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Sa Majeste Viyanaya Hareket Buyurdular 
Pol?~ya Fransa ile 1 İspanyanın kanlı ihtilali hala sönmedi ' 

nıçın anlaşıyor ' Sovyet-Mançuri sınırın
da yine tecavüzler •. "Journal" dan her gün biraz daha vahimleşiyor 

G eneral Rydz - Smigly'nin Pa
risi ziyareti , Polonya baş 
kumandanının bu ziyaretine 

bir kat daha dejter verdirecek bey
nelmilel bir gerginlik anında vukua 
ıteldi . 

Asi kuvvetler Sensebastiyan yakınında feci bir sürprizle 
karşılaşarak büyük telefat verdiler . İhtilalciler şehirler 

arasındaki muhabere hatlarını kestiler 

Moskova : 7 ( A.A. ) - Sovyet - Mançuri hududunda 
dün sabah· yine tecavüzler olmuştur . 

iki memleket hemen harbin are
ltsinde yapılan bu ittifakla birbirine 
hatlıdır . Bu muahede 1921 yılı şuba-
tının 19 unda Pariste imzalanmıştı . 1 -- - . 

Ve bundan iki gün sonra da askeri J "} M d "d'd b } tebasınc.. şehri 
haber gönderdi 

terk etmeleri 

Sovyet hudut karakollarındaki Jandarmalar , Mançuri 
hududundan ani bir yaylım ateşe uğrayarak güçlükle 
içeri kaçabilmişlerdir . 

Hükumet , derhal keyfiyeti Japonyaya bildirerek sor-
bir pakt yapıldı . Lokamo'da ise bu ngJ tere a rl e U Unan 
llıuahcde teeyyüt edildi ve bu suret-

1 
b muştur: 

ledir ki , 1925 Fransız - Polonya için aCe e ir 
tınniyet paktı meydana geldi . 

Japon hükumetinden gelen cevapda: 
- Japon Makamları hadiseyi tahkike koyulmuştur. 

Bununla beraber Lokamo Polon· 
l'l tarafından kötü gözle görüldü. 
Çiinkü, bu garanti garpte emniyeti 
teınin etmekte ise şarkta bilakis bu 
CIJıniyeti azaltmakta idi. 

Renani'nin vakıtsız tahliyesi, Fran
•ız silahsızlanma projesinin hazırlan
llıası, dörtler paktına iştirakimiz gibi 
lldııtımız beceriksizce kararll\f Fran
•a - Polonya münasebetlerinde cid
di bir soA-ukluk husule getirdi. 

işte o zaman Berlin ve Varşova 
•rasında bir yaklaşma başlamış ve 
1934 son kanunda yapılan [kuvvete 
llıiiracaat etmemek J anlaşmasile neti
celenmişti. 
b Fransanın, şark paktı projesi, ve 

Unu takiben Fransız - Sovyet paktı 
~lıiyeti büsbütün vahimleştirdi. Mat
;ı-ı münakapları ateşe yaıt dökmüş 
Ribi oldu. Bu vaziyet için ( aile kav
lti&ı, denildi. Bu bir hakikattır. Uzun 
llıiiddet, biz, Polonyayı emrimizde 
hulunmaıta mecbur olan ikinci dere
cdede bir devlet addeder gibi görün-
İİk. 

Diıter taraftan Varşova hükumeti 
de bazı defa mübalagalı denilebile
cek bir hassasiyet gösterdi. 

Bütün bunlardan sonra " Polon
Ya Almanyanın kolları arasına atıldı . 
Oııun tecavüz planlarına yardım edi
Yor ,, denildi . Fakat bunun imkanı 
Yoktu . 

1
. Bismark : " Gökle, yer birleşebi
b~' fakat Almanlarla Polonyalıların 
•rleşmesine imkan yoktur ,, demişti. 
. Son zamanlarda vukua gelen ha

dıseJer, Almanyanın kaybettiıti arazi
~cıı vazgeçmemiş olduğunu ispat et
h . Bir dava ispat etti ki, Polonya Yu
karı - Silezyasını zaptetmek için bir 
ı\Jınan isyanı hazırlanmıştır . 

Danzig ayanının akalliyetler hak
k.ında aldııtı son karar serbest şehi
l'jn yakında Almanyaya ilhak edile
~CA; hakkında bir korku uyandı:·mak
adır . 

Almanya tarafından askerlik müd
~etinin iki seneye çıkarılması her ke
sııı gözünü dört açmıştır. 

General Smigly'nin yakınlarda 
l'oJonyayı ziyaret etmiş olan General 
Gaınelin ile konuşmalarına yalınız, 
Lokamo muahedesi suya düştükten 
Sonra büsbütün lüzumlu bir mahiyet 
alan Fransa - Polonya muahedesi 
lllevzu olacak dejtildir. 

Mareşal Pilsudski'nin halefi olan 
Ceneral Smigly Polonyada çok büyük 
bir nüfuz sahibidir. Kendisi hiç şüphe 
Yok ki, Nazırlarımızla iki memleketi 
alakadar eden, ekonomik, diplomatik 
Ve finansa ait meseleleri de konuşa
c.ıctır. 

Generalin bu seyahatından sonra, 
llıiişterek semamızda hiç bir bulutun 
kalmıyacaıtı umulmak isteniyor. 

500 Kilometrelik 
bisiklet yarışı 

Moskovada dün başladı 

Moskova : 7 (AA) - Yol üze
rinde 500 kilometrelik büyük bisik
let yarqı bugün başlıyacaktır. 

• 

Paris : 7 (Radyo) - Portekiz 
hükumeti, ispanya işlerine ademi 
müdahele için beynelmilel bir kon
greye iştirak için vaki olan teklifi 
kabul etmiş ve fakat Portekizin ha
rekatı serbestisini muhafaza edece
ğini de bildirmiştir . 

bakan M. Blum, Lucna parkta sos- - " Hükumetin bütün mesuli- Denilmektedir . 
yalistlerden mürekkep çok kalaba- 1 yetini kendi iizerime alıyorum. lspan- ·---------.--·-•-w-- ·-·-·-·---·-·-· -·-·-·-- ..... 
lık bir kütle önünde bir nutuk söyle-

1 
ya bizim politikamızla kurtulacaktır. 1 

miş ve lspanyol ihtilali önünde Fran- lm:z.!lmızın şerefini biliriz · 1 s • d L •• b 
sız hükumetinin aldığı vaziyeti mü- 1 Verdiğimiz imzaya kat'iyen hür- urıye en sonra Ü nana 
dafaa etmiştir . 1 met ediyoruz . Çünkü, aksi takdirde 1 d ı k 

Paris; 7 (Radyo) - Dün. Baş 
Samiin ta~af~nd~n çok alkışlanan yeni bir dünya harbine sebebiyet 1 a ı• stı• klal verı• ece mı• Ş 

M. Blum demıştir ki : Gerisi ikinci sahifede -

lngilizler Yahudi hicretini durdururlarsa 

Yahudiler de . silahlı 
isyana başlıyacaklarmış 

Büyük Misafirimiz 
İstanbuldan fevkalade te

zahüratla yolcu edildi. 

Kontes dö Martel Beruta geldi . Komi
serin geleceği artık katileşti demektir 

Vatani heyet bu 
lst.ınbul 7 ; (Radyo) Akde-

niz turnesine devam eden lngiliz 

ay içinde Ankaraya 
sonra gelecek .. 

uğradıktan 

Kralı Sa Majeste Sekizinci Edvard, Berut : 6 ( Hususi muhabirimiz--

İhtilal kuru konuşmalarla yatışacağa 
benzemiyor 

Türkiye Cumhur başkam Atatür- den ) - Yüce Komiser kont Dö 
kün hususi trenleri ile Sirkeci ga- Martel'in eşi evelki sabah buraya 
nndan lngiltereye müteveccihen geldi . Kontes nhtımda yüce Komi 
hareket etmiştir. ser vekili Merye ile komiserlik er-

Atatürk ve çok kalabalık bir kanı tarafından karşılanmıştır . 

