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KAMUTAY , HÜKÜMETE İTTİFAKLA İTİMDINI BİLDİRDİ 

l<.amutay fevkalade top
lantısını bitirip dağıldı 

Meclis, Montrö zaferini temin eden Ata
türke ve hükumete teşekkürünü ve Türk 
ordusuna sevgi ve saygısını bildirdi 

İsnıet İnönü kabinesi Kamutayın ye
niden ittifakla itimadını kazandı 
Ankara : 31 ( A. A. ) - Ka- Hariciye Vekili , hatiplerin söz-

~utay bugün Abdulbalik Rendanın lerine teşekkür etmiş ve onu müte-
~kanlığında toplanarak yeni Bo- akip kabul edilen bir takrirle Ka-

~azlar mukavelesinin tasdikine ait mutayın Atatürk'e tazimlerinin bil· 
B anun layihasını müzakere etmiştir. dirilmesi işi Riyaset divanına bıra-
B u münasebetle söz alan Dışişleri kılmıştır . 
akanımız Dr. Tevfik Rüştü Aras , Diğer bir takrirle Çanakkale 

Yeni mukavelenin delalet -ettiği ma· şehitlerinin hatıralarını taziz için bir 
~ayı anlatan nutkunu söylemiş ve dakika sükut edilmiştir . Diğer iki 

unu bir çok hatiplerin beyanatlan takrirle de Cümhuriyet ordusuna 
takibetmiştir . Kamutayın sevgi ve saygılarmın bil. 

Kamutayın büyük günlere mah- dirilmesi ve Kamutay namına bir 
s~s havası içinde kürsüye gelen bü· heyin Ankara,fstanbul şehitliklerine 
~n hatipler, Montröde elde edilen Sakarya ırmağına, lnönü ve Dumlu· 

Yük muvaffakiyetin her cepheden pınar anıtına ve en son olarak da 
olan büyük önemini en heyecanlı Çanakkale toprakları üzerinde ka-
;adeJerle tebarüz ettirerek bütün !anlara Ulusun birer minnet çelen· 
r~cr eserler gibi bu güzel eseri de gini götürmesi tasvip edilmiştir. 

Urk Ulusuna veren Atatürk ile Bu neticeyi müteakip Başbakan 
. 011uıı verdiği direktifleri şaşmaz bir ismet lnönü şiddetli ve sürekli al 
~betle tatbik eden ismet lnönüne kışlar .. rasında bir nutuk söyliyerek 
arşı saygı ve minnetlerini ve Bo· meclisin itimadına müracaat ebniş 

tazlar mukavelesinin müzakerelerini ve Kamutay 352 reyle ve ittifakla 
u kadar güzel bir muvaffakıyetle hükumete itimad beyan etmiştir. 

lleticelendirmiş olan Dışişleri Baka- Kamutay, ikinci teşrinin birinci 
llırııız Tevfik Rüştü Arasa karşı da / günü toplanmak üzere tekrar da-
t~ekkürlerini bildirmiştir. ğılmıştır . 

....___ ___ ......... _______________ ,,.,....---~------=------------------------,-_...,.., 

Dahiliye vekiletinin 
yeni bir tamimi 

İskelelerin düzeltilmesi ve resimlerin 
azaltılması için İcab ederse belediyeler 
Bankasının yardımı temin olunacak 

. Memleket içi mübadele ve nakil nağı olan iskelelerin murakabe altı-
ışleri bakımından hususi bir değeri na alınmasını ve iradından bir kıs-
olaıı iskelelerin tarifelerinin Ekono- mının inşa, tamir ve teçhiz işlerine 
~i bakanlığından tasdiki hakkında- tahsisini istilzam etmiştir . 

ı kanun 937 inci kanundan itiba· 937 ikinci kanununda tatbik 
ten tatlıik mevkiine girmektedir . mevkiine girecek olan 3004 sayılı 
d iç bakanlık; bu mevzu etrafın- kanun mucibince bütün iskele tari-t Yapılması 1 azım gelen işleri ve feleri lktisad vekaletinin tetkikin-
a ınacak tedbirleri şu tamimle vila- den geçtikten sonra icra vekilleri 
Yetlere bildirmiştir : heyetinin tasdikile tekemmül ede. 
'd 1 - Vilayet belediye ve köy cektir . 
~.areleri tarafından tesis ve idare e- Sözü geçen kanun mucibince 
ılnıekte olan iskelelerden geçen eş- Trabzon, Samsun, Ereğli, Mersin 

Yadan bazı yerlerde iktisadi muva- gibi liman yapılacak yerlerdeki is-
::n.eye müessir olabilecek mikdarda keleler ihtiyaca uyğun şekle sokul· 

sını alınması , mak ve tahmil ve tahliye işlerinin 
2 - iskelelerin tamir ve bakı· İcab ettirdiği vesaitle techiz edilmek 

llıına, ihtiyaca uyğun şekle sokulma. şartlarile mahallerine bırakılmak· 
sın:ı, fenni vesaitle teçhizine ebemi- tadır . 
Yet Verilmemesi , Yalnız bir kasaba, bir şehir veya 

3 - Bazı vilayetlerden alınan bir vilayet iktisadiyatını alakadar 
~aluınata göre vazife harici teah· eden iskeleler de hariç bırakılmıştır. 
l Udatı karşılamak maksadile tarife. lktisad vekale1 inin mevcud de· 
Ctde gostorılen eşyanın bir kısmına niz teşekkullerınden birine veya ye-

'irıı.lar yapılırıa.sı sahil, vilaY.e( ve be. i , niden vücuda. getirilecek bir kuru
' edıyelerimizin ın\jh~rrı ·Pir iClir kay- • ma bağlı olarak idare ed'~eği i~ke-

Ceyhanda gençlik 
hareketleı i 

Ceyhan : 1 ( Hususi ) - Ada
na Halkevinin muhitimizde verdik· 
!eri temsiller, istenilen faideli netice· 
!eri veriyor. Geçenlerde Adana Halkı 
evi temsil kolunun belediye bahçe
sinde verdiği temsil cidden parlak i 
v-!: takdirlere layık bir derecede ya· 1 

pıldı . işte bunu gören Ceyhanın te· 
miz gençleri de çoktanberi prova et
tikleri ( Yarım Osman ) piyesini bir 
hafta sonra cidden muvaffakıyetli 1 

bir şekilde yaptılar. Halkımız , genç-, 
!iğin bu hareketlerini takdirle kar· 
şılamaktadır . 

Ayasta faydalı 
konferanslar 

Ceyhanın partili gençleri Ayasta 
da bir temsil vermeyi istediklerineen 1 
llçeyönkurulun müzah:ıretiyle Ayasa i 
gidildi . Bütün Ayas halkı kadın ve ı 
erkek, mektep binası avlusuna top· ı 
!anarak gençlerimizin yaptıkları tem
sili seve seve seyrettiler . Bu top· j 
lantıda aynı zamanda hava tehlikesi 
hakkında parti başkanı A. Ülkü ve 
kültür işyarı Süleyman tarafından 
konferanslar verildi . Bu müddet 
zarfında Ayas halkının gösterdikleri 
misafirperverlik noksansız oldu . Ha 
va tehlikesi irşat komitesi kazanın 

muhtelif köylerinde konferanslar ver
meyi kararlaştırmış ve bu kararını 

tatbik sahasına koymuştur . 

--······----
Şeker sanayii 

T eknisiyen gençler 
yetiştirilecek 

Şeker fabrikaları şirketi, şeker 

sanayiinde çalışmak üzere teknisiyen 
gençler yetiştirmeğe karar virmiştir. 

Bu gençler, lise ve orta mektep· 
lerle san'at okulları mezunları ara· 
sından seçilecektir. 

Gepçler, tahsil derecelerine göre, 
verilecek bir ücretle stajiyer olarak 1 
çalışacak, bilahare gösterdikleri li. 
yakate göre maaş alacaklardır. 

Büyük muvaffakiyet gösteren sta
jiyeler Avrupaya gönderilecektir. 

Tren kazaları 

Devlet demiryolları idaresi muh
telif sepepler dolayısiyle meydana 
gelen kazalar ıçın m~ayeseli 
bir istatistik yapmayı faydalı bul· 
muş ve elde ettiği rakamları ecnebi 
memleketlerde olan kaza istatistik
lerile karşılaştırmıştır. 

