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Başbakanımızın bütün yurda derin bir ferahlık ve emniyet verecek sözleri 

Pdüdaf aa vasıtalarımızı en yeni silahlanma, fennin 
en yeni icablariyle techiz etmekteyiz 

~~-------·------~~-

''Arkadaşlar ! İcab ederse Türk milletinin kadın ve erkek bir tek adam gibi 
nasıl şahlandığını görmek beşeriyet için muazzam bir hadise olacaktır 

Meclis kabineye ittifakla itimad reyi verdi 
Ankara: 29 (A. A.) - Kamu

tay dün Abdülhalik Rendanın baş
~lığıncla yaptığı toplantıda: 1936 
bütçesinin müzakeresini bitirmiştir. 
la 'Bu münasebetle söz alan Başbakan 
l_rnct J lnönü aşağıdaki beyanatta 
uulunmuştur: 

Arkadaşlar! 
Devlet hizmetlerinin tatbik olu

llacakları sahayı gösteren bütçe mü-
' ~eresi sona ermiştir. Vekil arka
~lanm günlerdenberi bu hizmet 

1
er üzerinde neler yapıldığım ve ne
tt yapılması düşünüldüğünü izah 
etmeye çalıştılar. 
n· Bütçe tertibi esasen zor bir iştir. 

ır milletin sayısız ihtiyaçlarını o se
tıe • • d ıçın oğru bir sıraya koymak es-
nasında çok dikkat ve hatta maha· 
tct isteyen bir marifettir. 

Hazırlanmakta olan bütçenin 
~ İyi bir bütçe olduğunu söyleye 
Cck kadar iddialı değilim . Fakat 
~ksek ve verimli çalışmanızla, yar-
1flllnızla meydana getirilen bu büt

Çe iyi bir bütçe addolunabilir. 
Devlet hizmetlerini takip eder

~cn istinad etttğimiz ana temelleri 
•saca arzetmek istiyorum. 

h Bunlardan birincisi, bütçenin her 
alde mütevazin olmasıdır. 

Senelerdenberi takip ettiğimiz 
Ve bu sene de Büyük Meclisin ta
hakkuk ettirmekte hassas bulundu

l gu bu esas, bizim için çok faydalı 
1 °1du ve ileride de çok faydalı ola-

1 
~tır. 
. Meydana getirdiğimiz eser, ha· 
~~i manasiyle tam ve mütevazin bir 
ıuutçedir. 

Arkadaşlar ! 
Bilhassa son senelerde bütün 

Yugoslavyanın 

Dış politikası değişmiyecek 
BeJgrad : 29 ( A. A. ) - Ha. 

\tasın ögrendiğine göre : Yugoslav
Yanın Dış politikasında her hangi 
~r degişiklik olmıyacağı mutlak ve 
"'ltidir . 

Yugoslavya bütün ittifak ve ta
cthhütlerine sadıktır . 

Zecri tedbirler 
kaldırılmazsa !.. 

Londra : 29 (A.A) - Deyli telg
taf, ltalyanın Habeşistan üzerindeki 
.hükümranlık haklarının geri alınması 
lçin yapılacak her teşebbüsün bütün 
talyan milletinin şiddetli muhalefe
tile karşılaşacağınım yazıyor. 

Bu gazetenin Roma muhabiri ital
>'ctnın, zecri tedbirler kaldırılmazsa 
daha iyi bir emniyet sistemi hazır 
~ası için sarfedilen emeklere as· 

İştirak edemiyeceğini kaydettik
ten sonra diyor ki : 

Halbuki Musolini büyük devlet
lerle her suretle anlaşmaya taraftar 
olduğunu müteaddit defalar tekrar 

~. 

dünyanın geçiı'diği iktisadi sarsıntı
lar yüzilnden meydana çıkan ve büt
çe muvazenesi kadar mühim olan 
diğer bir amil, döviz muvazenesi 
vardır. 

Biz gerek bütçede ve gerek mali 
siyasetimizde döviz muvazenesini 
ciddi bir surette temin etmek için 
çok kayıtlı bulunuyoruz. Bu hususta 
bütçe encümeni bu sene hususi bir 
alaka gösterdi, hususi bir tedbir 

her halde istihsali artıracak surette 
olmasıdır, Ancak bu sayededir ki 
bir sene sonra milli iktisad noktai 
nazarından daha kudretli bir halde 
bulunuyoruz. 

istihsali artırmak noktasından 
İşaret ede~eğiın; esas meseleler çok 
mühim olmakla beraber teferruat 
sayılabilecek bir çok kısımlardah 
sarEmazar edersek, endüstri, ziraat, 
maadin işlerirıdr hulfisa olunmuştur. 

' 

K.muu.trı) l1imısı 

gösterdi. Bu tedbirlerin döviz müva
zenesi noktai nazarından daha sağ
lam, daha emin bir vaziyet temin 
edeceğine inarumız vardır. 

Arkadaşlar! 
Bütçe muvazenesi ve döviz mu· 

vazenesiyle beraber devlet işlerinde 
takip ettiğimiz diğ~r bir noktada 
her sene sarfettiklerimizin, her sene, 

Bu prensiplerle idare olunan devle
tin itibarı dahilde ve hariçte derhal 
kudretlenmekte ve emniyetli bir hale 
gelmektedir. 

Bahtiyar olarak söylerim ki bu 
neticeyi kendi hayatımızda her sene 
fazlasiyle ihraz etmekteyiz. 

Arkadaşlar ! 
Bu sayede temin olunan devle-

Negüs Kvdüsten nasıl ayrıldı ? 
-

/fo;:lwl.wı İ:mu t ltıii11ii 

tin itibarını memleketin im~rı ıçın 
ve memleketin nıüdafaas2 içm kıy 

ıııetlendırmek , bu da takip ettiği 

l ıniz esaslı bit Sİ} it ;ettir . Memleke-
tin her saha ının m rı içih takip et
.:6 · "z )Ol!arı, arkadaşlanm ·°)it· 
diler . Bu , memleketin müdafaası 
için gösterdiğimiz alaka ya istinaden 
aldığımız ) eni yeni tedbirJeri yeni 
kanunlarla tahakkuk ettirecek söh~
ya koymuş oluyoruz . 

Bütün bu çalışmalar dahilde ve 
hariçte açık ve esaslı bir siyasete 
dayanmaktadır . Milli siyasetimiz 
senelerdenheri takip ettiğimiz aza• 
mi bir milli birliği temin eden yol
da muvaffakıyetle ilerlemektedir . 

Arkadaşlar 1 
. . Türk milletinin içerdeki beraber
Jığı , kudreti bundan onbeş sette ev 
~elkinden büsbütün başka bir key
fıyeHedir , 

Bundan onbeş sene 
- Sonu üçiincü sahifede -

DDkkatOeır : 

"Sıtma mücadele enstitüsü ,, imparator 
çok 

ve ailesinin hareketi 
gizli tutulmuştu 

1 nün pavyonları 

1 
--·- ~,,._. . ~,.,. __ .. - -

imparatorun Landrada nasıl karşılanacağı nasıl bir 
muamele göreceği bilinemiyor 

Kudüs : 24 (Hususi) - Dün en 
küçük bir seremoni bile yapılmadan 
gürültüsüzce, sessizce ve yalmz bir 
kaç askerin önünde Habeş impara· 
toru Kudüsü terk ettti . imparato
run seyahatı çok gizli tutulmuştu . 

imparatorun yanında imparato
riçe, Veliahd, küçük Prens ve Pren
ses ve bir de kendisine sadık kalan 
Ras Kassa vardı ! Sımsıkı kapalı bir 
otomobil sür'atle şehri geçerek is
tasyona varmış ve imparator ailesile 
beraber istasyonda hiç durmadan 
Hayfa treninde kendilerine ayrılan 
hususi vagona binmişlerdir . 

