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NECAŞI, CENEVREYE GİTMEKTEN DE V AZ GEÇTİ 

Leon Blum kabinesi 
n 19 Sosyalist, 14 Radikal sos

alist ve Sosyalist birliğinde~ 3 ka
dın nazırla teşekkül etti 

------------·-----------
Blum ilk resmi nutkunu verdi ve : 
rogramım halk cephesinin intihap mü
keresindeki programı olacaktır. Dedi 
Berlin : 5 ( A.A ) - Gazeteler 

eni kabine hakkında çok tuhaf mü
"'alar neşretmektedir. 

Berlin gazeteleri : 

teler tarafından sempati ile karşılan
mıştır. 

Deyli Herald : Fransız buhranı
nın ancak frank kıymetinin indiril
mesile kabil olacağım yazmaktadır. 

~----ı 
Atatürk 

Çorlu ve mülhakatında 
tetkikat yaptılar 

Ankara : 5 ( AA ) -Atatürk 
dün sabah ref akatında Trakya ge 
nel sekreteri K. dirik olduAu hal
de otomobil ile Çorluya teşrif et
mişler ve orada bir kaç saat kala-

Necaşi Cenevreye git 
mekten de vaz geçti 

Eden dün Haile Selasiyeyi zıyaret . 
etti. Bu gün Habeş sefarethanesinde 

bir resmi kabul yapılıyor 
rak kolordu kumandanı ile görüş- ' __ . ..., ___ _ 

müşler kasabayı gezmişler mütea· ı .. D 1. H }d h b• • . 
kiben hususi trenle Muradlıya gide- mparator dun ey 1 era ffiU a ITine. -
rek yeni göçmen evlerini tetkik. et· j M·ıı • • d"' "' t• d k 
mişler köylülerle görüşmüşlerdır. 1 etımın avasını ne ıceye var ırma 
Göçmen evlerindeki eşya bilhassa • • ı· d I · apacagw lffi dedi 
takdirlerini celbet111iştir . Gerek IÇIIl e IID en ge eni Y · 
göçmen gerek Muradlı ile Çerkeş 
köyü ve diğer yerlere halkın Ata 
türke karşı gösterdiği sevgiye bağ· 
lılık tezahüratı çok büyük ve he 

fskenderun 

Hattı Bağdat ve lran de
miryollarına bağlanacak 

-
Antakya : 4 - Gazetelerin ha· 

ber verdiklerine göre Yüce Komiser 
Kont dö Martel vaki olan bir be
yanabnda İskenderun demiryolunun 
ve limanının Bağdat ve lran demir
yollanna bağlanması işinin takarrür 
ettiğini bildirmişlerdir . 

Bu işe bu yıl içinde başlanarak 
lran transiti meselesinin bu suretle 
halledilmiş bulunacağı da ilive edil
mektedir. 

- Yeni kabine tamamen Pra· 
iyendir . Mektepten yetişme bir 
ç kişide akalliyette kalacaklardır. 
Yorlar. 

Paris : 5 (A.A) - Yeni başba 
kan Blum bu gün ilk resmi nutkunu 
vermiş Vf! burada bilhassa demiştir 
ki: 

1 yecanlı olmuştur . Atatürk gece 
yansı trenle lstanbula avdet buyur 

lskenderun gazeteleri bu habe. 
rin sevinçle karşılandığım yazmalcta 
ve ölü bir hale gelen lskendenm li
manını yeni baştan diriltecek olan 
bu büyük işin takarrür ettirilmesine 
sarfettikleri meşkur mesaiden do
layı Yüce Komisere teşekkür et· 
mektedirler . 

Paris: 5 (AA) - Yeni ka-
. e 19 Sosyalist , 14 Radikal Sos· 
llist ve 3 Sosyalist birliği mensu· 

dan mürekkeptir . 

3 kadın nazır ilk defa F ra~ız 
binesine girmiştir . Dış bakanlığını 

~ondolgo almıştır . 

Londra : 5 (A.A ) - Blum ka
.l"tllf~ı·,ni' n teşekkül tarzı gazetelerde 

uyanchnnışbr. Ve bütün gaze-

-,•p - Yahudi botutm•••: 

- Programım, halk cephesinin 
intihap müzakeresindeki programı 
olacaktır. 

Ayan ve mebusan meclislerinden 
40 saatlık mesai ve istirahat günleri 1 

yevmiyelerinin verilmesi, ve müşte 
rek mukaveleyi ve grevci amelenin 
bütün isteklerini kabul eden bir ka
nunu en abuk bir şekilde çıkarma
lanru isteyeceğim. 

Yahudiler de bomba 
savurmağa başladı 

ur Şemste Arap çeteleri hapisha- 1 

eleri basarak 400 mahkumu saldı
lar ve beraberce kaçtılar 

---.... ..+•··---
ahudi köyleri ateşler içinde.. Araplar, 
iikumete 6 maddelik bir protesto yazdı 

Akki : 2 ( Hususi muhabirimiz- 1 
) Yeni müstemlekeler B~-
anı Mr. .. Oımsbi gor " un çok 1 

·olduğu söyleniyor. 1926, 1929, 
932 senelerinde Filistinde bir müd
t oturmuş, ve Filistinin vaziyetini 

den inceye tetkik etmiş, yeni baş 
kanın Filistinin şimdiki vaziyeti 
landa görüşmelere başladığı söy· 

'yor. Eveli gün Filistin fevkalade 1 

iseri .. Londradan ,, çağnlmıştır. 
e gitmeden evvel .. Kudüs " te 

islimi Meclisi Reisi ile görüştü. 
adan ne için çağrıldığı belli 

'ldir. Fakat muhaklraktır ki Fi-
. vaziyet ve had;seleri hakkında 
uşulmak için çağnlmışbr . Dün 

~alide Komiser tayyare ile Lon
ya hareket etmiştir. 

lllivat gazetesi hükumet aley
yazı yazdığından hükiimetçe 

gün kapatılmışbr. Bunun üzerine 
tün Filistin gazeteleri üç günlük 

mi grev yapmışlardır. 
Evveli gece .. Nuru şemste ,, 

büyük bir çete Nuru şems 
hanesine hücum etmişler. Polis 

Çete arasında yanın saat süren 
amh ateı neticesinde çete polis- 1 
neıara daha çi>k kalabalık ol-

duğundan polis silahlannı durdur
mağa muvaffak olmuşlar. Çeteciler 
hapishaneye girerek Jcapılan kır- 1 
mışlar ve bütün dikenli elleri kese
rek hapishanede bulunan 400 mah
pusu kaçırtmışlar ve kendileri de 
kaçmışlardır. 

Neden sonra askeri kuvvet ve 
top, tanklar gelmişse de hiç bir iz 
bulamamışlardır. Dün gece Cüney· 
nede polis kuvvetleri ile gene bir 
çete arasında bir saat süren ateşli 
çarpışmadan sonra her iki taraftan 
da yüzlerle ölü ve yaralı vardır. 

