arasında nakil 

Şehrimizde sepze 
ve meyve bolluğu 

Aukaraya büyük mi~yasda 
ihracat yapıldı 

Şchrimiyde bütün sepze .ve mey 
veler çıkmıştır. Bu yıl sebz<; ve mey 
veler çok ucuzdur. Sepze meyveler 
şu fiatlarla satılmaktadır. 

Domatesin kilosu yüzpara, bat 
lıcan iki kuru~, bamya 7,5 10 kuruş 
büber 8- 1 O kuruş, meyvelerden 
armut 10-15 kiraz 15, şeftali 7,5-
10, zerdali vt: kaysi 5-7,5, karpuz 
beş kuruş, üzüm 5 -7,5 kuruş. 

Ôğıendigimize göre, buyıl An· 
karaya mühim miktarda sepze ve 
meyve ihracaatı yapılmıştır. 

Mecburi hizmetiııi yapa
mıyan talebeler 

Vekaletler hesabına tahsil edip 
de mecburi hizmetini ~apmıyan 

talehe aleyhine açılan davaların ta· 
kibine başlandıktan sonra bu tale
benin müracaatı üzerine yeniden 
mecbnri hizmetini görmek üzere bir 
vazifeye tayin edildiği ve mecburi 
hizmetini ifaya başladığı mülaha
zasiyle takipten vazgeçildiği anla· 
şilmıştır. 

Bu vaziyeti tetkik ede1 Maliye 
vekaleti, mecburi hizmetini yapmak 

1 
üzcrt: işin mahkemeye intikalinden 1 
sonra müracaat eClen talebeden ge 
ri kalan hizmet müddetini mensup 
oldu~u vekaltt emrinde ifa edeceği · 
ni ve aksi takdirde yapılan masra · 

Polonya : Filhakika hazerde an
cak 300,000 kişiyi sifih albnda bu. 
lundurmaktadar. Fakat çok kısa bir 
zamanda 3 milyon talimli askeri si· 
lah altında toplayabilir. 

Elhasıl, 170 milyon nüfusa Ma· 
hip olan Rusyanın, tiddetli ve mec· 
buri bir askerlik hizmeti sayesinde 
ve senede aldlla bir buçuk milyon ler yapmıyacaktır. 

fı zam ve fı.izi ile birlikte~ tediye 
edeceğin:! dair bir taahhütname ve 
ayrıca bir de kefaletname alınması· 
nı ve bundan sonra ·divanın terki' 
ci~tine gidilmesini kararlaştırmış· 

tız. Vekalet bu kararını Başvekalet 
yalu ile bütün dairelere bildirmiş 

tir. 

YENi NEŞRiYAT 

Polonya askeri birinci sınıf bir 
muhariptir. Teslihatı moderndir. 

asker nazarı itibara ılınacak olursa 
her hangi bir seferberlikte; 18-20 
milyon talimli asker çıkaracağı he· 
saplanabilır. Ve denilebilir ki, Rus l Sahrayıkebirde seyahat 
yanın insan menbaı bitmez , tüken
mez bir haldedir . Ve çok kudretli 
bir hava ordusuna maliktir . Tayya· 
relerin sayısı her halde 5000 den 

teşkilatı sağlamdır. 

Polonyanın 550 harp tayyaresi 
vardır, 

Romanya : 250,000 kişi•ik bir 
hazer ordusuna sahiptir. Buna as· 
keri trşekkü 1 1ere mensup 65 bin 
kişiyi de ifa.,e etmek lazımdır. 

850 harp tayyaresi vardır. Milli 
fabrikaların yaptığı set tayyareleri, 
sağlam v~ madeni makintler c,ldu 
ğu halde saatte ancak 340 kilo 
metre katedebilmektedir. 

Bunurı içindir ki, bomhardmcın · 
tayyarelerinin bir lcısmı Potez mar 
kalı Fıansı:ıı: ve diger bir kısmda 
Marşetli markalı halyan tayyarele· 
ridir. 

Bu tayyareler saa lte 400 kilo 
metre katetmek surdile uçdukları 
yerden 1000 kilometre uzağa 1000 
kiloluk bombayı taşıyabilirler. 

Tüı kiye : 200,000 kişilik hazeri 
bir kuvvete sahiphr. fak at 2 milyon 
talimli ihtiyat kuvveti vardır. Bun 
lar, kahramanlılClarına on asırdır de 
vam eden mütemadi harplerin şeha 

fazladır • 

Sovyet cevabı 

- Sirıuci sahıfedcn artan -

hayali meselelrrin ortaya çıktığı ek 
seriya vakidir. ve bunun İçindır ki 

müzakereleri çok uzatmamak lizım 
dır. 

Jour - echo de paris gazetesine 
Berlin'den bildiriliyor: 

Almanya Bulgaristanın dış ticare 
tinde ilk yeri işgal etmekle beraber 
Bulgaristanda daha büyük iktisadi 

inkişaflara imkan olduğu t kanaatinde 
dir. Her"halde ekonomik görüşmeler 
bit anlaş~a akdi ile detil bu anlaş 
manın hazırlanması ile neticelenecek 

det ettigi ve buna rağmen degerle- tir. 

Saylavımız Damar Arıkoğlu, 
Frıtz O.,le'den bu adda bir Se)ah~t 

1 romana tercüme 'etmiştir. Çok me· 
raklı ve güzel bir şekilde tercüme 
edilmiş olan bu romanı mulıakak 

okuyunuz. 

Üik ii 

H .. lkr.vlt:ri rnccır.uasının 77 inci 
sayısı çıkmıştır. Olgun yazıl.ı rla do· 

hı olan bu fıkir mt'cnıuasırı ı tJvsıye 

ederiz. 