Akka : 2 [ Hususi muhabirimiz
den ] - Buradaki siyasi harekatı 
hassasiyetle takip ve en ufak bir şey 
gözden kaçırmıyorum • 

Bütün bunlardan aldığım netice 
hiç bir müsbet fikir doturacak ma· 
hiyette değildir . 

Hadiselerin istikbali çok müb
hem, ve bu mübhemiyetler içinde sa 
lah ve felaket şıkları mevcuttur ki, 
görüşlerime göre salah imkaru güç
tür. 

Şehrimiz kız san' at 
işinden müsbet 

ihtilal uzayacaktır . kütle tarafından fevkalade bir ha - Siyasi mahafilden sızan maluma· 
t t h- ti ) d'l ta göre : Artık kontun geleceği kat-

B iki d d h ·· il kt· rare ve eza ura a yo cu e ı en 
e e a a şumu enece ır . 1 S M idir . O· d 'ğ· · .. N · s 'd a ajeste Viyanaya kadar trenle-
gren ı ımıze gore urı aı 'd k d h l Kontes ',dö Martel'in yalnız geli-

Ank d k k d 1 ti . . 1 gı ece , ve ora an ava . yo u ile 
ara a ya ın şar ev e en ıç- p · k Lo d şi , kont'un Suriye heyetiyle birlikte 

ti. 1 d b ı d kta b' h f arıse uğrıyara n raya vasıl 
ma n a u un u n sonra ır a - 1 k 1 Ankaraya gı'derek Türkiye hükume· 

t . F· ı· . d ed k o aca tır. 
a sonra yme ı ıstuıe av et ece tiyle yapılacak konuşmalarda hazır 

ve ihtilali nihayetlendirmek işini ta- --·-·--·----·- -··--·~ · bulunacağını göstermektedir . 
kibedecektir . 1 

Zonguldaklılar LÜBNANA DA iSTİKLAL VERiLECEK 
Kral lbnissuudun Hariciye Na-

Suriye - Fransa muahedesinin 
zırı Fuad Hamza da Avrupadan Su- imzasından sonra Lübnan _ Fransa 
riyeye dönmüştür . Bir deniz gezintisi 

muahedesinin konuşmalarına başla-
- Gerisi üçüncü sahifede - yaptılar nacaktır . 

enstitüsünün açılma 
bir haber yok 

Amasra : 7 (A.A) Zonguldaklı
lar Hava kurumunun teşebbüsile 
dün bir deniz gezintisi yapmış ve 
Amasraya gelmişlerdir. 

Suriye - Fransa muahedesinin 
bu günlerde sona ereceğine göre, 
Lübnan - Fransa konuşmalannın da 
pek yakın olduğu sanılmaktadır. Si
yasi mahafilin kanaatı şudur: 

Kızlarımızın tehalükle 
gözlediği bu mektep 

yoksa açılmıyacak mı? 

Vali ve Parti başkanı Halit Ak
soyda bu eğlenceye iştirak etmiş 
ve Amasraya gelerek Parti ve Be
lediyede tetkikler yapmıştır. 

Lübnan - Fransa konuşmaları 15 
Eylule kadar başlayacaktır. Bu ko-

1 nuşmalarda, Lübnanı, müslüman me-

F ransa-Polonyamuahede 
esasları hazırlandı • 

sının 
• 

··------~ 

Şehrimizden sayısız kadınlar ve genç kızlar 
matbaamıza ve Kültür Direktörlüğüne başvu

rarak hep bunu soruyorlar . 

Şehrimizde, önümüzdekiders yı
lı içinde açılacağını yazdığımız kız 
sanat enstitüsü meselesini bu gün yi
ne ele alıyoruz . 

Bilhassa mektep kayıdlarının 
yaklaştığı şu son hafta zarfında, her 
gün gazetemize beş on genç kız ve 
kadın müracaat ederek bize soru
yorlar : 

- Açılacak kız enstitüsünün ka. 
yıdlan ne zaman başlıyacak ? .. 

Biz, bu suallere tatmin edici ce
vaplar verebilmak için bir çok de· 
falar Şehrimiz Maarif Müdürlüğüne 
koştuk, fakat Vekaletten henüz hiç 
bir cevap gelmediğini anlamakla kal· 
dık . 

Dün yine tevali eden bir kaç mü· 
racaat karşısında son bir defa Kül 
tür Direktörlüğiımüzü yoklamak ih· 
tiyacını hissederek hemen koştuk . 

- Gerisi ikinci sahifede -

Fransa önümüzdeki yıllar milli mü
dafaa için 1 O milyar daha harcıyacak 

Paris : 7 ( Radyo ) - Polonya 
harhiye nazın general Rydz-Smigly
nin Pariste bulunduğu müddet zar 
fında Fransa - Polonya muahede
sinin ana hatlan tesbit edilmiştir. 

Komiteler, şimdi muahcdenin 
askeri şartlarını tesbit etmekle meş
guldur. 

General Rydz·Smigly alınan 
neticelerden ve gördüğü büyük hüs
nükabulden dolayı fevkalade mem -

nuniyetini izhar etmiştir. 
Fransa hükumeti konuşma arın 

neticesi hakkında Londra hükume
tine malumat vermiş ve hariciye na. 
zın M. Dolbo Çekoslovakya ve Ro
manya nazırlannı da kabul ederek 
ayni mevzu etrafında görüşmüştür. 
M. Delbo vaki olan beyanatında ö
nümüzdeki sene de sarfedilmek üzre 
milli müdafaa için 10 milyar frank 
lazımgeldiğini sö, )emektedir. 

buslardan Hayreddin Ahdebin baş
kanlığında bir heyetin temsil etme
si muhtemeldir. 

Verilen haberlere göre Lübııan
da ki bu günkü hükiimet şekli de
ğişecek ve müdür ilga edilerek, bun
lann yerine vezir vekaleti rütbesini 
ve muayyen selahiyetleri haiz müs
teşarlar tayini ihtimali de vardır. 
Yeni Parlamentonun 33 azadan mü-

rekkep olacağı ve bütçenin aczi göz Ö • 
nüne alınarak mühim tasarruflar ya• 
pılacağı söylenmektedir. 

Yeni hükumetin üç vezir veki. 
!inden ibaret olacağı ve bunlardan 
birincinin müslüman, ikincinin orto
doks, üçüncünün de şii olması ihti
mali çok kuvvetlidir. 

Her halde Lübnan mühim siya. 
si hadiseler arifesinde sayılabilir. .. 

öalıkesirliler 

Kurtuluş bayramlarını bü
yük tezahürle kutladılar 
Belıkesir : 7 (A.A) - Balıkesir 

kurtuluşun 14 üncü yılını bugün bü
yük tezahürlerle kutlamaktadır. 

Binlerce halk yaşa Atatürk ses
lerile memleketi inletmektedir. 

Bu gece muazzam bir fener ala
yı yapılacak, mektepliler ve teşek
küllerden başka bütün halk bu ala. 
ya iştirak edecektir. 

Bursa da 
Bölgede Atletizm müsa

bakaları yapıldı 
Bursa : 7 (A.A) - Federasyo

nun bakımı altında, Brusa, Balıkesir, 
Bandırma, Edremit atletizm takım· 
!arının iştirakile dün büyük müsa
bakalar yapılmıştır. 