Alınan neticeye göre beher mil. 
yon tren kilomatresine Türkiyede 
2,7 , Bulgaristanda 3,31, Yunanis 
tanda 5,65, Yugoslavyada 3,91, Ro
manyada 8,14, Amerikada 3,35 ö
lüm kazası olmuştur. Bu rakamlar 
dan Türkiyede vukukua gelen kaza· 
!arın diğer memleketlere nazaran 
daha az olduğu anlaşılmaktadır. 

leler bir mıntaka iktisadiyatını ala
kadar eden kısımlardır. Bunların da 
lüzum görüldükçe kısım kısım alın· 
ması kanun hükmü iktizasındandır . 

Binaenaleyh; iskele idare etmek
te olan vilayet ve belediyelerin 
memleket ıktisadile alakalı olan bu 

. ~ Gerisi üçiin~i.l oahifedc - · 

• 

Yayla ihtiyacı karşısında 
Tabiatın bir çok güzelliğini kendinde 

toplayan şirin bir kasabamız: Bor 

T orosların ötesinde , Hasc.n dağı etekle
rine yaslanan Bor , yalnız Çukurovanın 
değil , bir çok komşu şehirlerin de güzel: 

bir sayfiyesi olabilir 

Çoluk çocuklu bir aileııin 
Adanada yaz geçirmesi oldukça 
güçtür . Hele bu yılki gibi sıtmanin 
yıpratıcı ve öldürücü bir salgın hali· 
ni aldığı bir zamanda , geçim vazi· 
yeti azacık müsait olan her ailenin , 
yazı yaylada geçirmesinden başka 

çare de yoktur . 
Toroslardaki yayla hayatını bir 

çok bakımlardan daha masraflı bu
lan orta halli ve hesabını bilen aile 
!er, bir kaç yıldanberi bilhassa Bor'u 
tercih etmeğe başlamışlardır . Fil· 
hakika Bor , geçim masrafının azlı· 

ğı , su ve havasının iyiliği ve hele 
Adanaya gidiş geliş imkanının ko
laylığı ve halkır.•n munisliği itibariy
le Adanalılar için en müsait bir say
fiye yeri olabilir . 

Sonra Bor , münevver genci çok 
olan , zengin bir kütüphanesiyle , 
tarihi eserleriyle ve hulasa fikir ha
yatına bol bol imkan veren sakin 
bir kasaba olması itibarile de aynca 
tercih edilebilecek bir hususiyet 
arz etmektedir . 

Bor'da kültür hayatının geniş 

ölçüde inkişafına dokunurken , Bo· 
run ileri gelen münevverlerini ve 
bilhassa hakikaten idealist bir genç 
olan Halil Nuri'yi anmamak bir gü
nah olur. 

çok olan Bor için her halde affedil
mez bir eksikliktir . 

Bu vesile ile bir noktaya işaret 
etmek faydalı olacaktır : 

Her iş , mutlaka hazırlanmış 

toplu para ile başarılmaz; anlayışlı, 
azimkar ve yurdunu seven insanlar, 
elde paranın bulunup bulunmadığını 
pek düşünmeden yeni ve faydalı 
eserlerle yurdunu bezemek teşebbü·: 
süne atılırlar ve işe girişirler. Para, 
ondan sonra daima temin edilebile
cek bir vasıtadır. Yeter ki , girişilen 
teşebbüsün iyiliğine , samimiliğine , 
faydasına halk ikna edilebilsin . 

Bir çok yerlerde olduğu gibi , 
Bor'da da şehircilik bakımından gö· 
ze çarpan bütün eksikliklere para
sızlık mazereti , adeta bir can kurta
ran simiti veya bir yüz tutamağı 
kalkanı gibi ileri sürülüyor . Halbu. 
ki müteşebbis başlar için; parasızlık 
bir mazeret değildir . Büyük iş yap
mış insanlar , parayı daima peşle· 

rinde sürüklemeye muvaffak olmuşlar· 
dır . 

Hem ne hacet efendim , Borda 
bugüne kadar başarılan değerli iş· 

ler , mutlaka kafi tahsisat depo 
edildikten sonra meydana getirilmiş 
değildir ki .. :Binaenaleyh , Bor'lular 
gibi icabında tekeden süt çıkarma· 
ğa muvaffak olmuş insanların , bu· 
günkü eksiklikleri de yılmaz bir azim 
ve himmetle ortadan kaldırmalannı 
ve Bor'u, Torosların ötesinde , yal 
nız Çukurovanın değil ; uzak , ya· 
kın komşu şehirlerin de temiz, ferah 
eğlenceli bir sayfiyesi haline sokma· 
!arını bihakkin bekleyebiliriz . 

• 

Ne yazık! 

Suriyede hala fetva dev
ri yaşıyor .. 

Lazkıya ulvi şeyhleri tarafından 
müşterek bir fetva çıkarılmışbr. Şam 
vatani gazeteleri tarafından büyük 
puntulu harflerle ilan edill'n bu fet. 
vada, bütün ulvilerin müslüman ol
mıyan bir kimsenin ulvi olamıyaca· 

ğını tasrih etmekte ve kuranı inkar 
eden, Peygamberi tanımayan bir ul 
vinin müslüman olmadığı yazılmak. 
tadır. Fetvanın birer sureti Yüce 
Komiserlige, Fransız Hariciye ba· 
kanlığına ve Pariste bulunan vatani 
heyet başkanlığına yollanınışbr . 

Posta teşkilatında 

62 müdürlük ihdas 
ediliyor 

Posta ve telgraf teşkilatında bir 
kanunusaniden itibaren değişiklik· 
ler yapılacağı malumdur . Bunun için 
umum müdürlükte hazırlıklara baş

lanmıştır , Yeni teşkilata halen mev · 
cut olan 13 başmüdürlük kaldırıla
rak yerine 62 posta ve telgraf mü· 
dürlüğü ihdas edilecektir . Bundan 
başka müdürlerin kendi servisleriyle 
yakından alakadar olmalannı temin 
için mesullmuhasipler doğrudan doğ· 
ruya umum müdürlüğe raptedile
cektir. 

Karamanda 

Bağcılık ve meyvacılık 
gelişiyor 

Karamanda bağcılık ve meyva· 
cılık gün geçtikçe ilerlemektedir . 

Kırbağı adı verilen sahada 20 
hektar kadar bağ yetiştirilmiştir . 
Yüz bin kadar ağaca muhtelif çeşit 
aşılar yapılmıştır . Bu sene burada 
eşine az tesadüf edilir bir bereket 
vardır . 

Son günlerde buralarda şiddetli sı
caklar da hüküm sürmeğe başlamıştır. 

Hiç yoktan binlerce cild kitap 
temin eden , küçük mikyasta ve fa. 
kat değerli bir etnografya ve anti· 
kite müzesi kuran kasabada yapılan 
bütün milli işlere bilerek, anlayarak 
ön ayak olan ve nihayet bütün bu 
başarılan iyi işlere devlet kanalın

dan ebedi bir ömür temin eyleyen 
Halil Nurinin fikir ve ideal arkadaş· 
ları , bugün onun, yurdun uzak bir 
yerinde vazife görmek mecburiye· 
tinde kalışının bıraktığı boşluğu li
yakatla doldurmağa çalışıyorlar . iplik buhranı •• • 

uzerıne 
Bor' da fikir hayatı bakımından 

bu kadar müsait olan sahadan baş-

ka, dinlenme ve tabiat güzelliklerin- 1 Ekonomi Bakanlığı cezri tedbirler al-
den istifade itibariyle de çok geniş J b d d 
bir mevzu ve imkan mevcuttur. Yal· mağa karar Verdi. Ca ın a ışarıdan 
nız , halkın fakrı ve binnetice başta d 1 k . } k . 
belediye olmak üzere mahalli.teşek· a ip i getirı ece tır 
küllerin kifayetsizliği yüzünden bu, 
bulunmaz tabiat güzelıiklerini tam 
manasiyle istismar etmek meselesi 
Bor'da bir kenara atılmış bulunuyor . 

Eğer anlayışlı , samimi bir him· 
met ; bu mevzuu ele alsa ve mese
la-rast gele bir iş olarak-dere bo
yuşöyle derli toplu, mütevazi bir eğ· 
lence ve istirahat yeri haline ge· 
tirilse ; yalnız yazı geçirmeğe 
gelenleri değil , yine mesela her haf· 
ta pazar günleri Kayseriden gelen 
tenezzüh katarrı yolcularını da ken· 
dine bağlayan mükemmel bir gelir 
kaynağı olabilir . Sonra , boşuna 
akup giden o güzelim d~enin şela
lelerinden istifade ederek kasabayı 

tenvir imkanı da daima mevcutken 
bunu yapmak, aklı l;ıaşında adamlan 

Aldığımız malumata göre, iplik 
buhranı, fiat tesbitinden dolayı mem· 
nun olmıyan fabrikaların ihdas ettik
leri sun'i bir buhrandır. 