Çocuk 

Çocuk Esirgeme kıırıımu t.1ra· 

fınd~n çıkarılan "Çocuk mtcmu ısı,. 
nin 146 ıncı sayısı çıktı. Çocukları

mız için tavsiye ederiz. 
1 -------------1 

1 
Karataş 

:.-.--ı P 1 a j ı 

Ço~ukların Cennetidir 

Doğrudan doğruya sofya'dan 
gelen bazı malumat, Köseivanof'un 
Berlinde hiç bir siyasi taahhüde gi· 
rişmiyeceğini ve umumiyet itibarile 
hiç bir siyasi vesikanın imza edılmi 

1 

Yavrularınızı b u tabiat cenne· 
tinin Haveamdan, Nef 'ealnden 

1 

ve Faydalarından mahrum et
memek için hiç olmasa Hafta-
da iki 911ft oraya el.ltUrUnUz. 

yeceğini göstermektedir. 

Kibrit kutuları 
Kutulara yakında yeni 

bir şekil verilece\<. 

Buğünkü kibrit kutuları halkın 
zevkiqi oKştanPyaçak bir vaziyette
dir. Ayni zamanda bazı kibrit ku· 
tuları eksik çıkmaktadır. Bu vazi 
yetleri nazarı pikkate alan inhiaar· 
lar idaresi, haber aldığımıza göre 
önümüzdeki Cumhuriyet bayramına 
kadar çok zarif tipte kibrit kutuları 
imal ettirecek ve bu taribde yeni 
kibritler piyasaya çıkarılacaktır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Sözlü 
kalan 

imtihanda 
talebeler 

Maarif Vekaleti imtihan talimat 
namcsine göre sözlü imtihanlara 
tabi tutulacak talebeleri tesbit et· 
mek üzere özel Türk Orta mektep 
ve Liselerinde ve bu talimatnameyi 
aynen tatLik etmeği kabul eden 
<iiger özel orta mektep ve liselerde 
toplanan muallim meclislerine ait 
zabıtların tetkiki neticesinde bazı 
yanlış tatbikata tesadüf etmiştir. 
Vekalet, her hangi bir yanlışlığa ve 
usulsüzlüğe meydan vermemek üzere 
bazı noktaları tasrihe lüzun görmüş 
ve mektep idarelerine bu hususta 
bir tamim göndermiştir. Orta mek· 
tep ve lise imtihan talimatnamclerini 
tatbik eden özel mekteplerin her 
sınıfında sözlü imtihanlara girme 
lerine lüzum görülen talebelerin ad· 
ları, mekt~p numaraları , sınıfları , 
hangi derslerin sözlü imtihanına 
girecekleri bir liste halinde tesbit 
olunar;ak muallim meclislerinin bu 
husustaki kararlarma eklenecek ve 
alt tarafları da muallimler taröfın· 
dan imralanacaktır. Her sımfta her 
dersten sözlü irotihınına kalmak
sızın gtçtcek talebe için dr. ayni 
suretle bir )iste yapılacaklır. Bu ıa· 
bıtlarıu birer sureti üç giin içinde 1 

Kültı.lr Direktörlükleri vasıtasıyle 
Maarif V ckaletinc gönderilecektir. 

Yeni inhisar rakısı 
sa hşa çıkanhyor 

inhisarlar uınuın mü Jüı lüğüııün 
hazırlddıği 40 dcrecelık rc.kının ilk 
partı imalatı llmamlanmıştır. R-l· 
kının litresine 168 kuruş fiyat kon 
muştur. Buna nazaran 25 aantilit· 
relik '40 derecelik rakı 42 kuruşa 

satılacaktır, Bu rakının alkol dere
cesi düşük olmasına rağmen halis 
somadan imal eJildiği için kalitesi 
itibariyle çok güzel olacaktır. 40 
derecelik rakı bugünlrrde utıı• çı· 
karılacaktır. 

rinden hiç bir şey kayıb etmemiş mür----~------------------------------------·--------------, 
kem mel askerlerdir. Bu müdhiş ordu E J 1 

-r••KLI vve ce svestia Ce n g ,- z ,- n cesed ·ı haziranda ııinrtodifarla Şansi viliye· bu saatte 400 fakat önümüzdeki ilk a~"ts .. LIE'R Y'! •\..;.~_" ___ _.

1 

gazetesinin g ha· tinin şimalinde ICain yuylin şehrine 
bahardıa sayısı 1000 çıkacak olan •• 
kuvvetli bir hava donanmasına sa ziran nüshasında bildirdiği üzere, muvqalat1n~ bütiin şehir bayrak. 

'I" d ı k yuan vilayetinin başşehri olan Huy· Hanın cesedi fevkalade bir merasim 
hiptir. Bütün bu tayy;ueler yaban çindeki japon istı a or u arı omutın larla tezyin edilmiş bulunuyordu. 

d r lıiJ iç mogolistandaki Eçinbora ma. hua'ya nakledecekti. le nakledilmiş, cesedi Şansi hudud· Al k d d' 
cı mcmlelket1er en satın a ınmışbr. n'8brma hücüm ederek, burada ebı Lakin Japonların bu planı suya larına kadar büyük bir Çin ve Mo ay. y~ce .. u~~n a~ . c.e•e ıne 
Bilhassa, ngiltere, Fransa ve Amerik I f d. .. (. . 'd L ·ıd· ·ıd·w · ·· gol su··var'ı mu"frezesı· takı"b etmı"ştı"r. tazim hıslerını gocatermcJI ı çın şeh· dan di istirahatte bulunan mogo atihi üştu. ,..11nçın en L I , m ıgıne gore 

Türkiycnin 50 bin ton hacmin ve kumandanı Cengiz haran cesedi- Çin hükumet adamları Mogol cami·. Tabu•un arkasından •· cihan fa · rin en büyük cadd~inde biriken 
de kravozör .. torpido ve deniz ni eJe geçirmeyi düşünüyordu. ası vekilleriyle birlikte Cengizhanın tihı" nin kılınciyle diğer zikıymet Çinli v~ Moı<>llardan mürekkeb ga. 
altı gemilerinden mürekkep ve çok Cengiz Hanın bu suretle ele ge· l:lhdını açarak, cesedi gizlace meçhul eşyalan elde götürülmüştür. yet kalabalık bir halk kütlesi arasın 
mükemmel efrad ve subayların ida çirilerek cesedi, Japonların " müsta Lir semte nakletmişltrdir. Cesed .. Taymis " gazetesinin husu!iİ clın geçmiştir. 
re ettigi hafif bir donanmasa vardır kil'' Morol devleti bü1dimetinin " pa nakledildiği bu meçhul mahalde har nıuhadirinin bildirdiği üzere, Cengiz 