Müsabakalarda bir çok rekorlar 
kırılmıştır. 

Halk, müsabakalara çı 
miyet vermiş ve st:\dyom hıı 
dolup taşnuştır. 



Sahife : 2 Türle 3özü 

Orta Avrupa'ya bir bakış 

Şuşning'in izdivacında 
ileri sürülen şart 

----·····----
Kral Alfons mütemadiyen kaçıyor. Çe

koslovakyada mühimmat fabrikaları 
duman ve asabiyet püskürüyor 

Kırk kişilik bir kül
türcü kafilesi 

Dün gece şehrimize geldi 
Kocaeli _kültürcülerinden 40 kişilik 

bir kafile dün , gece postasiyle şeh
rimize gelmişlerdir . 

Merkezi Avrupada bir şeyler o· 
luyor. Her gün sürprizle karşılaşı. 
yoruzl 

Avusturya • Almanya uzlaşması 
siyaset sahnesinin en büyük sürpriz 
oyunu oldu. 

Von Papen tam iki senedir bu 
neticeyi elde etmek istemekte ; Şuş· 

ning'de bu uzlaşmaya imza koymak 
için iki şart ileri sürmekte idi : A

vusturya'nın istiklalinin Almanya ta· 
rafından tanınması ve Avusturya' da. 
ki Nazi fırkasının lağvı 1 

Hitler, Şuşning'in bu iki şartını 
kabul etmekle Avusturya Anşlüs' 
den kurtuldu mu ? 

Von Papen'in siyasi hayatının 

en büyük muvaffakiyeti İşte burada· 

dır. Çünki... Bu uzlaşma, Almanya. 
nın Avusturya'yıavutmasıiçin en mü 

sait bir yol demektir. Fakat bu mu
kaveleyi yapmış olmak şerefi, Von 
Papen 'in değildir 1 

* * * 
Ya kimindir? 
Bir kadının! 

Ağustosun altıncı günü Salz 
burg'un küçük Mariazel kilisesinde 
sadece dört şahitten ve bir papas· 
tan başka hiç kimsenin hazır bulun
madığı bir nikah merasimi , büyük 
bir gizlilikle yapılmıştı! 

Yeni evlenenler Avusturya Şan
sölyesi M. Kürt Fon Şuşning ile ci. 
hanın en maruf alkol fabrikalannın 
sahibinin dul zevcesi Madam Mariya 
Lederes idil 

Görünüş itibarile çok basit ve 
tabii bir hadise.. Fakat hakikatte 
çok mühimdir . 

Çünki, M. Şuşning'iıı samimi dost· 
lan bilirler ki, Madam Mariya Lede. 
res, Şansölye Şuşning'in siyasi hayat· 

tan ve Avusturya başvekalttinden 
kat'i suretre çekilmesi küçük Şan· 
sölye yani Dolfüs'ün akibetine uğ· 
ramamasıl Şuşning'in Madam Les· 

deres ile evlenmiş olması, hiç olmas 
~a Almanya'ya karşı muhalefetten 
vazgeçmesi demektir! 

* *. 
Bu Avustutya. Almanya uzlaş

ması, Almanya'nın şark.a doğru si· 
yasetinin yeniden faaliyete geçme
sidir. Bunun için ilk taksim veya il· 
hak Çekoslovakya'ya mukııdder de· 
nilmektedir. 

Bunun için Merkezi Avrupa'da 
yeni bir "Tiyatro darbesi. beklen· 
mektedir. Ve Macar hükumet naibi 
Amiral Horti'nin son katmerli müla· 
katı da buna delildir 1 

Çekoslovakya, Almanya ve.Le· 
histan ve Macaristan arasına sıkış

mış bir devlettir. Yutulması kolay 
bir lokma sanılmaktadır. 

Fakat, Çekoslovaklar memleket
lerini şiddetle müdafaaya karar ver
mişlerdir. 

Cumhur reisi Benes, memleket 
müdafaası için yeni bir kanun çıkar

mış ve her kudretin memleketi tah· 
kim ve silahlandırmağa hasredilme· 
sini temin etmiştir. 

Meşhur Skoda cehennem fabri· 
kalan yüksek ve büyük bacaların· 
dan gece ve gı!ndüz kesif dumanlar 

püslcürmektedir. Büyük izabe fınnla· . 
nnın bacalarından da kara duman· ı 
!arla karışık taşan a!evl~r, Çekoslo· 
v akya'ııın milli asabiyetini dört hak. 

sız ve haris komşusuna belagatle 
anlatmaktadır. 

* * * 
Ya general Gamlen'in Varşova 

ve Lehistan'dan gördüğü hüsnü ka
bul ve buna mukabil Lehistanın dik
tatörü general Briç Migli'nin Fran 
sacla gördüğü tezahürat .. : 

Alman siyasetine kendisini kap 
tırmış olan M. Bek şimdi milletinden 
ne kadar uzak düştüğünü anlamak
tadır. 

Merkezi Avrupa vodvilinin bu 
da baş~ a ve ibret verici " sahne dar
besi " .. 

* * * Kral on üçüncü · Alfons, merke· 
zi Avrupada küçük bir şehirden da
ha küçüğüne göç edip durmakta 1 

Halbuki ispanyada arzıd ancak 
orta devirlerde gördüğü bir kanaat 
ve rejim kavgası hüküm sürmekte· 
dir . 

Kadınlı erkekli olan kafilenin 
bir kısmı kız ve bir kısmı da erkek 
lisesinde misafir edilmişlerdir . 

Genç kültürcüler şehrimizde böl· 
ge hakkında tetkiklerde bulunacak
lardır . 

Tekaüt maaşları 
Veriliyor ve hergün te

diyat var 
Mülki ve askeri tekaüt maaşları 

nın tediye ve muamelesi başlamış 
ve her gün devam etmektedir . 

Muamele ikmali ve para almak 
için mahdut bir gün yoktur . 

Kefalet aidatları vaktın
da verilmezse 1. 

Daha dün denilecek bir zaman· .. 
d 1 d k ğ 1 1 b 

1 
Kefalete bağlı memur ve mustah· 

a saray arın an o u muş o an u 1 · d 
k 1 1 k k 

.. 'd' demlerin maaş veya ücret erın en 
ra ın saray arına avuşma n umı ıe 1 k f 1 k l • d k 

kapıldığını sananlar aldanmaktadır· e a et arkşı ~gındı zakmfanıl nt a dıesğme-
1 . b k k 1 . ı yen veya esıp e e a e san ına 
ar. sa ı ra . . · · · d 

Art k t h "I d · gönderilmek iızere bır ay ıçın e - ı a ammu e emıyorum; 
h 

.. b b' · d I . bankaya veya postaya yatırmayan 
er gun ana, ızım ora a mem e- • . . h -

k t
. . 1 .. d k ld ğ muhasıplerden , sandık ıdare eyetı 

e ın yem yangın ar ıçın e a ı ını . l 1 k 
b. ı k b .. ,.. 'tt'ıt.:n: b') kararıy e ceza o ara maaş veya 
ın erce ur anın o up gı ııo;uu ı • I . d.. b' · t k 

d' · 1 G t 1 · 1 d'ğ' kü ücret erın ortte ırı ve e rar ya· 
.'.rkıykor b aıze ekerın ge me Dl 1 

• pıldığı takdirde yarısı kesilerek san-
çu asa a ara açıyorum . emış- d k h b k d 1 kt 
t. ı esa ına ay o unaca ır . 
ır . 

F. T. · Bu husus , dün maliye vekaletin· 
den vilayete gelen bir tamimde bil· 

ispanyanın kanlı 
ihtilali 

- Birinci sahifeden artan -

vermiş olacağımızı da biliyoruz . 
Hande : 7 (Radyo) - Asiler Sen 

sebastiyen üzerine yürüyüşlerine de- 1 

vam ederken feci bir sürprizle kar
şılaşmışlardır . 