Ekonomi Bakanlığı, Anadoluda 
sayısı oldukça büyük bir yekuna 
baliğ olan dokuma tezgahlanyle 
münhasıran pamuklu kumaş yapan 

bir kısım fabrikaların muhtaç olduk
ları ipliklerin yüksek fiatla satıldığı
nı ve dolayısıyle bu fiatların halkın 
alım kabiliyetinin çok üstünde kaldı · 

ğını görerek endüstride maliyet ve 
satış fiatlarının kontrolü hakkındaki 
kanuna istinaden ipliğin toptan fiat 
!arını tesbit ve ilan etmiş ve bıı fi 

atlarla fabrikalar için mutdil bir kar 
payını da gözönünde tutmuştur. 

Fiat tesbitine karşı vaziyet alan 
fabrikalar, evvelce piyasaya doğru
dan doğruya iplik verirken, fiat tes. 
bitinden sonra, bu fiatın yalnız fab
rikaların toptan satışlarına mün 
hasır olmasından istifade ederek yük
sek fiatla perakende satış yapabil. 
mek için araya mutavassıtlar koy· 
mağa başlamışlardır. 

Diğer taraftan bazı tüccarlar da 
ellerindeki iplikleri saklıyarak yük. 
sek fiatla perakende sabşlar yap· 
mışlardır. 

- Gerişi üçüncü sahifede -
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Sahife : 2 

İspanya haeiseleri etraf;ndaki düşünceler 

Kanlı boğuşmanın seyri 
ve doğuracağı neticeler 

İspanyadaki dahili harpler gün geçtikçe bütün dünyayı yakından alaka
dar eden bir mahiyet almaktadır . Sonra, bu hadiseler, komşu olması do-
layısile en ziyade Fransızları işgal etmektedir . . 

Fransız matbuatında muhtelif şekillerde tefsire uğrayan ispanya hadi
sesi hakkındaki düşüncelerin mühimlerini kısaca aşağıya alıyoruz . Bunu 
yaparken de, bu gün dünyayı aliikalandıran bu büyük boğuşmanın- ,mahiye
ti etrafında daha genis malumat sahibi olunabilir diye düşünüyoruz : 

Ordu karşısında millet 
La Republique gazetesinde Pi· 

erre Brossolette lspanyol harbinin 
hususiyetine işaret ediyor : 

" Asilerin tarafında sivil unsurlar 
tali bir kıymettedir . 

Asilerdc hareketi idare eden ve 
bunun kazancını kendi hesaplanna 
temin etmek isteyen generallerdir. 

Carlist gönüllüler onların emri -
ne girmekten başka bir şey yapma. 
mışlardır. 

Bilakis, diğer tarafta işçi hürri- , 
yet ve kısaca hürriyet uğruna ayak· 
lanmış olan ve bizzat halk kütlele
ridir . 

Ve eğer millet harekete geçme- ı 
miş olsaydı, muhakkak ki asiler, bir 
kurşun sıkmadan zaferi kazanacak
lardı . 

Almanya ve İtalyida ıgeçmiş o
lan hadiselerin aksine olarak, İspan
yol Faşistleri halkın geniş bir kıs
ınma istinad edememişlerdir . 

İşte bunların nisbi zaaflarını vü
cude getiren de budur . 

Eğer sonunda mağlup olurlarsa, 
zaferin şerefi millete aid olacaktır . 
Ve elbette ki halk yığınları, bu za
fnin yemişlerini kendileri toplamak 
istiyorlar ve yeni bir İspanya yarat· 
ınak işine grişeceklerdir . ,, 

Fransaya ders 
Fransız komünistlerinin organı 

olan " L'Huınınanite " gazetesi isya. 
m yapanlara karşı ve hükumete mü
zahir hislerini saklamıyor . 

" Fransa dostlarının nerede ol· 
duğunu bilir ve onları sever . 

İspanyadaki dostları, halkın ira· 
desini saydırmak istiyenlerin tarafın
dadır. 

Bizim F aşistleriıniz, ispanyadaki 
"Şlerinin işlediği cinayet üzerinde dü
şünmelidirler. Ve Nazizm'in Fran· 
sacla iç karışıklığı hazırladığı bir SJ· 

rada bunu taklide kalkıştıkları tak 
dirde bu cinayetin ne kadar ınaze· 
retsiz olacağım da düşünmelidir -
ler . ,, 

Vendredi gazetesınde Andre 
Vurnıerde buna benzer şeyler söy
lüyor : 

Hiç bir şey bizi hayrete düşür
memelidir . 

Fakat İspanyol reksiyonunun her 
hamlesi bize ders olmalıdır . 

Hepimiz Cumhuriyeti müdafaa 
için ölmeye hazırız . Fakat onun ıçın 
yaşamayı tercih ederiz . 

İspanyanın istikbali 
Diğer taraftan Ouotidien, ispan

yanın akıbeti hakkında bedbinC:lir: 
Harba sebebiyet vermiş olan 

kindir . 
On üçüncü Alfons İspanyasının 

büyük demokratik reformlara ihti
yacı vardı . 

Y almz Cumhuriyet bunu vere 
bilirdi . Fakat önce çok iyi hareket 
etmiş olan Cumhuriyet kinin •sesini 
dinledi; ve kin ona cevap verdi : 

Bu gün Cumhuriyet kan içinde 
hükümrandır . 

ispanyanın bir ucundan öbür 
ucuna kadar çılgınlık ve kinden baş 
ka bir şey gör.ünmüyor. 

Yarın ne tahmin edebilir ? 
Biraz daha kan ! 

1 

f 

1 

Koca sosyal bir sınıfa, umumi 
bir greve karşı da galip gelebilir 
mi ? 

Her halde ispanya kızıl giinler 
tanıyacaktır . Asilerin zafori müdhiş 
bir tazyik hareketine yol açacaktır , 1 
Hükumetin zaferi de ayn bir tehli- ı 
ke teşkil eder . 

Çünkü halkçı cephe milis kıta 
lan namı altında sivil işçileri silah
lamıştır . 

Harp bittikten sonra işçiler bu 
silahları geri verıniyeceklerdir ve on. 
!arın arasında en müfrit temayüller, 
harekete geçmek için isyanın son 
bulmasını sabırsızlıkla beklemekte· 
dir . 

İspanyanın müstakbel 
rejimi ne olabilir ? 

Londrada çıkan Nevs Ckronicle 
gazetesi de, ispanya isyanına, çok 
dikkate değer bir makale tahsis edi-

1 
yor: 

lspaya hadiseleri, beklenmedik 1 
bir şey değildir . Fakat böyle olma- 1 

sı hadisenin ehemmiyetini ~altmaz. 1 

16 Şubattan beri, yani halkçı cephe 
hükumetinin iş başına geldiği za
mandan itibaren her gün düşmanla· 
rının bir kuvvet darbesi beklenebi
lirdi . 

Solcuların zaferinden önceki iki 
sene zarfında ispanyanın nasıl bir 
rejim altında yaşamış olduğu malum. 
dur . 

Radikal hükumetlerin politikası 
şiddetli bir tazyik sıyasası olmuştur. 
Ve Asturya maden işçileri 1934 teş
rininde ayaklandıkları zaman, Ler 
rouks - Robles hükumeti, isyan 
bölgesine bir Afrikalı ordusu yolla 
dı ve kizılları süpürmek emrini 
verdi . 

O zaman geçen hadiselerle bu 
gün ispanyayı sarsanlar arasında ga-

1 
rip bir muvazilik vardır . 1 

Asi generaller ayni Afrika reji
yonu , ayni yerli askerlerdir ki sol
cuların zaferinden meydana çıkmış 
olan hükumete karşı gelmektedir. 

Hükumetin emrinde harp etmek 
için ilk koşanlar da ayni Asturya iş
çileri olmuştur . 

ispanyada geçen hadiselerin Av
rupa için büyük bir ehemmiyeti var· 
dır . 

Lenin, Rusyadan sonra ilk bol
şrvik olacafc memleketin ispanya 
olacağım söylemişti . 

Hadiseler ona hak verecek gibi 
görünüyor. 

Krallığı kovmuş olan 1931 'ihti
lali bir kızıl ihtilal değildi . Cumhu
riyetçiler tarafından idare edilen bu 
hareket hafifçe sosyalist temayülü 
liberal bir rejim tesis etti . 