Yunanistan: 100,000 e gişilik ha yıtahta" ittihaz etmeyi kurdukları suy bin aonuna kadar kalacaklar. Cengiz Hanın cesedini götüren alayın 15 - :ızveatla -

ıcıi bir orduya sahiptir. Fakat bir -----------------. ... ---------------

AMERiKA MEKTUBU 

Çıplak 
Ga-rson· 

li 3 irleşik Amerika C 
yetlerinin :reksas ı 
de çok garib bir 

disesi olmuştur. 
Vilayetin c:n büyük ;1et 

Huıtonda, bütün erkek g 
cemiyetlerinde toplanmış , 
münakaşalardan sonra kati 
karar vermişlerdir. 

Bu grevin .sebebi ise ~ 
tir. Bütün Amerikanın bU & 

kadın garsonlarm açık saç 
fetlerle hizmet görmiye bat 
dır, O kadar ki, yaz gelir 
bu icadın garsonların, ekıe 
kıyafeti mayo giymiş olar 
ederken görmek kabildir. 

Bu seksapeli kıyafet m 
kısa bir zamanda Amerik 
cenup kısmına yayılmış ve 
Kaliforoiya lokanUılarınd 
kadın garsonlar mayolarla, 
çık plaj ICryatetleriyle iş 

başlamışlardır. 
Bu vaziyet karşısınd 

müşteı ilerin kadın garson! 
tıran lokantalara hücum 
ilaveye lüzum yoktur sa 

Kısa bir zaman içinde 
siz kalan erkek garsonlu 1 
da mecburen eski işçilt-ri 
rine kadın garson alma;a 
bunlara erkeklere verile 
bir kaç mislini VC"rmege m 
mışlardır. 

işlerin aldığı bu şekil ~ 
erkek garsonlar h~mrn 
hükümete müracaat etmişi 
dın garsonların hareketini 
ettikleri gibi, onlara f aı 
verilmesinin önlenmesini 
dir , 

Fakat hükumet bu 
cevap verememiş ve niha 
garsonlar hep birden gr e~ 
mecburiyetinde kalmışlarJ 

Birkaç gün evvel T 
( Kadınlar Ahlak Klübü 
müdahale etmiş ve bu klü 
olan madam Simon hükıi 
dinde kadın garsonların h 
~iddetle protesto etmiştir. 

Şimdi vaziyet ayni ger 
lini mu haf aza etmektedir. 
tin nasll bir tedbir alaca 
bekleniyoı: 

IRADY 
eOGUNKO PROG 

TÜRKiYE RADYO DIF 
POST/\LARI TÜRKiYE R 

ANKARA RAUYO 

C U M ,\ -- 7 7 9 

12.30 Program 
12.35 Türk nı üzigi 

13.GO Mı:mlekct !>iactl a 
ve meteoroloji hab~rleri. 

13.15 - 14 Müzik (Kar 
r.tm - Pi.) 

19.00 Prcgram 
19.05 Müzik (Ba..:h -

78 koro - Pi.} 
19.15 Türk müziği (ine 

h) 
20 00 Müzik (Tencr 

m soylediği iki melorii -
20.15 Konuşma (Haft 

servisi) 
20.30 Mü7.ik (Seçilm iş 

mai ve saz semaileri) 
21.10 Konuşma 

21.25 Neşeli plaklar -

21.30 Muıik (Radyo 
- Şef : Praelorius 1 - M 
raydan kız kaçırma uveı 

Wagner : Siegfried İdili 3 
2 inci Arlcsıenne süiti. 

~2.30 Mizık (Operet s 
rı - Pi.) 

23.00 Son ajans habcarl 
esham tahvilat, kambiyo 
borsası lfiyat) 

23.20 Müzik (Cnıband) 
23.55 - 24 Yarınki prof 
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LÜKS OTOMOBiL 
,~ O semtin evleri - hemen hepsi 

servileri ve mezar taşlarını görürler. 
Bu evler viran teneke kaplamalı. ek. 

r~sd seriyetlc tek katlıdırlar. Kıpıları sa· 
bahtan akşama kadar kapanmaz. 

e Kapıların önünde yarı :çıpl~k. sümük 
bıf ı· ti. çamurlu, irili ufaklı kız ve erkek 

k f çocuklar itişe kakışa oynarlar. Me
-' zar taşlarına çıkarlar, kavga ederler 

1SIP' k ~ Binde bir - kimbilir hangi meç. 
buriyetin scvkile - oradan geçen 

8~ bir otomobil bu insan kırıntılarına 
/) haftalarca meşgul eder, durur. Gün

siııİ ı jıi1 erce onun rengini, tekerleklerini, ca 

~larının parıltısını konuşurlar. Dev-

1 
dal' rılntiş mezar taşlarını ona' benzeterek 

Üstüne otururlar. Elleri muhayyel bir 
direksiyonun etrafında, çatlak dudak 
larını büzerek onun sesini taklit 

1 
~ cderltr. 

aÇ' 1 .. f şte Ayşe ve Mehmet burada 
0

' bu mezar taşları arasında y~~işmişler, j 
~ oynamışlar, kavga etmışler ve biraz 1 

büyüyünce sevişmişlerdi. Onların 1 
r ~ t 
el~ 

cnıiz, j~Ji sevgilerini bu mezar taş· 
ları beslemişti. Onlarda her mezarlık 1 

çocuğu gibi otomobilleri gördükçe 

1 
ol sevinirler, çırpmırlardr. 

ka A . h .. l b vı.ıf yşcnın cnuz açı mağa aşlı-
Jıt Yan genç kızlık arzularında en mühim 

•e . ad' Y~rı sekiz sılindirli, pırıl pırıl lüks 
bıl' bır otomobil kapmıştı. 

