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Kral Edvard Hz. tatii kiin misafiri oldular 
Avrupa ve Sovyetler 

1 

1 

G. P. U. Teşkilatı, Stalin'e düşman ad- ! 
1 dettiği her ferdi, isterse yüzbinlerce / 

olsun yoketmeğe emir aldı 
'---·----... ---------~--------------------------------~---------------------~ -------

Bolşevikler yabancı memleketlerde, yıkıcı propagan
dalarda bulunmaktan kat'ı surette vaz geçecek olurlarsa 
Almanya, Rusya ile bir anlaşma yapmağa razı olabile
cekmiş, davanın halline ait beynelmilel çalışmalarda 
~usya ile elbirliği kabul edebilecekmiş !.. 

····..-..------~__... ------------------.----------....--·----- -
Paris : (Hususi muhabirimizden) 

..__ Sovyet Pusyadaki hadiselerin 
~vrupa siyasetinde o kadar büyük 
.~r ehemmiyet ve rolü var ki , bü. 

liin Avrupa metbuatı İspanya hadi
selerini solg ·ri bırakarak Sovyet 
hadiselerinin teşrihine giriştiler. ) 

Buradaki sağa mensup gazeteler 

1 Ve mecmualar Fransada komünist 
·' 

1'.kası tarafından hazılranıp zamanında 
hııü alınarak bastınlan bir komünişt 
areketinden uzun uzadıya bahs eyle· 

llıektedirlı:r. 

Bunlara göre bu hareket bir ih
til• 1 S a şeklinde olacak ve F ransada 
_0 vyetler rejiminin tesisini güdecek· 

tı. Bu komünist hareketi hakkında 
ası) mühim ifşaatı Jacques Bordoux 
tıarııındaki Fransız muharriri yapı
~or. 

f . ~u muharrire göre bu komplo 
I kırıcı Entemasyolin yardımile hazır
aıırnış, güya Moskova da buna olan· 1 

ca kuvvetile müzaheret etmiştir. 
d _ihtilal evvela Pariste ve civarın· 
akı Rus mahallelerinde başlaya

caktı. Sonra da buralara civar ko
~Ünist Fransız ameleleri de buna 
1 ı· ş ırak edecekti. 

I Bütün idare Fransız umum ame· 
le it.ti~adına geçecek ve bolşevik· 
eştırılecekti. 

. Nihayet bütün hazırlıklar ikmal 
edıldikten sonra bütün Fransız ko· 
tıı.. . 

Dr. Şaht şu sözleri de ilave et
miştir : " Fransız · Sovyet misaki 
bahsini Pariste açmadım. Biz misak· 
tan hoşnut değiliz. Bununla beraber 
bizim bu işe karışmıya hakkımız yok
tur. 

Biz ancak hariçteki Bolşevik pro· 
pagandasının dünya yüzündeki siya. 
si ve iktisadi karışıklıkların bir ami
li olduğuna kaniiz.,, 

BÜKREŞTE BİR ŞAYİA 

Vinter Jurnal Bükreşten aldığı 
şu haberi neşreylemiştir : 

"Bugün öğleden sonra dolaşan 
şayialara göre Rus harbiye komiseri 
Voroşilof, Troçki taraftarlarının sui
kastine kurban olmuş ve öldürül· 
müştür,, 

LONDRADA RİVAYETLER 1 
Deyli Ekspres gazetesinde şu ha

beri okuduk : 

"G. P. U. teşkilatının reisi, Sta. 
lin ile gizli bir görüşme yapmıştır. 
Neticede reise, Staline düşman ad
dettiği her ferdi tevkif için mutlak 
bir salahiyet verilmiştir. Sovyet Rus
yanın tarihinde görülmemiş büyük 
ölçüde temizlik yapılacaktır. Tevkif 
edilen büyük zabitler arasında Ge 
neral Şmit, Sayanikof, Kosnezaf ve 
Toleon vardır. Voroşilofu öldürmek 
için Kızılordu içinde bir ihtilal ha
zırlandığı zannedilmektedir,, 

İnhisar vekili Ali 
Rana Tarhan 

Dün gece şehrimize 
uğradılar 

Şark illerimizdeki gümrük ve 
inhisarlar teşkilatı üzerinde tetkik 
seyahatine çıkan gümrük ve inhisar
lar vekili Ali Rana Tarhan dün,ge· 
ce postasiyle Ankaradan şehrimize 
gelmişler ve kısa bir müddet zar
fında Seyhan parkda yemek yiye
rek ayni trenle seyahatlerine devam 
etmişlerdir . 

------. ------
İzmir Fuarında 

30,000 kişi 

Sovyet ve Sümerbank pa
viyonları ço'c beğeniliyor i 

lzmir : 4 ( A.A ) iki gün için· 1 
de Fuara 30,000 ziyaretçi gelmiştir. i 

Fuarda hiç bir boş yer kalma· 
mıştır . 

Fuarda en ziyade rağbet gören 
Sovyet ve Sümerbank paviyonları· 

dır. 

Sümerbank ve Sovyetlerin pa· 
viyonları çok şayanı dikkat ve tak
dirdir . 

Mısır paviyonu bulunduğu yer 
icabı biraz sönükçe kalmıştır . 

Fııar bir mahşeri andırıyor . 

Mısır Başvekili 

Çe~oslovakyaya gitti 
Paris : 4 (Radyo) Nahas Pa-

şanın Başkanlığında bulunan Mısır 
delegasyonu dün buradan Çekoslo
vakyaya hareket etmiştir . 

Nahas Paşa ve delegasyon is
tasyonda Fransız hariciye nezareti 

1 

miimessilleri ve büyük bir Mısırlı ta. 1 

lehe kütlesi tarafından hararetle yol
cu edilmiştir . ı 

--------------~----~~---

Atatürk memleketinin büyük misa
firi sekizinci Edvard Hazretleri 

Çanakkale' de nereleri gezdi ? Orgeneral Fahreddin 
ona hararetli bir lisanla neler anlattı ? 

Kral Hazretleri , 
ile dinliyor 

anlatılanları büyük bir dikkat ve 
ve teşekkürlerini beyan ediyordu 

alaka 

Edvard , takdim edilen Atatürk'ün otomobiline biner
ken Conk bayırına ve istikbalcilere samimi tebes-

sümlerle veda ediyordu 
ÇANAKKALE YOLUNDA ı 

Ankara : 4 ( Anadolu ajansının 

Kocatepe torpidosunda bulunan hu
susi muhabiri bildiriyor) - Seddil· 
bahiri ziyaretten sonra kral seki· 
zinci Edvard hazretleri yatlarına dön· 
dü!er . 

!eri harp yollarında orgeneral F ah· 
rettin Altaydan izalıat alıyorlar . 

katle dinliyor . Ve teş~kkürlerini 
tekrarlıyor . 

Nahlin Çanakkaleye doğru yol 
alıyor . 

ÇANAKKALEDE 

';anP'<lr.a!e · 4 ( Af'adolu ajansı · 
nın hususi muhabiri bildiriyor ) -
Çanakkaledeyiz . Bütün memleket 
istikbalde: yaşa sesleri. Kral hazret· 

Bolu panayırı dün 
açıldı 

Bolu : 4 ( AA. ) - Her sene 
yapılmakta olan Bolu panayırı bu 
gün açılmıştır . 