Fakat bu rejim halk kütleleri ta
rafından beklenen neticeyi vermedi. 
Ve bundan başka sağcı unsurlara 
eski kuvvetlerinin hemen tamamını 
bıraktı . Kralcılar, katolikler ve bü
yük kapitalistler seri bir intikam al
dılar . 

ispanyada kilise. en büyük kapi
talistlerden biri ve belki de bunların 
en büyüğüdür . 

Sayısız topraklara, servetlere , 
malikanelere sahiptir . 
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Musiki Muallim mektebi talebesinin 
' G· 

Hükumet konağı ile taş ı 
köprü arasındaki yol bitti 

Karataş plajına 
gidenler 

Şhrimizde ikinci konseri~C~r 

Hükilmet ve Halkevi önünden 
, başlayıp taş köprüye kadar uzayan 

caddenin muntazam parke kaldırım 
haline getirildiğini ve genişletilip ya
ya kaldırımlarla da bezendiğini yaz 
ınıştık . Bu caddenin köprüye ya· 
kın kavis yapan kısmındaki kahve , 

dükkan ve furun da son günlerde 
kesilmiş ve böylece yol tamamlan-
mıştır . 

Şehrimizde hava vaziyeti 

Dün şehrimizde hava öğleden 
sonra bulutlu idi. Hava rasaddan 
aldığımız malumata göre: 

En çok sıcak 33 , en az 21,8 di. 
Tazyikinesimi 753,6 ve rutübet 60 
milimetreyi göstermekte idi. 

Bir doktorumuz 
Berlinde toplanacak olan uluslar 

arası kulak ve boğaz hastalıkları 
kongresine iştirak etmek üzere şeh
rimiz serbest doktorlarından Ziya 
Ahmet dün şehrimizden aynlmıştır. 

Paralarını aşırmışlar 

Dün, Hacı Bayram mahallesinde 
Büyüdikili köyünden Recep oğlu 
Ahmet adında birisi, şahsen ta
nıyacağı bir şahis tarafından 28 
lira parasının yankesicilik suretiyle 
aşırılmış olduğunu polise şikayet et· 
miş, bunun üzerine zabıta faaliyete 
geçerek hırsızı yakalamıştır. 

Hırsız, sabıkalılardan Erzurumlu 
Abdullah isminde birisidir. 

Demek oluyor ki, 1933 de tek
rar iktidarı ele aldıkları zaman sağ
cıların kuvvetleri tamamdı . Ve Gil 
Robles icabında kullanabileceği va 
sıtaların bolluğunu hesablıyabildi . 

Faşist ihtilalin ehemmiyeti, Lar
go Cababalleroya iktidar mevkiini 
açması ihtimalinden dolayı büyük
tür . 

Caballero sosyalist partisinin sol 
kol şefidir . Partinin şefi değildir. 

Fakat partinin bütün mensupla
rı 60,000 kişiden ibaret olmasına 
rağmen Cabalero reisi olduğu " iş
çiler genel birliği ,, 2 milyon azaya 
maliktir . -

Caballero, muhtelif fırsatlarda 
tatbik etmek istediği sosyalist prog· 
ramın komünizmden pek farklı olma· 
dığım ve komünistlerle elbirliği yap 
maya hazır olduğunu söylemiştir . 

Vaziyet hükumet hesabına va· 
hiınleşirse Largo Caballeronun va
zıyeti muhakkak ki çok kuvvetlene· 
cektir . 

Onun için, şu ihtimaller hatıra 
gelebilir : 

1 - Askeri isyan muvaffak ol
duğu takdirde - ki bu pek muhte
mel değildir kurulacak olan Faşist 
diktatörlüğe karşı halk mücadelede 
devam edecektir . 

2 - Askeri isyan, tamaıniyle 
kızıl mahiyette bir karşı ihtilal do
ğurabilir ve bir proletarya dikta
törlüğü tesis edebilir . 

Bu ihtimale karşı bir engel var
dır: 

ispanyada sayısı pek kabarık o
lan amarşo - sendikalistlerin mu
halefeti , 

Herhalde Azana ve bu günkü 
idare adamları mevkilerini muhafa · 
za etmeye muvaffak olsalar bile, is
panyada ktıvvetli bir sola kayış ha
reketine ve hükumette müfrit un· 
surlann hakimiyetine şahit oluna-

Pazar tatilinden ve mehtaptan 
istifade etmek üzere dün bir çok 
zevat ve kafile halinde bir kısım 

sporcular otomobillerle Karataşa 
gitmişlerdir . 

Turhan Cemal Beriker 

Evvelce de yazdığımız gibi, Be
lediye reisi Tur han Cemal Beriker 
iki aylık mezuniyetini kullanmak üze
re dün Bürücek yaylasına gitmiştir. 

Belediye Reisine, mezuniyeti bi· 
tinciye kadar muavin Faik vekalet 
edecektir. 

Posta başmüdürlüğünde
ki münhaller 

Şehrimiz posta başmüdürlüğün· 
de , münhal olan iki memuriyet için 
dün bir müsabaka imtihanı yapıl· 
ınıştır . 

imtihan sonunda kazananların 
adlarını öğrenip bildireceğiz . 

Demir parçasile arkadaşı
nın yüzünü yaraladı 

Ziraat bankası Mensucat fabri
kası amelelerinden Ahmet oğlu Zeki 
ile Ahmet oğlu Osman ismindeki 
adamlar arasında bir kavğa çıkmış 
ve sonunda, Zeki, elindeki demir 
parçasile Osmanın dudağını ağır su
rettto yaralamıştır. 

Zeki hakkında, zabıta kanuni ica
bı yapmıştır. 

"Ak Günler,, 
Halkevi tarafındnn "köy ve köy· 

lü için " neşredilmekte olan " Ak 
Günler " gazetesinin son nushası da 
istifadeli yazılarla çıkmıştır . 

Hükumetimiz 
Radyo şirketini satın 

alıyor 

Ankarada iki büyük istas
yon kurulacak 

lstanbul radyo şirketinin hüku 
metten aldığı on senelik imtiyaz müd 
deti, 93G eylülünün 8 zinde bitecek
tir. Duyduğumuza göre Nafia Ve
kaleti, imtiyazı yenilemiyecek ve tel 
siz işini posta, telgraf ve telefon u
mum müdürlüğüne bağlıyarak biz 
zat işletecektir . 

Bunun için radyo, telsiz telefon 
ve televizyon işlerine saı;fedilmek 
üzere 1.500.000 liralık tahsisat ay
rılmıştır . 

Bu p:ıranın takriben 700.000 li
rası ile, Ankarada kuvvetli bir gön
derici istasyonu kurulacaktır. Bütün 
Türkiye dahil olduğu halde bu pos
ta ile Avrupanın her tarafından ve 
Asya ile Afrikanın büyük bir kıs
mında neşriyat işitilecektir . 

Dün akşam, şehrimizde bulunan 
Ankara musiki öğretmen okulu ta
lebe ve mezunlar gurubu ikinci kon· 
serini Halkevi salonunda verdi. 

Gençlerin sanat kudretine tercü
man olduğu kadar halkımızın da gü
zel sanatlara rağbetine tercüman 
olan bu konser, büyük bir samimi
yet havası içinde geçti. 

Zaten Halkevi salonunda açılan 
resim sergisinde de muhitin sanata 
susamışlığı görülmüş değil miydi? .. 

Ayni salon dün akşam gençlerin 
şayanı dikkat bir sanat olgunluğuyle 
ihtizaza gelen telleri ve sesleriyle ve 
bunları hayran hayran dinleyenlerle 
doluydu. 

Adana ötedenberi musiki bakı
mından talilidir. 

Kültür Bakanlığının hususi ihti
ınamıyle olduğu kadar tesadüfün de 
Adanaya iltimasıyle muhitimizden 
gelip geçen muzik hocaları hemen 
hemen bilaistisna ınuzikİerini ve kud
retlerini hatıra olarak bırakmış, öyle 
gitmişlerdir. Ve bu gün aramızda 

bulunanların da muhite sanatlarını 

büyük bir feragat ve ehliyetle tanıt
tıklarına defatle şahid olduk. 

Şimdi bu yaz ortasında ınuzik 
öğretmen okulu talebelerinden ve 
mezunlarından bir gurubun şehri

mizde bulunması da yine Adana 
için tesadüfün bir iltimasından baş
ka bir şey değildir. 

Bu sayededir ki, dün cenubun 
sıcak havası, sanatın sıcaklığıyle ih 
t zaza geldi. 