Mehmet le hulyalar kurar fardı. 
• 4 Bir otomobilleri olacak. temiz te· 

arşı" '" miz giyinecekler ve bir gün buraya 
toP"' 

'fC bir tesaddüfle 'geçerken çocuklar-
r, 0ıl onların yoptııı gibi haykırışarak 
r ~ô' peşlerinden koşacaklar.,. 

3 J Ne güzel i.ı1ılitler, hulyalardı bun 
eıtJ lar ... Ve Mehmet Ayşeyi omuzların 
.,,el dan iterek taze çimenlere )uvarlar, 
t e~ onu öperdi. 

y•P' Böylece sevişirler ve bir 2ün re. 
men evlendiler. 

Ayşe gün geçtikçe serpiliyor, ı 
küıellcşiyordu. Mehmet işçi idi. Sa 
bahtan akşama kadar çalışıyor, yine 
antak boğazlarını doyurabıliyorlar
dı. 

Bir gün, bir minimini insancık 
~özlerini dünyaya açtı. Ve büyüme
g: botşladı. Mehmet bu yeni saade· ı 
tıdc omuzlarına yüklendi. Ve daha 
fazta çalıştı. 

,,; p Kış gelmişti. Elbisesi inceydi. 
alto~u yoktu küçükken hayal/erin· 
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1 ) 
~ı 

ııılı 

O,ııı 
cC 

ı.) ' 
ık 

de y=1~ıyan pml pırıl otoınobiJj uout 
ııuıstu U d " · nutma) ıp a n~ yapacak· 
lı ! 

F ;,kat Ays"- h~la aynı hayalle 
Yıtşıyor, <f}'nı rüyayı göıüyordu. 

* * * 
Çoktan beri devamlı bir yağ'mur ! 

ııırzarlıkların içine sokulan bu fakir 
1nahallenin teneke ~vlcrine çarparak 
~ith)i tüz~arın servilerdc yıkııınan se 
sırıe tempo tutuyordu. 

Ay~e kerevetin iüslüne uzanmış 
servilikleri s~yrediyordu. Bir eliyle 
tuttuğu ipi muntazaman çekerek yük 

llü~ün kapısilc duvarın arasına geri 
ınış s ı • . a ıncagı sallıyordu. Odada de· 
rın bir s . l'k Y essız ı vardı. alnız ulm· 
cağın in~· d 

1 
· • nı uyku veren gıcırtıları 

d
.uyu uyordu. Ve Ayşe düşünceliy· 
ı. 

o s t' 1 . ' em 1Y c hiç de mukayese 
cdılrniy~c k t k 
bipti. H' e . aş ın bir güzelliğe sa· 

kad 
ıç kımse bu fevkalade güzel 

ının b" k ır enar m h IJ d . ceğini ._h . a a e e yctışe. 
A nun edemezdi. 
yşc Yine ot b"ll . . kadife d .. . omo ı erını, sıcak 

Yo d oşelı otomobı"I! . d" ,. .. r tı. erı uşunu· 

T 1'nı bu sırada b. 
tusu duyuld A ır motör homur 
salıncağı u~t Yşc )'crin~en segirtti 

' u·ı· muştu ~le b' ' nıo ı ı onların k ,..ı ır spor oto 
d v apısır.J u yagmur hala ' a sarsıldı dur 

. . a yağıyordu. 

Bir şey istemek arzusile bakıyor 
du. Ayşcnin İçinde bir şey karınca· 
landı süratla aşağı indi kapıyı açdı 
genç adam şapkasını çıkardı. 

Aff edeniniz, sizden ehemmiyet. 
siz bir şey isteyecektim. Dedi biraz 
ince tel bulabilirmisiniz aceba ? 

Ayşe: 
- Bulayım dedi yürüdü bütün 

fakirliğine rağmen elinden iş gelir. te 
miz bir kadındı. O gün üstünde ken 
disine pek yaraşan tekbasma enta. 
risi vardı genç adam gözlerini bu 
fakir kadının yürürken ince bir ahenk 
le oynaşan kalçalarından ayıramadı 
ve Ayşeyi beğendi. 

Ayşe teli getirdi. Necdet maki
nenin bir tarafmı bu telle sardıktan 
sonra onu daha çok görmüş olmak 
için bir su istedi c\yşenin çatJak bir 
bardakla getirdigi suyu içeı ken met 
diven başına oturdu ve konuşmağa j 
başladı. Ayşe bu konuşmadan bir 
şey anlamı)'or yalnız bu adamı gıp ı 
ta ile seyrediyordu. Kapının aralığın 

dan gözüken otomobile bakarak: 

- Bu otomobıl sizin mi efendim? 
Etekleri dizf l"rirıin üstündeydi. Ço 

rapsız bacakları bütün güzelliğiyle 
Necdetin gözüne çarpmıştı. 

- Benim! 
Derken Necdet bu kadına sahip 

olmayı düşündü. Kararını verdi: 
- isterseniz size onu veı ebilirim 

bekarım benimle gelebilirmisiniz? 

Dedi: 
Düşünceler: Ev, yuvaya hürmet 

Mehmedin sevgisi, minimini yavru ... 

Bütün bunlar epeyce çırpındık· 
san sonra bu spor otomobilin af tın 
da can verdiler ve otomobil. viran 
evde ağlayan çocuğun feryatlarmı 
korkunç hömurtularile bastırarak 
servilt.!rin arasından ulaklaştı. 

*** 

1 

t 

1 

Bir gündü. Necdet Bey Süzan J 

Hanımefendiyle- Ayşe ismi sosyc 
le hayaiında pek çiy diişmiyecek , 
miydi? 

Birlikte, lüks bir: otomobilde 
idiltr. Ayşe kızıl ipek elbiseleri için 
de yaralı bir güvercinin beyaz gök 
sünderı sızan kırmızı ılık kanın vücü 
de getirdiği güzellikten daha güzel 
dı kalabalık bir caddeden ge-çiyar 

lardı. Brr ar;i/ık şoför bir küfür sa
vurdu. Otomobil ani Lir frenle dul' 
du. 