Panayır beş gün devam edecek
tir . 

Belediye , panayır yerine bara
kalar yapmış , elektrikle her tarafı 
tenvir etmiştir . 

Panayır bu yıl çok müktmmel 

Sekizinci Edvard bütün bu iza
hatlara tekrar tekrar teşekkürlerle 
mukabelede bulunuyorlar . 

CONK BYR!NDA 

Bundan sonra Conk hayrına gi
dilmiştir . Orgeneral Fahreddin Al
tay bu tepede muharebenin nasıl 
idare edildiğini , Atatürk askerleri· 1 

n:n buralardan nasıl tehlikeler kar- , 
şısında aştıklarını büyük ıni•afire ha· 
raretle anlatıyor . Edvard hazretleri 
bütün bu izahatları büyük bir dik- 1 

KRAL HAZRETLERİ AT A'fÜRKÜN 
OTOMOBiLİNE TEŞRİF EDİYORLAR 

Oradan dönüyoruz. Edvard ha-
ziretleri kendisine takdim edilen Ata

türkün otomobiline teşrif buyuru
yorlar . Otomobile yPrleşmezden ev· 
ve! bütün isti',balcilere tebessüm bu
yuruyorlar . 

NAHLİNE AVDET 
Sekizinci Edvard hazretleri Nah· 

!indeler .. Yat hafifçe hareket etti . 
Adatepe , Kocatepe Nahlin'in 

yanlarında gidi yor . 
A 89 , A 92 takip ediyorlar . 

Arap fırkaları heyeti ihtilalcilere bir beyanname verdi 

!Anlaşma olmuş değildir. 
Mücadelede sebat, israr .. 

1 

Fevzi El Kavukçu isminde bir kumandan 
kuvvetlerile lrakdan Filistine geçti 

tınıst fırkası teşkilatı harekete ge-
çecekti. 

LONDRA SOVYET TiCARET 

, • / o.lmuştu_r . Panayırda balolar da ve 

1 lsp~nyol . milliretperver-' ~~!~diyeler Bunkası 1 Çö!~,~., ~;;n~ ~,~'rap p~~:~s~" ~,~?,'~:'.~~ 
------. ------

A TEŞESININ KARISI 

• Vinter Jurnalın Londradan aldı· 
R.1 _bir telgrafa göre Sovyet sefare 
~ının neşrettiği haberlerde tenakuz
;r vardır. Ticaret ateşesinin azli bir 

<:fa t~kzip, bir defa da teyit edil· 
lllıştir. 

d Ateşenin zevcesinin nerede ol
uğu hakkında esrarengiz haberler 

~ardır. Bir defa bir sayfiye yerinde 
ulunduğu, bir defa da Londra li 

rııanındaki Smolni isminde bir Rus 
~apıırıında olduğu söylenmişti. Do 
:Şan bir rivayete göre kadın cebren 
bu Vapura kaçırılmıştır. Londra za 
ıtası, bu rivayetler üzerine, yaban 

cıların Rus vapuruna yana ;malarına 
ın'" usaade etmemektedir. 

AUv!ANY A RUSY A'Y A EL MI 
UZATIYOR? 

Uoı şevikler yabancı memleketlerde 

k}ık'.cı propagandalarda bulunmaktan 
aı -1 •u.reııe vazgPçecek olurlarsa Al· 
nıanya Rusya ile bir anlaşma ynpnıa
ıin razı olabilecekmiş, dünyanın iktisadi 
~· •iyast meselelerın halline ait Mıllet· 
Prarusı çalışnıalurda da Rusya ile be
ıa~eıligı kabul edebilecekmiş. 

B Bu mühim sözleri Alman Devlet 
ankası Müdürü Dr. Şaht Pariste 

bulunduğu sırada. Paris Almanları 
namına verilen bir ziyafet sofrasın· 
da söylemiştir. 

ıerı Yeni Yenı Zaferler Umumi he eti dün ı f~.cıvarında lngıl'.~ aske~l~rı 50 kı· 1 ağır surette yaralanmışlardır. 
l 

Yd 1 şılık bır Arap nıufrezesının taarru· Üç polis hastahaneye kaldırılın-

k 
top an l zuna uğramışlardır. ca Yahudiler hastahane önünde gös-

azanıyor Ankara: 4 (A. A.) - Beledi- Yapılan çarpışma sonunda 2 A teri yapmağa başlamışlardır: 
yeler Bankasının 935 hesap yılı u I rad ve bir fngiliz askeri yaralanmış- O sırada oradan bir arabın geç· 

İtalya asilere yeniden • 
yırmı dört 

tayyai e göndermiş 
~~-~----~-----

Roma , Madrid hükumetini şiddetle protesto etti 

Lizbon 4 ( Radyo ) - Kolonel 
Bavrı'nın idare ettiği Asi kuvvetleri 
Madridin yakınında bulunan Talera 
yı zabdetmişlerdir, burada bulunan 
hükumet kuvvetleri büyük bir hezi· 
mete uğramışlardır . 

Paris 4 ( Radyo ) - Madrid hü
kumetinin bütün devletlere gönder
diği bir Komünike Fransa hükume
tine de tebliğ edilmişdir . 

Bu Komünike de yirmi dört ita! 
yan tayyaresinin Vigo'ya varmış ol
duğu bildirilmekte ve bu hadise p
rotesto edilmektedir . 

Hande 4 ( Radyo ) - Asi kuv
vetleri Beobi üzerine yeni ve çok 

' şiddetli bir taarruz daha yapmışlar· 

dır. iki taraftan da büyük zayiat 
vardır. Karşılıklı ilk hatlar ölü ve 
yaralılarla dolmuştur. Bilhassa asi 
lerin kullandıkları kuvvetli mitral-
yöz ateşleri hükumet kuvvetlerine 
büyük telefat vermişdir . 

Londra : 4 ( A. A. ) - Dün İh
tilalcılar saat 9 da çok şiddetli bir 
taarruz yaparak hükumet kuvvetle
rini muattal bırakmışlardır . 

Londra : 4 ( A. A. ) - ispan
ya da asiler Trun şehrine hakim te· 
peleri ele geçirmişlerdir . 

Londra : 4 ( A. A. ) - İspanyafi 
hükumeti Milisleri Bmebia sokak-~ 
larında muhkem barikatlar yapmış .. 1 

- Gerisi üçüncü sahifede -

ınunıi toplantısı bugün öğleden sonra tır . tiğini görünce Yahudiler üzerine atı-
olnı~ştur, . Araplar kaçmışlardır. lıp bıçakla ensesinden yaralamışlar· 

idare heyeti plançayu arzelmış- Akka : 1 (Hususi muhabirimiz- dır · 
tir. d ) f h Yaralı Arap Yahudilerin ellerin-

1

1 en - Filistin Arap ırk~ları e-
A m erİ ka Cumhur yeti bu gun ihtilalcilere bir beyan- den kurtularak kaçmış ise de Yahu· 

name neşretmi ştir . diler onu uzun mesafede kova!ıyarak 

Başkanına Suı.kasd nihayet sığındığı resmi bir sıhhat 
Bu beyannamede : Bazı garazkar 

k dairesine de girmeğe çalışmışlar • 
!arın ihtilale nihayet verileceği, dü -

Suikasdçı 60 yaşında 
bir adam 

Nevyork : 4 (Radyo) Nan· 
gablet Polisi Amerika Cumhur Baş 
kanı Ruzvdte suikasd yapmak isti
yen 60 yaşında bir adamı tevkif et
miştir . Maznun suikasdı bomba ile 
yapacaktı . Polisin, evinde sıkı bir 
araştırma yaptığı bu adamın Ruz
velti öldürmek için kendi hayatını 
fedaya karar verdiği anlaşılmakta
dır . 