Konser dönüşünde herkes, nab
zının vuruşunu, gençlerin teınposıı· 

na uydurmuş bulunuyordu. 
Konser, Adana Erkek lisesi mu 

siki öğretmeni Nuri Çeliğin kısa bir 
takdim ve başlangıcıyle açıldı. 

Karşımızda sade, temiz giyiniş
leri, ınutavazı ve kibar tavırlarıyle 
Koro heyetini gördük .. 

Bize UlvLCemal, Hasan Ferid 
ve Necil Kazım, orjinal bir tarzda 
armonize ettikleri halk ı havalarını 
okudular. 

Bu parçalar ilk tecrübeler olduk
ları için arınonizasyonlar lhakkında 

muvaffakiyetli tecrübeler hükmünden 
başka bir şey söyliyeıniyeceğiz. Za
ten mevzuuınuz o değildir .. 

Fakat bu münasebetle daha 
kat'i olarak söylenecek şöz, çocuk
larımızın bu parçaları bir . okuyuş 
tecrübesinin fevkında bir vukufla 
okuduklan ve söyledikleridir. 

Kadronun darlığı, gençlere da· 
ha ziyade iki sesli parçaları seçtir· 
mişti. Daha polifonik parçalar dinle
yemeıneınizin sebebi budur. Bilhas
ıa Saprano ve Alto sesiyle iştirak 
edecek bayanlar bulunmayışı da 
unudulmıyacak sebebeplerdendir. 

Bayan Seniha tek kaldığı için 
ancak Solo yapabildi. Korodan son
ra Rifatın kemanla Solosunu dinle
mek, lspanyol dansına Sarazatın ya
şatmak istediği egzotik duygulara 
ve hareketlere şahsiyetini katarak 
şahsi Lirizmini ilave ederek tercü
man oldu. 

Bilhassa iki elindeki seviye be
raberliği, ellerin yay ve tellerde bir 

Bu arada, lstanbul radyosunun birleriyle çok sıkı anlaşmas, hem 
da kudreti arttırılacaktır . yay, hem de parmak basma kudreti 

Bunlardan ayrı olarak, Ankara· hemen hemen fevkalade idi. Rifatın 
da kısa dalgalı bir başka posta ku- h ı· · · t'kb ı· b" ··k .. 'd · · J . , 

1 
a mı ıs ı a ın uyu muı ecısı o a· 

rulınası da takarrür etmiştir. Bu pos- ~rak gördük. 
tanın neşriyatı bütün dünyadan du-
yulacak, yalnız propaganda için ça· 1 
lışacaktır . itına edilerek zengin bir repertuvar 

Bundan başka, radyolarda neş- hazırlanacaktır . Avrupadan bey-
riyat saatleri fazlalaştırılacak ve nelmilel şöhreti haiz artistlerin ge-
memlekette mevcud bütün neşir tirilmesi de program dahilindedir . 
vasıtalarından ve san'atkarlardan Halkın abone bedellerini kolay. 
istifade suretile anketler açılacaktır. lıkla verebilmesi için abone ücret-

Arif Asya 
1 Lo 
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--- so 

Idb .... d~.ta mezun ar an ırısı pıyano a "/" . ' 
penden bir valsla Debusiden Kek ~· 
Valk parçasını Debusiye ve Şoperıı . 1 
nüfuz ederek büyük bir anla·ınd 
yışla ve piyanonun muzik aleminde 11/ıij 
herkesçe malum olan zorluğunu ıte 

~ " yenerek çaldı. I 
Ve yine piyanoda gösterilmesi , ;r 

güç,n uansları yaşatarak gösterdi. ~' . a 
Böylelikle Debusinin ve Şoperıin t'.0 

ruhunu harekete getirdi. ~e 
ileride onu arsıulusal salonun ' 0 

kuyruklu piyanosu önünde görmeğİ 
1 
ası 

düş?n~ek hiç de uzak bir ihtimal ~ 
değıldır. 

Azmi, kendi zevkiyle seçtiği bir 
serenadı, kendi zevkiyle telif ederek b 

, hepimizi hayran bıraktı. A.ı 
ikinci parça da söyleniş itibaıyle ~d 

birinciden farklı değildi. 'c ek . a 
Profesör Hindemitin bu yenı itle 

istidadı opera ya ayırmakla ne ka: C. 
dar büyük bir isabet gösterdiğinı lfta 
tasdik etmemek imkansızdır. ıtk ~ 

Viyolonsel üzerine büyük ka h 
bir hassasiyetle eğilerek Varla· iteıt 
mof'tan Drandel'i muazzam sazın· L 
da söy !enen küçük Esadı çok be· lcırc 
ğendik. Onun da yalnız bu iiinürı ~ Ilı 
değil. yarının çocuğu olduğu belli! .. tkti 

Cahid: Bizim konserlerimizde ~ı s 
nadir görülen bir sazla, Akolist trafll1\ az 
bonla bu aletin madeni sessinin yu· ~tta 
muşatarak Çaykoskiden Napoli şar'~lif 
kısım, Chumamn da rüyasını ı;aldı. bi bi 

Bu yeni saz üzerindeki hakimiyeti lir . 
kendisini müstakbel büyük orkestrs·ı 
]arda yer alınağ namzed gösteriyor·~ t 

Seniha: Çoktandır duyınadığı·ı::d 
nıız tatlı, çalışmış ve işlenmiş bir ~le 
sesle bize Nubert'in cihanşümul V f. 
serenadını dinletti. e ı 

Hassasiyeti ve yüz ifadesinin f.in, 
parçaya uygun masumiyeti parçanın re ~ 
orijinal regine bir muzik içtihadı gibi ~~·ıl 
karışarak havayı doldurdu).. • 1 

•ıı 
Hüsnünün parmakları viyolense· 

lin bir çok ellerin ve parmakların biib" 
dolaşamıyacağı kadar engin oları la 
telleri üzerinde ne derece kolaylıkla ~:k 
ve alışkanlıkla koştu . l,r • 

O da başka bir lspanyol dansıııı le e 1 

Çukurovada yaşattı ve bizi kendi· ra&e 
. d . d' 1 Ilı 

ınız en geçır ı . ~al 

Sesi olgun , sanatı olgun Süley· ltııı7 
ınan , yine olgun ve tamdık bir pat'' 
çayı , karmeni bir çok Avrupa so· liğq 
listlerini aratmıyacak bir kudretle llıaqe 
söyledi . Önünde ınüstııkbel opera· '1ıış a 
ya seçilmiş olmasının sebebini ken· ~et ,ı 

· l, ec disini dinledikten sonra gayet iyı ıvıart 

anladık . bit if 

Süleyman , operada laalettayin l~dı 
bir artist olarak değil, bir protago- Dı 
nist olacak seviyededir. için l 

lsmailin kemanı Sarazad'm adeta ~i~ 
bir Türk havasım hatırlatır gibi olanlaştıı 
karlı dağlarım özlü ve temiz sesler ~liz. 
çıkararak, yayla telin temasını du· tinde 
yurmıyarak çaldı. Ve konserden son' J; 

ra da adı söylendi. ~azik 
Bir koro ile başlayan konser bir ~t. \ 

koro ile kapandı . Gençler tebrik ek et 
edilmelidir . arıı 

Salona bir tehacümle gelenlerin, ~nııı 
salondan çıkmak isteınedikleri,yarırıl ıışu 
adımlarla çekildikleri görüldü. Şe g__ ,..,.,.,...______ 

Muallimlerin kıdem 
zamları 

F' i 
iitü 
~teı 

'°uıı 
1 

Kültür Bakanlığı , orta tedrisat and~ 
muallimlerinden kıdemleri i~~arilC:..: kur~ 
terfie hak kazanmış olan muallim·" tıı;ık 
!erin terfi listelerini hazırlamağa ak• 

ırı 
başlamıştır . Bu sene terfi e~ k~Vı 

Askeıı kuvvetler sivil muhafız
lara , hucum kıtalarına, mılislere ga· 
lebe çalabilır , 

Halbuki 1931 ihtilali Cizvitler 
müstesna olmak üzere dini tarikat
leri ilga etmedi , Alman tek ted.bir 
tahsilin laikleştirilmesinden ibaret . 
kaldı. Ve geçen şubatta iş başın ge 
len halkçı cephe hükumeti de bun
dan fazlasını· yapmadı . caktır . 

' Halk şarkılarına büyük yer verile- ler!nin .taksidlerinde de teshılat gös· 
cektir • .Garp musikisine bilhassa terilecektit _. . 