Düştüğü zannolunan Bazajes 
müstahkem mevkiinden birdenbire şid

detli bir ateş başlamış ve asilere 
büyük telafat verdirmiştir . 

Hükumet kuvvetlerinin elinde ka
lan bu mevki asilerin ilerlemesine 
hakiki bir engel teşkil etmektedir • 

Raba : 7 (Radyo) - Asilerin 
Radyosu, Sensabestiyanla Bilbao ara· ı 
sındaki telgraf ve telefon muhabera· 
bnın asiler tarafından kesilmiş oldu· 
ğunu ilan etmektedirler . 

Londra : 7 (Radyo) - lngiltere 
hükumeti Mariridde bulunan tebaa· 
sına derhal Madridi terketmeleri için 
tebligatta bulunmuştur . j 

Londra : 7 (A.A) - ispanya 
harp safhalanndaki gazetecilerin 
verdikleri malumata göre : Harp, 
bütün cephelerde mahvedici hir va· 
ziyetle devamdadır. 

MALAGA VALiSi iSTiFA ETTi 

Londra : 7 (A.A) - Malaga 
Valisi dün Dahiliye vekiline istifası· 
nı göndermiştir. , 

Vekil kendisine verdiği cevapta, 
vazifesi başından ayrılmaması rica· 
sında bulunmuştur. 

Tokyo : 7 (A.A) - lspanyol 
ihtiliilinin vehametinden korkan 100 
kadar Korolu buraya gelmişlerdir. 

ADEMi MÜDAHALE iŞİ 

Londra : 7 (A.A) - Alman hü
kumetinin, ispanya hadiselerine ade
mi müdahale meselesinin halli için 
teşebbüse dahil olması siyasi ma· 
hafilde muhtemel görülmektedir. 

dirilmektedir . 

Tayinler-Mezuniyetler 

Kadastro müdüriyeti fen me 
murlarından 25 lira maaşlı Tahsin 
ayni maaşla Bursa kadastro müdür 
lüğü emrine verilmiştir. 

* * * 
Adana Ticaret ve Zahire Bor 

sası komiseri Mahir Okanın mezu· 
niyeti bir ay daha temdit edilmiştir. 

* • * 
Seyhan Sıtma mücadelesi sıh· 

hat memurlarından Şemsettin Hay· 
toka bir buçuk ay mezuniyet veril
miştir. 

Nafıanın istimlak ettiği 
şeyler 

Dün, Dahiliye vekaletinden Vi· 
!ayete gelen bir tamimde Nafia ve· 
kaletince istimlak edilen mahallere 
vergi tarhına mahal olmadığı esbabı 
kanuniye ve maddeler gösterilmek 
suretile bildirilmiş ve bu gibi mua· 
melelerde yapılacak iş serahaten 
izah edilmiştir. 

Müşterinin düşürdüğü 
parayı 

İç eden garson 
Yarbaşında Krem Alinin kahvesi 

garsonlarından Hacı Sabri oğlu Meh· 
met adında birisi , müşterilerden 
Hamit isminde bir adamın oturduğu 
masa altına düşürdüğü 36 lira para 
yı alıp gizlemiş fakat İşin farkına 
varan Hamit vaziyeti derhal polise 
bildirerek garsonu taharri ettirmiş· 

tir . 
Yapılan aramada paralar Mah

mudun üstünden çıkmıştır . 
Zabıta garson Mehmet hakkın da 

kanuni icabı yapmışbr . 

Kültür Bakanlığının güzel bir teşebbüsü 

Milli musiki ve Milli 
danslar meselesi 

Vekalet, Kültür Direktörlüğüne bir çok 
fişler gönderdi. Bu fişler ilk Tedrisat mü-

fettişleri ve köy muallimlerinin 1 

tetkiklerile doldurulacak 
Büyük film şirketleri ve plak müesseseleri 

angaje edildi 

Kültür Bakanlığı bu yıl içinde 
Anadolu Halk şarkılarını, Halk dans
larını, Halk oyunlannı mahalli kıya· 
fet ve kostümleri sesli sinema ve 
plağa aldırmak suretile bunlann ha· 
kiki ve asli hüviyetlerini tesbite ça
lışacaktır . 

Bu İş için yerli sanatkar ve mü· 
tehassıslarıınızın refakatinde tanın· 
mış film firmaları çalışacak ve vi· 
!ayetlerimizi dolaşarak yukarıda yaz· 
dıklarımızı filme ve plağa alacak
lardır. 

Bu işler İçin Vekalet dört cins 
fişler tanzim etmiş ve bütün Tür 
kiye Kültür direktörlüklerine gön. 
dermiştir. ( Dün Vilayetimize geldi ) 
Bu malumatın toplanmasında ilk ted· 
risat müfettişlerile köy öğretmen
leri uğraşacaklardır . 

Bu fişler azami 30 Teşrinievvel 
936 tarihine kadar Vekalete yollan
mış bulunacaktır. 

Ve bundan sonra Vekalet bun· 
!arın tasnifini yapacak , Sesli Film 
ve plak alacak heyetler Anadolu 
içinde faaliyete girişeceklerdir. Fiş· 
!erdeki sualler şunlardır : 

SPORTiF OYUNLAR 

1 - Oyunun adı 
2 - Kadınlara , erkeklere veya 

çocuklara mahsus olduğu 
3 - Atlı ve yahut yaya olarak 

oynandığı 
4 - Münferit veya toplu olarak 

oynandığı 

5 - Düğün , bayram gibi hu· 
susi günlerde yahut bağ bozumu , 
harman gibi mevsimlerde oynandığı 

RAKSLAR 

1 - Raksın ismi 
2 -Raks çalgılı ise çalgının adı 
3 - Münferit veya toplu olarak 

oynandığı 
4 - Toplu oyunların kaçar kişi· 

lik gruplar halinde oynandığı 
Erkek veya kadınlara mahsus 

olduğu ve yahut karışık oynandığı 

5 - Bu rakslann örf ve adetle 
ve içtimai hayatla alakalan 

6 - Bu raksları en iyi oyna
yanların adları , yaşları, meslekleri. 

ESKi MAHALLi KIY AFETLER 
VE KOSTÜMLER 

1 - Kadın kıyafetleri adları 

2 - Cenç kız kıy afetleri adları 
3 - Erkek kıyafetleri adlan 
4 - Delikanlı kıyafetleri adları 
5 - Çocuk kıyafetleri adlan 

TÜRKÜLER 

1 Türküyü söyleyen veya ça-
lanın : 

A) Adı 
B) Yaşı 
E) işi gücü 
D) Çaldığı saz 
2 - Okuduğu ve çaldığı türkü 

ve havaların : 
A) Adlan 
B) Güfte başları 
C) Bu türküleri nereden ve kim· 

den ve ne zaman öğrendikleri . 

Kültür direktörlüğü kad- j Şehrimiz kız sanat 
rolarla meşgul . .. .. 

Şehrimiz kültür direktörü bugün· 1 enstıtusu 
!erde bölgenin ilk tedrisat kadrola· 
rile mütemadi surette meşgul bu. 
lunmaktadır. 

Kadrolar kısa bir zaman içinde 
başarılarak hemen vekalete gönde· 
rilecektir. 

Gizli randevü evi mi 
işletiyormuş? 

Eski patrona fardan F enise is
minde bir kadın Nacaran mahalle
sindeki evini randevu evi haline getir-

1 
diğinden ve cürmü meşhut halinde 
yakalandığından hakkında kanuni 1 
takibat yapılmıştır 

,.-- "'\' 

Vatandaş! 