Dün gece Yafada on kişilik bir 
çete tarafından devriye gezen üç po
lis üzerine on iki el silah ile iki 
bomba ablmışbr. Bunun üzerine po
lis çetenin çok olduğunu görünce 
yere yatmışlar. Çeteciler polislerin 
öidüğünü zannederek kaçmışlardır. 
Diğer taraftan da bir çete evveli 
gece Yahudi köyüne hücum etmişler 
ve evlere ateş açmışlar. Bunun üze 
rine derhal çok miktarda askeri 
kuvvet gelmişse de çeteciler kaç · 
mağa muvaffak olmuşlardır. Kaçar
ken telefon dircklerirİi yıkmışlar,tel
leri kesmişlerdir . Önlerindeki Ya-

- Gerıa iku:ıcı ahifede -

muşlardır. 

Kamutay da 

İktisat divanı toplandı 
Celal Bayar izahat verdi 

Ankara : 5 (A.A) - Kamutayın 
iktisat divanı muhasebat ve bütçe 
encümenlerinden mürekkep etibank 
heyeti umumiyesi dün toplanmış Ce
lil Bayarin izahatııu mütaakip oku
nan raporu kabul etmiştir. 

Encümenlerin yapbklan diğer bir 
toplantıda da deniz yollan işletme 
ve akay işletme ve fabrika ve havuz
lar idaresinin 1936 - yılı plinço 
kar zarar hesaplan, raporita tasvip 
dilmiştir. 

Cemal Hüsnü 

Bolµ Saylavlığına namzed 
gösterildi 

Cr·ımıl Hüsnü 

Ankara : 5 ( A. A ) - Eski 
Beren Elçimiz Cemal Hüsnü, parti 
tarafından Bolu Saylavlığına nam 
zed gösterildi . 

Sovyet - lngniz 
------

Görüşmeleri iyi neticeler . 
vermış 

Londra : 5 ( A.A ) - lngiliz -
Sovyet deniz görüşmeleri dün hari
ciye vekaletinde yapılmıştır. 

Görüşmelere 12 haziranda tek
rar devam edilecektir. 

Bu görüşmelerin iyi sonuçlar 
verdiği umulmakta ve her halde iyi 
bir anlaşma ile bağlanacağı sanıl
maktadır. 

NPcaşi11in hiisniikabul gördiiğii Londrnnın, limanından bir köşe 

Londra : 5 ( A.A ) - Necaşi, \ 
kona.:yintoplanbundabulunmamağa 
ve Cenevrcye gitmemcğe karar ver
miştir . 

Londra : 5 ( AA ) - Necaşi, 
bugün Deyli Herald gazetesi muha 
birine : 

- Ulusumun davasını neticeye 
vardırmak için elimden geleni yapa
cağlm . Demiştir . 

Londra : 5 ( AA ) - Eden bu 
gün Habeş imparatoru Haile Sela
siyeyi ziyaret etti . 

- Sonu ikinci sahifede -

Ereğli kaymakamının biz
zat yakaladığı usta hırsız 
Arkasından parçalanmış kasanın 
önünde banknot desteleri , altun 

liralar serpilmişti .. 
--• .. 4119ı'•··-

Ereğli: 3 ( Hususi ) - Pazar günü 
şehrimizde mahirane bir kasa hır 
sazlığı olmuş ve fail üç gün sonra 
bizzat kaymakam tarahndan yaka
lanmıştır. 

Bunun üzerine kaymakam Ke· 
mal Gürel bizzat takibe koyuluyor 
ve bir köyden bir yabancının geçti. 

Gerisi üçüncü sahifede -

;ı 

-----------·~--------

Grandi - Eden 

Y aptıklan temaslarda 
zecri tedbirlerden hiç 

bahsetmemişler 

Londra ; 5 ( A.A ) - Bugünkü 
gazeteler, Grandi ile Eden arasuıda
ki konuşmalann zecri tedbirlerin 
kaldınlmasa hususundan çok batka 
bir mevzu dahilinde cereyan ettilini 
yazıyorlar. 

Vehip paşa Yunanis 
tanda oturacakmış 

Atina : 5 ( Radyo ) - Eski Os
manlı Generallanndan ve Habeş or· 
dusunun tensikine memur edilerek 
İtalyan - Habeş harbine iştirak 
etmiş olan V ehip paşanın Yunaniı· 
tanda yerleşeceği söylenmektedir. 

Habeş imparatoruna 

Yapılan çoşkun tazahür 
İtalyayı gücendirecekmiş 

Londra : 5 (A.A) - Londra si
yasal mahafili halkın Habeş impara
toruna göstermiş olduğu coşkunlu. 

pn İtalya ile lngiltere arasındaki 
gerginliği artıracağını tahmin et· 
mektedirler. 

Hadise şudur : Kazanın tanın
mış tüccarlarından Çukur kuyulu 
Eınin Paz:u günü Mersinden dön
müş ve getirdiği 300 altur,u ve 3000 
kigat lirayı mağazasındaki kasasına 
koymuştur. 

İspanyadaki tren kazasının yaralıların
dan üçü öldü 

Tüccar , ertesi sabah mağas19a 
gelip kasasıni açtığı zaman , kasa· 
nın arka taraftan delinmiş olduğu
nu ve paraların yok olduğunu görii
yor f Kasanın etrafına daha dıkkeat
la bakılınca , kasayı delerken kulla
nılmış bir demir ilet görülüyor. Ve 
hırsızın kaçarken kasanın yanına 
düşürdüğü 1000 liralık bir deste 
banknotla 19 altun yerden topla
nıyor . 

Yakadan derhal hükumet haber 
dar edilmiş ve bunun üzerine hare· 
kete geçen polis , taharri ve kayma· 
kamlık hemen işe el koyarak etrafa 
telgraflar çekilmiştir . 

Tren kazalanndan feci bir enmıntane 

Yapılan tetkikatta hırsızın çatı
dan ve delmek suretiyle içeriye gir· 

dili anlaftlaııfbr · 

Barselon: 5 [Radyo) - iki gün evvel Barselonun yakınında bir Mar
şandize çarpan yolaı katarında ap yaralananlardan üçü bu gün hastaha
nede olmuştür. 



S .. hife : 2 

RUZVEL TİN İSTİKBA
Lİ VE TECRÜBELERİ 
Amerika niçin alabildi

..., . 
gıne para harcıyor? 

------·------
Amerika cumhur başkanı Rıız

veltin müddeti yakında bitiyor. Tek
rar cumhur başkanı olabilecek mi? 
Bu çok muhtemel olduğu gibi ken
disinin şahsi istikbalide temin edil
miş demektir. 

Fikirlerine ve meşhur planına ge
lince; mesele değişir .. 

Bunun için halihazırda Birleşik 
Amerika hükumetlerinde iktisadi 
buhran, işlerin yeniden düzelmesi 
meseleleri ne haldedir. Bu vesile ile 
Amerikan sarfiyat ve işsizliği hak
kında birkaç kelime de söyliyebile
ceğiz . 

PİERRE OOMiNIQUE 

habat üzerinde çok fena tesir yap
ması muhakkaktır. 

Bu masraflar ancak 193 7 de 
durdurulabilir. Fakat acaba bu da 
arzu ediliyor mu? 

Hiç şüphe yok ki, hayır! Ame
rikada Almanyanın kabul ettiği sis
teme sahiblenmişe benziyor: 

Paranın faaliyetini temin için 
mümkün olduğu kadar hacamak, zor· 
la harcamak .. Paranın bu faaliyeti
nin işlerin yeniden düzelmesi ümidi
ni besleyerek .. 