Loid Corc Münihte 
Münih : 4 (A. A.) - Loid Corc 

kızı ve oğlu ile hu sabah buraya 
gelmiştir. 

kanların açılacağı hakkında ortaya dır · 
Buraya yetişen lngiliz polisleri attıkları yalanlara inanılmamasını , 

henüz IJir anlaşma elde edilmediği Yahudileri dağıtarak Arap yaralıyı 
için milletin mücadelede sebat ve is- hastahaneye götürmüşlerdir , 

- Gerisi ikinci sah ifede -
rar etmesini ist emiştir . 

Londradan gelen haberlerde, in- -----~-----·-
giliz kabinesinin Eylulun ilk hafta 
sında toplanacağını ve Filistin ahva
lini göıüşeceğini ve Yahudi muha
ceretinin durdurulup durdurulmıya
cağının bundan evvel belli olamıya- 1 

cağını bildirmektedir . 

YAHUDİ POLİSLERiNE ATEŞ 

Kudüsten y;ıkın bir Yahudi ko
lonisine <Jtoınobille giden üç Yahu· 
di polisi meçhul kimselerin ateşine 

uğramışlardır . 

Son 
dak.ika: 

Edvard Atatürkle yanyana 

İspanyada : siler muzaffer 

1 Sorı lı a beılerımi:de oh 11) ııııu:] 



Sahife : 2 

Bütün dünyada ekono -
mik bir salah var 

Y alızn bu salah tehlikeye düşebilir 

Dünya ekonomisinde başlıyan sa
lah ne dereceyi bulmuştur ? Uzun ! 
zamandanberi bazı memleketlerde , 
işlerin yeniden yoluna girdiği ve iş
sizliğin azalmağa başladığı ilan edi
liyor . 

Kriz , şu veya burada hakikaten 
yeğilıniş midir ? 

Dünya hükumetlerinden bazılan 
üzerinde yapılacak küçük bir tur , 
bu hususta bize bir fikir verebilir. 

lngilterede , askeri masrafların 
artması, ve uzun vade ile para ki
rasının yükselmesi yüzünden mey
dana gelen güçlüklere rağmen , ln
giliz ekonomisi kayda değer bir sü
ratle salaha doğru ilerlemiştir . 

Bu senenin endüstriel istihsalatı 

1935 yılının ilk üç aylık istihsalatını 
C/0 11,9 geçmiştir. 

İşsizlerin sayısı ise geçen Mayıs 
ayı zarfında 1935 nazaran O,~ 16 
azalmıştır. 

Sermaye pazarı ise büyük bir fa
aliyet devresine girmiştir . Çünkü 
bu yılın emisyon miktarı 94 milyon 
İngiliz lirasını bulmuştur . Halbuki 
geçen sene bu miktar 74 milyondu. 
Bahri inşaat ve gemicilik sanayii 
faal bir inkişaf safhasına girmiştir . 

Yalnız karanlık kalan bir tek nok.

1 
ta vardır : 

Harici vaziyetin vehanıeti karşı· I 
sında Milli müdafaa emrine verilen 
muazzam pararm \Ücuda getirdiği 
bütçe güçlükleri .. 