Serseri kılıklı biri otomobile çar 
parak çamurluklara dlişmüşlli ertaf 
tan koşuştular bir polis geldi. 

Necdet yere atladı. Ayş~ otorno 
bilden eğildi bırderbire gerıledi Yü 
zü sapsarı oldu bu serseriyi tanımış 

tı.O. kocası Mchetti, 
Fakat kendini topladı sonra in 

mesine yardım için uzanan Necdetin 
elini tutmadan, kanlanmiş basamağa 
bakarak haykırdı ... Aman, iskarpin . 
lerim kir!cnecek şu kanları silseler. 

HlkAyecl 

Ankara belediyesi 
- Birinci sahifeden artan -

1 

Ankara'daki 

İngiliz 
heyeti 

askeri 
gitti 

Ankara : 6 (Telefonla) - Bir 
müddettenberi şehrimizde bulun 
makta olan Tuğgeneral Lund'un 
reisliğindeki lngiliz askeri heyeti 
dün akşam şehrimizdea ayrılarak 

lstanbula hareket etmiştir. Heyet 
Ankara garında teşyi edilmiştir. 

logiliz askeri heyeti lstanbulda 
Çanakkalede ve İzmirde bazı yer
leri ziyaret ettikten sonra memleke
tine dönecektir. 

Parti Genel sek-
reteterinin tebliği 
- Birinci sahifeden artan -

leri hakkındaki ümidimi 
izhar etmek isterim. 

samimiyetle 

Yeni nizamnatne parti genel sek
reterinin ôevlet v~kili olarak icra ve
killeri heyetine girmesini temin etmiş 

ve bu suretle parti ve hükumet bera
berliği esasını mahfuz tutmuş olduğun
dan esasen parti hükumetinin yüksek 
birer memuru bulunan vali arkadaşla
rımın şimdiye kadar olduğu gibi bun
dan sonra da teşkilatımıza azami yar· 
dım ve himayede bulunmalarını tabii 
buluyorum. 

Yeni nizamnameye göre bütün 
vilayerlere daimi Parti müfettişi gön
derileceğinden parti başkanlığından 

çekilecek olan valilerin şimdilik idare 
heyeti azatanndan:birisini kendilerine 
vekil tayin etmeleri ve asıl idare reisi 
intihabının müfettişler mahallerinde 
işe başladıktan sonra yapılması muvafık 
görülmüştür. 

Bu sebeblc şinıdilık başkanlık 
vekaletine vilayet idare heyeti azasın
dan. münasip göreceğiniz bir arkadaşı 
gclırerck vazifeyi kendisine teslim et
meniıi ve bu tamimi bütün teşkilatı· 
mıza teblig elmenizı rica eder, sevgi 
ve saygı ile gözlerinizden öperim. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Erzurum Mebusu 

Dr. A. F. TUZER 

Sovyet - Mogol 
kıtaları 

- l3ırınci sahifeden ;1rtarı 

lllllliıffcı ıyet lcbcırü:t. <'ltirilınckıcdir. 
l\logol halk cu.mlıur iyclin Sovyet 

l\l O).!OI ı..11 vveı lcr i er kanı haı biye lıc

yc: lırıin lıir beyannanıcı;ini 7.ikreckn 
ıncz~ü. tebliğde ~ö;le denilmektedir. 

2 Temmuzda japorı- Mançukolu 
idi lfoırnn'ıın cenubu ~arkisindc:kain 
Noınon· oboda mühim mıktarda P•Y«· 
de, topçu ve süvari kuvvellerile 100 
kadar tank tahşid etmişlerdir. 

Bu kuvvetler 3 leınmuzda fecir 
v.ıktı Mogol hududuna tecavüz ede
ı ek tcıyyarelerin himayesi alt.oda 
Y11ng giilti ve Khslkhyngol nehrinde 
ki Şo\'v' CI ıney .:: rlerine taarı uz etmiş· 
!er ve bu göl ile nehri gec;ınek ıste

mişlcı dir bu taarruza bir piyade ala· 
yı iki tank alayı ve allı süvari alayı 

nın yardımı ile kamatsubara isminde 
23 üncü piyrde fırkası iştirak c~miş

tir. 
etmesini reislik makamından rica d· Sovyel·Mogol kıtalarının ve Sov 
miş ''c bu teklif ittifakla kabul o· yet tayyare~erinin•şiddelli bir taanu-
lunmustur .' • t. · d · -, zu ne ıcesın e ıapon kuvvetleri akşa 

Belediyeler bankasından istikraz ma doğru agır zay:atle khalkhyngol 
için iı.:ra makamma mezuniyet ve- ün şarkına püskürtülmüşlerdir. 
l'ilmcsi karara bağlandıktan sonra _ Sovyet·Mogol topçü kuvvellcri 
elcHrik ve hava gazı ·~irketinin be· japonların 50 tankını ve 8 topunu tah 

lcdi_vcye intikali Uzerine ijlldnıe ve rib etmişlerdir. 
idare işleı·inde hasıl olacak her han- Sovyet- Mogollaı 50 tank v~ zırh 
gi bir lU?.:um ve icaba ı•örc muamele 1ı otomobil kaybetnıişlcıdir. 
.' apılması stlahiyetinin ·~·cislik maka· japon-Mançukoluların z=lyiaıı 800 
mına "erilmesi için muvazene tali- maktul Sovyet. Mogolların zayiatı 100 
matnamcsinc biı· madde ilavesi de mağl ul vı: 200 yarcı!ıdan ibareli ir. 
ıuUzn1'.crc ve kabul olunmuştur. 2-5 Temmu r. arasında cereyan e 

n 1 i~er madde· den mi.ihim hava muharebclcrı Sov 

f.-

------....::.......:...:..-.-------------~:-------------~~---.._...-----

Asri sinemada 
Bu akşam 20,45 de 

lki büyük şaheser birden 

1 - Marie Glory'nin Seylap faciası 

Kastamonu Sular 
altında kaldı 

: Madam çocuk istemiyor 

Ankara ; 6 (Telefonla} - Kas· 
tamorıuda 1313 tenberi görülmemiş 
bir sel olmuş bir metre kadar yükse 
len sular derenin iki tarafındaki ev 1 

!eri temamen basmış ve bir iki evin ' 
divarlarını yıkmıştır. mevcut altı ah 
şap k~prüyüde sular götürmüştür. 
ele~trık kabloları tahrip olmuş ve 
şehır karanlıkta kalmıştır dört k" . • b I~ 
nın .?g~lduğu bildiriliyor vilayetce 
her turlu tedbirler alınmıştır. 