Kraliçe ve genç Prenses Kudiis
ten ayrılırken büyük bir teessür ve 
heyecan izhar etmişlerdir . 

imparator ve ailesi Hayfada da 
hiç durmamış ve Çin sularından ge-
len " Captovn ,, hafıf kravezörüne 
binmiştir . 

imparatora refakat eden Dış iş

leri Bakanı Heroui lmparatonın so~ 
nuna kadar mücadeleye devam edea 
ceğini söylemiştir . 

imparator Londraya gitmek ar

zusuna Filistin Fevkalade Komiser
liği vasıtasile fngiliz hükumetine 

bildirmiş ve fngiltere de emrine bir 
kravazör göndermiştir . 

imparator doğru Cebelültarıka ı 
gidecektir . Oradan hangi vasıta ve 
yolla Londraya gideceği malum de
ğildir . 

imparatorun Londrada nasıl kar
şılanacağı, hala hükmüran bir impa-

rator gibi mi, yoksa tahtını kaybet
miş bir hükümdar gibi mi kabul edi· 
leceği de bilinememektedir. 

z. c. 

Admıudaki Deıılet m iies5esele· 
rine oit ,ıii::.el binalardwı biriıi 

dP. ·• ıtmu mücudefo endı tüsü,, diir. 
Şehrin erı giizel bir yerinde, bir 
kaç puııyoncfon ibarcr olrın bu bi

"" cıh§t1ptır. 
/Jir miiddette11b0 ri e11stitiinii11 

ününden geçerken imrırun yalnız 
[!ijziirıt• dPğil içinfl! de acı VP.ren 
bir çirl.in/i/; nazarı dild·.-at& celp 
l'lmektedir. 011binlc-rr.e lira veıi· 
/pn~k ..\ r ·rupmlmı µetirilip kurulan 
im uh~np binaltırw boyaıı tamll

milc dö/n'ilmiiş ı1e tahtalar 5ırıt· 
mnğ<ı lm~lrımıştır. Ahş<1p bir himı 
için dı~ lmvmıı11 ne krıclıır ehem
miyetli olduğu aşildirdır. 

Admımıw kuvretli yo{!.murlrın 
ı e giirll'Ş' altrıulcı bo) asız kalmı 
bu alışrıp birrnlarrn uzı•n l>ir iimii

re ıınmzet olnıadığıru bilmeyi: ı 
5Ü) I ml'ğ liizum rnr mıdır? 

Şl'hnn p.iizelliğı bakımuıdmı 

vaz geçtik. Fakat hiç olmazsa 
devleıin rmılı olan bu binaların 

Türk kuşu çalışmaları 
Hararetle ilerleyor - talebeler 

sıçramalara başlamışlardır 
- -·······--

9 Mayısta parlak bir törenle a
çılan Adana türk kuşu kurslarına 
hareretle devam edilmektedir. 

Törenin yapıldığı asfalt cadde 
üzerindeki sahada ayın onuncu gü
nündenberi her gün sabah ve akşam 
guruba kayıtli talebeler dersler ve 
ekzersizler yapmaktadırlar. 

Derse göre talabelerimizin sa
yısı otuzdur. Evvelce de yazdığımız 
üzere bunlar Temmuz başına kadar 

burada planölerda çalışarak elde 
mevcut pragramı tatbik edecekler, 
Temmuzda lnönündeki kurslara işti. 
rak etmek üzere gideceklerdir. 

Haber aldığımıza göre derS: gö
rett ve dczersiz yapan taJebelerimiz 
çok hevesti \•e çok. alaka göstermek
tedirler. 

Her sabah saat 5,30 dan 8 ve 
öğlt'den sonralan da 17 den 19 a 
kadar sahada nazari ve ameli ders
ler verilmektedir. 

İlk günden şimdiye kadar planör 
ve planörcülük tarihi gibi muayyen 

bir programla ilerliyen talebelerimiz 
roleleri (yani planörü yerde yürüte
rek idare) kısmını bitirmişler ve bir 
kaç gündenberi de sıçrayışlara baş
lamışlardır. 

Şimdi talebelerimiz yerden 8-5 
metre yükselme ve planörü idare 
etme üzerinde ekzersizler yapıyor
lar. 

işittiğimize göre alınacak netice
ler çok :;evinç verici bir şekildedir. 

Tayyareciliğin alfabesi sayılan 

p)cinörcülüğe hevesli talebelerimiz bu 
işi temamen benimsemiş bulunuyor-

lar. Bu vaziyet yalnız taJebelerimiz 
için değildir. Halkımızın çok büyük 
alake gösterdiğini sevinçle görüyo
ruz. 

Şehrimizin en işlek caddelerin
den birisi olan asfalt cadde üzerinden 
bağlara ve istasyona gidip gelenler 
ve akşamlan gezmeye çıkanlar hep 
yol kenarında birikerek merakla ek
zersizleri seyretmekten kendilerini 
alamıyorlar. 

FRANSA SURiYE ANLAŞ\1ALARf 

Vatani gazetelere göre askeri mese
leler üzeri de anlaşılamıyor 

Türkiye - Suriye hududuna tel örgü 
mü çekiliyor 

Haleb 27 [ Hususi ] - Pariste 
vatani heyetinden bir haftadanberi 

haber gelmemektedir. Vatani gaze
telere göre, Vatani heyetile Fransız 
delgeleri arasında askeri meseleler 

Üzerinde anlaşmazalık devam etmek
te ve bu yüzden konuşmalar durgun 
bir vaziyet almış bulunmaktadır . 

Diğer taraftan, heyetin yeni 
hükumet teşkil edinceye kadar ko
nuşmaları kasden durgunlaştırdık
ları söylenmektedir . 

Yine bu gazetelerin yazdığına 
göre, Vatani heyet askeri mesele 
lerde Irak - lngiltere muahedesi· 
nin model olmasını istemekte F ran
sız delegeleri buna yanaşmamakta
dır . 

Anadolu Ajansının 17 tarihin
de Şamdan alarak neşrettiği ve mu
ahede konuşmalarının akamete 
uğrayacağı hakkındaki haber Ha· 
lep de büyük bir teessür ve heye· 
can uyandırmış ve gençlerden mü-

rekkep bir heyet vatani kafilenin 
Halep önderi Doktor Abdurrahman 
Kemaliyi ziyaret ederek bu habe· 
rin sıhhab hakkında kendisinden İ
zahat istemiştir. Doktor Kemali, bu 

şayialann mevsitnsiz olduğunu, ko
nuşmalann sonucunu beklemelerini 
tevsiye etmiş ve neticenin biiznillah 
eyi olacağından ümid var olduğunu 

lıarap olnuısilc meydana çıkacak 
maddi zurcır giiz iinüne alınarak 
bir an evvel çare aranılacağını 
huvuetlc umuyoruz. 

}'eni bütçe rılınm ,, ıtma 
miicııdele ensıitüıü., nün yüzüne 
renk vermesini dileri~. 

söyfiyerek heyeti tatmin eylemiştir. 
Berut : 26 Suriye ile Türki· 

ye arasındaki hudut üzerinde kaçak-

çılığa mani olmak için, Türkiye ile 
müştereken hududa tel örgü çekil· 

mesi kararlaştırılmıştır. Yakında işe 
başlanacaktır • 

--~-------·--------~-

Grandi 

İngiltereye yeni bir 
nota vermiş 

Londra: 29 (A. A) - ltalya 
büyük elçisi Grandinin burada Dış 
bakanlığına mensup erkanla yapbğı 
bir mülakatta: 

ltalya aleyhine olan zecri ted
birler kaldırılmadığı takdirde ltaI-
yanın Milletler cemiyetinden çekile. 
ceği hakkında şifahi bir nota verdi
ği söylenmektedir. 

Cumhuriyet 

Dünkü sayısında ne 
yazıyor? 

lstanbul : 29 ( Radyo ) - Bu
günkü Cumhuriyette bütçenin müte 

vazin olarak kabulü dolayısiyle, Yu
nus Nadi , Türk parasamn ve Türk 
maliyesinin kuvvetini kaydediyor . 