Birleşik Ameri a 
hükumetlerinde 
Birleş:k Amerika hükilnıetlı•rinde 

de ayni salah emıııarelerı görülmek
tedir. Burada da adctlı-rin parlak 
bir ifadesi vard;r F.ndüstriel istihsal J 

~~~::~r~~sa~0~~~i:~~:ş7ıl~Ç~~ sene l 
Büyük mağazalar 1936 Mayıs ayı 

içinde 1935 yılına nazaran "o 15 faz
la satış yapmışlardır . Emtea nak
leden vagonların sayısı da ayni nis
bette artmıştır . Borsada yükseklik 
devanı etmişti r . Filhakika umumi 
borçlann miktarı 34 milyar dolara 
yaklaşmaktadır. Ve 1935 yılı Hazi
ranının sonundanberi beş milyar 
artmı ştır. Fakat Amerika gibi geniş 
bir memleket için lıu miktar kolay
lıkla tahammül edilebilecek bir yük
tür . 

işsizlerin azalması yavaş da olsa 
devam ediyor . ( federation of La
bor] 1936 yılı içinde İşsizler adedi 
ni ve hala 11 milyon olarak takdir 
etmiştir. Buna nazaran 1935 Nisa
nındanberi ancak bir milyon işsize 
iş bulunabilmiştir, 

Japon yada 

Georges Bonnet 
Fransanın eski mali)e nazırı 

lepleı karşısında bulunmaktadır.Bu, 

talepler elde edilen iyi neticeleri 
tehlikeye düşürmek kabiliyetinde -
dir . 

Fransada 
Fransada 1936 yılının ilk sömes

trinde ekonomik bir yekinme kayd
edilmiştir . 

Endüstriel istihsalat mikdan ilk 
sömestr esnasında ayda % 20 ve 
ikinci sömestr esnasında ise 0/ 0 10 
artış vardır . 

iflas ve adli likidasyon 1935 de 
( 150 ) ye düşmüştür . Emtea taşı
yan vagonlann sayısı ise geçen se
neki mikdarı bulmuştur : Takriben 
7 milyon 200,000 .. 

lngilterede işlerin yoluna girme
si hadisesi açıktır . Fransada ise 
ancak hissedilebilecek şekilde olma· 
sına rağmen kat'idir . 

•• 
Hakikatte muhtelif memleketle

rin istatistiklerine bir göz atıldığı 
zaman iıışiı ah verici bir salah gö· 
rülmektedir . 

Bununla beraber bu salahın ne 
kadar nahif olduğu da derhal anla
şı lıyor. 

Uzun bir hastalık devresinden 
sonra dünya nekahet devresine gir
miştir . 

Diğer milletler aralarında sulhu 
temin edebilseler, ve menfaatlerini 
uylaştırahılse ler dünya sür'atli bir iş 
bir akibete kavuşabilir . Fakat hey. 
hat ! Her taraftan işitilen şey silah 
~esi ve harp hazırlıklarından başka 
bir şey değildir . 

Böyle bir hava içinde en iyi ne
ticeler bile tehlikeye düşebilir ve en 
ınakul gayre tl er bile beyhude ola
bilir . 

insanların deli liğinin kendisini 
tekrar içine yuvarlamak üzere oldu
ğu uç.urumun kenarından Avrupayı 
kim kurtaracak ? .. 

- Birinci sahifeden artan -

Yafada Siyon sinemasının önün
den geçen üç Arap da Yahudilerin 
hücumuna uğramışlardır . 1 

Araplardan birisi ölmüş ikisi ya-
1 ralanmıştır . I 

Kudüste Arap ve Yahudilerin 
birbirine tatbik ettikleri bu vahşet 1 

şehirde çok asabi bir hava yarat
mıştır. 

lngilizler şehirdeki polis ve as
ker mikdarını artırmağa mecbur ol
muşlardır. 

BlR TREN DAHA DEVRiLDi 

Eld ile Hayfa arasında bir tren 
daha devrilmiştir . 

Japonyada 1935 yılı içinde vu 
kua gelen ekonomik yekinme bugün 
bir tevakkuf devresi geçiriyor . En
düstriel İ5tihsal geçen seneden aşa
ğıdır . 1 

Bu hadisede lokomotif ile dört I 
vagon yoldan çıkarak tarlalara uzan
mışlardır . 1 

Hükumet vak'a yerine kızılhaç 1 

Ticaret muvazenesinde , 1935 yı
lına nazaran büyük bir gedik vardır. 
Geçen sene bu gedik 121 milyon 
yen olduğu halde bu sene 315 mil 
yon olmuştur . 

Belçi1<ada 
Belçikada, 1935 de ve bu yılın 

üç ilk ayı içinde işsizlerin sayısı ve 
faizi miktarı azalmış, ticaret muva
zenesinde bir saffi.h kaydedilmiştir. 
Bu iktisadi y!'kin,ne Başbakan M. 
Von Zeeland"ııı aldığı iyi tedbirler 
sayesinde olmuştur. 

Fakat Belçika bükiimetı bugün, 
ücretlerin artın lıııası ve Sosyal ta-

kamyonları göndermiştir . 1 

Askerlerden bir çok yaralı bu
lunduğu söylenmektedir . 

Demiryolları üzerine alınan bü
tün tedbirlere rağmen bu hadisele
rin hala devam etmesi hükumd ma
hafilini çok asabileştirmektedir . 

Bisandan Samha giden tren de 
yolda ihtilalcilerin baskınına uğra
mıştır . Katarı muhafaza eden as
kerlerle baskıncılar arasında 3 saat
lik bir çarpışmadan sonra tren tek
rar Bisana avdet etmeğe mecbur ol
muştur . 

Türİc sa:ru s tylat 19~& 

lıktedrisat kadroları r 
Dün Vekaletten geldi 

Vilayet llktedrisat kadroları dün 
Vekaletten Vilayete gelmiştir. 

Gelen kadroya göre : 
Mıntıkaya , hariç mıntıkadan 6 

muallim gelmekte ve mıntıkadan 1 O 
kişi hariç mıntıkaya tahvil edilmek
tedir . 

Gelen bu kadro, Kültür direktör
lüğünün hazırlamakta olduğu kadro
nun intacında, alakadar öğretmen

lere tebliğ edilecektir . 

Bu akşam 

Seyhan Park Hava kuru" 
mu menf aatına işliyecek 

Seyhan Parktaki saz, bu akşam 
şehrimiz Hava Kurumu menfaatına 
çalışacaktır. 

Su heyeti bu gece için güzel 
bir program hazırlamıştır. 

Bıçakla tehditler 

Zekeriya adında birisi , bir adamı zorla 
yanında çalıştırmak istemiş , muvafakat 

göremeyince bıçağını parlatmış ... 
-----· ... ~ .. ----

Yusuf isminde birisi de bir adamı zor- 1 

la evine sokup bıçağı göğsüne da
yayarak caketini, nufus tezkeresini 

zaptetmiş .. 
Harputlu Mehmet adında birisi 

polise müracaat ederek : 

Hacı Omer oğlu Zekeriya ismin· 
de birisinin , kendisine , yanında 
çalışmasını temin için bıçak çekti
ğini ve tehdit ettiğini yana yakıla 

şikayet etmiştir . 

Zabıta derhal faaliyete geçmiş 

ve Zekeriya hakkında takibata baş
lamıştır . 

• •• 1 Yine polise müracaat eden Ada 
nalı Şükrü oğlu izzet adında birisi dr.: 

Remzi oğlu Yusuf adlı bir adam 1 

tarafından bir eve davet edildiğini 1 

180 kuruş bir alacak iddiasıyle Yu- J 

Okuma aleyhinde 
söz söylenebilir mi 

Dünkü Türk Sözünün sekizin 
Edvard'ın hayatından sahneler bal 
lıklı yazısının bir yerinde ( sekizinC 
Edvard'ın kitaplarla arası pek hO: 
değildir . O bildiklerini dünya il1 

doğrudan doğruya tamastan öğren 
miştiı ) deniliyor . 

Çok iyi yapıyor . Başkalanııır 