-------~-

Deniz ticaret filo
muz büyüyor 

- Birinci sahifeden artan_ 

maksat için ayrılan 2 100 000 i .. 
lirasına tekabül cdcce'k ' 'kl ngılız 
d 

. .. mı ara ka
aı taahhudat ve sarfiyat . 

)- h. . . • ıcrası sc-
a 'Y.etmı mutazammın olarak bu ı-
yiha hazırlanmıştır . a-

Ciri~ilecek laahhu-d ·ıtın b. . , ır ~ene 
zarfında ıkına! ve int · . k " . acı ıın ansızlık- \ 
ları da derpış ed:Jerek ı:- .h . . . ayı anın bı-
rrncı maddesi, taahhüdatın .1 . \ 
1 

. . 
1 

r erı yıl. 
aea ge~ıcı o arak ifası salahi . . 
natık bulunmaktadır . }ctını 

Gene birinci rr.added . . ı· e ınşaat ve 
~mha k~~ın k sur~ti .seyrine ve bunların 
a a r.U vazıyetlerine .. 

Gönülleri açan ... Neşe saçan büyük komedisi 

2 - Fred Scott'un 

Servet Hırsızları 
Aşk .... Heyecan .... Müthi~ maceralar fılmi ___________ ..;......----

Yaz tarifrsi 
. 

Ôğretmc!n Talebelere 20 kuruş 
1 O kuruş tur 

tertibatla 

ve Balkon 25 kuru; 
Duhuliye 15 ,, 
DİKKAT : - Sınema dahili Vantilatörler ve hususi 

" " .. 

Telefon 

serinleştirilmektedir 
Asri 250 

10818 
------------!----------------------~------------------,, 

:--------------------------------~--------------------neşeli bir şekilde geçirmek i sterscnız 
Hafta tatilinizi çok 

YAZllK SiNEMANIN 
BU AKŞAM 

GôSTl-'~RME(;g BAŞLIYACA(;ı 
llcvaz Perdenin en Tuh:ıJ \ c En Tipik Kahn\manı 1 But tı n 

v Gulduı-ınc f las~alarırıı .\'cbiııe Toplamı~ Olan 

FER N A N DE L 'in 
Yarattığı Binbir Komiklik Sahnclerılc Dolu 

SAHTE KONT 1 
ı ............. --------------' Fransızca Sözlü Hark ulade Kahkaha şaheserini göri.inii1 . 

Cidden keder davası ve ne,e ilacı 
olan bir fllmdtr 

iLAVETEN: En Yeni J)uııya. llabcrleı·i 
. . d f . gore senesi 
ıçın e sar edılmeı.i rnümk .. 
t • h . t 'k un olamıyan ğ a sısa mı ·tarların müt k. Gelecek Pro ram 
d 

· · k A ea ıp senelere ı ( VILIAM 190WEL ) evrı ım anını lemin eden hük .. \ Güzı·I ( A N N A B E L L A ) ve ccnti men 

nuırnuşıur. um ko 1 Baırouıes VE Uşa~Q 
Lciyihanın ikinci madd · d 1 d 

<liden sarfedilecek mcbali-'"~nsınf ~ 
1 
k~e · FRANSIZCA SÖZLÜ Nefis Filmde Görünecekler ir 

1 b' I'k o arz crıy- 10994 1 e ır ı te karşılanması cşk T d . 1---------- -----~:.;.;,.;..., __________ _ 
edilmiştir. a 

1 crpış 

Ancak Devlet Deıniryolları işi t 1 

me umum rnüdürlüg· ünün bu"'n . c 
d k. yesın

e. ı teşebbüslerin geliri uzun s 
lerın g" t d. . ene . os er ığı nctayice nazaran b 
gıbı taahhüdı tı karşılamak .. 1 u j 
nursun b" "k b" şoy c 

İ 1 uyu ır gayrette ancak 
norma . masraflarını kapat b·ı k 
b" k. f a ı ece 
ır ıya ette olduğundan k d" 

sarf edilecek mebal"ğ" r~ ıden 
f 

. 1 ın taksıtle · · 
ve aızlerini kapatmak .. rım 
k ~ uzeıe mez 

ur umum müdürlüğün büt 1 . 
konulacak t h .· çe erıne 

a sısatın evvelki . . 
te olduğu gibi h . sı parış. 
~ . azınec~ temini 

rı bu'unınası itibariyle bu t h . zaru 
b .. L k a sısatın 
.u çe arşılığı hakkında h .. k .. 

crne lüzum .... 
1 

u um der. 
~ · 2'0 ru memiştir. 

Lay~hann .. ·· m uçuncü ve dördü .. 
ınadddt'ri mutat 1 ··k·· 1 . ncu 

P . ıu um erdrr· 
roıe şudur. .,, 

" o - evlet deniz oll . 
umurn miidüılü;r.ü ih ~ cır_ı . ışletmc 

.f . . .s tıyacı ıçın ı11uh-
tdı tıpıe yeni O'en ·ı . 

. o H er 111şa f'tt' .1 ın •sı ve sair V'"sait t h. 111 
• 

A .... ' ec ızat, malz 
me, alat ve edevat · . . e. 
1 .. ll"k sıparışı ve bun·a 
ara mu tea ı her türl .. h' ·r u ızmetler· 
1 a~ı nıaksadiyle l:l .600 000 r ın 
kadar gelecek yillara g . . . ıraya 
1 . . eçıcı laahhüt-
ere gırışmeğı Münakalat vek 'I. 

d ı ı me· ı 
zun ur. 