Ve memleketin bu sene, geçen yıl 

lara nazaran daha iyi ve bol mah. 
' sul vadetfitini, bunun neticesi olarak 

da bu seneki tahakkuk ve tahsilin 
bütçe tahmininden fazla çıkmasıru 
kuvvetle ümit ettiğini il.ve ediyor. 



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

Sahife : 2 

Feminizm -----
Bu günkü kadının 

vazifeleri 
·--·······--- -

Avrupalı genç kızlar için asgari 
evlenme çağı olarak on beş yaş tes
bit edilmiştir . 

His bakımından değil fakat sos
yal bakımdan izdivaç nedir ? 

Müşterek mesuliyetler çağı .. 
Acaba bu yaştaki bir kızcağız 

mes'uliyetin ne demek olduğunu bi
lirmi ? 

Belki buna, on beş yaşında ev· 
!enen genç kızların çok nadir oldu· 
ğunu ekseriya 18 - 20 yaşında 
evlendiklerini söyleyerek itiraz ede· 
ceksiniz . 

Pek ala! 
Fakat bu yaşta evlenmiş ve ya

rın belki de anne olacak kızlardan 
da acaba kaçı mes'uliyeti anlamış· 
tır . 

Ancak yüzde yirmi beşi. belki 
de daha az. 

O halde bunun sebepleri ne· 
dir? 

Çünki genç kızlar fena yetiştiri
liyor, fena terbiye ediliyor, fena tah· 

sil görüyorlar . •• 

1 Mesela bir annenin öfke ile söy. 
lediğini işitirsiniz : 1 

- Oh 1 : Bana da artık Marie
Bore mi kötü terbiye etti, fena ye
tiştirdi denilemez ya 1 .. 

Fakat beni bu makaleyi yazma· 
ğa sevkeden işte bu Marie - Bore 
ve bir kaç senedenberi hayatlannı 
takibettiğim ona benzer diğer bir 
genç kızdır . 

Size Marie-Bore, Alberte, Ja
equeline, Madeleineden bahsedece· 
ğim. 

Onlann her birisi bana bir Ör· 
nek vermiştir . 

Bu genç kızlar cemiyetin 
muhtelif : sınıflarına mensupturlar : 
Bunun içindir ki. tı-rbiye ve tahsille
ri de muhtelif olmuştur . 

Onlann çocuklukları üzerinde 
durmayacağız . Yalnız 12 şer ya 
şına vardıkları zaman almağa baş· 

ladıkları direktifleri görelim : 
- işte on iki yaşına girdin, ar· 

tık bir genç kızsın yavrum . Uma
rım ki çok makul olursun . 

Vaziyetleri çok iyi bir tüccar 
ailesinin biricik kızı olan Marie
Bore gülerek hediye edilen kumaşı 
kucakladı . 

Kibar ve modern bir genç kız 
olan Alberte hediye :olarak bir çift 
ipek çorap aldı . 

Ve annesinden bu çağın ilk di· 
rektifi olarak ~şu sözleri işitti : 

- Haydi cici güzelim .. Tuva
letini yap .. 

Joequeline'e gelince, o da direk
tiften mahrum kalmadı . Bir çok ço· ı 
cuk doğurmak ve onları yetiştirmek 
kahrı yüzünden genç yaş denilebi- 1 

lecek bir çağda çökmüş olan anne- 'ı 
Si: 

Pau/e H ııtzler 

olan Marie - Bore 40 lira ücretle 
bir daktiloluk aramaktadır. 

Kend!sile evlenmek istiyecek bir 
adam çıkmasına kadar bu suretle 
bir meşguliyet bulmuş olmak için .. 

Fakat bu evlenmek meselesi o
nun için büyük bir !güçlük göster
mektedir. Çünki anası, babası, ona 
cihaz hazırlamak ve bir Drahoma 
vermek gücünde değildirler. 

Alberte'e gelince, çok parlak 
bir istikbale namzed gibi görünüyor
du. 

Fakat lüks ve modern hayatı çok 
sevdi. Bir gün şerefine bir balo ve· 
rilmişti. Burada dans ve Koktele kar
şı büyük bir iştiha gösterdi. 

Ve bu iştiha bir dürlü bitmedi. 
Şimdi lsviçrenin bir köşesinde $ana· 
toryumlardan birisinde sıhhatını ye 
niden kazanmağa uğraşıyor. 

Jacqueline terzi atölyesinden 
kaçtı. Ve bir işçi ile evlendi. Kocası 
şimdi yüz binlerce işsiz arasındadır. 

Çiftin hayatında en küçük bir 
huzur ve rahatlık yoktur. Kocası eli
ne geçen para ile felaketini alkolda 
boğmağa çalışıyor. Zavallı Jacque
line sabahtan akşama kadar çalışı· 
yor. Açlıktan ölmemek için .. 

Ve sonra bir de çocuklan olmak 
üzere. 

-- Bu da nereden başımıza çıktı. 
Sanki, biz yaşayabiliyorduk ta .. 

ikisi de müttefikan böyle düşü
nüyor .. doğaçak çocuk ne olacak? 

Madeline iyi bir tahsil gördü. Fil
hakike yüzünün güzel rengini kay· 
betti. Fakat hiç olmazsa kimyager 
diplomasını aldı. 

Yalnız çiftlik komşuları büyük bir 
çiftçinin oğlu kendisine aşık olmuşb. 
Her iki aile de bu hayır karşısında 
fevkelade bir sevince düşmüşlerdi. 

Madeleine bütün ilmine rağmen 
bu izdivaca "hayır 1. demedi. Evlen
diler .. 

Madeleine kitaplarını kendi için 
hususi yapılan bir kütüphaneye yer
leştirdi. Ve yaşamağa basladılar .. 

Dün kimyevi ~gıdalar üzerinde 
bir münakaşe oluyordu. Bu mecliste 
bulunan Madelein" hiç sesi çıkma· 
yordu. Çünki her şeyi yavaş yavaş 
unutmağa başladığının farkına'varmış
tı. Bütün bilgisi kütüphane de kilit
lenmişti. 

İşte buna benzer daha yüz vakii 
ve örnek sayabilirim. 

Anneler bu genç kızları yetişti-· 
rememişlerdi .. 

- Sonu yarınki nushamızda -

------. ------
Bir bayanımızın 

Takdire değer keşfi 

tahakkuk etti 

T iirlcaö:ıii 

Halk evimizin 
Bakım yurdu 4 haziranda 

açılıyor 

Halkevimizin Karşıyakada Hin
di tepesinde, mevsim dolayisile fa. 
kir, kimsesiz anıelelerimizi tedavi 
etmek, parasız ilaç vermek için bir 
Bakım yurdu açılacağını dünde yaz
mıştık . 

Halkevimiz bu Yurdu dört ha· 
ziranda açacaktır. Bu çok hayırlı 
müessese için şimdiden faaliyete 
geçilmiş, Bakım yurdu olacak bi. 
nanın tamiratiyle meşgul olunmak· 
tadır . 

Bu Yurd dört haziran sabahı 
bütün levazımiyle tamamiyle hazır 
bulunacak ve fakir amele hastaları
mızı parasız tedaviye başlayacak 
ve parasız mualeceler verecektir . 

Yurdda bulundurulacak iki dok
torun ihtisası haricinde görülecek 
hastalıklarda, hastalar memleket 
hastahanesine gönderilmek suretiy· 
le H alkevi tarafından baktırılacak 
ve. himaye edilecektir . 

Yurdda bir de sıhhat memuru bu
lunacak ve muayeneler perşembe 
günleri saat sekizden on bire kadar 
devam edecektir . 

Bu güzel teşebbüsten dolayı Hal 
kevine teşekkürümüzü tekrarlıyo 

ruz 

Ziraat sergisi 

İçin Adanamız mahsulü
nün başaklarından istendi 

29 T cşrinevvel Cumhuriyet bay
ramında açılacak ziraat sergisinde 
teşhir edilmek üzere, Ziraat Veka· 
leti Adanadaki ilk mahsulün buğday 
yulaf, arpa demetlerinden numune· 
likler istemiştir . 