gözüne başkalarının duygusuna kı 
nacağına kendi gözüne kendi duy 
suna inanıyor. • 

Okumak demek başkalarının s 
!erini başkalarının hükümlerini di , 
!emek değil midir . 

Bir hafta önce Ragıp Mağdeni 
uzun boylu bir yazısında Heryon , 
okumayı çok sevdiğinden çok oku -
duğundan bahsediliyordu . Bu dı , 
onun mesleği icabı olacaktır , Pro· 1 

fesörlükten yetişen bir nazır da : 1, ' ıı 
" - Şimdiye kadar okutmak içiJ\ 

okuyordum,:şimdi de vazife için o 
yorum . • demişti . 

Bütün milletlerin kültür işlerİP' ti 
de okuyup yazmanın(yayımı her şef Se 
den önce gelir . 

Ve bu bir medeniyet ölçüsü 53' ~~I 
yılır . 

Bunları bildiğim halde geçeP' 

!erde arkadaşlara : ~R 

- " Artık ihtiyarladım . OkO 
yup yazamıyorum . air 

Vadeli pamuk satışları 
devam ediyor 

1 sufun ; üzerine atılarak elinde bir bı- , 
çak olduğu halde kendisini tehdit J 

ettiğini ve caketinin sırtından soyu· j 
!arak nufus tezkeresiyle birlikte gas. 
bedildiğini bildirmiş ve polisten , 1 

eşyalarının geri alınarak mütecavi · 
zin tecziyesini istemiştir . 

Zabıta derhal işe vaziyet ederek 
Yusufu yakalamış ve hakkında icap 
eden kanuni muameleyi yapmıştır . 

Hatta biraz da okumanın alef' 
hindeyim . Bunun üstüne bir se0 til 
makale yazacağım demiştim .• 

içlerinden biri yaz da ben dı ~e 
cevap vereyim . Demişti . Okuııı' 
aleyhinde yazı yazana cevap verı:ııt' 
ği çok kolay bir iş sanmış olacakV 

işte şimdi bu meselenin kabi~ 

Fiyatlar müstahsilin şikayetini mucip 
olmıyacak kadar normaldir. Daha 

çok inkişaf umuluyor 

Tayinler 
Hususi muhasebe müfredat ka

tibi Mahmut, 7 5 lira ücretle iskan 
umum müdürlüğü katipliğine tayin 
edilmiştir . 

Bir kaç gün önce de yazdığımız 
gibi, şehrimizde vadeli pamuk satış

ları başlamışdır. Maruf firmalardan 
Anadolu inkişaf ticaret şirketinin 

de Japonya üzerine bir mikdar va. 
deli satış yaptığı öğrenilmişdir . 

Şehrimiz Borsasında geçen haf 
ta 37 kuruştan muamele gören iane 

pamuğu bu hafta bir kuruş fazlasile 
vadeli 38 kuruştan ve hazır mal 40 
kuruştur . 

Bu fiatlar mustahsil tarafından 

şika ,eti mucip olmayarak iyi kar
şılanmaktadır . 

VALiZDEKi BOMBA 

Tanınmış bir Yahudi tüccarının al
dığı bir mektupta Telaviv gümrük 
deposundan namına gönderilen va
lizi alması bildirilmiştir . 

Yahudi tüccarı valizi alınca için
den on altı kiloluk bir bomba çık
mıştır . 

Polis tahkikata başlamıştır. Ya
fada bombalar tekrar konuşmağa 
başlamıştır . Günde on on beş bom
ba patlıyor ve yaralananlar sürü ile 
hastahanelere kaldırılıyor . 

KIŞLALARA BOMBA 

Dün hiri T elaviv yoiu üzerinde, 
diğeri bir Arap kahvesi önünde, ü 
çüncüsü İngiltere bankası karşısın
da dördüncüsü polis kışlası önünde 
olmak üzere dört bomba patlamış
tır . 

Son bomba bir Arap gencini öl
dürmüş, iki polis vıo iki atı yarala- J 

mıştır . 

Bu dört bombadan başka kenar 
mahallelerde sekiz bomba daha pat
lamıştır . 

Polis ve asker Yafada daha esas 
lı emniyet t·.dbirleri almağa lüzum 
hissetmişlerdir . 

IRAKDAN FILİSTINE KUVVETLER 

!rakın tanınmış ihtilalci kuman-

Borsada pamuk üzerine yapılan 
muameleler de gittikçe inkişaf gö. 
rülmektedir . 

Geçen hafta Borsada muamele 
gören pamuk mikdarı 7240 kilo İ
ken bu hafta 57000 ki oya çıkmış

••• 
Adana merkez ta!JU katipliğine 

10 lira maaşla namzet olarak Şefik 
Kaya tayin edilmiştir. 

••• 
Şehrimiz Emniyet üçüncü Koıni-

dır9.3 _ S . d . . k k serlerinden Şerifin meslek tahsiline 
:ı enesın en ıııç sto yo tur. d . · U ··d·· (""kt · . .. evamı ıçın mum mu ur u en emrı 

Halen pıyasadan muamele goren pa- 1 . · · k d A k 
ki d . dTk d hT "h . gelmıştır. Şerıf ya ın a n araya 

mu arın a şım ı ı a ı ı ı tıyaca 1 gidecektir . 
kifayet edecek mikdarda olduğu ve •• .• 
önümüzdeki ilerde bilhassa Alman. Dunku Hava 
ya ve Japonyaya ehemmiyetli mik
darda lıir ihracat başlıyacağı söy
lenmektedir . 

danlarından Fevzi Kavukcu Filisti
ne gelmiş ve ihtilalcilere katılmış
tır . 

Mumaileyhin gelişi üzerine ihti
lal reisleri toplanarak onu Filistin ih- I 
tilali umum Kumandanlığına seçmiş
lerdir . 

Fevzi Kavukçu ihtilalcilere neşr 
ettiği bir beyannamede vatan yolun- ' 
da şehit düşmenin ne kadar şerefli 
bir iş olduğundan bahsetmiş, Yahu
dilere zelil olarak yaşamaktansa so

na kadar mücadele etmenin doğru 
olduğunu hatırlatmış ve lngiliz ordu
su çekilip yerli bir Arap hükumeti 
kuruluncaya kadar ihtilale devam 
edilmesini istemiştir . 

ÇÖL UY ANIYOR 

Yahudi gazeteleri Iraklı ihtilalci 
Fahri Güveytinin idaresinde silahlı 
iki yüz kadar Iraklının Maverayı Er
den mıntakasını aşarak Filistine gir
diklerini yazmışlardır . 

Kudüste umum kumandanlığa 
gelen malumata nazaran bunla· Bi
san taraflarına ulaşmışlardır . 

Yolda petrol borularını tahrip 
ederek petrolun ovalara akmasına 
sebep olmuşlardır , 

HUınil E. 

Dün şehrimizde hava rüzgarlı 

fakat bulutsuz geçmiştir. 

En çok sıcak 31,7 santigrad de
receye çıkmıştır. 

Sıcaklar artık eski şiddetini kay
betmiş, hava, geceleri hafif üşütecek 
serinlikler de yapmağa başlamıştır 

Mezuniyetler 
Bahçe Hükumet doktoru Hamit, 

Merkez ziraat mücadele memuru 
Mete ve Trahom hastanesi baş ta
bibi Naşide, mercilerinden istedik
leri mezuniyetler verilmişter, 

Bu husustaki emirler de dün 
Vilayete gelmiştir. 

Bir muallimin eşya
larını çaldılar 

Hurmalı mahallesinde oturan 
muallim Hakkı adında birisi polise 
müracaat ederek : kendisinin Mer
sinde bulunduğu sırada evinden , 
komşusu Salih kızı Şerife tarafın
dan eşyalarının çalındığını iddia et
miştir. 

Zabıta, Hakkının bu şikayeti ü
zerine faaliyete geçmiş ve Şerifeyi 
eşyalarıla birlikte yakalamıştır. 

Ruhsatsız rakı içirdiğindan 

Kalekapısında kebabcılık eden 
Salih adında birisi , müşterilerine 
ruhsatsız rakı içirdiğinden hakkında 

kanuni takibat yapılmıştır. 