Bu taahhüJat kar~ılıR-ı 3525 nu 
maralı karıunlc tasdik edilen a 1 . . n aşnıa 
mucıbınce açılan krediden tem· , 10 Ve 

devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü bütçelerinde açılac;ık hu 
su.si bir fazla irat ve tahsisat olardk 1 

kaydolunur. 

Senesi içinde sarfolunamıyan 1me 
baliğ aynı İşt~ sarfedilnıek üz~rc mü·! 
teakip senelere devredilir.,, 

lırr 45 sovyct- mogoll:ır 9 layyare ka , 
ybctmişlerdir. 

Tc hliğ"cie, japon layyaıclcdoin mu 
vaffa!-.iyeti hakkında yalan haberler 
ncı;;rcıtigindcn d -:,la} 1 kuadtuııg ordu 
su matbuat bürosu şcfı mınılay kava 

Yeni çıkan kanuı: ve nizamlar 

Milli Mükellefiyeti Müdafaa 
Kanunu 

Kanun No : 3634 
Kabul tarihi:7 6/ 1939 

Neşıi tarihi:1661939 

- Vünden artan · 

b
. ·ııA ··J f oıu .. kclldiyeti komisyonu bulunur. Ticaret ve s;ınayi o· 
ır mı ı mu a aa · . . . . . 

d b 1 
ferdr. bcledıyeden ıkı aza seçılır. 

ası u unmıyan yer · 

S f b l
.k Müdür veya memuru bulunan yerlerde bu 

e er er ı d I b .. 
k 

· un •ahii azasın an o up uro ve yazı 
memur omısyonun • 

müdür veya 
işleı ini de gö· 

rürler. . . 
K 

. ·· tt~p adedinin yarısında bır fazlasıle toplanır ve mcv· 
omısyon mure ~ . . 

d k 
· t'I karar verir. Reylerde t~savı halınde reısin bulunduğu 

cu un e serıye ı e 

tarafın reyi kabul olunur.. _ . .. .. . 

T 
. ··d .. me ışlerı }iarıç olmak uzere mustacel hususlarda Mıl-

azmınat ve o • . .. 
fi M .. d f .. kellefiyeti komisyonlarına ızafeten muamele- yapmak uzere 

N h
.u a aa mk u I . de Nahiye Müdürünün reisli~i altında jandarma kornıı · 

a rye mer ez erın • . .- . . 
t b ı diye reisinden, yok ıse Nahıye merkezının muhların-
anı ve varsa e e . . k· ı 1 b"I" 

da k" 1 d muhtar ve ihtiyar heyetını teş ı o una ı ır . 
nvc oycre dk · bld. ·· · ·ı • y • 

Mülki teşkilat olmayan yerler e omtsyon, e e ıye reısının reıs ıgı 

altında kurulur. IAk d M·ııA M'"d f ··k il f' · 
B 

A 

1
. k · onların teşkili a a a ar ı ı u a aa mu e c.- ıyctı 

u ta ı omısy • . A ----

k · k ·ı yapılır Müstancel olup ta muhabereye ımkan bulun-
omısyonu ararı e . 1 k .. k d·ı·v. d kk"' I 

b k 
. 1 

0 
işi mahsus o ma uz:ere en ı ıgın en teşc u e· 

masa u omısyon ar 
d b·ı· c 1 ır. · 1 h k · d M'U- M"d M"ll" M"d f ınükellefıyeti koınısyon arı azar va tın e ı ı u a-

ı ı u a aa . d . . d 'h • .h A dk'kl 
faa Vekaletinden verilecek emır aıresın e ı saı ve ı zarı te ı er ya 

parl~~dde 
9 

_ Milli Miidafaa mükellefiyetleri, Milli Müdafaa mükellefi· 

yeti k . farı vasıtasile tetbik olunur. 
omısvon f "k il r· . k . l.ı 1 

E
- b: h ide Milli Müda aa mu e e ıyr.tı omısyoım u ıınmaz 
ger ır ma a . .. 

ve ah b' ükellcıfiyetirı acele tatbıkına zaruret hasıl olup la usulu 
Y ut ır m . kA b 1 .. k il f. d da· . d k · ona müracaata ım an u un musa mu e e ıy ct ORHI· 
ıresın e omısy . . . 

dan d y 'heti askeriyece tatbık olunalnlır. ogruya cı A .. 

Her türlü teslimler asken makamlarca tay»h olunacak tcsclhım hey· 

e lerirıe makbuz mukabilinde yapılır. . 
Bu makbuzların biri ayrıca Milli Müdafaa mük~lldiyr.t j komisyonları 

tarafından tasdik olunarak alakalıya veıilir. 
MaJde 10 - Tesellüm heyellcıinin kurulınl\ tarıı nizamname ile; le.'.! 

bit olunur. 
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Adana Borsası Muameleleri 
-

PAMUK ve KOZA 
1 KiLO FIATI 

CiNSi En az E.n çok 
Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
"''Koza ..... -- =-== _·; .=o-= t: ~---= =---

Piyasa parlata • -37 50 
J5iyasa temizi • ' 

-

Klevland 37 -ı 4450 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 ıl Siyah 
~ 

Çl~IT 

~1 
-

Yerli "Yemlik,. 
.. •Tohumluk,. 5,50 

_, ·-
HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs -3.26 3,50 1 
• Yerli 2,65 - 350-

• Men tane 
Arpa 3,35 3,37 
Fasulya 
Yulaf 'J,87 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek . 
Susam 16 1 . 

UN --

Dört yıldız Salih .. üç .. • 
·- D Dört yıldız Doğruluk .o <'O 
~ ;;:: üç ...= c: .. • 
o - Simit . 
~ İÜ .. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::3 
N V' 

üç ...... .. .. 
Simit ,, 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
61 7 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santura 

Hazır 

Vadeli 1. 
Vadeli il. 
Hind hazır 

Ne~ork 

5 
5 
4 
4 
9 

·-~ ~il{·' -- ..... 