Numuneler hazırlanıp giizel su· 
rette ambalajlanacak ve Vekalete 
gönderilecektir . 

Türk sanat eserleri 

Üzerinde tedkikat yapacak 
profesör 

Mardin - Diyarbekir- ve Elaziz
deki Türk sanat eserleri üzerinde 
araştırma seyahati yapacak olan ln
giliz profesörlerinden Grossovvclin 
yanına , Fransızca veya lngilizce 
bilen birisini terfik için vekalet vila
yetimize bir yazı göndermiştir . 

Dün vilayet şehrimiz erkek lise· 
si müdürlüğüne , profesörün yaıuna 
Fransızca veya İngilizce bilen bir 
öğretmen arkadaş verilmesini ve 
terfik edilecek bu öğretmene profe· 
sör tarafından harcirah ve yevmı· 

Orta tahsil imtihanları 
.. 

Öğretmen kurulları , diger notları mu
sınava bırakıl -
tesbit etti 

sait olduğu için sözlü 
mıyacak talebeleri 

Lise ve orta okullar sınav ta- [ dün gece geç vakta kadar devam 
limatnamesine göre, bir kaç günden· etmiş ve mezuniyet imtihanına tabi 
beri şehrimizdeki orta tahsil öğret· olmayan birinci ve ikinci devre 
menleri bir kurul halinde toplanmak talebelerinden kimlerin , kaçar ders· 
ta ve talebelerin kazandıkları notlar ten sözlü sınava kalacakları kararlaş· 
üzerinde görüşerek toplu halde son tırılmıştır . 
kanaat notlarını tesbit ile meşgul 
olmaktadırlar . 

Bu toplantılarda bilhassa , bü· 
tün diğer derslerde iyi not alıpta 
bir veya iki dersten fena not alan 
talebelerin umumi durumu incelene
rek bu derslerden aldığı notların de· 
ğiştirilmesine lüzum görülürse değiş 
tirilmekte ve böylece o talebenin 
daha ziyade lehine hareket olunmak
tadır . 

Erkek lisesinin bu tarzdaki öğ 

retmen kurulu ikinci defa olarak 

Şehrimizde 

Sebzelerin hemen hepsi çıktı 

Son hafta içinde şehrimizde yaz 
sebzelerinin hemen hepsi çıkmıştır . 

Turfanda olmak dolayısiyle seb
ze fiyatları biraz bahalıdır. Şüphesiz 
ki bir kaç hafta sonra pek bolla
nacak ve çok ucuz satılacaktır . 

Şehrin ~ebze halinde satılan mey· 
ve ve sebzelerin fiyatları şudur : 

Erik 10, kiraz 20, zerdalı 10 , 
kaysı 22,5 , elma 10 , bamya 50 , 
domates 20 , ayşekadın fasulyası 
1 O , sarı fosulya 7,5 barbunya 15 , 
kabak '2, Radus fasulyası 10 , taze 
soğan 7,5 , kuru soğan 10, sarımı. 

sak 30 , batlıyan 100 , hıyar 6 ta· 
nesi 5 koruk kilosu 20 kuruştan sa· 
tılmaktadır . 

Feci bir kaza ve 
acı bir ölüm 

Eskı Saylavlarımızdan Kadri Ra· 
mazanın küçük oğlu Hayati feci bir 
traktör kazasına kurban gitmiş ve 
genç yaşında gözlerini hayata ka· 
pamıştır . 

Buna göre, sözlü sınava kalan 
talebelerin önümüzdeki haziran dör
dünden itibraen hangi derslerden 

hangi günlerde sözlü sınavları yapı
lacağı da ayrıca bir liste halinde 
talebelere ilan edilmiştir. 

Aldığımız malumata göre erkek 
lisesi talebesinin vasati olarak yüz
de otuzu sözlü sınava tabi olmaksı· 

zın doğrudan doğruya sınıf geçmek· 
tedir ki, bu netice. hiçde beğeni! 
meyecek bir netice değildir. 

Mezuniyetler 
Şehrimiz merkez Mal müdürü 1 

Halil Mumcuya bir ay izin verilmiş 
tir . 

*. 
* Doğum ve çocuk evi Mütahas-

sısı Bahaeddin Yengine bir buçuk 
ay mezuniyet verilmiştir . 

• • 
* Borsa Komiseri Mahire bir ay 

izin verilmiştır . 

Sıhhat Müfettişi şeh
rimize geldi 

Sıhhat ve İçtimai muavenet Ve
kaleti Müfettişlerinden General Ra
uf dün İsliihiyeJen şehrimize gelmiş
tir . 

Belediyece para cezasile 
cezalandırılanlar 

Peyııirci Hacı Hasan oğlu Ah
med pis bezlere peynir sardığından 
100, peynirci Süleyman oğlu Meh· 
med sıhhi ş:ırtlara uymadığından 
100, peynirci Yasin oğlu Selim, Ali 
oğlu Mustafa sıhhi şartlara uyma- I 
dıklarından 100 er, 1157 no, talebe: 

- Artık yakında atölyeye gide· 
bilecek yavrum . inşallah iyi bir ter
zi olursun .. Bizim de elbiseleri· 
mizi dikersin. demişti . 

lzmir : 27 (Hususi) - Bundan 
bir ay evvel ziraat müdürlüğe mü
racaat eden Cenan ismind!! bir ba
yanımız, sebzelerin uzun müddet 
keşfettiği anbalaj sayesinde taze ka
labileceğini iddia etmiş ve yaptığı 
taptaze bir Enginar anbalajını mez· 
kür müdürlüğüe bırakmıştı. 

, yesi verileceğini bildirmiştir . 

Evvelsi akşam Hayati babasile 
tarlada çalışmakta olan traktörü 
görmek üzere çiftliği terk ederek 
traktörün bulunduğu yere gelmiş
lerdir. Hayati bir aralık traktörü 
bizzat kendisi idare etmek istemiş 
ve babasının oradan ayrılmasından 
istifade ederek makineyi çiftlige de 
kendisi kötürmeğe başlamış. Yolda 
arızalı bir yere tesadüf eden trak
tör birdenbire şahlanarak arkaya 
doğru olduğu gibi devrilmiş ve za 
vallı yavru makine ile kötenler ara
sında kalarak parçalanmış derhal 
ölmüştür . 

Sait oğlu S.ıadet numarasız bisik
lete bindiğinden 100, berber Hasan 
oğlu Halil caddeye idrar yaptığın
dan 200, bakkal Bekir oğlu Meh
med temizliğe dikkat etmediğinden 
100, fabrika katibi Mustafa oğlu 
Mehmed numarasız bisiklete bindi· 
ğinden 100, seyyar satıcı Selim oğ
lu Halil muayeneye gitmediğinden 
100, Fran~ız konsolosunda tercü
man M. Ru Lıalkondan caddeye su 
döktüğünden 200, hancı Ahmed oğ· 
lu Nuri sisli handa gübre bulundur· 
duğundan 500, arabacı Ahmed oğ
lu Zahit vesikasını üzerinde taşıma· 
dığından 100, arabacı Osman oğlu 
lsmail caddeyi arabasile işgal etti· 
ğinden 100 er kuruş para cezasile 
cezalandırılmışlardır . 

Genç kız bu sözlerin manasını 
sezmişti . 

Çalışmak, atölyede çalışmak de
mek, mektebi terk etmek, ve para 
kazanmak yaşamak demekti . 

Madeleine'ın rüyası iyi bir tah· 
sil görmekti. 

Bir gün ihtiyar ana ve babası 
onu çağırarak : 

-·Sen bir hanım olacaksın! de. 
diler. Ve Madeleine hiç bir tees
sür duymadan çiftliği ve tarlalan 
terketti. 

Herkes taliini takip eder .. 