. muallimlerin 700 zü geçeceği tah-

. min oluMnaktadw . 
• 

• 



n Almanya ya 

Gösterilen nezaket 
• 

Türksözü 

Königsbeı:g doğu 
panayırı 

Çinde sivil harbın 
sonu 

La Republicıue gazetesinde Pi
erre Brossolette yazıyor : 

sahife ' 3 

Gazetemiz 
İplik buhranı üzerine 

1 - Birinci sahifeden artan-

! Ekonomi Bakanlığı bu suretle 

Yalnız ) La Repuhlicıue gazetesinde Pi· 
e Brossolette şöyle yazıyor : 
~ londra konferansı ancak beş 
t sürdü. Sabahleyin iki ve öğle. 
sonra da üç saat konuşmadan 

Bu panayırın bu yılki teşkilatı geçen 
yılkindençok daha farklıdır. 

Sivil harp, ispanyada devam eder 
ken, Çinde sona eriyor ' mızda 

Biliniyor ki, Kantonla civar vi· 
!ayetleri idare eden sivil ve asker· 
!er, Nankin hükumetine karşı ayak· 

Matbaa -
Yıldız ve 

gazinosu karşısın
da, gazeteler bayii 
Hüseyin Polisçide 
satılmaktadır 

sun'i bir buhran ihdas eden fahri

\ kalan tesbit ettiği gibi yüksek fiatla 
1 satış yapan tüccarlar aleyhinde ka
\ nuni takibatta bulunmağa da karar 

Şo· r~, ınüşterek bir tebliğ neşre
ek ı, 

Almanya'da zaman zaman bir çok 1 
sergi ve panayırlar tertip olunduğu 
malumdur. j 

miş ve tam işlenmiş bilumum mad
deler teşkil etmektedir. 

!anmışlardı . 
Bu hareketin ilham edicisi Ge

neral Şin-Şi- Tang idi. 
Haber verildiğine göre panayı- General, Nankin hükumetine kar· 

vermiştir. 

ne ~iki bazıları görüşmelerin bu sü· 
nla· k _:n, Londra toplantısının F ran
nde~~Uvesvisliğini tatmin için bir for. 
unu ıteden ibaret olduğu hissine mey. 

Vereceği endişesile şikayet ede· 
esi lerdir . 

Bu arada Leipzig; Königsberg ve 
ve Breslau panayırları ayrıca arsıulu 
sal bir ehemmiyet kazanmışlardır. 
Cümhuriyet hükıirrıeti Almanya'nın 
bu önemli sergilerine layık olduğu 
ehemmiyeti verilmektedir. 

rın tekmil şubeleri bir yıl öncesine şı isyanını haklı göstermek için ileri 
nisbetle haylı büyük olacaktır. Bil- sürdüğü asıl .sebep, bu hükumetin _ ------------
hassa yeni olan inşaat şubesinin par- · japonyan\n Çine el koyması karşı 

Vekaletin gerek piyasaya Kay
seri ve Bakırköy fabrikaları vasıta

sıyle bol iplik çıkarmak ve gerekse 

buhrana sebebiyet verenler hakkın
da takibat yapmak suretiyle aldığı 
tedbirler kafi gelmediği takdirde 

ipliğin zaten pek yüksek olan güm
rük rezmi indirilecek ve hariçten ip
lik idhaline müsaade edilecektir. 

j, b ~ akat bu kısa konferanstan alı
niO J i ıntiba böyle değildir. 

~
tier çalışmaları süratli olmuşsa, 

uo konferansın itina ile hazırlanmış 
eğİ asındandır. Delegeler , daha ko

al rlllıalarının başlangıcından itiba 
• daha önce diplomatik yoldan 

bit en hemen tamamen hazırlanmış 
rek tııetin üzerinde çalışmak imka-

buimuşlardır, ı 
le ~z çok manalı bir iki kelime üze-

e ınutabık kalmaktan başka ya
eni 'cak İş kalmamıştı. Ve bu da sü
ka· itle yapıldı . 
ini if Görüşmelerin kısalığı, diğer ta-

lan, üç hükumetin şimdi takibet
··k ~ istedikleri milletlerarası poli
~ it hususunda ciddi ve hakiki bir 
r a· ette mutabık olduklannı gösterir. 
1
:: leon Blum, başka bir ihtimal 
üıı ~evcut oldukça tabiidir ki Avrupayı 
l ·ı Ltııuhalif gurupa bölmek istemiye
ı .. t~r 1 d ır. ngilizler, Belçikalılar ve di-
e r sulhçu devletler gibi , onun da 

aıııtı a» ı- A . t' . la •tz eme ı, vrupa emnıye ının , 
u· t

1
ta bugün kollektif sisteme mu. 

arla if d 1 1 · b"l · · 1 b' ev et erı ı e ıçıne a an umu· 
1
' • 1.

1 bir uzlaşma ile temin edilmesi
etı tr 

tra·~ Ancak bu istikamette yapılacak 
or· 1.n teşebbüs de akim kaldığı tak· 
ığı· trdedir ki ekspausiyoncuların teh 
bir ~erj karşısında bir karşılıklı mü-
ul f ~ kombinezonu tasarlıyacaktır. 

~~ 1Yİ bilir ki bu ihtimale katlanmak 
niıı l~n, ve lngiltere g~bi m~~leketleri i 
ııın ~ ?una razı edebılmek ıçın Alman. 
ibi~0 .1le kollektif görüşmek tecrübe-

b nı sonuna kadar götürmek lazım· 
ltr 

se· 
ın b·· F ransanın vaziyeti böyle olunca. 

laıı ~ oburlenici bir tavur alarak Alman-
1 la rıı"Ya,_ ~ati bir cevap vermekten kaç- ! 

v ıık ıçın fırsat verme ,e mana yoktu. 
sıııı ~ e işte bunun içindir ki Fransız de· j 
di· ~Releri, müşterek tebliğde Alman- ı 

lt:~n şikayetini mucip bir nokta 
y· Ilı llıaınası hususunda mutabık kal

par' • ışlardır . 
0 • ı·· Perşembe akşamı neşredilen teb
tle ~ııde Almanyaya kendi iştiraki ol· 
a· lıı adan her hangi bir " karar " alın· 
n- ~ ış olduğundan şikayet vesilesini 

iyi ~tebilecek hiç bir şey yoktur ; 7 
b·art Alman kuwet darbesi nazik 

. 'ır İfade ile • teşebbüs • diye vasıf
ııı ôndırılrıııştır . 

O• D 
ı . avet edilmiş olduğu konferans 

eta ~'.11 ~ç bir tarih tesbit edilmemiştir. 
ıaol ıç hır tahdit edici program karar· 

!er i~lnlınamıştır. Alman Dışbakaııı ln· 
u· ti ız-F ransız-Belçika görüşmele

şon· ilden derhal haberdar edilmiştir. 
~ _Alınanyaya karşı bundan daha 

bir ~Zıkçe hareket etmeye imkan yok 
'k ~~ Ve hunu yapmakla haklı bir ha
r ette bulunulmuştur. Mademki Al-

tı anya ile kati bir görüşmede bu
,ın~ 11tııak lüzumu hissediliyordu ; ona 
jrı ış~Ş\J~~ gitmiyecek şeyler söyliyerek 

lırışmek '°'ocukluk olurdu . 

0 .~kat bugün bunlar , Almanya ile 
ll tuşınek teşebbüsüne tedbirsiz bir 

Ilı rette kendimizi kaptırmış olduğu-
llzu ifade etmez . 

Bilakis . 
;at arıdıGerçekten , 19 mart Lokarno 
ile L aşınası gereğince yapılmış olan 
..-. "llrııı k n·,. lııa1t ay uz( aşmaları n;eriyette · al: 
~a ak· tadır. Almanya ile görüşmeler 
~ kıı ıııı kalırsa bu uzlaşmalar kolayca 
h- ~~lendirilebilir . 

vte yandan, eğer beşler ko11-

Şöyle ki. Leipzig panayırına 1932 
yılında iştirak olunduğu gibi, Alman 
ya'daki Türk ticaret odamız vasıta
siyle geçen yılın Ağustosunda Kö
nigsberg panayırına, bu yılın Mayı
sında da Breslau panayırına muvaf
fakıyetli bir surette iştirak olunmuş
tur. 

Öğrendiğimize göre Almanya'da 
Türk ticaret odası Königsberg pa
nayırına bu yıl dahi iştirak için emir 
almıştır. 