Hava filolarımız her gün biraz 
daha kuvvetleniyor . Bu gelişmeyi 
istediğimiz savaş da zaforle bite· 
cektir. 

-Türk hava kurumu_:_ 

. 

- Birinci sahifeden arlan -

Kıymetli Kültür Direktörümüz 
Yunus Kazım Köni muharririmizin 
buvadi etrafındaki sualleriyle karşıla· 
şınca teessürlerini gizleyememiş ve 
meselenin bir an evvel intacı için bir 
kaç hafta evvel Vekalete tekrar ya· 
zılmış olduğunu ve bu mektebe tah· 
sis edilecek olan yeni binadaki ufak 
tadilata aid plan ve projelerin de 
çok evvel gönderilmiş bulunduğunu 
beyan etmiş ve enstitünün bu yıl 
açılması ümidinin henüz çürümedi
ğini ve şu günlerde gelecek bir emir 
le, mektebin atölye kısımlannın bil· 
ahare yapılmak suretiyle tedrisatın 
başlamasına imkan bulunduğunu 
kaydetmişlerdir . 

Bizim Ankaradan aldığımız hu· 
susi malumata göre, Kültür Bakaa· 
lığında bu işlerle uğraşan sahibi sa· 
lahiyet bir zatın Moskovaya giden 
Kültürcü kafilemizle beıaber bulun· 
ması ve Kültür Bakanımızın da An· 
karada bulunmamaları kız sanat ens· 
titülerinin bu yıl açılma işini tahak· 
kuk ettiremiyecektir. 
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Haşmetli yolcu 
------- -- -

Haşmetli lngiltere Kralı meııı~ 
ketimizi şereflendirmişdi .. 

Deniz seyahatine çıktığından 
çok güzel bir hava,-gördüğü b 
yük ve samimi tezahürlere ili 
ten - bütün gezdiği yerlerde k 
disini karşılamaktadır . Ilık gürıef 
temiz hava , kaygusuz bir istir 

b. ki · · tlu 1 gözeten ır mse ıçın ne mu 
Majeste bütün lngilterenin 

şündüğü gibi bu seyahati tam 
nasile haketmiş bulunuyordu .. r 
çıktığındanberi genç hükümdar, 
dişelerle dolu bir devre içinden 
mektedir. Rahatı temin edileın 
bir Aavrupa ile karşılaşmış ve k 
memleketini alakadar eden bir 
mühim ve kanşık meselelerle 
yüze gelmişti ... 

Öyle yorucu bir imtihana gi 
bulunmakta idi ki, bu imtihan, 
!et işlerinin girift yollarile daha 
naşmış daha yaşlı bir adamın 
kuvvet ve asabı üzerinde t 
gösterirdi . 

Fakat bundan, najestenin t 
besinin son haddini bulmamış ~ 
nası asla çıkarılamaz. 

Yüksek misafirimiz Sekizinci 
vard, pek genç çağlarından~~~) 
di mevkiini almasını , prens dog .. 
lngiltere tahtına namzet olarak. 
)ünü ifa etmesini çok iyi öğrenıııil 

Daima hakimane bir ihtiyat, 
lam bir hüküm verme ihtisası 
halkının ihtiyaç ve emellerini 1 

surette anlamak gibi büyük 
mümtaziyet göstermişti . 

işte bu itibarladır ki, kı . 
memleketimizi de ziyaret sureti 
geçirdiği tatiline bütün manasile 
kazanmıştır. 

Majeste Sekizinci Edvard'ın. 
yahati esnasında mesud olın 
sırlanndan biri de, bir hükümdar 
duğu halde ayni zamanda he 

beraber olmanın yolunu bulm 
dır . 

Kendisi ekseriya hiç haber 
meden herkes arasında dolaş 
sever . 

Bu iş, bir kral için kolay bir 
değildir . .1 Hele lngilterenin pek se~ 
Kralı Sekizinci Edvard gibi bir 
kümdar için bu, bilhassa güç bir 
tir . 

Bununla berabf,r işte Majeste 
tediği gibi giderek, kandisini sar 
!arla mütevaziane konuşuyor . 

Majeste Sekizinci Edvard'ııı 
biatı böyledir . lngiltere : onu . 
hükümdar sıfatiyle sayar ve bir 
san olarak sever . 

Halkının sevgisi, şüphesiz 
en emin kalkanıdır • 

General Rydı 
Paristen hareket etti 

Paris : 7 (A.A) - Generel jl~ 
dün akşam Paristen hareket etıl1 
tir . 

Niğde klavuzu 
Halil Ethemin (Niğde Klayı.ı? 

adile yazdığı mini mini, fak~t ,_.tf 

güzel ve faydalı eser kültür bal""'L 
lığı tarafından neşredilmiştir. t.4 
telif devirlere ait mimari e!lr ıcr 
hakkıııda çok değerli malumatı el 
saca toplamış olan bu eseri her~ 
tavsiye ederiz. 

Mamafih Kültür Bakanlı~Jlll~ 
şu ay içinde vereceği bir <'mır re' 
hususta, derhal temin imkanını ~ # 
bilecektir sanıyoruz . Ve bun~." ~ 
henüz ümidimizi kesip yese duşrll vı 
te acele görmüyoruz . Her halde 
kalet bunu esirgemiyecektir . 
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, 
BELEDİYE SovyetRusyada bugünki. İLANLARI 

· havacılık --İsviçre kızlarının 

İngilizler Yahudi hic 1 
retini durdururlarsa 

:.---------------~ 
1 

Planörcülükte son rekorlar 

Sovyet Rusyanın Sabıkalılar şehri 

Havacılık J 

Moskova : ( T ass ) - Sovyet 
Planeristleri son zamanlarda yüksek· 
lilt ve mesafe itibarile uzunluk bakı
~dan iki yeni rekor tesisine mu. 
Yaffak olmulşardır. 

Gene bu yıl 250 yeni trolleybüs ve 
600 yeni otobüs muhtelif hatlar Ü· 

zerinde çalışmıya başlıyacaktır. 

Moskova'da nakliye işlerinde ça
lışanlann yüzde ellisini kadınlar teş· 
kil eylemektedir. 

cihazlarındaki 
mühim şey 

I• sviçrenin Appençel kantooiında 
dünyanın hiç bir yerinde görül

memiş tuhaf bir adet varmış .. Bu 
adet Viyanada son toplanan beynel
milel diş kongresinde bile mevzuu. 
bahs edilmiştir . 

lsviçrenin bu kantonunda yeni 
evlenecek kızların cihazı arasına bir 
takım takma dişte konuyormuş . Bu 
takma diş bulunmazsa kızın hiç bir 
cihazı yokmuı gibi telakki ediyor· 

Askeri Havacılık Akademisi pi
lotlarından K. Ovçindikov, 26 Tem· 
hıuz tarihinde, bir kişilik bir planör· 
le havalanmış ve hareket ettiği yer· 
den 3,400 metre yükseğe çıkmı,tır, 

Kungur sabıkalılar 
kam unu 

' muş! 

Kazan Havacılık Enstitüsü pilot
larından 1. P. Korotov tek kişilik bir 
deniz planörü ile düz hat üzerinde 
337 kilometre mesafe katetmiştir. 

Bu iki uçuş, Merkezi Moskova 
liavacılık Kulübü tarafından "D. sı
llıfında planörle yükseklik ve uzun. 
luk itibarile yeni rekor olarak tes · 
bit ve kaydolunmuştur. 