•• 
* 

. ı Bu gün, bakaloryasını bitirmiş 

Ziraat müdürlüğünde bulundu
rulan ve muhafaza edilen anbalaj, 
bir heyet önünde açılmış ve anbalaj
dan çıkan sebzelerin bozulmamış ol
dukları taptaze iyi bir halde kaldık-
ları görülmüştür. 1 

Bayan Cenan, üzüm mahsülü yeti
şince Türkofisten yaş üzüm üzerine 
mühim mikdarda ambalaj yapacak 
ve bu ambalaj Ofiste muhafaza edi· 
lerek bir ay sonra açılacaktır. 

Üzümlerimizin, bu ambalaj saye
~irde uıun 1arran bozulmadan mu· 

Adliye binası 

Bazı yerlerinde çatlaklıklar 
görüldüğünden muayene 

ediliyor 

Şehrimiz Adliye binasının bazi 
yerlerinde hafif çoküntiiler ve çat· 
laklıklar görüldüğünden dün bir fen 
heyeti tarafından muayene ve keşf 
edilmiştir. Binada bir tehlike görül
düğü takdirde henıan tamirine te
şebbüs edilecektir . 

hafazası mümkün olursa ayni amba· 
laj yapılmak suretile yaş üzüm ibra· 
catına başlanacaktır. 

Bu sırada makinist muavini fa. 
ciaya mani olmak için koşmakta 

iken o da devrilmiş makinenin altın
da kalmış ve ağır surette yaralan· 
mıştır . 

Hayatinin ölümü dün büyük bir 
kalabalıkla kaldırılarak yeni mezar· 
lığa gömülmüştür. Yetişmiş bir ço· 
cuğu kayb etmek gibi büyük bir 
acı ile karşılaşmış olan babası Kad
ri Ramazanın ve agabeyi arkadaşı· 
mız Tevfik Kadri Ramazanın acıla
rına yürekten ortak olur ve bütün 
ailesine içten taziyelerimizi sunarız .. 

Hemşehrisinin parasını 

aşırdı 

Dün, amelelerden Aksaraylı Meh
met oğlu Abdullah adında birisi, 
Karşıyaka mezarlığında yatan hem· 
şehrilerinden Osman oğlu Ômerin 
cebinden yankesicilik suretile 5,5 
lirasını çalmıştır. Ômerin vaki şika 
yeti üzerine Abdullah polisçe yaka· 
lanmış ve hakkında kanuni takibat 
yapılmıştır . 
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Büyük Hind şai 

Rabindrat T ago 

Mesleki ve hayatı hakkı 
bir etüd 

Mançnster Gardiyen gazetesi 
S. K. Ratklif imzasiyle "Rabind 
Tagor" hakkında yazılmış olan 
makalede deniliyor ki : 

Hindistanın şöhreti bütün dün 
ya aksetmiş bir tane büyük mu 
riri vardır. Bu harikulade adam, 
ve tiyatro muharriri, romancı ve 
kaleci, siyasi, mütefekkir ve sos) 
reformacı, pratik terbiyeci ve 
vamlı surette mürşiddir. 

Onun, bilhassa, ellisinden so 
Avrupada da şöhret kazanmasi) 
başlayan hayatı muasır hayati 
içinde büyük bir hayrete değer 
hikaye olmuştur. 

Rabindrat Tagor, 6 mayıs 1 
tarihinde Kalküte şehrinde doğın 
tur. 1912 de Bengal'da hararetli 
surette jübilesi yapılmıştır. 

Hatırımda kaldığına göre, 
hadise, lngiliz gazetelerinde h 
bahse mevzu olmadı. Tagor o 
man da bir Bengalli şairdi ve onM 
fazla hiç bir şey değildi. 

Fakat aradan birkaç ay ge 
mişti ki adı lngilterede ve Arne 
kada geniş bir şöhret kazandı. 

O yaz kendisi de lngiltere 
geldi. Bu münasebetle şairin şere 
ne verilen büyük bir 7.iyafete 
B. Yeats başkanlık etmişti. Ert 
sene bu Hind şairi enternasyo 
Nobel edebiyat mükafatını kaı 
mış bulunuyordu. 

Tagor'un hem; nazım, hem 
nesir yazmakta büyük bir kabili 
vardır. Kendisi yazılarının aslını 
dokuzuncu asırdan evvel hind ed 
yatı olmıyan Bengali dilinde y 
mıştır. 

Avrupada kendisini, ilk defa, 
tancali isimli neşideler mecmuasi 
tanınmıştı. 

Bu eserini şair, kendisi, aheo 
nesrine tercüme etmişti. 

Bir gün şair bu tecrübeyi, sonr 
dan Y eats' e vermış olan Sir Villia 
Ronthenstein 'e verirken kendisi 
niçin başka piyes ve şiirlerini in_ 
lizceye çevirmemiş olduğunu s 
muştum. Tagor, bunun iki sebe 
olduğunu söyl.::mişti: 

Birincisi, Bengali dilinin ahengi) 
Avrupa dillerinin ahengi birbirind 
çok uzaktı; ikincisi, kendi lngilizc 
zayıf olduğu için tercümede tam 
muvaffakiyet elde edemiyeceğindl! 
korkuyordu. 

Bu tarihten bir sene sonra e 
basılmı;, İngilterede ve Amerika 
her gütüplıancde yer alan bu kiV 
karşısında şimdiye kadar meçhul ~ 
mış büyük bir şairin keşfedilm 
herkesin zevk ve heyecanını uyıı 
dırmıştı. 

Citancali ve Nobel mükafıı 
yanyana Tagor'a İngilizce konuş 
dünyada büyük bir şöhret bağlaoı 
oluyordu. 

Tagor, bir müddet sonra kend 
sini gayet iyi karşılamış olan Anı. 1 
kan hayat tarzına tcnkidden dal'I 
Jazla bir eda ile çatmış, bundA 
başka Hindu rnsyal hayatını hır~ 
lamıştı. 

1921 senesinde Almanyaya ' 
İskandinavyaya bir seyahat yap 
Hind şairi bu memleketlarde ha 
ret ve heyecanla karşılanmıştır. 

Artık kitapları lngilizceye, A 
mancaya ve Benkali lisanına çevrı 

mek için daha elverişli olan ltalyıı 
caya tercüme edilmiş bulunuyordıJ. 

Bu Almanya ve ltalya seyah 
2tinden bir insanın çıkaracağı netı 
şu olabilirdi : 

Uzun yıllardanberi yıkıcı har 
!erden iztirabını çeke çeke harı 
olmuş olan Avrupa halkı, cebre' 
şiddete tapınmayı durduracak bı 
konsepsiyona susamış bulunuyo 
!ardı . 

Bundan başka kendi memleke 
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Başbakanımızın bütün yurda derin bir 
ferahlık ve emniyet verecek sözleri 

~-~-----·--------~-
- Birinci Sahifeden artan -

riyet için muazzam bir hadise ola -
caktır. ( Bravo sesleri şiddetli ve 

Filistinde evvel Atatürkün prensip
lerinin ne netice vereceğı 
ınalum olmadan evvel ! 
Türk milletinin gösterdi
ği itimat bugün Atatür

sürekli alkışlar) Her türlü vasıta- Yeniden çarpışmalar oldu 
ların üstünde Türk milletinin iradesi, 

lü11, kün memlekette yarat
uh ınış olduğu büyük var

lık ve prensiplerle haki
ki ve sarsılmaz bir iman 
haline gelmiştir . ( şiddet-

0~ li alkışlar ) . . 
si) 
la 

Harici siyasette vekil arkadaşı· 
rnız hükumetin noktai nazarını yük
sek huzurunuzda izah etti . Biz sul
hun sağlam ve devamlı olmasını 
rnilletler arasında elbirliğinin hakiki 
ve samimi tarafdarıyız . Bu hususta 

bize düşecek olan vazıfe-

mesnetlerin en sağl~.mıtiır.. . j 
Arkadaşlar 1 • Turk mılletı bu

gün bundan 16 sene evvel bir kaç 
kişi ile uğraştığı zamandan daha ' 
tecrübeli sinirleri daha sağlam, gözü 

, 1 

daha pektir. ( Alkışlar ) 
1 

Bu sözlerim içerde va
tandaşlarıma vazifelerini 
hatırlatmak için bir güzel 
fırsattan istifade edilerek 
yapılmış bir vesiledir. Va- · 
tandaşlarımın vazif ele - 1 

rine ve işlerine huzur ve ı 
emniyet içinde çalışma- · 
ları için bir teminattır · 1 

Kudüs: 29 (A. A.) - Dün Fi
listinin her tarafında yine kanlı ha
diseler olmuş, dört Arap ölmüş, 
dört Arap da yaralanmıştır. 