. -· 

53 
Ol 
63 
3ı 

00 

Lird 1-Rayişmark --
Frank ( Fransız ) - --3 3:> 
Sterlin ( ingiliz) - --5 93 
Dolar ( Amerika ) 1261 67 
Frank ( isvicre) 00 00 

TURJCIY! 

ZIRAAlii.ANKASt 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

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

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER : 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 .. 1000 .. 5.000 .. 
8 .. 500 .. 4.000 .. 

16 .. 350 • 4.000 • 
60 .. 100 • 6.000 • 
65 • 50 • 4.750 " 250 . .. 25 .. 6.250 • 

435 32.000 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 

umanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

I 

1 

TOR - Sôza 

S~dOn kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

Seyhan Spor tarafrndaD 

Gardenpsf ,, 
Mevsimin en muht~ 

zevkli bir eğlencesi ol°J 

8 Temmuz Akfİ 

Atatürk Parkında y~ 
büyük eğlenceye iştirak 

Biletler Seyhan Spor 
: bünde .~atılmaktadır. 2 

Elektrikt 
Adana Mersin ve havalisAca1'tas Her türlü Elektrik ve ;. 

tesisatı, Elektrik malzemesİt 
ve Elektrik aletleri tamirab 
ram Ampulleri, Ganz f abr'11 

Adanada hükumet caddesinde 

Umer Başeğmez ticarethanesi 76 
mulatı Adana Acentalığı • .ıı 

Eski Orozdibak karşısı I" 

Çukurova Harası Direktörlüğünden : 

Hara müstahdemi iaşesi için azami 16 bin asgari 15 bin kilo üç yıldız 
yerli undan ekmek ile azami 1700 asgari 1400 kilo koyun eti ayrı ayrı 
açık eksiltme ile sabn alınacaktır, · 

8 Temmuz 939 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 9,5 ta 
~kmeğin ve 11,5 ta etin ihaleleri Ceyhan Belediye salonunda içtima ede. 
cek komisyonda yapılacaktır. 

Ekmeğin muhammen kıymeti beh~r kilosu 7,5 kuruş üzerinden ( 1200) 
lira ve etin beher kilosu 38 kuruş üzerinden ( 646 ) liradır. 

Muvakkat teminat ; ekmek için 90 lira, et için 48 lira 45 kuruş olup 
Hara venesine yatırıla"caktır. 

Şartnamesi her gün Hara muhasebesinde görülebilir. Ve istiyenlere 
bedelsiz verilir. 

Eksiltmeye İştirak edeceklerin teminat makbuzları v~ 2490 sayılı ka· 
nunun 2. ve 3. cü maddelerinde yazılı vesik«tlariyle lıirlikte belli srün ve 
saatlarda komisyona müracaatları ilan olunur. 

25 - '.l8 - 2 7 10788 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Bt.rlin hastahanelerinde uzun müd 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa cı.ddesincl~ Mu~taf a Ri· 
fat eczahanesi karşısında h,rgün sabahlqin saat 12- 8, öğled<'rı sonra 

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

Adana Belediye Riyasetinden: 
Motosiklet ve Velospit sahiplerinin nazarı dikkatine 

Eşhasa ait motosiklet ve bisikletlerin 9~9 sen ... r.i rcs·ni t ,Jı;ıkkıık et 

tirilerek müfredat cedvelleri belediye dairesi tahakkuk şubesi kapusuna 
asılmıstır. 

Taksit zamanları A~ustos ve Birinci teşrin 939 aylarının 15 inci gü. 
nüne kadar olmak iiurc müsavi iki taksittir. 

Taksit müddetf~ri içinde ödenmeyen nakil vasıtaları resmine % 1 O 
ceza ekl~nir. Bu cedvcller G - 7 - 939 tarihinde asılmış ve 10-7-939 

1 ekşamı kaldırılacaktır. itirazı olanların on gün. içerisinde belediye riyase· 

ı tine istida ile müracaat etmeleri ilan olunur. 6- ·7 - 8 10821 

Acıderedeki içme Ma
den suyu açıldı 

Her gün Misis Acı dere istasyonuna 
•• tren gider gelir uç 

Her türlü yiyecek şeyler, bol ve ucuzdur. 
10- 10 10785 

l 
1~736 el 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çifte han 
Kaplıcası faaliyete ge 
Banyo - Lokanta - Gazino - ot 
Çiftehan kaplıcalarına gitnlek İı 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASIJ 

Radyo aktüvitesi biitün dünya Kaplacalar_ıdV 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesı 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbre.k , Mesane l 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak, 

Birkaç gününuzu burada geçir~ 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalaca"* 

Tarifeye bakınız ./ 
lira Kr. 

50 Bir gecellk tam konforuyla otel - yatak ücret• 
00 Taş odalar ( 4 kişi lik ) 
75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

Büyiik istifadeler görecek, memnun kalaca" 

Çiftehan 
1 haliyle 

r. aphcasını bugüf1 
bir kere görünüt 

10631 

,. ' Türksözü t 
Gündelik siyasi gazete 

·--
abone şartları 

Kuruş 

t 2 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1. Aylık 100 

1 -Dış ıncınlckcllcr için Abone 

bedeli değişmez yalnıı posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için ıdareyc müra
caat eriilmelidir. 
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• 
Satlık Fabr• 
Reyhaniyede P ğrı C•d.~ 

satılık f.ıbrika. iki motör, ~ 
ve diteri 15 at kuvvetler~ 
taş birisi un ve diğeri b~~ 

Bir buz makinası bütıJfl 
larile. 

iki çırçır. bfı 
Arazi 500 m. murab 

sı ile beraber. . edf 
Arzu eden Reyhart•~ 

Flokosa müaacaat edebi~· 
1 g. aş. 4 -~3 

··d" Umumi neşriyat '°" ... 
Macid GiiçltJ 

Adana Türkıöıü oııl 