Askeri sarfiyat: 

Zaten bundan maksadımızda ve- işte bu şartle - daima Alman 
receğimiz bu bazı vak'alar sayesinde, ya gibi - büyük işlere, hemen he
Amerikan planının bazı safhalarını ı men faydasız olan işlere girişerek 
aydınlatmaktır. muazzam sarfiyatı tacil ederek Milli 

1 
müdafaa için fabrikalar Büyük 

İşlerin yeniden düzelmesi: 

işlerin yeniden düzelmeye baş· 
ladığı artık inkar edilemiyecek bir 
şeydir. 

Bunu isbat eden bin dürlü işaret 

vardır. 

Bunlardan biricisi otomobil sa 
nayiinde görülmeğe başlıyan faaliyet 
ve ikincisi de, patronla ameleyi bir
birile karşılaştıran ihtilafın biraz da· 
ha artmış olmasıdır. 

Bu çeşit ihtilaflar, refah zama
nında olduğu kadar hiç bir zamanda 
böyle şiddetli olamaz . 

Halbuki şimdi bu ihtilaf Ameri
kada günden güne artmaktadır. 

Amerikan demokratları bu ha· 
diselerin neticesini Ruzveltin muvaf
fakiyetine hamlediyor. Cumhuriyet
ciler ise, işlerin yeniden düzelmesini 
[ Ali şura J nm Ruzveltin tecrübe
lerine dı-vamını menetmesinde bul
maktadır. 

.Şurasını da derhal ilave edelim 
ki; demokratlar işlerin düzelmesini 
biraz mübalagalı göstermekte, cum
huriyetciler ise ehemmiyetini küçült
ıneğe çalışmaktadırlar. Diger taraf
tan nazarıdikkati celbedecek birşey 
daha vardır. İşsizliğin muhakkak su
rette artmakta olması geçen Nisan 
ayı içinde işsizlerin sayısı 1.200.000 
artmıştır. Ve bugün Birleşik Ameri
ka hükumetleri dah.linde on üç mil
yon işsiz vardır. 

Sarfiyat fazlalığı: 

Bununla beraber Başkan Ruzvelt 
sarfiyat hususunda hasis de davran-

mamaktadır. Çünkü o istediği gibi ha
reket etmek İçin, yalnız hududsuz bir 
otoriteye, zamana - tecrübeleri üç 
senedenbcri devam ediyor - deyi!, 
ayni zamanda, biz Avrupalıların hak
kında hiç bir fikir sahibi olmadığı 
muazzamJ para yığınını da elinde
bulundurnıuştur. 

Düşünelim ki, 1931 de Ameri
kan bütçesi 60 nıilyarfrankdı. (Aşa
ğı yukarı beş buçuk milyar Türk 
lirası J 1936 da İse 114 milyardan 
fazla olacaktır. 

Amerikan borcuna gelince, iki 
srne İçinde 150 milyar, vergiler ise 
45 milyar artmıştır. 

Buna rağmen, Cumhur Başkanı 
bu yıl, bir istikrazla kapatmağı dü
ş~ndüğü 35 mifyarlık bir bütçe açı 
ğı karşısında bulunmaktadır. Dema
gojik sarfiyat deniliyor. 

siparişler temin etmek mümkün 
oluyor. 

Aşağıya koyduğumuz birkaç 
aded bunu isbat eder: 

1934 bütçesi 
Kara kuvvetleri : 243,329, 151 dolar 
Deniz ,, 261,029,290 " 

1935 bütçesi 
Kara kuvvetleri: 328,939,400 .. 
Deniz ,, : 492,213,456 .. 

1936 bütçesi: 
Kara kuvvetleri: 364,537,323 ,, 
Deniz .. ; 639,329,818 ,, 

İşte sadece harici tehlikeler se -
bebiyle olmıyan müthiş bir artış. 

Bütün bu tezayüdün sebebi, dev-
1 

!etin, askeri sahada mümkün olduğu 
kadar fazla yapmak, daha doğrusu 
mümkün olduğu kadar fazla sarfet
mek ve sanayii azami surette çalış
tırmak hususundaki kat'i kararıdır. 

T ovnsend'in planı: 

Meselenin hepsi bu kadar da de
ğil. Daha işsizler meselesi var. Hü · 
kı'.imet onlara yardım etmeğe mec
burdur. Eski "muharipler" mesele· 
sinin de ehemmiyeti vardır. Ve bü
tün bunların üstüne bir de "ihtiyar-
lar meselesi.. kendini göstermeğe 
başlamıştır. 

Amerikalılar uzun zaman genç 
bir millet olarak kalmışlardı. 

1901 de 3 milyondan fazla alt
mış yaşından yukarı insan hesap 
edilmişti. Bu gün ise yedi buçuk 
milyon var .. 

Devlet şimdiden bunların mu
kadderatiyle uğraşmağa başlamıştır. 
70 yaşını geçmiş her ihtiyara ayda 
on beş dolar. [ Yirmi lira J vermeği 
düşünmektedir. Bu ınikdarı mahalll 
hükumetler istedikleri gibi artırabi
leceklerdir. 

Fakat diğer taraftan doktor Ta
vnsend'in şefliği altında bir cemiyet 
teşekkül etmiştir ki, şimdiden on 
milyon azası vardır. Bu cemiyetin 
gayesi; altmış yaşını geçmiş her 
Amerikalıya devlet tarafından ayda 
200 dolar vertlmesini temin etmektir. 

Derhal anlaşılacağı üzere bu ce
miyetin intihap terazisinde mühim 
rolü olabilir. Çünkü on milyon aza
siyle yirmi beş milyonluk reyi elin
de tutuyor demektir. 

Fakat bunun 1936 da durduru
rulamı; acak sarfiyattır. Çünkü: fnti-

Halbuki bu planı tahakkuk ettir
mek için 20 21 milyar dolara ihti- j 
yaç vardır. 

1 
Bu plan ne kadar demagojik gö

rünürse görünsün büyük bir muvaf-
' fakiyet şansına maliktir. 

---- ------- ----- ---

Türk s&ü 

Traktörle zirai 
tecrübeler 

Bugün öğleden evvel 
yapılacak 

Bugün öğleden evvel saat 9 da 
dizel motörlü ve mazotla işleyen 

ctetrac marka bir traktörle şehri· 
mizin koşu yerinde zirai tecrübeler 
yapılacaktır . 

Traktörleıdeki tekamül ve iş 
kabiliyetleriyle markalar üzerinde 
bir fikir edinmek bakımından yapı
lacak olan bu tecrübeler , çifçileri
miz için her halde pek istifadeli bir 
fırsat olacaktır . 

Tecrübeleri görebilmek için , 
çifçilerimizin saat dokuzda koşu 
yerinde bulunmaları lazımdır . 

Orta tedrisat imtihanları 

Dün öğleden evvel şehrimizdeki 
bilumum orta tedrisat mekteplerin
de imtihanlar yapılmıştır, 

Muayyen fasılalarla sınavlara de
vam -;:dilecektir. 

Soyadları 

Atlı spor garden
partisi 

Bu gece Seyhan parkın
da veriliyor --

Şehrimiz Atlı spor kulübünün 
6 Haziran gecesi Seyhan parkında 
bir gardenparti tertip ettiğini ve 
büyük hazırlıklar yapmakta oldu
ğunu bir hafta evvel yazmıştık . 

Dün, bütün her şey hazırlanmış 
ve tertip heyeti bütün noksanları 
büyük bir zevkle ikmaletmiştir . 