Nablusda zabıtaca yapılan araş
tırmalar sırasında halk, zabıtaya 
karşı düşmanca bir tavır takındığın· 
dan silah kullanılmıştır. 

Nasır polis mevkii halk tarafın
dan yakılmıştır. 

Bu arada bir lngiliz polisinin 
öldürülmesi büyük bir galeyan · do
ğurmuştur. 

İngilterenin Akdeniz filosu ku
mandanı dün Hayfadan tayyare ile 
buraya gelerek yüksek komiserle 
görüşmüştür. 

Negüs 

Cebelüttarıkda karşılandı 

Cebelüttank : 29 (AA) - Ha
beş imparatoru buraya geldi ve va
li tarafından merasimle karşılandı . 

İmparator, öğle yemeğini valinin 
evinde yemiştir . 

Rok otelinde kalacak olan im
poraturun burada bulunduğu müd
detçe otelin bütün İtalyan hizmetçi
lerine muvakkaten izin ver,lmiştir. 

'--------------------
' 1 

1 

1 

1 

Yüksek Arap komitesi Reisi, 
Yahudilerin uzlaşma için vaki tek
liflerine şu cevabı vermiştir : 

Filistin çok küçük olduğu için 
artık yeni Yahudi muhaciri kabul 
edemez. istenilen uzlaşma bu esa-
sm kabulünden sonra görüşülebilir . 

Asri sinemada 
Sinema mevsimine veda iki büyük ve emsalsız 

film birden 

1 
Joseph Sechmidt 

Szoke 
Lilion Dietz 

Szakol 
Gibi üç büyük artistin Almanca fevkalade opereti 

• 
(ilkbahar şarkısı) 

2 
Macera filmleri kahramanı 

Dieks T almadge 
En güzel sergüzeşt filmi 

( Elmas hırsızı ) 
1
1 Bugün gündüz 2,30 da iki film bir 

yi ifade dikkatli bulun
duk . Yine bize düşecek 
her yardımı ifaya müte
halik olacağız . 

1 

Bu sözlerim dışarı aleme, Türk mil- , ---------------------------~ 1 
Düztaban Bastıbacak-İlkbahar şarkısı 

6916 

Bütün dostluklarımıza ve taah· 
hütlerimize karşılıklı riayet etmeyi 
daima severiz . Buna riayet etmeyi 
daima severiz . Fakat biliyorsunuz 
ki bütün dünya bugün bundan altı 
sene evvel girişmiş olduğu büyük 
iktisadi buhran gibi şimdi de büyük 
bir emniyet buhranı içindedir . Bu 
buhran i~inden ancak meseleyi bu 
ehemmiyetle görmek azmini irade
sini sağlam çelikten tutmaya karar 
vermiş olan milletler ve bütün bu 
ernniyetsizliğin tehlikesi kendisine 
teveccüh edecek miş gibi dikkatli , 
kayıtlı ve hazırlıklı olan milletler 
ancak sağlam olarak çıkabilecekler 
dir . ( bravo sesleri alkışlar ) . 

Ufukda Türk milletini sureti hu
susiyede tehdit edecek bir tehlikeyi 
&'Örmiiyoruz . Bir insanın görebildiği ı 
kadar .. Eğer ufuk arkasında göre
mediğimiz bir tehlike varsa öyle bir / 
tehlikeden de korkmuyoruz. ( bravo 
sesleri şiddetli ve sürekli alkışlar ). 

Müdafaa vasıtalarımızı en yeni , 
oı silahlanma fenninin en yeni icadla 

tiyle techiz etmekteyiz . Bütün mil
letin , bunu bu kürsüden benim ağ· 
Zırndan işitmesini arzu ederim . (bra
vo sesleri ) . 

Her tedbirden evvel Türk va
tanının ve Türk milletinin müdafa
asını, kendi silahından ve kendi ira -
desinden bekliyoruz. ( Bravo sesleri 
alkışlar ) İcap ederse Türk milleti
nin kadın ve erkek bit tek adam ı 
gibi nasıl şahlandığını görmek beşe-

letinin ve Türk devletinin sulhun 
muhafazası ve beynelmilel beraber
liğin korunması için ihmal kabul et· , 

Manisada 
mez bir kudret olduğunu tebarüz Bir köylü otorayın altında 
ettirmek içindir. ( Şiddetli alkışlar ) 

1 
Bütçe müzakeresinin sonunda 

1 
parça parça oldu 

reyinizi verirken bu reyin hükumet İzmir : 27 (Hususi ) - Evvelki 1 

için bir itimad vesilesi olduğunu bu gün saat 18,10 da Devlet demiryol-
sene bilhassa kaydetmek istiyorum. tarının 7 inci işletme müfettişliği 
Bundan maksadım büyük medisin idaresindeki Kayışlar istasyonundan 
bütün hadiseler karşısında kesin ve manisaya; doğru geçen ve lzmire iş. 
üstün iradesini canlandırmak için leyen 624 sayılı otoray, bir köylüyü 
bir vesile vermek ' hükumeti içinde çiğneyerek öldürmüştür . T ahkika-
bulunduğumuz geni.ş hadiseler içinde tımıza göre ölen zavallı , Harman-
taze itimadmızla yeniden techiz et- dallı köyü halkından Zeynel adında 
mek için fırsat vermektir. biridir . Ve Kayışlar istasyonu altın· 

Arkadaşlarım 1 • Bütçe için ve- daki demir köprü üzerinde yatmak· 
receğiniz reyler hükumet için bir ta idi . 
itimad reyi olduğunu nazan itibara Ansızın virajı dönen otoray köp-
almanız lazımdır. ( Sürekli alkışlar ) rü üzerinde yatan Zeynel'i çiğnemiş-

Bundan sonra reye müracaat tir . Otorayda 25 kadar yolcu vardı. 
edilmiş ve bütçe 305 v mevcudun Kazadan sonra otoray yoluna devam 
ittifakı ile kabul edilmiştir. ederek İzmir' e gelmiştir . Manisa 

Başbakan İsmet İnönü tekrar rnüddeiumumiliğinin şehrimiz Müd-
kürsüye gelerek, kamutayın yüksek deiumuıniliğine telgrafla malumat 
itimadına teşekkür ederek demiş- vermesi üzerin~ kazaya sebebiyet 
tir ki : veren otorayın şoförü Emin ile şef-

Büyük MiJlet Meclisinin kuvvetli tren Nureddin zabıtaca tutulmuşlar-
iradesi memleketin ilerlemesi için dır . 
en kuvvetli mesnettir. Hükumeti bu Hadise tahkikatına müddeiumu-
suretle teşvik etmek lütfünde bulu mi muavini Suner el koymuştur . 
nuyorsunuz. Hükumet , bu itimadı- Dün geç vakta kadar Emin ve Nu -
nıza layik olmağa ça1ışacak ve da - reddin'in ifadeleri alınmış ve otoray 
ima müzaheretinize mühtaç olacak- yolculanndan bir kısmının aranması 
t ve ifadelerinin alınm;tsı ile iştigal ır . 