Yukarıda ismi geçen pilot Ov
'Wİıınikov son rekorundan evvel bir 
lcere daha uçarak 3.800 metreye ka -
dar yekselmiş ise de bu uçuş esna· 
llıııda Beynelmild Havacılık F ede. 
l'layonunun tesbit etmiş olduğu bü· 
tiin kayıtlara riayet edilmemiş oldu· 
lıından biı uçuş rekor olarak alına· 
llllaıııııtır. 
. Havaalık sporu Sovyetler Bir 
~~ çalııkan halkı arasında büyük 
uır hızla yayılmaktadır. Havacılık 
~İiplerinin mikdan 1935 yılında 74 
İken bu yıl 150'ye çıkmıştır. Bizzat 
llleıiekten olınıyan amatör pilotla· 
l'rıı adedi bu yıl iki buçuk misli faz. 
~ıştır. 
, Sovyetler Birliğinde paraşiitçü-

1.iic ile üç yıldan beri meşgul olun
~tadır. Bu gün Sovyetler Birli· 
hıde 569 paraşüt kulesi ve 115 
~aşütçülük istasyonu vardır. Şim· 
diye kadar tayyareden paraşütle 
•tlıYan gençlerin adedi 20 bini geç. 
llıiıtir. 

, Paraşütçülük hakkındaki bütün 
diiııya rekorları da bugün Sovyet 
'lıorcuıarmın elindedir. 

Moskova'da nakliyat 
tı Moskova'da 1936 yıbmn ilk al-

·'Yı zarfında nakliye vasıtaları 1 
llıilyar 64 milyon yolcu taşnnışbr. 
t Bu mikdann yüzde 88.12 sini 
I 
1lıııvaylar, yüzde 5.96 sıru oto~üs
er, Yiiide 4. 72 sini metropoliten, 
ve Yiizde 1.20 sini trolleybüsler ta. 
"'nıştır. 

. Moskovanın merkezi mahallele· 
tınde bu yıl 55 kilometrelik tram· 
vay rayı kaldırılacak ve buna muka· 

~ şehrin diğer mahallelerine ve 
ılhaasa varuşlarına 41 kilometre 

ray döşenecektir. 
Yıl . ~oskova trolleybüs hatları, bu 

ıçınde, 52 kilometreye çıkacaktır. 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şariları 

1300 kadar sabıkalı , Ural mm. 
takasında Kungur kasabaı.ında iç 
işleri Halk komiserliğinin iş kamu· 
nunda yaşamakta ve çalışmaktadır , 

Sabıkalıların ve cinayet suçlula· 
nnın bulunduğu bütün kolonilerde 
olduğu gibi , Kungurda da geniş 
bir terbiye İşi görülmekte ve dünkü 
sınıfsızlann hakiki vatandaş olabil· 
melerine çalışılmaktadır . 

Bu kamunda, muhtelif spor ilet· 
)eri , mensucat , ayakkabı , mobilye 
ve ~musiki aletleri imaline mahsus 
atelyeler mevcuttur , Kaınunda spor 
hayatına da büyük ehemmiyet atfe· 
dilmekte ve Kungur kamunu spor· 
cuları , Ural f8111pİyonlanna muvaf· 
fakıyetJe iştirak etmektedirler • ' 

Bu kamunun 996 çocuğu , • işe 
ve müdafaaya hazır • diplomasını 
almak üzere bulunmaktadır . 

Kungur kamımu kütüphanesinin, 
kamun azasmdan 600 daimi olcuyu· 
cusu vardır • Kamunun ayrıca mü. 
kemmel bir orkestrası , bir tiyatro 
heveskarlar grubu ve akrobatlar 
grubu vardır ki bu gruplar Uralın 
muhtelif şehirlerinde ve nihayet 
Moskovada muvaffakıyetli temsiller 
vermişler ve alkışlanmışlardır . 

Bu kamun , şimdiye kadar , ce
miyete, bütün hukukuna sahip o). 

mak üzere 200 vatandaş iade et· 
miştir , Bunlardan mühim bir kısım, 
Sovyetler Biı liğinin muhtelif iş ka· 
munlannda terbiyeci olarak çalış· 1 

maktadırlar . 
Hatta Kungur kamununun eski · ı 

evlatları arasından , kendilerini genç 
sabıkalıların terbiyesine hasretmiş 1 

bir çok tecrübeli ve kıymetli pede
goglar yetişmiştir . 

Sayın Çifçilerimize 

Çırçır dairemiz en yeni tesisatile 
çalı.şmağa başlamışhr . Müşterileri
miz her senekinden fazla memnun 
kalacaklardır . Büyük partiler içini' 
hususi depolarımızı angaje ediniz . 
DOGRULUK UN VE ÇIRÇIR 

FABRiKASI 
7252 3-5-8 

Zayi nüfus cüzdanı 
Bundan iki ay evvel nüfus cüzda

nımı yitirdim . Bunun içerisinde As· 
kerlik muayı ne ve yoklamamın ya. 
pıldığına dair dairei aidesinden ve· 
rilmiş olan kağıtlar da bulunuyordu. 
Hepisinin Yenilerini çıkaracağımdan 
yitiklerin hükmü olmadığını bildi 
ririıa . 

7260 

Şıhzade mahallesinden Ali 
oğlu 331 doğumlu 

MUSTAFA l 
1 
1 

Garip sualler 
Kari neler düşünür neler .. 
Elimize geçen bir Fransız gaze

tesinde bir kari şu suali sormakta
dır . 

" Reisicumhurumuz bütün me· 
rasimlerden eksik olmaz , fakat dik· 
kat ettim daima iyi yerlere gider . 

idam hükmünü o tasdik ettiği 
halde mahkumun başında bulunmu 
yor. Niçin. 

Guete bu suale şu cevabı ver
mektedir : 

• Bu husus için mebuslanmıza 
müracaat ediniz , bir kanun çıkara· 
rak infaz kararını veren reisicumhu· 
run infazda da hazır bulunmasını te
min ediniz .. Fikrinizi pek gayri ma
kul görmüyoruz. • 

Rakipten kurtulmak için 
Her sahada olduğu gıbi siyasi 

sahada da rekabet işlerinin eksik ol· 
madığım görüyoruz . işte bir nümu
nesı : 

Çin manderenlerinden bir tanesi 
matbulan tarafından fevkalada çok 
sevildiği için imparator Hoang'tinin ı 
hiddetini ve huedini celbediyormuş, ! 
Mandareni öldürtmek İşten değil .. ' 
Fakat matbulannın isyan çıkarmala. 
n da ihtimal dahilinde .. "1 

Ne yapsın uzun uzun düşünmüş 
taşınmış nihayet dahiyane bir fikir 
bulmuş. 

Mandarene benzeyen bir adam 
seçmiş, bu adam saraya gelmiş ve 
binlerce insanın önünde imparatorun 
dizlerilıe kapanmış, işlediği hatalar· 
dan dolayı af istemiş, imparator ken· 
disini afetmiş . 

Fakat bu hadise hiç bir şeyin 
farkında olmıyan asıl Mandarenin 
hakkında büyük dedikodular çıkma. 
sına sebep olmuştur . 1 

Bunun üzerine Mandarenin ülke
sinde halk haysiyetsiz bir şef ist". i 
memişler ve zavallı Mandareni alaşa·. 
ğı etmişler 1 

Berberlik buna derler 
Amerikan gazeteleri Nevyorklu 

bir milyonerin kendisine lngiltereden 
tayyare ile berber celbettiğini ve es
ki berberine de yol verdiğini yaz· 
maktadır. 

Bu hadise tek değildir . Bundan 
evvelde başka şekilde cereyan etmiş. : 
tir . J 

Her on beş günde bir Korsika. 
dan Cannes'a bir tayyare gelir İçin· 
den bir genç kız çıkarak Cennesda· 
ki müşterilerinin saçlarını keserek 
memleketine dönerdi . Bu kız bir saç 
için 55 lngiliz lirası alırdı . 