münakaşa olduğuna ve benim haklı 
olabileceğime bir yardımcı çıktı . 

Büyük adamlar arasında da ki' de 

taplarla başı hoş olmayanlar var · b 
; Ve bunlar içinde lngilterenin bütiiO ır 

münevver gençler gibi tahsilini br 
t'rdikten sonra ferdi terbiyenin •' . 
ferdi teşebbüsün en yüksek örnek' ıfa 
!erini göstererek , masa başında kJ' dı , 
ra çizkili sahifeler karşısındı. pı' 
nekelemekdense dünyanın dö~ Şj 
bucağını dolaşarak tam bir hayal ~a 
adamı gibi çalışan genç kralı dı 
var. ~t 

" Okumanın a!eyhinde yazacl' 
~, 

' ğım " demekle mektepleri kapat' 
sınlar demek istemiyordum. Çeşid I" 

ı çeşid okuma var. Ben bugünkü dil~ 
yanın okuma ve okutma tarzını ın~· 
nakaşa edeceğim. Bugünkü yazı bil 
başlangıç olabilir Çünkü bu müıı''. 
kaşa uzun sürer. Şimdilik sözüı:ıı0 

bitirirken ( okuma1< sanatı ) adlı 
Fransızca bir kitaptan bahsedeyiJll· 

Bu kitapta 1 - iyi anlamak vt 
faydalanmak için kitap nasıl okO" 
nur ? 

2 - Hangi kitaptan okumalı 1 , 

Bunları anlatıyor. Konuya ikin'' 
soru dokunur . 

iki türlü kitap vardır : 

ilim, teknik kitabı - Bunların 
bir takımı mektep kitabıdır. Bir ta' 
kımı da meslek kitabıdır . 

Mektebe gidenlerle meslek sa' 
bipleri bu kitapları okurlar . Bun' 
bir diyecek varsa oda program ne 

1 . 1 b·ı· ~a metot mese esı o a ı ır . İ n 
ikinci türlü kitaplara, mecmua· 1 t;ı 

!arı, gazeteleri de ilave edebiliriı · ~r 
Bunlar da yayım, eylence, iş, ve dilf a 
nüş amaçlarına gider. Bunların ıııil' 

) llıa 
meyyiz vasfı şudur : Bunlar ( iliı:ıı, ti 
değ ldir. Bunlar yazanların şahsı Jıı 
şünceleridir . 

Bunları okuyanlar yazanları0 

şahsi düşünceleri, şahsi hükumleril~ 
kafa yoracak, belki faydalanacJI ~e 
ve belki de aldanacaktır . 

Edebiyata taş atacak degiliııı · 
Fakat hakiki edebiyat olmak şar· 
tile , 

Romanlara Kelince bunları ok0' 

yanlar eğlence için okur yazanların/ 
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PENBE~ ROP' Büyük misafirimiz Bü-1 

yük şefimizle yanyana -il-
ılanrııt 

a k'i ikisi de örtünün üzerinde uzanık-ı 
ôuy~" Narin ve mükemmel hırçın .. in 

lırıın bir güle dokunduğu gibi do· i 
m sJunmak istediği sevimli .. mavi da- ' 

· di~rlı eller 1 •• Bunlar, onun sankize· 
~ını ifade ediyordu 1 • 

ğdeni't 16 yaşında ancak vardı . Fakat 
ryon'1:k zayıf .. çok ince .. Cözlerini, bi 

oku doğru çevirdi 1 .. 

u dı . - Peki Zou ! .. Bize bonjur de. 
Pro· 'Yorsun ? .. 

la : - Bonjur Mösyö .. Çok teşek-
r 

ık içİl1 ~r ederim . 
Öyle hayret verici bir vekarla 

n Mösyö " deyişi vardı ki 1 .. 
leriıt .. - Yarın değil öbür gün şehire 
r şeY tdı~orum . Sana ne getireyim ? .. 

tıı ne sevindirir Zou 1 .. 

ü 83· Gözlerinde menekşe rengi bir 
ti~ belir<li .. Boğuk .. kısık sesler 

çen· "'gazında kalıyordu . 
~ Marki, çocuğun ani olarak fonalaş

OkU iını zannetti . Annesine : 
h. -- Çabuk biraz su veriniz ... 
Gır Ş 

alef · ey " .. .. 
se~ til - Hayır Mosyo .. asla bu de. 

'• 

• dı l ~un öyle bir arzusu var ki .. 
n Ctıdı kendini yiyip bitiriyor 1 .. 
uın' ı. 

ı' ıvıarki yavaşça uzandı : 
rın N·· ' ··11 kV· e ıstıyorsun çocuğum soy e .. 

işte, hazan annemin yanında on-
dan bahsederdim .. Rüya görür gi· İstanbul : 4 ( A. A. ) - Gece yarısı - İngiliz Kralı 
bi 1 .. Ah .. o rop ne güzeldi.. j Majeste Sekizincl Edvard bugün ögleyin İstanbula var-

- Sana onu alırım yav~m ·Sa. mışlar ve rıhtımda yanlarında Başbakan, Hariciye, Da-
na onu getireceğimi vaad edıyorum J h T .. j l · b k l b J R · · h A 
memnunmusun ? ı ıye ve su Ş erı a an arı u unan, eısıcum ur ta-

- Çok ... çok minnettarım .. türk tarafından karşılanmışlardır . 
.Siz ne kadar çok iyisiniz ! .. A T A T Ü R K L E Y A N Y A N A 

Bir hareket yapmadı . Fakat tit- Kral, Atatürkle beraber İngiliz sefaretine gitmiş 
riyordu · yata döndükten sonra motorla Dolmabahçeye gi-

- Madam Grisierre çocuğu bu d k At ·· k ·· · t ' d · I müdhiş yerde bırakmayınız. Onu ere atur u zıyare etmış ır. mü akat yarım 
büyük bir odaya yatırmalısınız. saat sürmüştür. Kral saat 16 da şehre çıkarak 

- Mösyö Marki bu rahatsızlığı Topkapı sarayını ve müzeyi gezmişdir . 
mucip olur .. işçiler var ... Sonra oğ
lanlarım .. 

- Onlarda yemeklerini başka 
yerde yesinler .Madam Grisierre is 
ranma müsade ediniz . Hem ona ro· 
bu getireceğimi sık sık tekrarlayınız 

1 
olmazmı ? 

- A... Mösyö Marki istemez . 

Niçin rica ederim .. 

- Çünki Mösyö, mademki doktor 
onun öleceğini söyledi ... Güzel bir 
robu hediye etmek yazık değil • 
mi? .. 

Mösyö Nivon'un, kadının üzerine 
atılacağını sandım . Hiddetli bir ta
vırla yumruklarını sıkarak ilerledi . 
Fakat bir anda durarak kendine ha· 
kim oldu ... 

• • 
ihtilalciler lrunu aldılar 
Şehir ateşler içinde - 5000 İspanyol 

Fransa'ya iltica etti - katliam ... 
Ankara : 5 ( A. A ) - lspanyol asileri lrunu aldılar . Şehir alevler 

içinde, kül olmaktadır . 5000 lspanyol Fransız hudutlarına canlarını zor 
attılar. Şehirde manzara katliamı andırıyor . 

-----------------
Toroslarda Seyhan Kültür direktör

lüğünden: 

Biçki Yurdu kayıd muamelesi 

Refika Recep Biçki Yurdu kayıd muamelesine on beş Eylulde başlar. 
Kayit Cumartesi ve pazardan maada her gün sabahları 9 dan 12 ye öğ · 
leden sonra 13 den 16 ya kadardır.Kayıd şeraiti için Yurt müdürlüğüne 
müracaat edilmelidir . 

Tarsus kapısı : Bebekli Kilise sokağı 

Refika Recep Tümerkan 

c. Y. A 

Doktor Ali Hikmet 
Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 

Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başka her gün hastalarını 

kabule başlamıştır. 
Adres : Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 

7227 8-30 

''NO RGE,, 1 

Dünyanın en mükemmel ve ekonomik 
buz dolabıdır. 

"N nin renkli buz dolapları orge,, birincilikle temayüz et· 