Bu kıymetli müzaheretinizi şiın- edilmiştir . Tahkikata devam edile-
diye kadar olduğu gibi bundan son-

1! cektir . 

ra da esirgemiyecek olursanız arzu ·--------·-----, 
ettiğimiz gibi başarılmakta oıan iş- r

8 
k .. 

lerin atiyen de tahakkuk edeceğin- ir a ıştan urperen 
den emin olabilirsiniz. Okyanuslar 

--~~-----~--........ -~~--~--~~ ......... ----~ 
tinde de onun terbiye alanında yaz- tika hareketlerine karışmanın kendi 
rnış olduğu eserler büyük tesirler yaratıcı hareketine uygun gelmedi-
uyandırıyor, halkı uyandırıyordu . ğini gören şair, bu hayattan çekildi. 

Onun milliyetperverlik yolunda yaz- 1919 yılında Amritsar felaketi vu-
ınış olduğu bir piyes Gandi'ye bu kua gelince tekrar meydana atıldı. 
Yolda büyük bir mücadele teşkilatı Bu münasebetle Tagor'un İngiliz 
Yapmak esas ve temelini vermiş- umumi valisine yazdığı ve içinde 
tir . Pencab'da alman çetin ve acı ted-

Yo.:an : Necmeıtın ı\"ecıp /~\in 

ikinci defa tabedili p çıkan bu 
güzel şiir kitabını tavsiye ederiz . 

c. 

Cezkazgan ha kır 
madenleri 

Şair, ta 1900 senesinde Bolpur- birleri şiddetli bir diJle anlatan ve 
daki kendi arazisinde eski Hind ter- bu vesile ile dört sene evvel kendi- Moskova : 26 ( Tass ) 
biye sistemini diriltmek maksadiyle I sine verilen şövalyelik rütbesinden Kazakıstan'da Aral gölünün 500 
erkek çocuklara mahsus bir mektep ı kurtarılmasını rica eden mektup bü kilometre kadar şimali şarkisinde kain 
kurmuştu . ı tün dünyanın kulağında çınlamıştır . Sovyetler birliğinin en zengin Cez-

1921 senesine kadar böyle de- ı Hindistan bu hareketten sonra, kazgan bakır madeni damarlarında 
vam edegelen bu mektebi Dr. Ta· . Mahatma Gandi ile şair Tagor'un 3,5 milyon ton bakır bulunduğu tes-
gor ondan sonra daha yükseltmiş sivil itaatsizlik hareketinde elele ve- bit olunmuştur. 
Ve bir şark bir garp üniversitesi receklerini sanmıştı. Fakat iş böyle Burada yapılması takarrür etmiş 
haline getirmişti . olmadı. Ve bunların birbirlerile ko iolan bakır kombinası İçin İcra edil · 

Burada şairlerin Hind milliyet- . nuşmalarından bir netice çıkmadı . mekte olan tetkikler bu yıl içinde 
Pervcrliği ile ananesinden biraz bahs- Bu ikisi , biribirlerile karşıhklı bitecektir. Ayni zamanda Cezkaz-
edeliın . · hürmetkar olmakla beraber prog· gan'ı Karagend kömür havzasına 

Bir müdet kendisi ve taraftar- ramlarında ve çalışma yollarında bağlayacak olan 450 kilometrelik 
ları, Bengal gençlerinin Lord Kür- anlaşmadıklarını bildirdiler . demiryolu da yapılacaktır. 
Zan siyaseti aleyhindeki isyan hare· Tagor gayet derin olarak şu. -------=-=--~-..,.---~------
ketlerine ön ayak olmuşlardı . kanaatedir ki Şark ile Garp tam hır . . . •v . • • 

Onun adı bu meseleye bir sihir zıddiyet " Antogonizm ,, halinde Avrupa dıllerın~ l ç·e~~lmedıgı gıbı 
tesiri yapıyor ve halk onun söz söy- beka bulamazlar . . Bengal dışındakı :im lıler tarafın-
lediği yerlerde toplanıyordu . Fakat Eserlerinin bir kısmı Avrupa dıl- dan da pek o kadar anlaşılmamak-
bir müddet sonra böyle geçici poli- !erine tercüme olunmuştur.Bir kısmı tadır · 

r--R. Peker'in--, 

İnkılap Dersleri 
Ankara ve lstanbul Üniversite

lerinde R. Peker'in verdiği inkılap 
derslerinde tutulan talebe notlan, İ 
gözden geçirildikten sonra, ULUS 
Basımevince kitap halinde basıl
mıştır. 124 sayfa tutan eser, yalnız 
basma masrafı karşılığı olarak her 1 

yerde ON KURUŞA satılmakta- 1; 
~r. C. 1 

Adana Askerlik şubesi 
riyasetinden : 

1 

1 

1 - Adana şubesinde kayıdlı 
bilumum ihtiyat subayların yoklama· 1 

ları 5/6/936 Çarşamba gününden j 
itibaren başlanacak 30 Haziran 936 
Salı günü bitecektir . 1 

2- Her ihtiyat subayı yoklama- · 
ya gelirken hüviyet cüzdanını varsa 
sıhhat raporlarını ve askeri vesika
larını sıhhiye subaylan ayrıca dip
loma ve ihtisas vesikalarını birlikte 
getireceklerdir . 

3 - Mektupla yoklamasını yap· 
tırmak isteyenler aşağıda yazılı mad
delere göre cevap vermeleri lazım-
dır . [ 

A } Her ihtiyat subayı ve memu· ı 
run künyesi nufus kaydına göre ola
cak adı , soy adı , babası adı ve do- , 
ğumu doğru ve eksiksiz olarak yazı-
lacakhr. ' 

B ) Her ihtiyat subayı ve ihti
yat askeri memurlar hazerdeki işi 
veya memuriyeti ve yabancı diJler
den hangilerini bildiğini yazacaktır. 

D ) Hekimler ellerindeki ihtisas 
vesikalarına göre ihtisaslarını yaza
caklardır. 

H ) Her ihtiyat subayı göndere
cegi mektuplarda dosya kayıd nu
marasını ve bulunduğu adresi gayet 

1 
açık olarak yazmalan lazımdır . 

c. 

1 TAN Sinemasında 1 
l:Ju al;şam 

Sinema mevsimine veda 
En büyük Alman yıldızları tarafından temsil edilen hissi ve çok müessir 

bir mevzua sahip Dramatik bir eser 

Konrad Vaid, Kamilla Horn, Maria Po.dler,Annion
dra, Fransis Lederer, Lian Haid, Firtizkortner 

gibi şöhretli isimlerin temsili olan 

Büyük ihtiras 
Mevsimin büyük bir filmi ve turfandası olacaktır 

Fiatlarda azami tenzilat : Duhuliye 15 
balkon 25 kuruştur 

6932 

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

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

Şaheser bir filmle birlikte zengin havadisli pir film gazetesi sunuyor 

1 

Viyana hasreti 
Aşk ve heyecan, his ve muzik, zevk ve eğlence filmi 

Mümessilleri: 

Sarı Marıtza - Herbera Mars hal 
2 

Zengin havadisli bir film gazetesi 

Cumartesi 2,30 da iki film 
Pazar 2 de iki film 

DİKKAT : Tenzilatlı yaz tarifelerimiz tatbik En güzel en temiz 

Vitamin evi 

DOCU lokantası 

ı 1 olunmaktadır. 
6926 

:.....-------------------·------------------~! 