Bu çok alakalı ve itinalı hazır

lığa göre, verilecek olan bu gar
denparti mevsimin çok mükemmel 
bir eğlencesi olacak ve diye biliriz
ki şimdiye kadar Adanada misli gö
rülmemiş bir canlılık olacaktır . 

Sebze ve meyveler 

Şehrimizde hemen her sebze çık
mış ve sebze Halinde bollanmağa 

başlamıştır . 
Kiraz , şeftali , kaysı , domates, 

bamya , büber orta hallı evlere gi
recek derecede ucuzlamıştır . 

Mahkemelerde 

Sahtekarlık ve zimmet 
suçlularının duruşmaları 

6 Haziran 1 936 

Yahudilerde bomba sa
vurmağa başladı 

- Birinci Sahifeden artan -

hud! çifliğine g: rerek binlerce por 
taka! ve limon ağaçlarını kırmışlar
dır. Ve ( Rais ayın ) dan geçerler
ken tren yolunu harap etmişler ve 
köprüyü de bomba ile yıkmışlardır. 
Bu suretle tren durdurulmuş olu
yor. Her gece Akka, Hayfa ve Has
sada bombalar atılmaktadır. Bu sa
bah da saat 4 de bir çete (Mitasya) 
ismindeki Yahudi köyüne hücum et 
mişler bütün buğday tarlalarını yak
mışlar fakat polis çabuk yetişerek 
ekinleri söndürmeğe muvaffak ol· 
muştur . 

Kudüste bütün şehirlerin bele
diye reisleri toplanarak içtima yap
mışlardır. içtimada grevin verdiği 
neticeyi tetkik etmişlerdir ve gre
vin devamına karar vermişlerdir . 

Dün Kudüste bütün Arap polis
leri toplanmışlar, ve içtimada grev 
hakkında konuşmuşlar ve şimdiye 
kadar ölen polislerin ekserisi Arap 
olduğunu ve İngiliz polislerinden 
ancak iki kişi öldüğünü konuşmuş
lar ve sonra şu kararı hükumete 
bildirmişlerdir . 

1 - Arap polisin lngiliz polisi 
ile müsavi olması 

2 - Ve maaşlarda lngiliz po
ı !islerinin maaşı kadar olması 

3 - Haftada bir gün istirahat 
4 - lngiliz polisi gibi çabuk 

terfi etmek 

taburunu nakleden trene yapılma~ 
istenen suikasd önceden keşfedilıni' 
ve tehlike beraraf edildikten sonrl 
taburlar Kudüse varmıştır. 

Kudüs yolu üzerinde iki köprü) 
bnmba atılmıştır! 

Kudüs: 4 [ Özel J - Filisti 
deki kargaşalıklar devam etmekt 
dir. 

Son günün hadiselerini aşağ ıd 
bildiriyorum: 

Müsellah Araplarla polis k.ıv 

vetleri arasında, Kudüs civarıııdı 
müsademe olmuş ve Arapladan bi 
kişi ölmüştür. 

- Araplar, Kudüste, içind 
Yahudi yolcularını taşıyan bir otoı 

büse hücum ederek bunları öldür 
mek istemişlerse de lngiliz askeri~ 
rinin yetişmesi üzerine arzularm 
muvaffak olamıyarak kaçmışlarcM 

- Yafa, Eski Kudüs, Tıbiry~ 
Tulkerimde müteaddit bombalar p 
!atılmış ise de nufusca hiç bir zara 
olmamıştır. 

Yalnız Eski Kudüste bazı bina 
!ar yıkılmış ve bütun evlerin camla 
kırılmıştır. 

- Evvelki gün Kudüste atılar 
bombalardan bilhassa Yahudiler fe 
na halde şaşkınlığa uğramış, mağaı 
ve dükkanlarını kapayarak canları' 

Soy?dı seçmek ve kütüğe yaz
dırmak için konan müddet 2 Tem
muz 1936 tarihinde bitecektir. O 
tarihe kadar Soyadı alıp kütiiğe 

yazdırmayanlar 5 Liradan 15 liraya 
kadar para cezasına çarptırılacağı 

gibi bunların SoyadJarı doğrudan 
doğruya Vali veya Kaymakamlar 
tarafından takılacaktır . Halkımızın 
o tarihten önce Soyadlarını seçip 
nufus idarelerine bildirmeleri lazım 
dır . 

1 

1 

Sahte senet tanzimi suretiyle ı 

5 - · Yahudi köylerine Yahudi, 
Arap köylerinde Arap polisi koy
mak 

nı güç halle evlerine atarak kapı vt 
pencerelerini muhkem kapayarak tt 
dafüi vaziyet almışlar ve fakat bir~ 
sonra bu topların Peygamber Mu ha~ 
medin doğum günü şerefine atıldığı k 
nı anlayınca geniş bir nefes alara~ 
sokağa çıkabilmişlerdir. maliyeden para almaktan suçlu Dört

! yol eski mal müdürü Zeki ve arka-

Ve temin edildiğine göre sonbahar-
' da yapılan intihabatla en aşağı yüz 

azasının parlementoya gireceğinde 

şüphe de yoktur. 

Netice: 

Bütün bunlardan çıkan netice : 
M. Ruzvelt geniş mikyasta bir Eko
nomi Dirige tecrübesi yapmıştır . 

Eğer ( ali şura ) Ruzveltin biz
zat ilga edemiyeceği kanunları !ağ 

vetmese idi bu tecrübe her halde 
iflas ederdi . 

Bunları ilga ederek ali şura mu- il 

halefeti en kuvvetli istinatlarından 

1 
mahrumietmiş oldu . 

Binaenaleyh başlangıçta söyledi- I 
ğim gibi , Ruzvelt her halde muhak
kak olacaktır . Fakat kendisi Tovn- j 
send planı gibi bir çok demagojik 
teşebbüsler girdabı içinde kalacak 
ve tersine yüzemiyeceği müthiş bir 

1 
masraf cereyanına kapılacaktır . 

Borçlar artacak , vergiler yükse-
1 

lecek ve yahut hiç olmazsa , eksil
miyecekttr . Fakat bu sırada birle- ı1 şik Amerika hükumetleri günden 
güne daha fazla silahlanacak ve bir · 
Amerikan Almanyası olacak . 

Çok muhtemeldir ki , bu hal bir 
santralizasyon cereyanına yol aça 
açacak ve sosyal ihtilaflar Amerika
da gittikçe şiddellenecek ve Ame· 
rikanın yeni dünyada ve Okyanus· 
taki pelit.kası gün geçtikçe hiraz 
daha şiddetli ve biraz. daha kuvvetli 

daşları hakkındaki duruşmaya dün 
ağır cezada devam edilmiştir . Yeni
den bir kısım şahitlerin ifadelerinin 
alınması için talimat yazılmasına ka
rar verilerek duruşma 23 Hazirana 
bırakılmıştır . 

* * * 
Zimmetten suçlu eski sulh haki

mi Tahir ve arkadaşlarının duruş

m~sı~a ağır cezada dün devam edil-, 
mıştır . 

Müddei umumi , esas hakkında / 
mütalaasını söylemek için evrakı tet
kike almış ve muhakeme 19 Hazi
rana bırakılmıştır . 