mektedir. Her evde bulunması lazımgelen 
bir sağlık cihazıdır. 

Adana Hav~lisi sat~şyeri : Ulu· 
camı caddesınde 

Mehmet Özbozdoğanlı 
ve Ömer Başeğmez tica

~ .rethanesidir. 
7183 12-15 ~

b'li , Zou ceyap vermedi. Dişleri mua 
~b llııi~ane sıkılmış, gözleri sabit.. An· 

a sıne bakıyordu 1 .. 
~ · . d Marki çocuğun bu bakışlannı 
la kı' Cthal sezmişti Annesine : 

Avlunun kapısından geçerken o
nun, gözlerini sildiğini gördüm . Ses· 
sizce eve döndük . 

Zafer Bayramı şenlikleri 
Karaisalı KIZILDAG Yaylası 

30 Ağustoş Zafer Bayramı Kı
zıldağda 10 kadar köy ve Kızıldağ 
halkının iştirakile çoskun tezahüratla 
kutlulanmıştır. O günün şerefine Bo· 

ilk okullar için açık artırma ile 
muhammen bedeli 22 lira olarak 1 
Zonguldak sistemi sıfır numara so· -----------·---~-------~---
hadan 22 tane satın alınacaktır . \ 
ihalesi 15 Eyliil 936 salı günü saat 
11 de yapılacaktır. isteklilerin şart· 
nameyi görmek için her gün Ma- 1 
arif dayresine,ihale gün ve saatında 
da Daimi Encümene başvurmalar• ı 

ilan olunur .7233 28-30-2-5 

ar · b - Madam Grisierre bizi yalnız 
U"tiiP it k a ırmısınız ? .. 
i bi H d' .. 1 - ay ı soy e yavrum .. 
n ~~ ~ Gözlerinde, beliren bir cesareti 
~a· d:de eden yalvanşlı bir mana var 

.. · Mırıldandı : 
1 pı 

dö~ 
ıav~1 

lı d• 

ıııiİ' 

Ş· - Cesaret edemiyorum ... Ah ... 
~'llıdi size söyliyebilirim . Son defa 
~ayıra gittiğim vakit, büyük mey· 
b- lığın solundaki mağazada güzel 
~ıt 1 op görmüştüm .. Güzel bir rop ... 
Ctıbe f .. 

bi' ... ÜRK.SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

b 1 - Dış memleketler için Abone 
Cde!i de~işmez yalnız posta masrafı 

rı~ 13 1lırnedilir . 
ta' 2 - İlanlar için idareye müra-

taat edilmelidir . ________ .J 
sı· 

~o' 
o' ~ büyük romancılar ise içtimai bir 

~ 3Yesi, bir tezi vardır . Okuyanları 
~ı· I taya sürüklemek ister . Adi roman-
~t . ar iç· d 1 1 1 ~ii~ il) ın e zarar ı o mıyan arı ayır 
r. a;ı herkes tavsiye ediyor . 

~.. F k ~ ) 'lı a at eğer okumak yalnız ro-
,.d~ fan okumak ise bu çalışkanlık ese· 

ıı ' 

1 de~il tenbellik eseridir . 

~1 Koltuğa kurulup şezlonga uza· 
of~ .. ro:ııan okuyan, vaktini bununla 
~ Uren adama da ne çok okuyor, 
c Çalışkanmı diyeceğiz . 

d. Görülüyor ki okumanın aleyhinde 
b·' Yazı yazmak mümkündür . Fakat 
~ıı en hafifinden başladık . Gelecek 
d aııfarda bu işin ne kadar ciddi ol· 
U~unu ispat etmeğe çalışacağız . J 

A. BakJı 

••• 
Günlerce, gördüğiim o kadının 

bir cenavar olduğuna hükmettim . 
Şimdi artık bilmiyorum 1 .. 

Ayni akşam Parise gelmiştim . 
Fakat ertesi gün öğrendim ki 1 .. 
Marki döndüğü vakit küçük hasta 
gözlerini hayata ynmmuştu 1 .. 

Nivon, ona penbe robun giydi
rilmesini istedi . Ve cenazesinde bü
tün teferruata kendi baktı . 

• zantıdan davul, zuma getirtilmiş ve 
yayla bayraklarla süslenmiştir. Me· 
rasime saat onda istiklal marşile baş· 
landı. Yüzlerce halk kadınlı, erkekli 
bayrağımızı selamladılar. Arkasından 
bir küçük okullu kız Atatürk man
zumesini okudu. Bunu müteakib 
gençlerden Ahmet Yurtsalın çok he· J 

yecanlı hitabesi sürekli alkışlar top
ladı. Yurtsal hitabesinde bize bu 
günleri yaşatan ulu önder Atamıza 

İspanyol milliyetper
1

1 

verler! yeni zafer 
kazanıyor 

ve değerli büyüklerimize Kızıldağ 
halkının T oroslar üzerinden sonsuz 
saygılannı sundu. Ve Erginlik sava· 
şında can veren ş · hidlerimize Kızıl
dag halkının fatihalarını yolladı. 

Bu arada heyecana gelen yüzler. 
ce halk kütlesi ( Yaşa Atatütk, ya- 1 

şasın Türk ulusu ) diye içten kopan 
heyecanlarını bağırarak bir daha iz
har ettiler. 

- Birinci sahifeden artan --

!ardır . 
Paris : 4 ( A. A. ) - Asi tay. 

yareleri bugün Malaga önündeki hü
kumete sadık gemileri bombardı
man etmişlerdir . 

Madrid : 4 ( A. A. ) - Hüku. 
met kuvvetleri müteaddid barikad-
lar yapmışlardır . 1 

Hükumet kurvvetleri şimdiki hal· 
de asi mevzilerini tesbit etmekle 

meşguldurlar . 

MADRİD YİNE BOMBALANDI 

Londra : 4 ( A A. ) - Asiler 
Madridi bu sabah yine bombardı· 
man etmişlerdir . 

Lizbon 4 ( A. A. ) - ltalya hü
kumeti Barselorıda hükumet kuvvet- · 
!eri tarafından öldürülen ltalyan a· 
melelerinin katlini şiddetle protes
tö etmişdir . 

Diğer taraftan, Roma hükumeti 
nin, yakında Londrada topl:ınacak 
ve ispanya işlerine ademi müdahale 
meselesini görüşecek olan konfe

ransta ltalyayı M. Gırandi'nin tem 
siline karar vermiş olmasına rağ
men ltalyanın harekat serisini mu· 
hafazaya karar verdiği de bildiril
mektedir . 

Gençlerden Mehmedin Çanak 
kale için okuduğu şiirde alkışlarla 
dinlendi. Ayni zamanda Uçak bay
ramı için hazırlanan çelenkli perva· 
ne halka teşhir edildi. Bir okullu 
tarafından (Türk Hava Kurumuna) 
başlıklı manzume okundu ve alkış· 
landı. Lise mezunu gençlerimizden 
Kenan Ünaldı masaya gelerek sayın 
halkımıza (Hava tehlikesi ve il.orun· 
ma çarelerini) anlatan söylevile hal. 
kımızı heyecana getirdi. Çocuklardan 
ihtiyarlara kadar kadınlı erkekli 
Türk Hava Kurumuna teberrüler 
yapıldı. Bundan sonra halk ulusal 
oyunlar ve gürüşler tetip ederek 
coştu. Gece meşalelerle çıralarla fe. 
ner alayları yapıldı. Elhasıl Kızıldağ 
halkı 30 Ağustosu layik olduğu he· 
yecanile yaşadı. 

Kerim ULUSÇU 7 ÜRK 

Hizmetçi 
Evde çalışmak üzere hizmetçi 

ve aşçı aranıyor. idare hanemize 
müracaat edilsin . C. 

Sayın Çifçilerimize 
Çırçır dairemiz en yeni tesisatile 

çalışmağa başlamıştır . Müşterileri· 
miz her senekinden fazla memnun 
kalacaklardır . Büyük partiler için 
hususi depolarımızı angaje ediniz . 
DoGRULUK UN VE ÇIRÇIR 

F ABRIKASI 'ı 
7232 3-5-8 

Seyhan Tapu müdür
lüğünden: 

Bey köyünde tarafları : doğusu 
Çerkes Ali ve yol , batısı Sait kızı 
F atmanın çiflik damı, poyrazı Sait 
kızı Fatmanın sığır ağılı, kıblesi Ha
cı Sait kızı Fatma ve tarıkı has ile 