ı-- ----------

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

Hizmetçi 
------------------~! ı""'"------------·------------•ı 

1 - Dış memleketler için Abone 
btcıeli de~şmez yalnız posta masrah 

isteniyor! Adana Türk Hava Kuru ------ mu Başkanlığından : ı.ııırııedilir . Evde çalışmak üzere hizmetçi 
2 • ıı ve h~•çı aranıyore. idare anemize Eınind b - anlar için idareye müra· ..., Piyanko bayii terzi . en i· 

l caaı eıı·ı emüracaat edilsin C. 
"'-... ı rııclidir . I let alanların bundan sonra biletlerini 
._.._ ________ ..J ----·--------- Şubemizden aramalan.7261 1-2 

- Birinci sahifeden artan -

Mumaileyhin Irak Nazınna ta. 
vassut işinde yardım edeceği anla. 
şılmıştır . 

Tavassut işinde halk nikbin ve 
bedbin olarak iki kısma aynlmış· 
br. 

Çiflik ve tarla sahipleri Nuri Sa
idin tavassutunu mal bulmuş mağri· 
bi gibi karşıladılar . V c bili kaydü • 
şart kabul edilmesini istediler . 

1- Müzayedeye konulan eşya : Emrazı Zühreviye hastanesinin 936 
yılı ecza, pamuk ve iğne ihtiyacı . 

2- 1hale: Açık eksiltme suretile yapılacaktır . 
3- Artırma: 10-Eyliil-936 perşembe günü saat on beşte daimi en· 

cümende yapılacaktır . 
4- Muhammen bedeli : iki yüz on beş lira otuz üç kuruştur . 
5- Teminat akçesi : On altı lira on beş kuruştur . 
6- Şartname : istekliler her gün Belediye yazı işleri müdürlüğünde gö · 

rebilirler . 7224 26 30-3 -8 

• Halbuki halkın kesif kısmı şimdi. l"-__________ , ______________ _ 

ye kadar yapılan fedakarlıkların 
müsbet bir şekilde semeresi elde edi· j 
!meyince mübadeleden vazgl'çilme· 1 
mesini istemektedir . · 

YAHUDiLER TEHDiT MI 
SAVURUYOR 

Haber verildiğine göre, Yahudi 
mümessilleri Arapların istekleri ye
rine getirilerek hicret durdurulmak j 
istenirse, kendilerinin de müsellah 

1 
isyana kalkacaklarını tehdit yollu be. 
yan etmişlerdir . 

Fakat bu tehditlere kulak asıl· 1 
mıyacağı ve Arap teşebbüslerinin 
muvaffak olacağı umuluyor . 

Araplar anlaştırma heyetine il
tihak etmek üzere Filistin, Mısır ve 
Suriyeden de mümessiller seçilmesi 
ne karar vermişlerdir . 

Yüksek Arap komisyonu azalan 
arasında müzakerelere devam edil
mektedir . 

YAFADA YENi TEVKIFAT 

Filistin polisi Yafada lslam spor 
kulübünü basarak araştırmada bu· 
!unmuş ve iki bomba bulmuştur . 

Bunun üzerine spor mensupla· 
rından 35 genç tevkif edilmiş ve 
kulüp resmen kapatılmıştır . 

YiNE PETROLA HÜCUM 

Bisanda Kevkebilhuy mevkiinde 
ibtililciler petrol borulanru tahrip 
ederek petrol akıtmışlıırdır . 

Takip için giden kuvvetler kim· 
seyi bulamamış, yalnız boruların ta
mir işini bitirmiştir . 

Dört bin kadar lngiliz askeri Hay 
fadan vapurlara bindirilerek memle 
ketlerine gönderilmişlerdir . 

Bunlar hizmet müddetlerini biti· 
renlerdir . 

T ulkerimden gelen trenden in. 
giliz bayrağı ile örtülü iki tabut in
dirilmiştir . 

Bunlar, son vak'alarda ölen in· 
giliz zabitleridir . 

Filistin postalanna gelen mek
tupların evvela polisler tarafından 
açılması, sonra sahiplerine verilmesi 
usul ittihaz edilmiştir . 

Duvarlara gelince Arapça ve 
lbranice dillerile yazılmış ilaruar asıl· 
mıştır . 

Bu ilanlarda adlan 26 ölünün 
kimler tarafından öldürldüğünü ha· 

her vereceklere nakdi mükafat ve· 
rileceği polis umum müfettişliğince 
vadedilnıiştir . 

Nablus dağlarından şehire bas· 
kın yapan ihtilalci kuvvetleri bu ker

re çok muntazam bir şekilde hücum 
etmişlerdir . 

Şehire dört koldan hücum edil
miş ve ilk sefer olarak ihtilalciler 
mitralyöz kullanmışlardır . 

İkmale kalanlar 
okusun ·-----

Orta mektep ve Lise sınıflarında 
Riyaziye, Fen bilgisi, Cebir, '.-iendese 
derslerinden ikmale kalanları ikmal 
imtihanına hazırlamak üzere bir 
kurs açtım. 

isteklilerin " Tiirlcsözü ., nde 1. 
T. ve. H. B. rumuzlarına müracaat. 
ları • C. 

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 10-30 

Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden: 
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Eski ihale 
Lira K. 

40 
1 40 
o 70 
o 40 
o 60 
o 70 
o 60 
1 00 
o 30 
1 20 
1 00 
1 ()() 
o 75 
2 30 
1 05 
1 85 
o 80 
o 95 
o 40 
o 40 
o 46 
o 50 
o 25 
1 00 

Eski kiracısı 
Bekir oğlu Hüseyin 
Torun oğlu Mehmet 
lsmail oğlu Ömer 
Kısacık Kadir 

" . 
lsmail oğlu Ömer 
Hasan " Hüse.çavuş 

• • 
• • 

Mehmet oğlu Hacı 
Ali oğlu Mustafa 
Musa oğlu Süleyman 
Ali oğlu Mustafa 
Semre zade Emin 

• • 
Ali oğlu Hacı 
Ali • Mustafa 
Habip oğlu Bilal 
Mehmet oğlu Ali 
Mustafa oğlu Yusuf 
Gök Ali oğlu Mustafa 
Hasan o. Hüsey.çawş 
lsmail oğlu Ömr.r 
Helvacıdan Mehmet o. 
Mehmet. 

• 50 O 50 Ali oğlu Bekir 
• 100 1 05 Ahmet oğlu Ramazan 
• 100 o 45 • • 
• 200 1 00 lbrahim oğlu Hacı Meh 
• 75 1 00 Mehmet • Hacı 
• 70 O 40 Ali oğlu Hacı Mehmet 
• 75 O 40 Ahmet oğlu Ramazan 
• 200 1 00 Ali oğlu Ömer 
• 60 Hacı Hüseyin o.Yusuf 
• 80 Mulla Mustafa 
• 100 Fakı Yusuf 
• 120 Abdullah oğlu Hasan 
• 100 Hacı Yusuf oAbdullah 

Güğercinlik • 120 Mulla Mus.o. Hüseyin 

• 
Sazlık 
Malaz 
Mezıır civan 
Leylek 
İnce Bucak 
Köy civan 
Madama 
Köy yeri 
Köy civan 
Sazlık 

İnce bucak 

ince bucak 

• 100 Ahmet oğlu Mustafa 
• 200 Hacı Ab<.lil 
• 60 lsmail oğlu Omer 
• 40 Bostan Mustafa 
• 100 O 90 Sadık oğlu Ömer 
• 100 O 75 Hasan o.Hüseyin çawş 