Olacaktır İstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 1 
26-27-28-29-30-31-2-3 6904 

Onar 
Yayla Kadın hastalıkları mütahassısı 

Bürücekleki yurdumuz kiralıktır. 
Hastalarını İstiklai mektebi karşısındaki muayenehanesinde her an 

OSMAN AL TIKULAÇ kabul ve tedavi etmektedir. 6652 22-30 

6927 2 - 4 
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Adana Borsası muameleleri 
-PAMUK ve KOZA -

K l lo Fi varı 
CDSI --

1 

Saıılan Mikdar 
hıı En çoL uz 

«. ' K. ·' KUo 
,_ 

" -Kapımah pamuk 1 
-Piyasa parıiı.ğı - 33'° 35 " -· Pizasa temizi 

" 31 
iane 1 33 

-iane 2 36 -
- Ekspres 

Klevlant 1 

\'APACI 
Beyaz 

1 
60 162,50 

1 siyah 

ç ı (; ı T 
-Ekspres 

1 

-
iane 3 - Yerii " Yemlik ,, 

"Tohumlu~ 1 3 
" 

HUBUBAT 
-Buğday Kibrıs 1 1 
--- -Yerli 3,87,5 

" - - men tane -4,82.5--
" -Arpa 2,75 

-Fasulya -
- Yulaf - Delice 
Kuş yemi 

-Keten tohumu - Mercimek 
Si sam -

17 1 
UN 

1 J?ört yıldız Salih 750 

1 700 ·= - uç ,., ,., .o- -
750 ~ Dört yıldız Doğruluk 
675 -"' üç " " -= " -Simit -9oo o - " ~~ - ------750 -"' > Dört yıldız cumhuriyet 

" "' "" ---
700 ,... üç " " 

-Simit " 
Liverpol T elgraflurı 

.... 1 

Kambiyo ve para 
29 I 5 I 1936 İş bankasından alınmıştır. 

'antım 

Hazır 61 Liret 

Mayıs vadeli . 1--~- 26 Rayşmark 1 10 1 l 97 
Frank « Fransız » 1 --10 Temmuz vadeli 6 630 

Hit hazır -4-197 
Sterlin « İngiliz " 

-Dolar « Amerika " -12.ı 92 
Nevyork 11 51 

6748 

Frank « İsviçre " 

, ,,..._. ,..,_, 

:sz 
il 

' 1 

2 ----:-

29 

-------~---=--11!!11••--!!911!1 ... ._ ............... ... Kozmin Diş Macunu 
Mektep talebelerine bilhassa tavsiye ederiz. Reklamlara kapılmayınız 

K o zmin diş rna?ununu bir kerre tecrübe ediniz. Hem 

ucuz, hem sıhhi dünya nınen meşhur diş macununun formülünü el· 

de etrneğe muvaffak olan N evrozin laboratva-

rının yeni müstahzarıdır . 
Fiatı her yerde 15 kuruştur . 2 6815 22 -

Bayanların ay sancıları 
Her ay bayanları üzen ve sıkan sancıların önüne geçecek 

kıymetli ilacı her evde bulundurunuz . 
çok 

Bu ilacın ismi N evrozindir . Bir defa 

tecrübe ederseniz başka ilaç kullanmazsınız . 
Fiatı her eczahanede 7,5 kuruştur . 2 

1 
1 1 

ı l 
22 

........ Q .. l.W191aJ•ı• ................................. ... 
6814 
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Seyhan Vilayeti 
encümeninden : 

Türksözü 

daimi 1 
' 

( 450 ) lira mu hamın en bedelli 
Şevrole markalı Vilayet eski hizmet / 
otomobili peşin para ve açık arttrma 1 

suretile satlığa çıkarılmıştır. 

istekli olanların yüzde 15 pey ak
çalarını Bankaya yatırarak Banka 1 
makbuzlarile birlikte 2-6-936 salı 

günü saat (11) de daimi encümene 
müracaatları. 6863 

14- 20- 26-30 

Seyhan Valiliğinden : 

( 300 ) lira eski bedelli Ceyhan 
kazasına ait taş, kireç, kiremit, ve 
emsali ocaklar rüsumu 1-6-936 gü· 
nünden Mayıs 937 sonuna kadar bir 
sene müddetle müzayedeye çıkarıl· 
rnıştır . 

istekli olanların °/0 15 pey ak
çalarile birlikte 9-6-936 Salı günü 
saar ( 11 ) de daimi encümene ve 
şartnameyi görmek isteyenlerin her 
gün Hususi Muhasebe Müdürlüğüne 
müracaatları. 6898 

23-26-28-30 

Adana erkek Lisesi Direk
törlüğünden : 

Dışarda Lise bitirme ·imtihanına 
gireceklerin imtihanı başlamıştır . 
lıgili olanların Lisemize acele baş 
vurmalarını bildiririm . 6933 

Bulunmuş para 
Dün Telgrafhane kişesinin önünde 

içinde bir miktar para bulunan cüz· 
danını yitiren kimsenin Telgraf mü· 
dürlüğüne müracaatla alması . 

Alakası kesildi 
Bundan on beş gün evvelisine 

kadar yanımda kalfalıkla çalışan 
Konyalı Veyseli dükkandan çıkar
dığımı sayın müşterilerime ilan ede. 
rım. Tarsus kapısı Keıneraltı 

canın karşısında saatçı 

6937 DILA VER 

1 BELEDiYE iLANLARI 
~-~~~--~~~~~ 

1 - Kanara et ve buz nakliye kaınyonlariyle itfeiye arazörlerinin 
bir senelik benzin ihtiyacı olan 1125 teneke benzinin satın alınması açık 
olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltwe Haziranın 11 inci Perşembe giinü saat onbeşte Beledi· 
diye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat t<ıminatı 370 liradır. 
4 - isteklilerin şartameyi görme görmek iizere her gün yazı işleri ka· 

lemine ve ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 
6914 27-30-2-4 

1 - Binek arabalarından alınmakta olan 75 kuruş aylık nakil vasıta· 
lan resminin kanunda haddi azami olarak gösterilen 100 kuruşa çıkarıl
ınıştır.936 senesi içinde ayda 100 kuruş alınacaktır. 

2 - Barlardan alınmakta olan 5 lira lubiyal resmi fazla görülerek 
bu resmin saat 24 e kadar çalışacak olanlardan üç liraya indirilmesine ve 
balo, dans, rnahallerile bar, ve kafa şantanlarını gece yarısından sonra açık 
bırakmak isteyenlerden beher saat için bir lira munzam resim alınacaktır. 

30-31 2 6934 

Reşat bey mahallesinde Necati bey mektebi karşısındaki Belediyeye 
ait parseldeki 2 numaralı ve 646 metre maraiıbaındaki arsa açık arttırma 
ile satılığa çıkarılmıştır . 

ihalesi Haziranın 15 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye encii· 
meninde yapılacaktır. Muvakkat teminatı yirmi beş liradır . 

isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı işleri kaleminde ve 
ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 6935 

30-2-5-9 

Belediye zabıta memurları için otuz tak ım yazlık elbise ve kasket yap. 
tırılrnası açık eksiltmeye konulmuştur. Kumaş ve dikme müteahhide ait· 
tir. Kumaş nüınunesi şartnamesine bağlıdır. 

ihale Haziranın 15 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye encü
meninde yapılacaktır. 

isteklilerin kumaş nürnunesi ve şartnamesini görmek için her gün yazı 
iş l eri kalemine ve ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan olu· 
nur. 6936 30-2-Ş-9 

1 

30 ~ 1936 

·DAoA ~ 
BiR iK TiREN 
Rt\'~AT 6DbR 

DİŞ MACUNU 
Vt" FIRÇAN 1 ZI 

!1!'911il!.ı: 

EC ZAl>/ı=sıf.ıoEN ALiNiZ 

UCUZlıU/C OOGRUlsUi 
5370 300 

CHEVROLET 
Otomobil ve Kamyonları 

Kısa zamanda çok iş 

Emin gidiş 
Sağlam yapı ve binnetice 

Ucuz maliyet temin ve 
Size en iyi hizmet edecek 

Yegane nakil vasıtası 

Chevrolet 
Otomobil ve Kamyonlarıdır 

1936 modellerimiz geldi 
Merkez Kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
1-5-9-14-18-22-27-30 6457 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türksözü matbauı 

t 

k 

lar 
iir 
ele 
~in 

~lar 

tulu 
clat 
llıe 

lanı 

C:ur 
hs 
~a 
llıili 

llıcı 