çevrili 2000 metre üzerine kurulu 
üç oda ve avlu ve hefkereyi şamil 
lıir ev ayni köyden Deli Mehmet 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden : 
işletmemiz mıntıkasında aşağıda mevki, miktar, muhammen bedel ve 

teslim müddeti ile muvakkat teminatı yazılı üç mahalde Balast ihzar ve 
teslimi kapalı zarf usuli!e ve ayrı ayrı olmak üzere eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 25 Eylul 936 cuma günü saat 10 da Adanada işletme mü· 
dürlüğünde yapılacaktır . 

Şartname ve mukavelename projesi parasız olarak Ankara , Haydar· 
paşa ve Adanada işletme müdürlükleri yol baş müfettişliklerinden Kon· 
yada Şube şefliğinden alınabilir . 

isteklilerin 249) No: lu A. Eksiltme ve ihale kanunu muci hince ve 
şartnamede yazılı vesaik ve idıremiz veznelerine yatırılmış muvakkat te· 
minat makbuzu veya örneği şartnamelerde ilişik formülde Banka teminat 
mektubu ve fiat tekliflerini havi zarflannı Üzerlerinde hangi mahaldeki 
Balasta için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde Adanada işletme müdürlüğüne vermiş olmaları ve 
mektup sahiplerinin de eksiltme saatında hazır bulunmaları . 

3 
Mevkii K. M. Beher M. Müddet Miktar Muvakkat 

Muhammen bedel teminat 

5arayönü 350-359 B. 85 K. 4 ay 5000 318.75 

Hacı kırı 307-311 B. 95 
" 

5 
" 

6000 431.25 

Ceyhan 412 120 
" 

6 
" 

8000 720.00 

5-10-16-22 7254 

oğlu Rifatırı ceddinden intikal etmek l.!""-------------------------
suretile senetsiz olarak uhdesinde 
olduğu ve bu kerre senede bağlan 
ması istenmektedir. 

ilan tarihinden itibaren 10 gün 
sonra yani Eylulün 13 üncü pazar 
günü mahallinde tahkikat yapılacak
tır. Bu evde hak iddia eden varsa 
bu müddet zarfında vesikalarile bir
likte Tapu müdüriyetine ve tahkikat 
günü de mahallinde hazır bulunma
ları ilan olunur. 

7255 

Satılık Bağ 
Adananın Yılanlı mezraasında 

Sevindik oğlu Hızarcı Ziyaya ait al· 
tı buçuk dönümü bağ ve dört dö
nümü meyve bahçesi, ceman bir par· 
çada on buçuk dönüm bağ mamüş· 
temilat hanesile beraber satlıktır. 

Taliplerin Adanada kunduracı Bay 
Süleyman Şükrüye muracaatları ilan 
olunur. 

1- 5 7253 

s·ocONY - v ACUM 
-

Müstahsilatı 

Gaz 
Benzin 
Mazot 

: Develi 
: Kanadlı 
: Socony 

Makine yağı : Ejder1i 

atlı 
- Vacum 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf, iyi servis teşkilatımızla her za· 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 
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Adaı a Borsası muameleleri 
____ ,__.._.,,_,, ____ -=----:~~~---,,~~------------------? AMUK ve KOZA 

Cl.i\~l 

-~ılo 1"ıya11 

Eu uz 

"· s. 

--'-----
En çolı.. 
IC. S. 

Kapıınalı pam~ 

-Pi}rasa parlnğ~ı~"-- 36 __ I ___ _ 

Satılan Mikdar 

ICUo 
======= 

Türksöıü 

Urfa Belediye Reis-
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Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 
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An kara fıçı birası 

Şölen 
I 

gazinosunda 

Çok ucuz 
1 

• 'Yl/lj, 
-, ,,//ı/IJ 

' "\'. 

Satılıyor 1 

KARA BIRASt 
Ayakta Bardağı 1 O Kuruş ( Mezesiz ) 

Ayakta Dublesi 12,5 " ( 
" 

) 

BiRA MEZESİ SANDUVIÇ iLE OTURARAK ] 

Dublesi 15 kuruştur ! 
Fırsattan istifade ediniz ! 
Ankara Bira Fabrıka!:'ı Öz Türk sermayesile kuıulmuştur . 
Herkes gihi siz de: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını içiniz. 

Her verele israrln arayınız . 

[ Adana acentesi Rıza Salih Saray Posta kutıısu 
• 95 T e]efon No: 265 

Bebekli Kilise sokak N: 11 A. 11 R. 7230 9 

------·-----------------------------------------------! Seyhan Eczanesinde ilaçlar 1 

Bu ınıntakanın en iyi suyu olan Kay~delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri:tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etm"yecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S l.ıı'ıı _ •H• 

Celil Bayer 

mı 172 gayri meskun kısmı 182 ki 
cem'an 354 hektar tahmin edilmiş
tir . 

2- 354 hektarlık haritanın be
deli muhaınmeni " 4854 ,, liradır . 

3 - Haritalar Belediye yapı ve 
yollar kanununun birinci madde~i 
mucibince şehrin hali hazırını gös
teren 1-2000 ve 1-500 mikya. 
sında iki kıta ve 111000 mikyasında 
da tesviyei münhanili bir kıta hari -
tası alınacak ve bunlar dört takım 
olacaktır . 

4-Muhammcn bedelin 0/0 7,5 ğu 
olan 364 lira muvakkat teminat alı
nacaktır . 

5 Şartnameyi görmek istiyen-
' 1er Urfa Belediye dairesine müra-
1 caat edeceklerdir. 

6 - ihale Eylulün 22 inci salı gü
nü saat on ikide Urfa Belediye En 
cümeninde yapılacaktır. 

7- Taliplerin bu işi başarabile
cek şeraiti haiz bulunduklarına dair 
Nafia Vekaleti Ce1ilesinden musad. 
dak ehliyeti fenniye vesikası ibraz 
etmeleri mecburidir . "668,. 

7243 1-5-10-15 

Antalya Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Türksözü gazetesinin 24, 15 , 
24, 30 6-7 936 sayılı nüshasında 
evsaf ve şeraiti izahedilen 120000 
lira muhammen bedelli Vilayet un 
fabrikası mülkiyetine kapalı zarf 
usulile talip çıkmadığından 18-9 -
936 cuma günü saat 12 ye kadar 
pazarlığa konulmuştur. Taliplerin on 
dört bin beş yüz liralık kat'i temi· 
natla ViJayet Daimi Encümenine 
müracaatları bildirilir. 7229 

27-1-5 - 9 

Satış yerleri : 

-. 

Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni ma

ğazaları ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 
7182 6 

5 Eylul 1936 
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Adana yeni !{in1ya laboratuvarı 

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza İşcefl 

Her türlü kimyevi tahlilat çok titiz olarak dikkatle yapıJır 
7232 BELEDİYE KARŞISINDA g 

6748 ts2 

-----------------------------------------------~ 
Umumi ne~riyat müdüriİ 

Celal Bayer --
Adana Türk sözü matbaası 
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