Boğuşdular 

Kuvvetlisi digerini 
bıçakladı 

Dün pamuk pazarında Kilisli 
Akil oğlu lbrahiınle Bekir oğlu Ali 
İsminde iki kişi arasında bir müna
zaa çıkmıştır. Bu, ;sonraları büyü
yerek kavgaya dönmüş ve ikisi de 
boğaz boğaza gelmişlerdir . 

Nihayet İbrahim , Aliyi alta ala
rak çıkardığı çakısını sırt kaburga
larına saplamıştır . 

Zal:ıta , İbrahimi derhal yaka 
lamış ve hakkında İcab eden kanu
ni muameleyi yapımştır . 

Ali hastahaneye sevk edilmiştir. 

Kaçak kereste 
yakalandı 

6 - Her vakıt lngiliz polisi ya
nında tabanca taşıyorsa Arap poli
sinin de daima ve her vakıt tabanca 
taşıması. bu kararları hükümete bil
dirmişlerdir. 

Eğer bu istediklerini vermedik
leri taktirde grev yapacaklarını yaz
mışlardır. 

Yafada bir Arap evine gecele
yin bir bomba atılmıştır. Evde bulu
nan bir yaşında çocuk ile annesi a
ğır surette yaralanmışlardır. Polis 
derhal yetişmiş ve ikisi de sıhhiye 
atomobili ile hastaneye nakledilmiş
lerse de bir saat sonra çocuğu ile 
annesi aynı saatta ölmüşlerdir .. 

Kudüste örfi idare olduğundan 
sabah saat 5 ten evvel sokağa çıkmak 
yasaktır. Saat 4 te Lir çoban tepe
den koyunlarının arkasından giderken 
devriye gezen polis çobanı görmüş 
durmasını söylediği halde hiç dinlemi 
yerek yoluna devam etmiş. 

Bunun üzerine polis ateş etmiş 

çoban da derhal ağacın arkrsına sak
lanarak tabancasını çekmiş ateş et
meğe başlamış neticede polisi ağır 
surette yaralamış ve kaçmıştır. 

Gazzaya yakın bir mahalde yüz 
metrelik tren hatti bomba ile harap 
edilmiştir. 

Akkada tanzifat memurları da 
grev yapmışlardır. 

Akka, Kudüs, Yafada örfi 
devam etmektedir. 

Z i vı·r Cerrcıh 

idre 

Kudüs : 6 (A.A) -- Mavaraişen 

hududunda silah kaçakçılığına mani 
olmak için hükümet iktiza eden ted
birleri almıştır. 

Kudüs: 5 (A. A.) - iki İngiliz 

- Kudü .. teki islaın ve hiristiyı> ş 
kadınları salı günü şehrin meyda 
nında büyük bir miting yapara 1 

lngilizlerin Filistinde Araplara kar. 
yaptıkları harekatı protesto etıni t 

ve ayni zamanda bunu dünya kadıP 
!ar birliklerine de birer telgraf! c 

bildirmişlerdir. 
- Araplar, şimendöfer hatla 

rını muhtelif yerlerde tahrip etme~ 
te ve bu yüzden trenler çok güçlü~ ç 
le işleyebilmektedir. 1 

- Kudüste, lngilizler tarafıP 
dan bazı evlerde araştırmalar yajJıl 
mış ve İtalyan fabrikalarında yapıl 5 

mış silahlar bulunmuştur. Bundan d v 
ltalyanların Filistinde bu kıyam ha 
rekatlarına yardım etmekte· olduğJ ş 
anlaşılmaktadır. !!' 

k 

Necaşi Cenevrey 
gitmekten de vaz sı 

ti 
geçti k 

c 
- Birinci sahifeden arlau -

Londra : 5 ( A.A ) - Necaşi 
müteveffa Kralın mezarını ziyare v 
edecek ve maiyetiyle bir çelenk ko s 
ma merasimi yapacaktır . 

Londra: 5 (A. A.) - Royteriı v 
bildirdiğine göre; Eden bugün Ha le 
beş imparatorunu ziyaret etmiş v b 
kendisi çok zaman evvel intihap J8 ta 
iresinde hazır bulunmak için sô ltı 
vermiş olduğundan, yarın Habeş el· 
çiliğinde yapılacak olan kabul re5' 
minde hazır bulunamıyacağını bil ~ir 0 

miştir. le 
Loid Corc ve Dış bakanlığı Mii' kaı 

teşarı Lord Kamon, bu merasimde ltıe 
hazır bulunmağı kabul etınişlerdir. ek< 

olacaktır . 
Reşatbey mahallesinden Hacı 

İbrahim oğlu Arif ve Abdurrahman 
oğlu Hüseyin adında~i iki kişiden , 
dün , 6 parça kaçak kereste yaka
lanmış ve orman idaresine teslim 
edilerek sahipleri hakkında kanuni 
muamele yapılmıştır . 

--- ---..,,,..=---.---~ Londra: 5 (A. A.) - Loid Cor' ltıe 
yarın Habeş sefarethanesinde vapr 
lacak resmi kabulde bulunmağı ka· Çal 
bul etmiştir. lıç, 

Uzun zaman zannedildi ki ; Ruz 
veltin tecrübesi Avrupa tecrübelerin
den bambaşka bir şeydir. hep
sinin ele aynı aileye mensup olması 
çok muhtemeldir . Filhakika Ame
rikan tecrübesinin hususi bir karak 
teri vardır . Alameriken cereyan et
mesi . Fakat er geç , ve aşağı yu
karı bütün Avrupa tecrübelerinin 
nihayetlendiği ekonomik hale vara-

Bu gece nöbetçi eczane 
Orozdibak civarında 

Merkez eczanedir 
caktır . ~.:..---------·--_....,.,_. 

Seyhan parkının 

Kazino kısmı dün açıldı 

iklim Bakımından Şehrimiz için 
mübrem bir ihtiyaç halinde olan 
Seyhan parkı11ın yalnız muzikli ka 
zino kısmı dün açılmıştır. Lokanta 
ve bar kısmiyle yazlık sinamada 
pek yakında açılacaktır . 

ii h 
luıı Hizmetçi aranıyor ~u 

Evde hizmet etmek üzere bi~ 
tııe. 

hizmetçi aranıyor . ldarehanemiıe 
müracaat edilsin . C. 



6 Haziran 1936 Türksözü sahife : 3 

Atatürk TürkiJTesinin 
hakiki yüzü 

SON HABERLER Ereğli kaymakamı-
; nın yakaladığı~ hırsız 

Fransız kabinesi 1 

Asri sinemada 
6 Haziran cumartesi 

----·······----

t:;';= ürkiyenin zirai zenginliğini 
U biliyoruz. 

Şimdi, bu ziraat ve hay· 
vancılık memleketinin ayni zamanda 
bir endüstri memleketi olup olmadı-

t ğını sorabiliriz. 
Bu soruya cevaben evet, veya 

hiç olmazsa büyük bir süratle oluş 
yolundadır, diyebiliriz. Türkiye, 

, bütün sahalarda olduğu gibi endüst· 
ri alanında da, ilk prensibi "Türkiye

ı niıı zenginliği türk milletine. olan mil· 
li kalkınma planını takip etmektedir. 

L'Europeen'den 

Yazan : Gerard Tongas 

lanmıştır. 1937 de bitecek olan beş 
, yıllık planın gerçeklenmesi bugün

den, iki senelik bir kazançla büyük 
kısmı itibarile bitmiştir. 