1936 Königsberg panayırı şim
diye kadar her yıl tertip edilen pa· 
nayırların 24 üncüsüdür. Sergi 23 
Ağustosta açılıp 4 gün devamdan 
sonra 26 Ağustosta kapanacaktır: 

Almanya'da yeni rejimin Şarki 
Prusya'ya atfettiği fevkalade ehem
miyet sayesinde Königsberg panayırı 
son yıllar içinde büyük bir inkişaf 
göstermektedir. Sergiyi ziyaret eden
lerin sayısı 1932 dekine nisbetle 
1935 de iki misline çıkmıştır. 

1935 yılındaki ziyaretcilerin sa
yısı 159,000 kişiyi tutmuştur. Sergi
ye iştirak edenlerin sayısında ise 
1932 ye nisbetle yüz de 34 bir faz
lalık görülmüştür. 

Dikkate . değet' ki, Almanya' da 
Leipzig panayırından sonra hükü 
metce resmen tanınmış sergi Königs
berg panayırı olduğu gibi, bu pa
nayır, iştirak edenlerin sayısı bakı
mından da Leipzig,den sonra ikinci 
gelmektedir. 

Königsberg sergisi, bilhassa bü
yük harpten sonra gerek şarki Prus
ya'nın iktisadiyatı, gerekse Almanya 
nın doğu ve güneydoğu devletleriyle 
münasebetleri bakımından her yıl da· 
ha büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. 

Gerçekten Königsberg panayırı 
yalnız şarki Prusya'nın iktisadi inki
şafına ve Almanya'nın doğu ve gü· 
neydoğu devletleriyle ticaretine yar

dımla kalmamış,aynı zamanda ziya· 
retcilere Almanya'nın gerek zirai ve 
gerekse sınai sahada yaptığı terakki 
ve yenilikleri göstermeye vesile de 
o1muştur. 

Königsberg panayırı teşekkülü 
itibarile, ham, yarı işlenmiş ve tam 
işlenmiş mallar, teknik ve inşaat, zi
raat makineleri, ziraat sanayii ve 
hayvancılık dahil olmak üzere tek· 
mil ziraat ve hatta bir de elişleri kıs
mını ihtiva etmektedir. Serginin en 
önemli şu besini tabii ham, yarı işlen· 

feransı bir Ren anlaşmasına varacak 
olursa, konferans derhal orta ve 
şark Avrupası devletlerinin de İşti· 
rakile genişletilecektir . Bu suretle 
diğer meseleler askıda bırakılarak 
yalnız Ren meselesi halledilecekde 
ğildir . 

Orta 'o/e şark Avrupası dostları· 
mızin menfaatleri bu suretle korun
muştur. Ve ilk defa olarak bu , İn· 
gilterenin tam tasvibile yapılmıştır. 

lak bir surette tertibttıe hükümetce sında yumuşak davranmasıydı . 

de ehemmiyet verildiği bildiriliyor. Gerçekten, hatırlardadır ki, :Ja-
lnşaat şubesi 10,000 metre murabbı koıılar Pekinle Tiyençini işgal ede· 
büyük bir saha üzerine kurulacaktır. rek şimal Çinin beş vilayetini Man-

Königsberg panayırının arsıulu- çukonun akibetine uğrattıkları za-
sal ehemmiyetine gelince; hu pana- man Nankin hükumeti onlara karşı 
yıra Baltık ve doğu Avrupa rnemle- silahlı kuwet vaslasile karşı koyma· 
ke!leri hemen 'her yıl büyük Stand- mıştı . 
!arla iştirak etmektedirler. Bu yüzden merkezi hükumet iha-

1 Almanya'nın güneydoğu ülkele- netle itham ediliyordu . 
!eriyle ticaretinin bilhassa son yıllar· Nankin makamları bu günkü şart' 
da inkişafı üzerine bu memleketler !ar içinde Japonya ile harba giriş· 1 

dahi Königsberg panayırına ala_ka miş olsalardı, doğruca bir mağlubi-
göstermeye başlamışlardır. yete gitmekten başka bir şey yap-

Geçen yılki iştirakile Türkiye, mamış olacaklarım beyhude yere 
bu memleketler arasında ilk adımı ileri sürdüler . 
atmış bulunmaktadır. Bu aşkın harekete girişmeden 

Bu dafaki iştirakimiz ise, geçen önce , milletin birliğini tamamlamak 
yıla karşı daha parlak olacak ve ve memleketi değerlendirmek icab-
Türk standı geçen yıl 200 metre edeceğini nafile yere anlatmaya ça· 
murabbaı iken bu yıl 300 metre mu- lıştılar . 
rabbaindan büyük olacaktır. Çünkü, bu vaziyette müdafaaya 

Söylendiğine göre panayıra bu kalkışmakla Çinde tasarladığı ma 
yıl hatta lran, Hindistan ve Mançuri ceraya atılmak için Japonlara fırsat 
dahi birer kollektif standla iştirak verılmiş olacaktır · 

edeceklerdir. ı Fakat Kantonlular bu mazeretleri din-
01impiyatlar münasebetile bir lemiyerek merkezi hükümete karşı 

haylı parlak olacak olan Königsberg , seferberliği emrettiler ve kıtalarını 
panayırına, bilhassa olimpiyatlar için y ang Tse istikametine sürdül~r .. 
Almanya'ya giden Türk'lerden dahi Kantonluları harekete getırmış 
bir çok ziyaretci beklemektedir. olabilecek yorucu hisler yanında, 

unutmamak lazımdır ki cenup lider· 
!eri, kendilerini Nankin'den ayıran 

Dahiliye vekaletinin 
yeni bir tamimi 

- Birinci sahifeden artan --

vasıtaları daima iyi vaziyette bulun
durmaları ve fenni vasıtalarla cihaz
lıyarak ticaret eşyasının kolaylıkla 

ve zarara uğramadan giriş çıkışını 
tanzim etmek hem memleket!n, hem 
de doğrudan doğruya kendilerinin 
menfaati icabıdır . 

Bu hsreketi yapmıyarak mahalli 
ve iktisadi ihtiyaçları karşılayamı
yan yerlerin ihmalinden doğan za
rarların tezelden önlenmesi ve bu 
gibi iskelelerin ilk tertibe sokula
rak ellerinden alınması zaruri ve 
kanun icabıdır . 

Belde işleri ve belediye büdce
leri üzerinde şümullü vazife ve yük· 
sek salahiyet sahibi idare amirleri
mizin mevzua büyük ehemiyet atfe

derek mıntakaları içindeki iskeleleri 
bu sene içinde yukarda işaret edi
len şekle sokacak tedbirler almaları 
ve- mahalli gelirler müsaid değilse 

acele yaptır-acakları keşif evrakına 
müsteniden belediyeler bankasının 
mali yardımile işi başarmaları İcab 
eder . ,. 

Vekalet; alınacak tedbirden en 
çok bir ay içinde malumat verilme
sini de emretmiştir . 

Gece bekçisi 

eski bir rekabetle, general Şang -
Kay - Çek Nankin'de tesis etmiş 
olduğu hükümeti asla tasvip etme· 
mişlerdi. Ve cenup askeri saflerinin 
bu meşhur generale karşı kıskanç
lıkları onları Nankin' e karşı ayaklan
maya sevkeden amilleri tamamladı. 

Şang - Kay - Çek, mutad 
maharetiyle, Kanton'un tehdidine 
aynı zamanda hem kuvvet, hem dip
lomasi, hem de ifsad ile karşı koy
du. Böylece, Nankinin, cenuplu po 
litikacı ve generaller üzerine kolay 
bir zafer kazanmasını temin etti. 

Hükümet kı taları Kanton' a gir
diler. Şin-Şi Tang Hong-Kong'a 
sığındı. Kantonluların deniz kuwet
lerinden sonra bütün hava kuvvetleri 
de dvşmana geçti. Ve Şang - Kay 
Çek büyük cenup şehrini bizzat te· 
seUüm edecektir. 

Çin için bir felaket olabilecek ve j 
onu, parçalanmış olarak Japonyanın 
ihtiraslarına teslim edebilecek olan 1 

bu sivil savaş bu suretle bitmiş olu
yor. Yeni güçlükler çıkmadığı ve 
yeni ihtiraslar yeni yeni rekabetler 
doğurmadığı takdirde , Nankin'in 
zaferinin Çinin birliğini hızalıındıra
cağı ümit edilir. 

Bu hadiseden sonra Çinin Japon
yaya hemen kafa tutacak vaziyete 
gelmiş olduğu tabiidir ki iddia e& 
lem ez. Yeni Çinde nizam henüz kafi 
derecede sağlam , milli hisler kafi 
derecede inkişaf etmiş değildir. 