.200 050" " 
• 12 1 00 Mehmet oğlu Derviş 
• 100 O 50 Mehmet oğlu Celal 
• 75 O 75 Aziz oğlu Rıza 
• 75 O 95 Hasan oğlu Hüseyin 
• 50 O 65 Durmuş Ali 
• 100 1 05 Aziz o. Ali Rıza 
• 200 O 65 Durmuş Ali 
• 172 O 80 Osman oğlu Mustafa 

Sazlık • 200 O 31 Mehmet o.kolsuz Meh . 
Eski Irmak • 75 O 40 Durmuş ~lu Omer 
Dipsiz göl • 100 O 40 • • 
Eski köy yeri • 7 5 1 50 Veli oğlu Gani 
Dipsiz göl • 37 O 45 Hacı oğlu Ali 
Madama " 45 1 01 Kısacık Kadir 
Çatal yatak • 36 O 80 Halil oğlu Ahmet 
Leylek " 50 O 45 Kısacık Kadir 
Haylaz • 40 O 50 Hasan o.Hüseyin çavuş 

Yukarıda mevkilerile döniim miktarları yazılı Hazineye ait tarlaların 
ikişer senelik icarları 7 /9)936 tarihinden itibarm 15 gün müddetle müza· 
yedeye çıkarılmıştır. isteklilerin dipozitoomm yatırmak ve müzayedeye iş· 
tirak etmek üzere 21/9/936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de 
Defterdarlık Milli Emlak satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

7259 8-12-16-20 



Sahife : 4 

Ad B l l • ana orsası muame e erı 
PAMUK ve KOZA 

Kilo ~·ıyaıı 

Cll\Sl En az En çor.. Satılan Mikdar 

ı - ~ · ~ ıc. s. """ ~ = 
-ı<'.apımalı pamuk 

Piyasa parlağı . 

" Piyasa temizi " iane 1 41,75 -42,37 
iane 2 

-Ekspres ~2,25 44,87 
-Klevlant 40 1 44;s1 

YAPAGl 
. 

Beyaz 
1 1 1 Si~ah 

Ç 1 G 1 T 
Ekspres 

1 1 
iane 2,12 
Yerli " Yemlik ,. 

" " Tohumluk " 
HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs 1 5,62 

" 
Yerli 4,12 4;-62 

" 
men tane 

Arpa --Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam 14,50 

UN 
Dört yıldız Salih 675 

... üç ,. ,. 600 
:.s~ 

Dört yıldız Doğruluk 700 .. 
<::: 

..>I üç ,. ,. 625 
~s Simit ,. -800 
::: iii -

700 ..>I > Dört yıldız cumhuriyet 
e'I e. 
r- üç ,. ,. 625 

Simit ,. 800 . 
Liverpol Telgrafları 

p ••• I Kambiyo ve para 
7 I 9 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

'°"""' 
Hazır 

1 
6 79 Liret 

1 1-
Temmuz vadeli 6 35 Rayşmark 

Frank « Fransız ,. 
Birinciteşrin vadeli 6 28 Sterlin « İngiliz » • 
Hit hazır 5 64 Dolar « Amerika ,. 
Nexyork 11 51 Frank « İsviçre ,. 

Ankara fıçı birası · 

Şölen ' ' 

gazinosunda 

Çok ucuz 
1 1 

1 

·~ . 'il//, 
' . • ıı//ı!/J ı/.(ı••L.. 

' '<: 

AN~RA 61RAS' 
Satılıyor 1 

Ayakta Bardağı İ Q Kuruş ( Mezesiz ) 

Ayakta Dublesi 12,5 . ( • ) 

[ BiRA MEZESi SANDUVIÇ iLE OTURARAK ] 

Dublesi 15 kuruştur ! 
Fırsattan istifade ediniz 1 
Ankara Bira Fabrikası Ôz Türk sermayesile kurulm~tur . 
Herkes gibi siz de: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını içiniz. 

Her yerde israrla arayınız . . 

[ Adana acentesi , Rıza Salih Saray Posta kutusu 
• 95 Telefon No: 265 

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

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

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

-ı 
1 

Parfümeri, tuvalet eşyalan Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunlan, pudra, krem V. S Lulu ;; 

Celal Bayer · 

·---

Türbôzü 8 Eylu 1 1'56 

.... --.-... ..... -

T~RKiYE 
Urfa Vilayeti Daimi E 
cümeninden : 

( 14,970 ) lira (70) kuruş 

llRAAT keşifli Urfa ldarei Hususiyesine 
yanık yatı mektebinin tamir ve " 
dilatı 14-8-936 gününden iti 
ren bir ay müddetle ve kapalı 
usulile ve aşağıdaki şartlar dahi · 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

' 

BANKA!51 
. :;..L. lf 1- Keşifname , şartname , P 

ve sairesiııi görmek istiyenler Vi 
!ayet daimi encümen kalemine 
racaat edecektir. 

2 - Eksiltme Vilayet daimi 
cümeninde yapılacak ve mü 
14-EylUl-936 pazartesi günü 
on ikide sona erecektir . 

3 - Bedeli muhammeııin o/o 
7,5 muvakkat teminatı olarak . 
susi Muhasebe namına Urfa Zir 
Bankasına nakden yatırılacaktır.2 
sayılı artırma ve eksiltme ka 
nun bildirdiği banka mektubu 
tahvilatta kabul olunur . 

4- Taliplef inşaat ve tıımir•I 
!erinde ehliyetli olduğuna dair 
gösterecektir . 

5 - Teklif mektuplan 936 
Eyliilunun 14 üncü pazartesi 
saat on bire kadar Vilayet D 
Encümeni reisliğine verilmiş ol 
tır • 

• 

6- Bu tamirat ve tadilat içİI' 
velce getirilmiş olup ldarei Hu 
anbannda mevcut bulunan bet 
küsur lira kıymetindeki demir, 
kereste ve çimentolar maliyet 
üzerinden bedeli !haleye mah 
nakıt makamında müteahhide 
edilecektir . 

7- Her on beş günde bir• 
cak istihkak raporuna göre 
ihaleden tediyat yapılır.7221 

25-29-3-8 

__ .D~Q~ Satılıl< Bağ 
Adananın Yılanlı mezraa 

Sevindik oğlu Hızarcı Ziyaya ait 

BiRiKTiREN . 
fJAJ-lAT. ~Dt;Q 

, 

tı buçuk dönümü bağ ve dört 
nümü meyve bahçesi, ceman bir 
çada on buçuk dönüm bağ m 
temilat hanesile beraber sat 
Taliplerin Adanada kunduracı . 
Süleyman Şükrüye muracaatlart 

Biçki Yurdu kayıd muamelesi 

Refika Recep Biçki Yurdu kayıd muamelesine on beş E yliilde başlar. 
Kayit Cumartesi ve pazardan maada her gün sabahlaıı 9 dan 12 ye öğ 
leden sonra 13 den 16 ya kadardır.Kayıd şeraiti için Yurt müdürlüğüne 
miı'racaat edilmelidir . 

Tarsus kapısı : Bebekli Kilise sokağı 

• c. 
Refika Recep Tümerkan 

Y. A 

6748 84 

olunur. 
3-5 

SOCONY - V ACUM 

Gaz 
Benzin 

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

-

Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ede 

d f . . . . t kil"t 1 1ıet Mükemmel ambalaj, fevkala e evsa , ıyı servısı eş a ımız a 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Adana yeni kimya laboratuvar• 

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza lşceıı 
Her türlü kimyevi tahlilat çok titiz olarak dikkatle yapılır 

7232 BELEDiYE KARŞISINDA 

. "d~~ Umumi neşrıyat. mu 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matb'-" 

l111ı1ı 
d;ı c 
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