Bütün Anadoluda durmadan fab
rikalar açılmakta ve derhal çetin bir 1 
çalışma başlamıştır. 

d Cumhuriyet hükümeti iktidarı e
line aldı_ğı z:unan, endüstriyel şartlar \ 
Çok hazın hır manzara gösteriyordu. 

Bakırköyde Türkiyenin ilk dafa 
açılan muhteşem bir bez fabrikası. 
lzmit'te gene ilk açılan bir kağıt fab. 
rikasi - Alpullu'da dürdüncü şeker f 
fabrikası. Ve nihayet geçen eyh11iln 
16 sında, bütün yakın şarkta eşi ol-
mıyan meşhur Kayseri kombinası 
açılmıştır. Beş yıllık endüdüstri prog• 
ramının tatbikine memur edilen Sü-

Lozan konferansı, kapitülasyon 
lan ilga etmekle, yeni Türkiyeyi Av
rupanın boyunduruğundan kurtar
lllıştı: bununla beraber, Türkiyenin 
nıuhtelif garp devletlerinin mali kuv
vetlerine bağlı kalmakta devam ede
ceği sanılıyordu. 

a Osmanlı imparatorluğunu boyun-
durukları altında tutmuş olan Avru
pa kapitalistleri, hakimiyetlerini de
vam ettirmeye hazırlanıyorlardı : 

Ticaret, banka; gümrük rejimi, 
nıaden servetleri, demiryolları ve di 
ğer amme hizmeti monopolları, bir 
kelimeyle ekonomik ve finansal me· 
kanizmanın hemen tamamı onların 
elindeydi. 

Bundan başka da, sadece ziraat 
ve hayvancılık memleketi olan Tür
kiye, bir milli edüstriye sahip bulun
duğu için, toprağının mahsullerini a
Şağı fiatlarla dışarıya satmak ve ma
nıu) maddeleri altun değerine hariç. 
ten getirmeye mecburdu. • 

Demek ki, kuvvetli ve güzel bir 
türk milletinin, tam istiklali içinde 
büyümesi görmek isteniyorsa bu a
~ıklı vaziyeti tamamile değiştirmek 
ıçin .yeni başta işe girişmek icap e
diyordu. 

Milli ham maddeleri işliyecek bir 
çok fabrikalar kurmak lazımdı. Böy
lece, Türkiye, ihtiyacı olan mamul 
lll~ddelerin tamamını dışardan getir
~ı~ecek, ve diğer taraftan, endüstri
sının ilerlemesi ziraatına yeni bir hız 
verecekti. 

Başbakan, ismet lnönü, bu işi ba
ş~~mak için, hummalı bir faaliyet 
!rosterdi; o, türk endüstrisinin haki
ki canlandırıcısıdır. 

Onun yüksek idaresi altında 1933 
te Türk beş yıllık planı hazırlandı: 

Memleketin ekonomik kalkınma
sının başına geçen devlet memleke-
t" • 
ın her tarafında, doğrudan doğruya 

kendi kontrolu altında finanse edile
cek ve işletilecek büyük bir fabrika
lar şebekesi vücuda getirecekti. 

Dokuma endüstrisi (pamuk, yün 
v~ kendir), maden endüstrisi (demir, 
soıııikok, kömıir, bakır ve kükürt) k• • 
ağıt ve karton endüstrisi, sellüloz 

ve suni ipek endüstrisi, cam ve pors-
len d"' t . . k" en us nsı ve ımya endüstrisi şu 
belerini ihtiva eden bu geniş prog 
tanıının gerçeklenmesi tahminen 550 
llJilyon franga mal olacaktır 

Halbuki, dışarıdan bir santim bile 
0dünç alınmamıştır. Bütün Türk mil
leti bunun için büyük fedakarlıklara 
katlanmaktadır; vergiler çok a.Şırdır; 
llıeınurlar maaşlarının üçte birini bu 
ekonomik kalkınma eserine terket
lııektedirler. 

Bu, milli yükselme için inatçı bir ı 
Çalışmanın güzel örneği değil midir? 
Uçurumun kenarında büyük bir ener
ji hamlesiyle kendini toplamış ve ö
lümden kurtulmuş olmaktan duydu 
tu saadetle hür varlığını ebedleştir
lııek için olanca nikbinliğiyle ayakla
~an bütün bir milletin tek bir insan 
Şekline kalboluşunun güzel bir örne
ği! 

Esasen bu çalı malar mükafat· 

merbank tarafından kurulmuş olan 
bu muazzam bez fabrikası 1080 tez· 
gaha ve 33,000 iğe sahiptir, ve se
nede 5 milyon kilo pamuk harcaya
rak 30 milyon metre bez yapacaktır. 

Burada gece ve gündüz üç bin 
kadar işçi çalışacak ve işleyip birden 
faaliyete geçtiği zaman bunların sa
yısı dört bine çıkacaktır. Yalnız atel
yelerin iyi işlemesi değil, aynı zaman· 
da işçilerin refahı hususunda da her 
şey önceden düşünülmüştür: 

Bir mektep, bir stadyum ve bir 
ipodrum olan tahsil ve sporun iyi
liklerinden faydalandıracaktır. 

Kayseri fabrikasının açılış resmi 
dolayisiyle Ekonomi Bakanı Celal 
Bayar tarafından söylenmiş olan nut
kun şu parçası Türkiyenin endüstri 
proğramını açık bir surette hulasa 
etmektedir . 

" Yurddaşlar, sadece tarım sa· 
dece tarım sahasında çalışan mem
leketlerin akibetlerini görüyoruz. Şu 
veya bu nazariyeye bağlana ·ak ham 
maddeci kalmak 15zım mıdır. değil 
midir ? münakaşasına girmek be· 
nim nazarımda ahmaklığın ta ken
disidir. Bizden öncekiler bu yolda 
hayli çene çaldılar. Fakat düşünme
diler ki yalnız ham maddeci olmak
la iktifa eden memleketlerin akibet
leri çok fecidir ve çok feci olmuş
tur. Biz endüstrimizi tarımdaki te
rakkimizle beraber ahenkli olarak 
yürütmek suretiyle büyük bir teka
mül göstereceğiz. Endüstri progra· 
mımız bizi bu kemal haline götüre
cek tek yoldur. Ve memleketimiz
de ahenkli bir ekonominin tek ifa
desidir. Endüstrileşme programı
mızda pamuklu kısmı önemli bir yer 
almaktadır. Memleketimiziı, ulusal 
geliri 1.200.000.000 hesab edilmek-

tedir. Bu rakamda dokuma 50000000 
liralık yer almaktadır. istatistikleri
miz tetkik edilirse görülür ki Tür
kiyeye ithal olunan yabancı mad
delerin başında en kabarık rakam 
olarak dokuma gelir. Geçen yıl Ba
kırköy bez fabrikasını açtık. Bugün 
de Kayseri fabrikasını açıyoruz ve 
bir kaç ay sonra da Ereğli kombi
nasını açacağız. 1937 de Nazilli'nin 
sırası gelecektir. Fakat bununla ka
lacağımızı sanmayınız. Memleketin 
ihtiyaçlarına müsavi bir mikdar imal 
etmeliyiz . ,, 

Gerçekten biliyoruz ki, ekono
mik kalkınma bütün endüstri şube 
!erine şamil olacaktır: Vaktiyle çok 
inkişaf etmiş olduğu halde bugün 
tereddi' halinde bulunan ipekçilik, 
Bursa'da devlet tarafından idare e
dilen mühim bir fabrikanın kurul
masiyle yeniden canlandırılacaktır. 