Bu itibarla Japonya ilii bir çar· 
pışmada muvaffakıyet şansı pek 
azdır . Fakat Çin birliğinin tahakku· 
ku bakımından , hiç olmazsa , bir 
merhale daha atılmıştırtır -. Bu key· 
fiyet . Naııkin hükumetine , başla-

Bu iki bakımdan, istikbale doğru 
istenildiği kadar açık olan perşembe . 
uzlaşması, gene de bizim bugünkü : 
dostluklarımıza ve garantimize kuv· 
vetle istinat etmektedir. Onun için
dir ki -bu ıızlaşmayı kayıtsız şartsız 

bir tasviple karşılıyabiliriz. 

aranıyor 
' 1 mış olduğu milli kalkınma hareketi· 

ni :hızlandırmak imkanını verncek 
ve , belki de , diplomasisinin maha· 
reti ona rahat verirse , Çini , günün 

Okur, yazar bir gece bekçisi ı· · · j birinde , Jap~nyaııın isti_ ası~a gırış 
1 mekte tereddüt edeceğı , hır kuv-

-~-·--........ --._·---- vet haline getirecektir . 

arayoruz. Matbaamıza müracaat -

• 

Bir çok maddelerin 
fiatları yükseliyor 

ltalyaya karşı tatbik edilen zec
ri tedbirlerin kaldırılmış olmasından 
birçok ihraç maddelerimizin fiatları 
yükselmiştir. 

"* 
Karadeniz mıntakasında, istek

lerin çoğalması yüzünden, mısır fiat
ları yükselmiştir. 

Son hafta fiatları 6,5 kuruştur. 
Geçen yıl bu mevsimde beş kruştu. 
Karadenizdeki müstehlik iskelelerin 
ihtiyacı Zieaat bankası tarafından 
temin edilmektedir. 

, 

Çiftehan 

Gelen malümata göre, Trabzon. 
da 6,5, Giresonda 5,10, Orduda 6, 
Samsunda 5,50 dir. 

Dünya mısır vaziyeti etrafında 
yapılan bir tetkika göre Romanyada 
da fiatlar yükselmiş bulunuyor. 

Macaristannda 1500 vagon ka
dar stok vrrdır. 

Amerika Ziraat nezareti 10 tem
muzda yaptığı bir ilanlo 936 mah
sulünün 2,245,000,000 buşel oldu
ğunu bildirmiştir. 

Bu mikdar geçen yıl 2,203,000,000 
buşel idi, 

• 

Kaplıcası 

AÇıldı 
Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, 'Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müst<:fit ve 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar· Kuruş 
Odalar dört kişiliktir . dır: 200 Bir gecelik 

otel odası 
125 Bir gecelik 

taş odalar 
7 5 Birinci baraka 
50 ikinci ., 

Fazlasından fark alınır. 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti günde iki 
15 Umumi 

" defaya kadar 

1 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek-ı 

tiğiniz iztirabı unutmayınız , 6979 
23 

' . -- 6748 55 
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l. __ B_E_L_E~_E_i_LA_ .. N_L_A_R_ı __ I 
Nakil vasıtaları sahiplerinin nazarı 

dikkatine 

1- Husıısi ve gerek piyasa otomobil, kamyon, fayton tek ve çift hay
v.ınlı yiik arabalarile deve, merkep, beygir yük kira hayvanlarına ait 936 
sen si nakil vasıtaları resmini gösterir tahakkuk müfredat cetvelleri Oroz
d'bak civ rıncla Kolaylık evi yazıhanesi divarına asılmışbr . 

2 Birinci taksit Ağustos, ikinci taksit Teşrin evvel aylarının on be 
şinci günü olmak üzere iki taksitte alınır . 

Taksit müddetleri içinde ödenmiyen bu resme -yüzde on ceza eklenir. 
Bu cetveller 31-7-936 cum1 gününde asılmış ve 10-8-936 pa

z.•rtt>si günü kaldırılacaktır. 
itirazı olanların on giin zarfında istida ile Belediye Riyasetine müra-

caatları ilan olunur. 7149 31-2-4-6 

31-Mayıs-937 tarihine kadar Kanarada kesilen kasaplara ait hay
\ analın sakatatı satılmak üzere açıkartıı!T'a}a kcnulmuştur. 

ihalesi Ağustosun 6 ıncı perşembe günü saat on b"şte belediye encü
meninde yapılacaktır. Muvakkat teminatı dörtyüz elli liradır, 

isteklilerin •aıtn2n;es'ni gcırrtk iiıeıe hr gün }azı işleri kalemine ve 
ihale günü de tcmiralile birlikte Belediye encümenine gelmeleri ilan olu-
nur. 7118 21 - 25-29-2 

936 yılı içinde fakirlere verilecek ilaçların şartnamesi mucıbince açık 
eksiltmeye konulmuştur. ihalesi A~ustosun onuncu pazartesi günü saat 
on beşte Belediye encümeninde yapılacaktır. 

Teminatı muvakkate akçası (75) liradır. 

Talipler ihale günü teminat akçalarile Belediye encümenine ve şartna· 
meyi görmek istiyenler, her gün Belediye yazı işleri kalemine müracaat 
etmeleri ilan olunur .7140 28-30-2-6 

-~~-~------~-·---------------
Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kayc:delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet :şyaları Seyhan Eczanesinde 

rekab t kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 
Kolonya,Losy~n, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulu" J 

ı . Celal Bayer 
................... _-...;;...._. ....... 

Türksözü 2 Ağııatos 1936 

Satılık ev 

T~RKiVE Yeni istasyon asfalt cadd 
Vali konağl caddesi döneme ' 
(2000)arşın murabbaındaki arsa,--·
rinde Şakir Bozdoğanın bahçeli 
satılıkbr. 

-· .; 
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.BANKASI 
r 

MWltazaıu teşkilatlı çiçek 
,esindeki Nadide fidan ve tez 
ağaçlarından başka yetişmiş 
ağaçtan fazla portakal ve ma 
vardır. 

·-

n 

--

- ,. ~ - -~ 
,=: FRIGIDAIRE-~l,_,_.~,,-M_J-c-

._ Hi 1 ,..---

F • •d • Soğuk 
rıgı aırehava do-

labında muhafaza edeceğini 

' gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo· 

deli yeni bir F rigidaire 

alınız. 

Yeni Frigidaire 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yarıya yakın azaltan Ekovat 

kompresörü ile mücehhezdir. 

Ek 
h __ f • •d • sahip olanlar ele-~ 

OVat Kompresorlu rıgı aıre trik faturası ge-

diği zamr.n ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 
' 

F rigidaire' den ~~r:b~~~ktu;~ daha idareli soğuk hava 

Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getir-
ikten sonra satın alınız . 7101 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında - 17 

Muharrem Hilmi 
... . - ... --· .- -

Bir kat üzerinde üç odayı 
mat Holunu,mutbağı, bodrumu, 
yosu ve motorlu su tesisatile 
türlü konförü havi evi ve hah 
görmek istiyenler her gün öğl 
sonra saat dörtten itibaren gö 
lirler. Fiat hakkında Selinik 
sında Bay Murat Ülgensir'e mür• 
edilmesi .8130 5-10 
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Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise so ~k No.11 

A. No. 11 B. - Telefon 

No. 265 

Rıza Salih Saray i 
Komisyon evi 

[ Bcbelcli Kilise Sokak N : 11 A 

Telefon No . 265 - Adana Po 
kutusu N: 95 - Adana Kod: Co 
Lugagne 1929 Kod: Bentcey's 

6991 9 

Mektepliler okus 

Orta mekteple Liseden ik 
kalanlarla müsabaka imtihaıuna 
receklere bilumum Riyazi ve Fi 
bilgilerden ders vereceğim. lstiy 
)erin kırtasiyeci Mehmet Sadık 
sıtasile Yüksek Mühendisten R 
müracaatları . 7108 
16-19-21-22-23-26-28 .... 

Bu gece nöbetçi eczane 
Postane civannda 

Yeni eczanedir 

Kaçakçılar vatan 

hainidir 
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Ôz Türlr """"'avesile kurıılmuştur 
ANKARA BIRASININ YÜKSEK EVSAFI : 

1 105 
2 385 
3 32 
4 82 
5 325 
6 3,5 

Yanm litre Ankara Birası 
Gram Ekmekten 

" Sütten 
.. Tereyağından 

" 
" adet 

Etten 
Balıktan 
Yumurtadan 
eder . 
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Alınacak gıdayı 

Herkes gibi siz de 
rasını içiniz. Her yerde 

temin 
: Bu 

israrla 
besleyici sağlık koruyucu Ankara Sr 
arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

1 6984 
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Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
AdNlll Türk~~--. . . 