Dört şeker fabrikası sayesinde, ya
kın zamanlara kadar lüks bir matağ~ 
sayılan şeker şimdi herkesin alabi
leceği bir madde olmuştur. İthala
tın yüzde 50 sini karşılıyacak olan 
lzmit kağad fabrikasının açılmasiyle 
de kağadın fiatı inecektir : Düşü
nün ki gündelik gazete buğün 60 
santime satılmaktadır 1 Nihayet Si· 
vas çimento iymalinin başlıca ıner-

istifa etti 1 
1 

Heryo meclis 
başkanı oldu 

Paıis : 5 ( Radyo ) - Cumhur 
başkanı Alber Löbrön başbakan 
Saronun istifasını kabul etmiştir. 

Cumhur başkanı yeni kabineyi 
teşkil etmek Üzere Leon Blumu da
vet etmiştir. 

Paris : 5 ( Radyo ) - Heryo 
ekseriyetle meclis başkanlığına seçil
miştir. 

Fransada 
Bir kabine buhranı 

muhtemel mi? 
Londra : 5 ( A.A )- Gazeteler, 

F ransada bir kabine buhran ve anar• 
şisinin muhtemel olduğunu ve F rnn
sız frangının akibetinden endişe edi
lebileceğini kayt etmektedir. 

Mısır ali komiseri 
İngiliz - Mısır askeri an
laşma pakdinin peşinde !. I 

Londra : 5 (A.A) - lngilterenin 
Mısır fevkalade komiseri Lompton, 
dün öğleden sonra hariciye vekale 
tinde Mısır işleri bürosile görüşmüş
tür. 

Esasen komiser, lngiliz - Mısır 
askeri anlaşmasının akdini tacil için 

Londraya gelmiştir. 1 

Bir Yugoslav uazırı 
1 

Ailesiyle beraber 
İstanbala geldi 

İstanbul: 5 (A. A.) - Yugos
lavya nazırlarından Lümut ve karısı 
bu sabah şehrimize gelmişlerdir. 

Misafirler, yann akşam Anka. 
raya ve oradan lzmire gideceklerdir. 

- Birinci sahifaden arlan -

ği hakkında gelen habere ve tarif' 
edilen evsafı not ederek trene atı

lıyor . 
ilçebay her istasyonda binen ve 

inen yolcular üzerinde müdekkikane 
tarassutlar yapıyor • Ve Ulukışla 
istasyonunda da aynı tetkikatı ya 
parken , köyden verilmiş evsafa •ya
kın fakat tebdili kıyafet etmiş par
desösÜ kolunda ve etrafı müsteriha
ne seyretmekte olan bir yolcuya gö· 
zü takılıyor ve adam trene binerken 
derhal atlayarak kolundan tutup in
diriyor. 

akşamından itibaren 

Jrene Danne -Richard Diks 

tarafından temsil edilen muazzam bir şaheser 

( Garbe hücum ) 
Hayatının 41 senesini memleketine hasreden feda

kar bir insanın menkabesi ! ... Çalışkan bir milletin neler 
yarattığını gösteren bu filmin yapılması için 3 kasaba 
bütün evleri ve sokakları ile beraber yeniden inşa edil
miştir ... 

Bugün gündüz iki buçukta matine 

( Elmas hırsızları ) 

Yolcu namuskarlığından dem vu
rurken , kaymakam , üzerinde tahar. 
riye başlıyor ve meçhul şahsın şap· 
kasını kaldırınca beşer yüz liralık 
altı banknotun şapka içinde sıralan· 
mış olduğunu görüyor . 

Kaymakam , adamı biraz daha 1 Ô 1 
sıkıştırarak çaldığı altunların yerini lümden korkmıyan adam 
de öğreniyorlar . Ve demir yolu üze 
rindeki bir köprünün bir köşesinde -------·--~---------6_9_69 _______ _ 
saklanılan altınlar da çıkarılarak 
hırsızın elleri kelepçeleniyor . 

Tevkif edilen bu kurnaz hırsız 

Erzurumda doimuş ve Ceyhan nü- 1 1 
fusunda kayıtlı Dörtyolun Yeşil ma· BELEDİYE İLANLARI 
hallesinde ikamet eden Bekir Demir 

Gülle isminde bir adamdır . :-----------------·--·---------.: 
Bir çok kişiler bu adamın Kon-

yada ve kazalarında tesbih satmak
la meşgul olduğunu söylemişlerdir . 
Hırsız ayni günde adliyeye teslim 
edilmiştir 

Halis kuru kahve 
Türkiyenin her tarafında seve 

seve içilen kuru kahveci Mehmet ef. 1 

mahdumlarının nefis kahvesini yalnız 
Lüks Bakkaliye mağazasında bula- 1 
bilirsiniz. 6954 3-7 : 

1 

Temizlik işleri amelesi ile Belediyenin hademe ve sair müstahdemini 
için dairede mahfuz numüneye göre kumaş mütaahhide ait olmak üzere 
137-150 takım yazlık elbisenin yaptırılması açık olarak eksiltmeye ko· 
nulmııştur. 

ihale haziranın sekizinci pazartesi günü saat on beşte Belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı elli liradır. 

isteklerin şartname ve kumaş numünesini görmek üzere her gün yazı 
işleri kalemine ve ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 

6903 24-28-2-6 

Formalin ilanı 

Belediye etüv evi senelik ihtiyacı için alınacak 150 kilo formalin açık 
Kraliçe Mari dönüyor olarak eksiltmeye kanmuştur . 

Muvakkat teminat 17 lira 43 kuruştur. 
Nevyork : 5 ( Radyo) - " Kra- ihalesi Haziranın 18 inci perşembe günü saat 15 te belediye daimi en-

liçe Mari ,, bugün Londraya doğru cümeninde yapılacaktır. 
buradan saat 4,5 da hareket edecek- istekliler şartnameyi görmek Üzere her gün belediye yazı işleri kale-
. , mine ve ihale günü de muvakkat teminatlarile birlikte belediye daimi en-

tır. 1 1 6 cümenine ge me eri ilan olunur . 959 2 6-10-12 

Belediye bahçesi açıldı Kuru erzak, ekmek, sığır eti ve sebze ilanı 
Darülaceze ile Emrazı Zühreviye hastanesinin yıllık ihtiyacı olan kuru 

erzak ile ekmek, sığır eti ve sebze açık olarak eksiltmeye konmuştur. 

Adananın en güzel bir yerinde ve Seyhan ırmağı kenarında temiz 

bir h.ıva almak, yorgun fikirleri dinlendirmek ve ucuz meşrubatla vakıt 

geçirmek ancak hükumet konağı karşısındaki Belediye bah-
çesinde temin edilebilir. 

Yepyeni möbliye, her türlü meşrubat, fiat 5 kuruştur . Gazino 

sabahın saat altısından gece 23 çe kadar açıktır .6968 1-4 

kezlerinden biri olacaktır . civa gibi daha bir çokları, Henüz 
tamamiyle işletilmektı-n uzak olan 
bu servetler, günün birinde, geniş 
ve değişiklik bir endüstriyi besle
meye ve aynı zamanda yüksek mik
tarda ihracat yapmaya muktedir 
olabilir. Tek başına Ereğli - Zon
guldak havzası bile bütün Akdeniz 
memleketlerinin kömür ihtiyacına 

Fakat, Türkiyenin kendi kendi
ne yetmesi için fabrikalar kurmak 
kafi değildir. Yabancıya bağlı kal
maktan tamamiyle krutulmak için 
muhtelif imtiyazları yabancı serma

yelerin elinden kurtarmak lazımdı. 
Devlet, en kısa zamanda bu işi ba
şarma yoluna girmiştir . Yabancı 

şirketlerin imtiyazları tedricen satın 
alınmaktadır : Anadolu demiryolla
rının tamamı bugün devlete aiddir. 
Devlet, telefon, su imtiyazlarını sa· 
tın almak işiyle uğraşmaktadır . 

1 cevab verebilir. Nihayet, Anadolu
da yirmi kadar petrol, kırk kadar 
manganez mıntakası, yüz kadar kur 
şun ve bir o kadar krom madeni 
vardır . 

Türkiyenin, hemen bütün eko
nomik faaliyeti ellerinde tutan bir 
monopollar memleketi olduğu unu
tulmamalıdır; işte hükümetin başlı
ca gayesi bütün Türk monopolları- j 
na hakim olmaktır . j 

Bunun neticesi olarak, maden te- ' 

şebbüslerinın yüksek idaresini de ı' 
eline alması lazımdır . 

Türkiyenin toprakaltı hakiki bir ı 
hazin~dir burada bütün maddeler 

1 
bol mıkdarda bulunur. Kömür, al
tın, bakır, demir, kalay, kurşun ve 

Türkiyenin maden işlerinde bir 
çok Alman, Fransız, Belçika serma
yesi yatırılmıştır. Bununla beraber 
Türk şirketleri teşekkül etmekte ve 
devletin himayesi altında madenle
rin büyük bir kısmını satın alarak 
işletmeye hazırlanmaktadırlar . 

Böylece, muazzam bir ekono· 
mik programın tatbikiyle, tamamiy
le müstakil Türkiye yakın zamanda 
zirai olduğu kadar endüstriyel bir 
devlet haline gelecek ve diğer mil
letlerle rekabet edecek bir kudrete 
sahib olacalctır . 

Kuru erzakın muvakkat teminatı 45 lira 8 kuruş, sebzenin 28 lira 11 
kuruş, ekmeğin 64 lira 53 kuruş ve sığır etinin 45 lira 28 kuruştur. 

ihalesi Haziranın 18 inci perşembe günü saat 15 te belediye daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

istekliler şartnameyi görmek üzere her gün belediye yazı işleri kale
mine ve ihale günü de teminatlarile birlikte belediye daimi encümenine 
gelmeleri ilan olunur. 9576 3-6-10-12 

Yazlık sinema yeri kiraya veriliyor 
Kolordu civarında ırmak kenarında yazlık sinema yeri hali hazır vazi

yetile açık artırma ile ve üç sene müddetle kiraya verilecektir. 
A- Beher senenin tahmini kira bedeli elli lira olup senelik icarları 

peşindir. 
B- Muvakkat teminat 7,50 liradır _ 
ihale 18 - Haziran-936 perşembe günü saat on beşte Belediye daimi 

enciimen odasında yapılacaktır. 
istekliler ihale günü teminat akçalarile birlikte daimi encümene müra· 

caatları ilan olunur.6955 3 - 6- J0-12 

Kefenlik bez ilanı 
Belediyece gömülecek ölüler için senelik ihtiyaç olarak alınacak 5000 

metre kefenlik bez açık olarak eksiltmeye konmuştur. 
Muvakkat teminat (113) liradır. 
ihalesi Haziranın 18 inci perşembe günü saat 15 te Belediye daimi en

cümeninde yapılacaktır. 
istekliler şartnameyi görmek üzere her gün Belediye yazı işleri kale

mine ve ihale günü de muvakkt teminatlarile birlikte belediye daimi en-
cümenine gelmeleri ilan olunur. 6958 3-6-10 12 

936 Haziranından itibaren 31- Mayıs - 937 tarihine kadar temizlik 
işleri hayvanatının bir senelik nal bedeli ile nallama ve kayarlama ücreti 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi Haziranın 8 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye encü
meninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı otuz heş liradır . 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere yazı işleri kalemine ve ihale 

günü de daimi encümt":ne gelmeleri ilan olunur. 6902 24 28 - 2- 6 

• 
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Sıcaklar başladı ! 
Elektrik sarfiyatı' son derece az olan 

1936 modeli Frigidaire 
Sa} esinde yiyece1 ve içecekkrinizin tazeliğini temin ediniz 

Lüks değil sıhhat 
. . 

elzemdir ıçın ' 

etmek üzere 4-6-936 tarihinden 
iti haren dört sene müddetle ve 543 
esas numaralı kararla vasi tayin edil- ! 
diği kanunu medeninin 360 ıncı mad
desine tevfikan ilan olunur.6967 

Seyhan Vilayeti Enciiıne-
ninden: 1 

Osmaniye Memleket hastanesi
nin 1-6-936 tarihinden 937 se · 
nesi Mayısının sonuncu gününe ka
dar bir senelik ihtiyacı olan 48 ka
lem erzak ve saire şartnamelerinde 

yazılı şartlar daiı esinde alınmak üze-ı 
re eksiltmeye konmuştur. 

ihale 936 senesi Haziranının 16 
ıncı salı günü saat 11 de Vilayet 
Encümeninde yapılacağından talip 
olanların mezkur gün ve saatta Vi
layet Encümenine, erzakın cins ve 
miktarlarile şartnamesini görmek 
isteyenlerin Seyhan Sıhhat müdür
lüğüne ve Osmaniye Memleket has
tanesi tabipliğine müracaat etme-
leri . 6920 29-2-6-12 

Dörtyol Belediye riyase
tinden : 

1- ~eşif ve şartnamesi gere
ğince bedeli keşfi altı yüz lira olan 
ummumi helanın yapbnlması Bele
diyemizce 27-5 936 tarihinden 
itibaren yirmi gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Kesif ve şartnamesini gör
mek istiyenler Belediyemize müra
caat edebilirler . 

3 - isteklilerin ihale günü olan 
16 6-936 salı günü saat 16 da 
teminatlarile beraber gelmeleri ilan 
olunur . 6946 2-6-10-13 

Hafif kırıklık ve soğuk algınlıkları 

Kendinizde ufak bir üşütme ve kırıklık hissederseniz derhal 

Nevrozin alınız. Günde3 adet Nevro-
zin ~izi bütünhastt~~kara karşı korur. 3 t~ne]ikleri 20 ~8ruştur. 

Sıcaklar geldi, yanaştı ! 

1 Çol ı:., çocuğunuz ve misafirlerinizle bol, temiz 
ve lezzetli dondurma yemek ister misiniz ? . 

6 Haziran 19~6 

Tl:JRkiYE 

ll RLAT 
BANKASI 

.-

, _________________ , _____________________________ __ 

Diş macunlarının en birincisi Kozmindir 

Reklamlara aldanmayınız. Dostlannıza, çocuklarınıza , velhasıl her ta 

nıdığınızaKozmı·n tavsiye ediniz. Halis Türk malıdır.Fiatı 
her yerde 15 kuruştur. 6829 4 

28 
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